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Зоряна Андрейків
Науковий керівник – доц. Гуляс І.А.
Рефлексивна культура як компонент професійної
культури психолога
Значущою у професійній діяльності психолога є
конструктивна професійно-психологічна рефлексія. По-перше,
розвинені рефлексивні уявлення і вміння дозволяють психологу
збільшувати обсяг отримуваної інформації і включати в
діяльність ті знання, які відповідають її логіці; по-друге,
розвинена рефлексія психолога важлива для установлення
„суб’єкт-суб’єктних” взаємин з учасниками освітнього процесу.
Вивчення досвіду професійної діяльності психологів свідчить, що реальна практика радше позбавлена культурно-рефлексивного прошарку. Психологи недостатньо володіють навичками рефлексивного аналізу професійної діяльності, відчувають
дефіцит рефлексивного супроводу у процесі професійного
самовдосконалення, залежні або від зовнішніх вимог, або від
засвоєної ними психотехнології. Останнє свідчить про те, що
психологи почасти не обирають гуманістичну парадигму
психології.
В останні роки з’явилися праці, в яких розглянено рефлексію
з
позиції
культурологічного
підходу
(О.С.Анісімов,
Є.В. Корецька, І.М. Семенов, С.Ю. Степанов та ін.).
Так, І.М. Семенов, С.Ю. Степанов визначають рефлексивну
культуру як систему засобів (критеріїв) і норм здійснення
рефлексивного процесу, що випливають зі змісту критеріальної
бази.
Схоже трактування рефлексивної культури трапляється і в
О.С. Анісімова [1], який розуміє означуваний феномен як
систему способів організації рефлексії, створюваних на основі
ціннісних та інтелектуальних критеріїв. Він увів ієрархічну
систему цінностей рефлексивності.
О.Л. Ємельянов указує на рефлексивну культуру як систему
норм проведення рефлексії, створену на основі характерних для
неї цінностей і теоретико-діяльнісної концепції рефлексії. На
його переконання, така система засобів і норм повинна
віддзеркалювати суттєве рефлексивних процесів, бути
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несуперечливою, повною і достатньою задля невипадкової
організації рефлексивних процесів будь-якої складності. Крім
того, вона не повинна призводити до руйнації психіки людини,
зобов’язана бути „екологічною” щодо останньої.
Вивчаючи рефлексивну культуру в контексті психології
безпеки професійної діяльності, Ф.Є. Іванов та інші
стверджують, що рефлексивна культура – це можливість
людини наблизитися до тієї грані самоактуалізації, яка є
межовою для конкретного хронотопу ситуації.
Особистісний підхід до розуміння рефлексивної культури
зреалізовано у працях Л.О. Петровської та ін. У цьому контексті
дослідниця визначає останню як готовність і здатність
особистості звернутися до вивчення власного психологічного
потенціалу, а також уміння реконструювати компоненти
психологічної зовнішності своїх партнерів і ситуацій.
Є.В. Корецька вважає, що завдяки культурі рефлексії стає
можливим успішне розв’язання фахівцем професійно значущих
завдань. Це пов’язано з тим, що, на думку автора, культура
рефлексії є рівнем розвитку самосвідомості, який передбачає
уміння розуміти власний психічний стан, керувати ним,
впливаючи на себе як на іншого, дозволяє розширити
можливості пізнання світу в собі і себе в цьому світі.
На основі наявних досліджень рефлексивної культури
О.Л. Ємельянов зробив спробу побудувати її типологію за
такими основами: ціннісною – рефлексивна культура може бути
(не)гуманістичного типу; концептуальною – природничонаукового, технічного та гуманітарного типів; проблемно-заданою
– проблемного та заданого типу; нормативною – цільового,
проектного, програмного, технологічного та інших типів
рефлекссивних культур. На думку вченого, поєднання виокремлених основ типологізації створює конфігуратор, який може
стати надійним засобом аналізу існуючих рефлексивних
культур.
Подальшу перспективу розробки проблеми вбачаємо в
експериментальному вивченні означуваного феномена.
Список літератури:
1. Анисимов О.С. Онтологии в рефлексивном пространстве /
О.С. Анисимов. – М., 2002. – 400 с.
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Ілона Андріаш
Науковий керівник – доц. Прокоп І.С.
Психолого-педагогічні умови формування готовності
майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей
молодших школярів
В умовах сучасних соціально-економічних реформ
особливого значення набуває формування всебічно розвиненої
творчої особистості [3]. Сучасна початкова школа гостро
відчуває потребу в оновленні наукової бази, яка б дозволила
вчителям розвивати творчі можливості учнів і забезпечувати
цей складний процес на належному науковому і професійному
рівні [1].
У роботах В.Андрєєвої, В.Крутецького, О.Леонтьєвої,
М.Морозової, Я.Пономарьової, Л.Ізотової, С.Сисоєвої та інших
висвітлюються психолого-педагогічні шляхи, які сприяють
формуванню готовності до розвитку творчих здібностей
особистості, мотивів їх творчої діяльності, розвитку творчої
активності.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до
розвитку творчих здібностей учнів – цілісний процес,
складовими якого є професійне спрямування студента на
творчий розвиток учнів, формування знань з теорії і практики
організації творчої діяльності молодших школярів, оволодіння
відповідними методиками та технологіями розвитку творчих
здібностей учнів [2].
Відповідно до аналізу психолого-педагогічної літератури ми
виокремили основні психолого-педагогічні умови, які сприяють
результативності процесу підготовки майбутніх вчителів до
розвитку творчих можливостей школярів:
 усвідомлення
майбутніми
вчителями
важливості
формування творчої особистості учня;
 створення творчої атмосфери, сприятливого психологічного
клімату на основі принципів педагогіки співробітництва;
 наявність у студентів динамічної системи спеціальних
знань, навичок і вмінь цієї діяльності;
 забезпечення реалізації студентами своїх творчих
можливостей у навчальному процесі;
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 здійснення поетапної організації професійного становлення
майбутніх учителів у процесі навчання;
 диференціація засобів педагогічного впливу на навчальновиховний процес відповідно до особистісних досягнень
студентів;
 активізація навчально-пізнавальної діяльності з метою
створення умов для самореалізації та вдосконалення;
 безперервність, системність і систематичність процесу
підготовки майбутніх учителів.
Урахування цих умов забезпечить розуміння студентами
цілей і завдань роботи з розвитку творчих можливостей учнів,
усвідомлення її необхідності, активне засвоєння відповідних
знань, навичок і вмінь. Крім того, це стимулює творчу ініціативу
студентів, сприяє збагаченню їхнього творчого потенціалу,
актуалізації потреби особистості в цій діяльності, розвиває
позитивне ставлення до педагогічної творчості. Тобто процес
підготовки майбутніх учителів буде цілеспрямованим і
диференційованим, якщо враховувати потреби, інтереси,
здібності кожного студента. Це дозволить постійно корегувати
навчально-виховний процес, робити його динамічним.
Отже, цілеспрямована робота над створенням педагогічних
умов для підготовки студентів до розвитку творчих здібностей
учнів забезпечить процес оволодіння студентами необхідним
обсягом знань і сукупністю педагогічних умінь організації
творчої діяльності молодших школярів в процесі навчання,
спрямованої на розвиток творчих здібностей учнів.
Список літератури:
1. Герасименко О.М. Шляхи вдосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних
коледжах / Олена Михайлівна Герасименко // Початкова школа. –
2008. – № 9. – С. 69-71
2. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчого учня:
[моногр.] / С.О.Сисоєва. – К.: Поліграфкнига, 1996. – 405 с.
3. Зюзіна З. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого
потенціалу молодших школярів на уроках математики / Зоя
Валентинівна Зюзіна // Початкова школа. – 2007. – № 10. – С. 82-86.

6

Олександра Андронік
Науковий керівник – асист. Богданюк А.М.
Використання відомостей народного календаря
українців у навчанні та вихованні молодших школярів

У період оновлення української державності й культури
повертаються до вжитку народні традиційні свята, обряди та
звичаї. Засвоєні й примножені не одним поколінням вони
містять у собі духовні, моральні цінності (ідеї, ідеали, погляди,
норми поведінки тощо), які мають величезне значення для
сучасної системи шкільного навчання і виховання. Велику
виховну силу має звичаєвість і обрядовість, пов'язана з
народним
календарем,
що
є
складовою
педагогіки
народознавства.
Народний календар українців побудований за системою свят,
дат, подій, які в певній послідовності відмічаються протягом
року. Досліджено, що народні свята кожної пори року мають
конкретну ідейно-виховну спрямованість (Різдво, Водохреще,
Стрітення, Великдень, Спас тощо), адже вони пов'язані з
урочистими заходами щодо річного природного циклу.
Календар знайомить учнів із основними датами посіву
зернових, посадки овочевих культур, зі збереженням
навколишнього середовища, звичаями та обрядами, святами, які
відзначали наші предки [3]. Хліборобські та інші народні свята
пов'язані з досвідом мудрості та краси людей праці. Прихід
весни, оновлення природи, оранка і сівба, догляд за
культурними рослинами й збирання врожаю, закінчення
польових, городніх і садових робіт та підготовка до зими – ці
віхи у річному циклі життєдіяльності людини відображені у
святах і подіях народного календаря [1]. Тож ознайомлення
молодших школярів з народним агрокалендарем – важливий
фактор у формуванні в них почуття господаря рідної землі, в
оволодінні трудовими вміннями і навичками.
Як зазначають дослідники (Т.Дем'янюк, А.Синцова,
О.Воропай, В.Скуратівський), народний календар є «своєрідним
збірником прикмет, влучних висловів і нормативів поведінки
людини». А народні прикмети є складовою культурноісторичного досвіду народу: вони узагальнюють багатовіковий
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досвід трудової діяльності людей, тривалі спостереження за
взаємозв'язком і взаємозалежністю явищ у природі та праці.
Народні прикмети – складова народної метеорології,
медицини, астрономії, хліборобської праці, моралі тощо. За їх
допомогою вчитель переконує школярів у цілісності природи, а
учні їх легко можуть перевірити. Використання у навчальновиховному процесі народних прикмет дає змогу школярам
краще зрозуміти взаємозалежність у природі. Сьогодні вчені
підтверджують багато з цих прогнозів, що свідчить про
надзвичайну спостережливість і допитливість нашого народу, і,
на думку педагогів, цього варто навчати дітей [4].
Використання народного календаря на уроках дає змогу
довести учням, що це регулятор відносини людини з природою.
Навіть першокласникам, які знайомляться з порами року, їх
характерними ознаками, вчитель може показати, що у назвах
місяців і пір року відображені живі спостереження народу за
проростанням трави (травень), розпукуванням квітів (квітень),
листків на деревах, за періодами землеробської праці (сінокіс,
жнива, збирання врожаю), за змінами у природі.
Одним із цікавих жанрів фольклору також тісно пов'язаним із
народним календарем є примовки: вони надзвичайно широко
використовуються в народних традиціях [2].
Отже, у традиційній українській культурі народний календар
відігравав роль своєрідного нормативного документа, який
забезпечував єдність людини і природи, єдність світу. І сьогодні
звичаї, традиції й обряди народного календаря, як стверджує
О.Біда [1], дозволяють молодшим школярам зрозуміти, що
історична пам'ять зберегла єдність людини з навколишньою
природою.
Список літератури:
1. Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця :
Методика викладання / О. А. Біда – Київ-Ірпінь, 2000. – 433 с.
2. З перлин народної мудрості / Упоряд. В. А. Юрович, М. Ф.
Бриняк, З. М. Кочмар. – Жидачів, 1997. – 62 с.
3. Скуратівський В. Т. Місяцелік : Український народний календар
/ В. Т. Скуратівський – К. : Мистецтво, 1993. – 218 с.
4. Юрович В. Фольклор про природу як засіб підвищення
ефективності уроків природознавства / В. Юрович // Початкова школа.
– 2005. – № 6. – С. 34-38.
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Надія Андрюк
Науковий керівник – доц.Олійник М.І.
Педагогічне керівництво
дидактичними іграми дітей
Керування дидактичними іграми потребує великої
педагогічної майстерності і такту. Як зазначав А.С.Макаренко,
«...керувати дитячими іграми потрібно так, щоб у них були
робочі зусилля – фізичні та психічні, без яких гра не може мати
серйозного виховного значення. Гра залишається грою, коли в
ній виховуються ті навички різного характеру, які необхідні для
роботи» [2, с. 363].
Організація і керівництво дидактичними іграми здійснюється
у трьох напрямах: продумування вихователем програмового
матеріалу, визначення місця і ролі гри серед інших засобів
виховання та навчання; визначення задуму гри, ігрових дій,
правил, результату гри; - безпосереднє керування грою[4, с. 11].
Розглядаючи гру як засіб навчання, О.Усова стверджує, що
педагогічне керівництво дидактичною грою має бути
спрямовуючим. Воно ефективне тоді, коли вихователь стає
ініціатором і учасником гри. Педагогу важливо вміло розпочати
гру, щоб відразу організувати дітей, викликати у них інтерес до
гри [3].
На початку гри потрібно коротко і зрозуміло пояснити дітям,
в яку гру вони будуть гратися і викликати у дітей інтерес до гри
й водночас розкрити перед ними завдання.
Виступаючи учасником гри, вихователь впливає на темп,
ритм гри, використовуючи для цього непрямі методи
керівництва розвитком гри та взаєминами дітей.
Щоб правильно керувати дидактичними іграми дітей,
потрібно знати їх індивідуальні особливості. Необхідно вчасно
переключити увагу збудливих дітей, сором’язливих підбадьорити, похвалити, допомогти подолати сором’язливість.
Керівництво дидактичними іграми в різних вікових групах
має деякі особливості.
Дітям раннього та молодшого дошкільного віку вихователь
пояснює ігрові правила, показує спосіб дій у процесі самої гри.
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При ознайомленні з новою дидактичною грою дітей
середнього і старшого дошкільного віку вихователь враховує
досвід дітей, а також навчально-виховні завдання. Він пояснює
дітям кілька суттєвих правил, а решта правил і окремих ігрових
дій уточнюються у ході самої гри.
Експериментальні дані свідчать, що дітей доцільно спочатку
знайомити з іграми, які містять нескладні правила. У цих іграх
може брати участь багато дітей. Ознайомлюючи дітей з новою
грою, вихователю необхідно розглянути усі її складові
елементи, уточнити назви предметів, правила, порядок
проведення гри. У ході дослідження були виявлені основні
етапи оволодіння дошкільниками настільно-друкованою грою:
- зовнішнє знайомство – радість від зустрічі з новою грою,
бажання роздивитися її, намагання самостійно розібратися в ній;
- знайомство зі змістом і правилами гри – пояснення
вихователя або дітей, які вже знайомі з даною грою;
- проба сил – участь у грі під контролем дорослого;
- освоєння гри – самостійна участь дитини під наглядом
вихователя; передача свого досвіду і знань іншому, самостійне
виконання правил, контроль за грою товаришів [1].
Отже, результативність використання дидактичних ігор
зумовлюється
правильним
педагогічним
керівництвом,
пізнавальною та ігровою діяльністю дітей. Керівництво має
бути спрямованим на розвиток і заохочення пізнавальної
активності, самостійності та ініціативності дітей.
Список літератури:
1.Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма обучения детей в
детском саду. М., 1985. – 57 с.
2.Макаренко А.С. Книга для родителей. М., 1985. – 405 с.
3.Усова А.П. Обучение в детском саду. – М., 1976. – 118 с.
4.Янківська О.П. Дидактичні ігри в дитячому садку. – К., 1985.–
143.
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Віталія Бабич
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л.П.
Профілактика виникнення емоційного вигорання
у соціальних педагогів
У зв'язку зі зміною соціально-економічних умов багато
людей зіштовхуються з проблемою скорочення робочих місць,
відсутністю мотивації до подальшого розвитку та ін. Все це
призводить до погоні за прибутком, не завжди правильно
організованій роботі, ненормованого робочого дня, що забирає
все більше сил і часу у людини та рано чи пізно починає
позначатися на її працездатності. Такі умови праці призводять
до емоційного, психічного, і фізичного виснаження в результаті
стресу на робочому місці, до професійної деформації у вигляді
симптому емоційного вигорання .
Емоційне вигорання - процес, що розвивається в часі. Він
починається із сильного й тривалого стресу на роботі, тоді, коли
вимоги до людини (внутрішні та зовнішні) постійно
перевищують наявні в неї ресурси (внутрішні та зовнішні), що
спричиняє
порушення
психофізіологічної
рівноваги[2].
"Емоційне вигорання" (за В.В. Бойко) – це вироблений
особистістю механізм психологічного захисту у формі повного
або часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані
психотравмуючі дії, набутий стереотип емоційного вигорання,
частіше за все відображається на поведінці[1].
Проблемою профілактики емоційного вигорання соціальних
педагогів займалися такі науковці: Бойко В.В., Зайчикова Т.В.,
Карамушка Л.М., Фирсова А.В., Павлова А.М.
Ризик емоційного вигорання зменшує стабільна й
приваблива робота, яка надає можливості для творчості,
професійного та особистісного росту; задоволеність якістю
життя в різних її аспектах; наявність різноманітних інтересів;
перспективні життєві плани. Рідше «емоційно вигорають»
оптимістичні й життєрадісні люди, які вміють успішно долати
життєві негаразди та вікові кризи; ті, хто займає активну
життєву позицію і творчо розв’язують різні проблеми при
зіткненні з складними життєвими обставинами, які володіють
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засобами психічної саморегуляції, піклуються про поповнення
своїх соціально-психологічних ресурсів [3].
Усі існуючі види профілактичної допомоги можна об`єднати
у дві великі групи : а) надання допомоги на організаційному
рівні (технології, які використовуються керівниками в
організаціях, школах); б) надання допомоги на особистісному
рівні (технології, які використовуються психологамиконсультантами) .
Так, Т.В.Зайчикова і Л.М. Карамушка у своїй діяльності
використовували індивідуальну технологію профілактики та
подолання професійного стресу та синдрому «емоційного
вигорання», яка складається з кількох послідовних фаз.
Перша фаза - аналіз професійної ситуації. Відбувається
когнітивна оцінка ситуації (виявлення стрес-факторів, аналіз
стресової реактивності чи толерантності працівника тощо) та
зниження впливу стресорів. Друга фаза - сприймання
професійної ситуації[1].
Отже, проводячи добре організовану профілактичну роботу,
ми можна попередити емоційне вигорання у соціальних
педагогів і створити для них належні умови праці, не шкодячи
здоров’ю.
Список літератури:
1. Бойко В.В. Энергия эмоций. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.:
Питер, 2004. – 474 с.
2. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания:
диагностика и профилактика. 2-е изд.— СПб.: Питер, 2008. — 336 с.
3. Лаврова К., Левин А.Синдром выгорания: профилактика и
управление. Пособие для сотрудников, работающих в программах
снижения вреда. – Сеть снижения вреда Центральной и Восточной
Европы (ССВЦВЕ). 2006. – 69 с.
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Юлія Бабій
Науковий керівник – асист. Колтунович Т. А.
Формування гендерної компетентності дошкільнят
засобами гри

Гендерне виховання сьогодні – один із показників якісної
дошкільної освіти. Воно покликане сприяти соціалізації та
самоідентифікації дітей з урахуванням їх статі та віку.
Гендерний підхід у вихованні виходить з того, що у
дошкільні заклади (далі – ДНЗ) приходять не безстатеві особи, а
хлопчики та дівчатка зі своїми соціокультурними уявленнями,
особистісними
інтересами,
потребами,
гендерними
стереотипами поведінки [1, С. 454].
Проблема опанування основ гендерної компетентності,
гендерних особливостей змісту роботи з дітьми дошкільного
віку, набуття ознак теоретичної та практичної готовності до
гендерного виховання й освіти нової генерації підростаючого
покоління знаходились у колі інтересів багатьох науковців
(Л. Булатова,
Н. Волошина,
В. Кравець,
С. Марутян,
В. Перегудіна, Н. Плисенко, Т. Репіна, Л. Таранікова, О. Уткіна,
С. Шаповалова, Л. Штильова), проте гендерні особливості гри
та її впливу на формування гендерної ідентичності дітей
дошкільного віку залишаються мало вивченими.
Мета публікації полягає в аналізі особливостей сюжетнорольових ігор у хлопчиків і дівчаток дошкільного віку та їх ролі
у формуванні гендерної ідентичності дошкільників.
Саме у грі як провідному виді діяльності дошкільників
відбувається їх гендерна соціалізація. В іграх дітей закріплюються гендерні відмінності, в них формуються погляди
майбутніх жінок і чоловіків на світ і на належну поведінку один
одного. На думку А. А. Чекаліної, «У дитини, яка не грає в ігри
відповідної статі, формування адекватних статево-рольових
стереотипів поведінки неминуче зіткнеться з труднощами в
спілкуванні з однолітками як своєї, так і протилежної статі» [2,
с. 90-91].
Як показує практика, організовуючи сюжетно-рольові ігри у
ДНЗ вихователі зазвичай не орієнтуються на ігрові інтереси
хлопчиків і дівчаток, на сюжети, яким ті віддають перевагу, на
специфіку їх ігрових умінь, що часто стає причиною виходу
дітей з ігор, відмови від ігрової діяльності та її викорінення з
13

дитячого життя.
Гра – спосіб прояву гендерних особливостей дітей, вона дає
змогу дитині засвоїти не лише соціальні ролі, але й набути
навичок спілкування й взаємодії з однолітками протилежної
статі. Саме у грі через виконання певних ролей діти засвоюють
уявлення про гендерну поведінку. Тож, хлопчики частіше
вибирають для гри «силові сюжети». Для них характерна групова діяльність. Прагнучи до незалежності, вони стверджують
свою індивідуальність, намагаються відокремитися від
вихователя або матері. Дівчаткам більше імпонують ігри з
традиційними «жіночими сюжетами». Для них більш прийнятна
взаємозалежність. Ігри дівчаток відбуваються у групах меншого
розміру, в яких менше агресивності, більше взаємності,
наслідування взаємовідносин дорослих, довірливих та інтимних
розмов. Крім того, хлопчики і дівчатка мають різний ігровий
простір. Хлопчики зорієнтовані на освоєння вертикального
простору і широкого горизонтального: паркани, горища, дерева,
підвали, рови. При цьому їх ігри відрізняються динамічністю,
гучністю. Ігри дівчаток відбуваються в обмеженому, чітко
позначеному просторі статистичного характеру. Хлопчики,
займаючи в десять разів більше місця на ігровому полі, набагато
частіше втручаються в дівчачі ігри.
Отже, у формуванні майбутніх чоловіка і жінки велике
значення мають ігри. За їх допомогою дитина опановує норми
та правила життя в суспільстві. Моделюючи взаємини дорослих
у сюжетно-рольовій грі діти вибирають ті соціальні та
професійні ролі, які їм, можливо, доведеться виконувати у
майбутньому. Тому формування гендерної компетентності
дошкільників у процесі організації ігрової діяльності у межах

ДНЗ має неабияке значення.

Список літератури:
1. Радзивилова М. А.
Гендерный
подход
в
воспитании
дошкольников
в
условиях
ДОУ
/
М. А. Радзивилова
//
Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4. – С. 453-456.
2. Чекалина А. А. Гендерная психология : учебное пособие /
А. А. Чекалина – М. : Ось-89, 2009. – 240 с.
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Анастасія Багрієнко
Науковий керівник – доц. Гуцуляк Н. М.
Сучасний підліток: особливості його становлення
Сучасні діти зростають в умовах мінливого світу, який
характеризується новими особливостями: збільшення швидкості
змін у житті; швидке засвоєння новим поколінням соціального
досвіду; стрімкий розвиток процесів інтеграції та глобалізації
сучасного світу; перехід від «матеріальних» цінностей, для яких
характерний акцент на матеріальній забезпеченості, до
«постматеріальних», які орієнтовані на духовні пріоритети
тощо.
Приблизно в 10-11 років дитина відкриває для себе свій
внутрішній світ. Образи «Я», які створює у своїй свідомості
підліток, різноманітні, – вони відображають усе багатство його
життя [3].
Згідно з О. О. Сіденко, молодші підлітки емоційні, запальні,
не визнають авторитету віку та часто схильні до переоцінки
своїх можливостей («Я все можу зробити сам»). У цьому віці
дитина має прагнення уникнути ізоляції, як у класі, так і в
малому колективі та зайняти значущу позицію серед однолітків
[5].
В епоху Інтернету, на думку О. М. Торшилової, у школярів
виникає «кліпове мислення», що вимагає динамічної і дозованої
подачі матеріалу у формі гіпертексту. При кліповому мисленні
навколишній світ перетворюється на мозаїку розрізнених,
малопов'язаних між собою фактів [1].
Як зазначає С. В. Дармодьохін, залишається високо
значимою мотивація навчання для «майбутнього життя», проте
реалізація запланованих життєвих перспектив не відповідає
місцю, яке відводиться учінню в «реальному» мікросоціальному
оточенні підлітка [2].
У дослідженні В. С. Собкіна виділено дві тенденції, пов’язані
з психологічними особливостями навчальної діяльності.
У старших підлітків, порівнянно з молодшими, істотно
знижується значимість такого мотиву, як «бажання отримати
нові знання». І паралельно помітно підвищується значимість
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мотивації, пов’язаної з отриманням у майбутньому цікавої,
престижної, високооплачуваної роботи [6].
Л. І. Найманова зазначає, що комунікативна діяльність –
провідний вид діяльності у цьому віці, тому особливо сильно
підліток страждає, якщо цей вид діяльності є неефективним.
Спілкуватися хочеться, але він не вміє налагодити контакт з
однолітками; хочеться мати друзів, але він не розуміє, чому
ровесники відштовхують його. У таких випадках батьки часто
відзначають, що у дитини, як у дитинстві, з’явилися «уявні
друзі», або вона іде у світ книг і комп’ютерних ігор, а реального
спілкування уникає [4].
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що
сучасні підлітки прагнуть до реальної самостійності,
самопізнання, мають сильніше відчуття свого «Я» у світі.
Список літератури:
1. Бунеев Р. Н. Современный ученик [Текст] / Р. Н. Бунеев //
Начальная школа плюс До и После. – 2002. – № 12. – С. 3-6.
2. Дармодехин С. В. Современный подросток: проблемы
жизнедеятельности: итоги социол. исслед. [Текст] / С. В. Дармодехин,
В. Н. Архангельский, Г. М. Иващенко, Ю.И. Муратов. – М.: Гос. НИИ
семьи и воспитания, 2000. – 79 с.
3. Кураев Г. А. Возрастная психология: Курс лекций [Текст] / Г. А.
Кураев, Е. Н. Пожарская. – Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ,
2002. – 146 с.
4. Найманова Л. И. Пути преодоления школьной дезадаптации в
период перехода учащихся из начальной школы в среднюю [Текст] / Л.
И. Найманова, Н. Я. Володина // Муниципальное образование:
Инновации и эксперимент. – 2009. - №4. – С. 34-36.
5. Сиденко Е. А. К вопросу об адаптации подростка [Текст] / Е. А.
Сиденко // Инновационные проекты и программы в образовании. –
2011. – № 1. – С.73-76.
6. Собкин В. С. Социокультурные трансформации подростковой
субкультуры: труды по социологии образования [Текст] / В. С.
Собкин. – М. : Центр социологии образования РАО, 2006. – Т. XI,
Вып. XX. – 167 с.
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Христина Багрій
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л. П.
Наслідки штучного переривання вагітності
в неповнолітніх
Актуальність
обраної
теми
очевидна,
оскільки
репродуктивне здоров`я підлітків заслуговує особливої уваги, в
зв`язку з тим, що в останні десятиліття в молодіжному
середовищі спостерігається тенденція більш раннього початку
статевого життя, безвідповідальність дівчат-підлітків за
збереження свого здоров`я та аморальна поведінка, внаслідок
батьківської деривації, а також недостатньої уваги з боку
соціальних інститутів, які відіграють вагому роль у становленні
самосвідомості молоді.
У словнику-довіднику за редакцією В.І. Філоненко, «аборт –
передчасне припинення вагітності і зганяння плоду, що
нездатний до життя поза тілом матері, з матки» . Причому, треба
відрізняти аборт від передчасних пологів, коли плід уже
самостійно дієздатний [1].
Якими би причинами не був викликаний аборт, це страшне
втручання в організм вагітної жінки, яке важко пережити і
морально, і фізично. Найбільш поширеним ускладненням після
аборту у молодому віці є безпліддя. Зазвичай воно
спостерігається при перериванні першої вагітності. Під час
процесу штучного переривання вагітності іноді порушується
трофічна функція центральної та периферичної нервової
системи, що призводить до порушення менструальної та
дітородної функції. [2].
Крім того, у жінок після аборту часто спостерігаються
негативні психічні розлади. Адже жінки, які зробили аборт
залишаються зі своїми проблемами на самоті, поза медичним
наглядом. Це підсилюється ще й суб’єктивними думками
лікарів, які стверджують, що «грамотно» зроблений аборт не
має ніяких негативних наслідків для організму. Крім того, часто
виникають болі внизу живота, а також мігрень, порушення сну і
нічні кошмари. Ці симптоми проявляються практично у кожної
жінки після аборту. Часто в них присутні ознаки внутрішньої
емоційної смерті, душевної порожнечі, відчуття страху, низька
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самооцінка, агресія без причини, вживання алкоголю і навіть
наркотиків. Виникають також проблеми у стосунках з особами
протилежної статі.
Наслідки аборту можуть проявитись значно пізніше, іноді
навіть через декілька років. За даними ВООЗ, близько 60%
жінок відчувають після аборту почуття провини, перебувають у
депресивному стані, а 30% жінок - не покидає безпричинний
страх. Іноді депресія після аборту настільки важка і затяжна, що
може призвести до випадків суїциду. Психічні наслідки аборту
набагато важчі за фізичні, оскільки вони майже не піддаються
лікуванню. Більше половини опитаних жінок почувають себе
нездоровими, знервованими, неврівноваженими. Вони не
можуть повернути втрачений внутрішній спокій. У молодих
дівчат ці симптоми зустрічаються у кілька разів частіше, ніж у
жінок більш старшого віку, оскільки ні організм, ні психіка у
них ще не сформовані настільки, щоб таке різке втручання в їх
організм пройшло безрезультатно, не залишивши сліду. Часто
вони навіть не можуть ні з ким розділити цей тягар, оскільки в
основному аборт є їх таємницею від оточуючих, а це лише
ускладнює й так непросту ситуацію, призводячи до
непорозумінь і конфліктів[3].
Оскільки більшість вагітностей серед молоді незаплановані,
то їх попередження необхідно віднести до одного з основних
завдань спеціалістів соціально-педагогічної сфери. Статеве
виховання в поєднанні з консультативними послугами з питань
планування сім`ї та збереження репродуктивного здоров`я,
(забезпечення необхідною інформацією щодо попередження
небажаної вагітності) сприятимуть формуванню відповідального
ставлення молодих дівчат до статевих стосунків, сімейного
життя.
Список літератури:
1. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних
працівників /За ред. В.І. Філоненко, С.В. Толстоухової -К.: 2000.-260с.
2. www.zdorovia.ugcc.org.ua
3. Вагітність та пологи у юних вагітних / Маркін Л.Б. –Львів,
1996.- С . 85-88.
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Катерина Балаж
Наук. керівник – асист. Корнівська М.М.
Порівняння ціннісно-мотиваційної сфери батьків і
дітей із благополучних та неблагополучних сімей
Вирішальну роль у розвитку особистості дитини відіграють
відносини з батьками. У даний час проблема дитячобатьківських відносин як фактора становлення особистості
учнів в умовах сім'ї набуває особливої актуальності, оскільки є
однією з найважливіших складових збереження здоров'я нації.
Різні сфери дитячо-батьківських відносин знайшли своє
відображення у наукових розвідках психологів, соціологів,
психотерапевтів. Зокрема: особливості виховання дитини та
ставлення до неї батьків (Г.В. Безлюдна, Л.І. Божович,
Ю.Б. Гіппенрейтер, І.В. Дубровіна, Є.В. Кучеренко, М.І. Лисіна,
О.М. Леонтьєв,
В.С. Мухіна),
характерні
особливості
особистості учнів як результат сімейних впливів (І.Г. Ісаєв,
Л.Т. Олійникова, В.А.Сластенін), особливості особистості
батьків
(Р.К. Белл,
Т.
А. Кулікова,
В.А. Мамнєва,
Т.В. Нещеретю,
Е.С. Шефер),
гендерний
характер
взаємовідносин з батьками (Н.Н. Авдеєва, А.А. Бодалеєв,
Б.М. Спок) і т.д. Ціннісні орієнтації особистості, як і будь-яке
багатозначне міждисциплінарне наукове поняття, по-різному
інтерпретується у роботах різних авторів. Дана проблематика
досліджувалася такими психологами як: Б. Ананьєв, Б. Братусь,
В. Вілюнас, Є. Ільїн, Д. Мак-Клелланд. А. Маслоу, Г. Мюррей,
М. Рокич, Х. Хекхаузен та ін. Проте, малодослідженими
залишаються питання ціннісних орієнтацій у різних типів сімей.
Для дослідження відмінностей у ціннісно-мотиваційній сфері
дітей і батьків різних типів сімей (благополучні та
неблагополучні) нами була використана методика «Ціннісних
орієнтацій» М. Рокича. У дослідженні взяли участь 22 особи (11
учнів 10-х класів загальноосвітньої школи м. Виноградів
Закарпатської області та один із їхніх батьків).
Як видно з таблиці 1, батьки старшокласників
благополучних сімей більше уваги приділяють створенню
щасливої сімейної атмосфери, цікавій роботі, матеріальному
забезпеченню, а також здоров’ю і освіті (освіченості, знанням).
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Таблиця 1
Розподіл термінальних цінностей серед батьків і дітей
благополучних і неблагополучних сімей
Благополучні сім’ї
Неблагополучні сім’ї
Батьки
Діти
Батьки
Діти
щасливе
щасливе
матеріальне
здоров’я
сімейне життя
сімейне життя
забезпечення
(81,8%),
та здоров’я
(100%)
(81,8%),
(72,3%),
цікава робота
здоров’я
здоров’я (72,3%),
життєва
(54,5%),
(63,6%),
мудрість
(72,3%),
матеріальне
любов та
щасливе сімейне
пізнання та
забезпечення
цікава робота
життя (63,6%).
щасливе
(36,4%).
(27,3%).
сімейне життя
(36,4%).

Батьки же старшокласників із неблагополучних сімей як
пріоритетну цінність визначають матеріальне забезпечення.
Однак з’ясовано, що більшість батьків неблагополучних сімей
велику увагу приділяють вихованості та відповідальності, на
відміну від батьків благополучних сімей.
Старшокласники із благополучних сімей розділяють з
батьками важливість таких цінностей, як щасливе сімейне
життя, здоров’я, цікава робота, проте звертають увагу на
акуратність (охайність), вихованість, чесність, освіченість,
відповідальність так само як і старшокласники неблагополучних
сімей. Однак десятикласники неблагополучних сімей
освіченості не надали високої ціннісної позиції, проте
важливими вважають здоров’я та життєву мудрість.
Список літератури:
1. Артамонова Є. І. Психологія сімейних відносин з основами
сімейного консультування: Учеб. посібник для студ. вищ. навч.
закладів / Є. І. Артамонова, Е. В. Екжанова, Є. В. Зирянова та ін./Під
ред. Є. Г. Сіляєвої. - М.: Видавничий центр «Академія», 2002. -192 С.
2. Олійникова Л. Т. Сімейне виховання, як основа формування
особистості учнів спеціальних (корекційних) освітніх шкіл / Л. Т.
Олейникова / / Молодий вчений. - 2011. - № 2. Т.2. - С. 104-106.
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Олеся Бежнар
Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Педагогічні умови забезпечення успішності професійної
діяльності викладача вищої школи
Сучасний етап розвитку вищої школи характеризується
підвищенням вимог до результативності науково-педагогічної
діяльності викладачів вищої школи. Відповідно, актуальною є
проблема дослідження педагогічних умов забезпечення її
успішності.
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що
проблему особистості викладача вищої школи та його
педагогічної діяльності досліджували Є. Барбіна, В. Гриньова,
І. Зязюн, В. Євстратов, М. Євтух, Л.Карпова, Н. Кузьміна,
В.Лозова, А.Маркова, Є.Павлютенков та інші. Водночас
недостатньо досліджено фактори та умови успішності
професійної діяльності викладача.
Поняття «успішність» − професійне, що зумовлюється
взаємодією всіх учасників навчально-виховного процесу і
залежить від сукупності об’єктивних і суб’єктивних обставин.
Успішність із педагогічного погляду − певне цілеспрямоване
поєднання психолого-педагогічних прийомів та умов, які
сприяють усвідомленому включенню кожного суб’єкта в
активну навчальну діяльність залежно від індивідуальних
можливостей.
На основі аналізу наукової літератури встановлено, що
успішність професійної діяльності викладача є складним
психолого-педагогічним утворенням на засадах стійких мотивів,
системи професійних знань, професійно-педагогічних умінь і
самооцінки, що забезпечує йому успіх, тобто досягнення
поставленої мети і позитивних результатів діяльності, а також
стабільний емоційний настрій від того, що результат, до якого
викладач прагнув у своїй діяльності, або збігся з його
очікуваннями, або перевершив їх. Як зазначає В. Коновалова,
успішність професійної діяльності викладача є показником його
професійного становлення. Вона має власну структуру і містить
мотиваційний, когнітивно-процесуальний та рефлексивнорезультативний компоненти [2, с.100].
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Педагогічними умовами,
які сприяють успішності
професійної діяльності викладача ВНЗ, є: постійне
вдосконалення його професійної компетентності, організація
педагогічної взаємодії зі студентами та створення кожному
студенту ситуації успіху.
Професійна компетентність викладача, на думку Л.Карпової,
є інтегративним особистісним утворенням на засадах
теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних
якостей і досвіду, що зумовлюють готовність викладача до
виконання педагогічної діяльності та забезпечують високий
рівень її самоорганізації [1, с.15]. Вона залежить від його
ціннісних орієнтацій, мотивів, цілей, тобто від спрямованості на
професійну діяльність, яка є основою саморозвитку і
професіоналізму.
Педагогічна взаємодія забезпечує сприятливий емоційний
клімат
навчання,
забезпечує
управління
соціальнопсихологічними процесами у студентському колективі й
дозволяє максимально використовувати в навчальному процесі
особистісні якості викладача, сприяє успішному педагогічному
спілкуванню викладача та студента. Метою ефективної
педагогічної взаємодії є створення викладачем кожному
студенту ситуації успіху.
Отже, формування успішності професійної діяльності
викладача залежить від низки факторів і досягається
забезпеченням відповідних умов у процесі реалізації науковопедагогічної діяльності.
Список літератури:
1. Карпова Л.Г. Сутність професійної компетентності викладача /
Л.Г. Карпова // Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних
закладів: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. –
Харків: ОВС, 2002. – С. 14-17.
2. Коновалова В.Б. Успішність педагогічної діяльності викладача
вищого навчального закладу / В.Б.Коновалова // Педагогічна
підготовка викладачів вищих навчальних закладів: Матеріали
міжвузівської науково-практичної конференції. – Харків: ОВС, 2002. –
С.97-100.
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Оксана Бей
Науковий керівник – доц. Поліщук О.М.
Трансформація ієрархії сімейних цінностей
в еволюції сімейно-шлюбного інституту
Існує значна кількість видів шлюбних відносин і ряд
сімейних типів, проте для актуальних сучасних досліджень
найбільше значення мають патріархальна та і сучасна сім'я, яку
ряд дослідників називають трансформованою. Саме у рамках
трансформації від патріархальної до сучасної відбулися
найяскравіші зміни у системі сімейних цінностей, які
висвітлюються
такими
вченими,
як
Л.С.Алексєєва,
О.В. Антонюк, Г.Г. Сілласте, І.С. Трубочкіна та ін.
У патріархальній сім'ї уже багато століть панувала цілковита
батьківська влада і авторитарна система виховання. Найменше
порушення цих принципів зумовлювало невідворотні санкції.
Наприклад, син чи дочка, незалежно від їхнього віку,
піддавалися покаранню батогом, якщо вони грубо розмовляли з
батьками. [3].
Учені виділяють п'ять основних цінностей патріархальної
сім'ї: сімейна економіка - «сім'я» і «економіка» є нероздільними
поняттями, причому, виробничі відносини існують у формі
сімейних демографічних відносин; влада родинних зв'язків,
тобто в якості домінанти суспільного життя виступає влада
споріднення; нероздільний зв'язок із землею; багатодітність;
пріоритет старших поколінь, - іншими словами, потужна влада
міжпоколінних зв'язків.
Дітоцентристська сім'я – варіант патріархальної сім'ї, де
головною сімейною цінністю виступає народження і виховання
дитини. Зміна економічних відносин і егалітарних тенденцій в
суспільстві породили дві течії, що радикально трансформують
патріархальну систему цінностей [4].
Особливості
нової,
подружньої
сім'ї
пов'язані
з
трансформацією патріархальних сімейних цінностей. У цьому
типі відносини визначаються не спорідненістю (як в
патріархальному) і не породженням (як у дітоцентристському
типі), а властивістю. Чоловік і дружина відмовляються
беззастережно підпорядковувати власні інтереси інтересам
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дітей, сексуальність не зводилася до прокреації; а еротизм
виступає основним моментом постсучасної сім'ї. Шлюб - це
особистісна взаємодія чоловіка і дружини, регульоване
моральними принципами і підтримуване іманентними йому
цінностями.
Для «традиціоналізму» характерний родинно-сімейний
принцип організації суспільного життя, існує перевага
цінностей спорідненості над максимізацією вигод індивіда над
визначає
економічною
ефективністю.
Модернізм
же
спорідненість від соціально-економічного та політичного життя,
підпорядковує інтереси споріднення економічним цілям
індивіда [3].
Суть явища трансформації полягає в зміні ієрархії сімейних
цінностей. Якщо в патріархальній сім'ї чільне місце займає
збереження цілісності сім'ї, то в дітоцентристській сенсом
існування стає дитина, у подружжя на перший план висуваються
відносини, визнання їх індивідуальності.
У даний час відбувається швидка еволюція різних типів
сімейних відносин і притаманною їм ціннісної системи: в
патріархальної сім'ї чільне місце займає збереження цілісності
сім'ї, в дітоцентриська - дитина, але в найбільш сучасної
подружньої на перший план висуваються відносини між
подружжям, визнання їх індивідуальності. Посилення значення
індивідуальності зумовило і ціннісний конфлікт.
Список літератури:
1. Антонюк Є. В. Уявлення подружжя про розподіл ролей і
становлення рольової структури молодої сім'ї: автореф.дис. на
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: – М., 1992. – 169с.
2. Голод І.С. Сім'я і шлюб: історико-соціологічний аналіз. - СПб.:
Петрополіс, 1998. – 112 с.
3. Голод С. І., Клецина А. О. Стан та перспективи розвитку сім'ї.
- СПб, 1994. – 89 с.
4. Сілласте Г. Г. Еволюція духовних цінностей росіянок у новій
соціокультурної ситуації// Соціологічні дослідження. – 1995. - №10. –
С.85-89.
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Ірина Берник
Науковий керівник – доц. Доскач С.С.
Психологічна характеристика взаємозв’язку
тривожності та агресивності в особистості
підліткового віку
Мета даної розвідки полягає в дослідженні взаємозв'язку
тривожності й агресивності особистості в підлітковому віці.
Становлення агресивної поведінки у підлітків – складний
процес, в якому взаємодіє багато факторів. На становлення
агресивної поведінки підлітка впливає ступінь згуртованості
родини, характер взаємостосунків між її членами, близькість
між батьками та дітьми, стиль сімейного керівництва. [3].
Проблемою виникнення тривожності та агресивності у
підлітковому віці займалися такі вчені: І.С.Кон, А.М. Пріхожан,
Ю.Б. Костіна, І. А Фурманов та ін.
На розвиток прояву агресивності підлітка можуть впливати
природні особливості його особистості, темпераменту, сили і
врівноваженості нервових процесів, характеру тощо. Все це
требаоцінювати при аналізі агресивної поведінки дітей та
підлітків [1].
Виражена тривожність у структурі індивідуальнотипологічних особливостей агресивних підлітків часто може
бути чинником провокуючим розвиток крайніх проявів
останньої, аж до асоціальних тенденцій [5].
Експериментально
нами
досліджено
взаємозв'язок
тривожності й агресивності як особистісної характеристики
підлітків.
За допомогою розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона
встановлено існування статистично значущих прямих
кореляційних зв'язків особистісної тривожності і фізичної,
непрямої і вербальної агресії, а також загального індексу
агресивності [4].
Установлено кореляційну залежність феномена ситуативної
тривожності з дратівливістю. З'ясовано існування позитивних
зв'язків агресивності й окремих видів тривожності (за даними
методики вивчення шкільної тривожності Філіпса).
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Отримані результати дозволяють стверджувати, що чим
вищий рівень тривожності, тим вищий рівень агресивності
підлітків. Оскільки тривожні підлітки більш агресивні в
порівнянні з їх врівноваженими і впевненими в собі однолітками
[6].
Отже існує взаємозв'язок між агресивністю і тривожністю в
підлітковому віці. Чим вищий рівень тривожності, тим вищий
рівень агресивності у підлітків.
Список літератури:
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5. Можгинский Ю.Б. Агрессивность детей и подростков:
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Іванна Бех
Науковий керівник – асист. Корнівська М. М.
Особливості становлення довіри
в подружніх стосунках
Сім’я є важливим елементом соціальної структури
людського суспільства та інститутом соціалізації особистості.
Негативні тенденції розвитку сучасної сім’ї (збільшення
кількості розлучень за психологічними мотивами, зменшення
народжуваності, рольове перевантаження молодого подружжя)
викликають занепокоєння фахівців різних галузей науки, а
також
актуалізують
практичні
соціально-психологічні
дослідження закономірностей функціонування сучасної сім’ї,
ефективних форм і методів психологічної допомоги сучасному
подружжю.
Проблема довіри у сім’ях на сьогодні дуже актуальна, на що
вказують дослідження Альошиної Ю.Є., Дубовської К.М.,
Еріксона Е., Зінченко В.П., Роджерса К., Уіллард Ф. Харлі. Ряд
авторів визначають довіру, як психічний стан, завдяки якому ми
покладаємося на будь-яку думку, що здається нам
авторитетною, і тому відмовляємося від самостійного
дослідження питання, яке може бути нами досліджене [2].
Довіра – це відкриті взаємини, побудовані на впевненості в
порядності, доброзичливості іншої людини по відношенню до
неї. Довіра – це і соціальні очікування однієї людини стосовно
інших людей, установ, які є основним змістом життя.
Як зазначає Є.П. Ільїн, у якості ознак довіри виступають
емоційна близькість, соціальна ідентичність, обмін, договір,
соціальні чесноти та ін. [2].
Уперше почуття довіри з’являється у людини ще у період
раннього дитинства. Це почуття формується на основі першого
року життя дитини, і перетворюється в установку, яка визначає
відношення до себе та світу загалом.
Психологічний клімат і рівень довіри у сім’ї залежить від
того, наскільки сформований рівень індивідуальної довіри
кожного із членів подружжя.
Становлення довіри у подружніх стосунках розпочинається
ще з самого початку – знайомства. Коли молоді люди
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закохуються, між ними зазвичай складаються теплі довірливі
стосунки. Закохані часто бувають дуже відверті один з одним,
діляться своїми секретами, розкривають душу.
Довіра у сім’ї – це впевненість у чесності, порядності, віра в
щирість та доброзичливість коханої людини. Взаємна довіра –
коли обидва партнери впевнені у чесності один одного.
Процес становлення довірливих стосунків триває протягом
усього подружнього життя, а сім’я в своєму розвитку проходить
певні стадії, аналогічні тим, які в процесі онтогенезу проходить
індивідуум. Стадії життєвого циклу сім'ї пов'язані зі створенням
сім'ї, з появою нових її членів і «відходом» старих. Ці зміни у
складі сім'ї багато в чому змінюють її рольове функціонування
[2]. Проте з часом побутові проблеми витісняють тепле душевне
спілкування, подружжя все більше цікавить не психологічний
стан партнера, а матеріальний добробут сім'ї, здоров'я і
виховання дітей, виконання обов'язків по господарству тощо.
Часто, з роками члени подружжя все більше віддаляються один
від одного, стають чужими людьми, і, коли діти виростають,
таке відчуження стає причиною деструкції довіри, і як наслідок,
– зрад і розлучень.
Підводячи підсумок, можемо констатувати: довіра становить
важливий момент міжособистісного спілкування, міжгрупової
взаємодії і присутня у всіх сферах суспільного життя. У
подружньому житті справжні стосунки будуються не лише на
коханні, а й на взаємній довірі, оскільки саме вона дозволяє
повністю розкритися один перед одним, без будь-яких зусиль.
Довіра виступає основою справжньої подружньої близькості,
формування якої потребує від обох членів подружжя залучення
сил, часу та ресурсів.
Список літератури:
1. Андреева Т. В.Семейная психология: Учеб. Пособие / Т. В.
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Христина Бирчак
Науковий керівник - доц. Гуцуляк Н.М.
Насилля над дитиною у сім’ї як відгук
з далекого минулого
Народження, особистісне становлення дитини завжди
відбувалося у системі певних суспільних відносин, спрямованих
на збереження нового життя, захист його від різноманітних
небезпек, надання всебічної підтримки, турботи і догляду.
Впродовж належного функціонування цих суспільних відносин
дитина отримує, насамперед, життєво важливі блага, надбати які
вона самостійно не може в силу вікових особливостей. Тому є
всі підстави стверджувати, що насильство над дітьми в сім’ї
заслуговує розгляду, оскільки діти, особливо у молодшому
шкільному віці, є особливо вразливими і беззахисними,
вимагають для свого повноцінного розвитку уваги і піклування.
Ідея ненасильства універсальна, притаманна всім релігіям і
культурам сучасного світу, хоча починала зароджуватися ще в
давню епоху. В історії різних країн зафіксовано немало
прикладів насильства над дітьми – фізичних і моральних
знущань, сексуальної наруги та ритуальних убивств.
Звертаючись до безпосередніх рекомендацій стосовно
турботи про дітей, які висвітлені в давньоруській дидактичній
літературі, зауважимо, що вони вкрай одноманітні й базуються
на уявленнях про жорстоку внутрішньосімейну субординацію, а
також про сугубо репресивні методи виховання. Саме слово
«отрок» (яке вживається в значеннях «слуга», «раб»,
«дружинник») з давньослов’янської мови перекладається як
«який не говорить», «не має права голосу в житті роду».
Ще до середини XVIII ст. діти були позбавленні будь-яких
прав, а їхній суспільний статус не був визначеним.
Американський історик Дж.Л.Десперт зазначав, що в
середньовічних суспільствах діти вважалися нерухомістю,
власністю, над якою їхній батько (власник) мав абсолютний
контроль. Він розпоряджався їхнім життям, міг навіть продати
або віддати в найми (рабство).
Середньовічні уявлення про особливу, що не підлягає
раціональній оцінці, владу батьків над дітьми знайшли
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відображення у пізніших селянських повір’ях про містичну силу
батьківського (й особливо – материнського) прокляття [2, c.27].
Зокрема, Ллойд де Моз, нарахувавши у Біблії понад 2000 згадок
про дітей, відмічає, що «тут ми знаходимо численні приклади
того, як дітей приносили в жертву, били камінням; згадки про
суворий послух дітей, їхню любов до батьків, їхню роль, як
носіїв родового імені, але не знаходимо жодного прикладу, який
показав би хоча б слабкий ступінь емпатії до дитячих потреб»
[1].
Одиниць вимірювання насильства немає, але його масштаби
невпинно зростають. Значна увага цій проблемі приділялася
зарубіжними науковцями: представниками психоаналітичного
напряму (З. Фрейд, Дж. Міллер, А. Бандура); представниками
інтеракціонізму (Д.Кембелл, М. Шеріф); представниками
когнітивного напряму у психології (Л.Фестингер, Г. Тешфел).
Проблему насильства над дітьми у сім’ї розглядають у своїх
працях вітчизняні науковці різних галузей: психологи (І.Д. Бех,
О.І.Захаров, О.Б. Орлов, О.О. Кочемирівська, Е.Міллер,
Л. Берковиць, І. Фурманов); педагоги (Л.С. Нечипоренко,
Н. Опухова); соціологи (А.А.Беседін, О.В. Бойко, В.М. Закірова,
Т.В. Шипунова).
Хоча цій проблемі присвячено багато досліджень, але й досі
недостатньо розробленими залишаються питання щодо причин,
які сприяють формуванню насильницької поведінки в сім’ї. Ми
вважаємо, що розв’язання проблеми насильства над дітьми в
сім’ї безпосередньо залежить від ступеня усвідомлення
суспільством глибини цієї проблеми, її наслідків, які
виражаються, перш за все, в ескалації насильства: «насильство
породжує насильство».
Список літератури:
1. де Моз Л. Психоистория / Л. де Моз. – Ростов-на-Дону, 2000.
2. Панченко А. В. Отношение к детям в русской традиционной
культуре / А. В. Панченко // Отечественные записки. – 2004. – № 3
(17). – С. 20–34.
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Інтегровані уроки в початковій школі

На сучасному етапі розвиту суспільства організація системи
освіти спрямована на формування цілісної особистості. Тому
звичайні форми організації навчання не до кінця виправдовують
поставлені цілі. Таким чином використовуються різноманітні
інноваційні технології, серед яких впровадження інтегрованого
навчання.
Уперше поняття «інтеграція» було використано в ХVII
столітті Я.-А.Коменським у праці «Велика дидактика»: «Усе, що
знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися у такому ж
взаємозв'язку». У ХІХ столітті К.Д. Ушинський зробив
найбільший внесок у розробку інтегрованих курсів. Він
розробив модель, структуру, напрямки інтеграції. Тенденція
уваги до проблеми інтеграції, започаткована К.Ушинським,
значно розширилася і поглибилася в дослідженнях українських
вчених – І.Беха, Л.Варзацької, М.Вашуленка, І.Волкової,
М.Іванчук О.Савченко, Н.Світловської, та ін.
Нині ідея інтеграції змісту навчання приваблює вчених і
вчителів у нашій країні і за кордоном. У наш час створені цілі
інтегровані курси для початкової школи: «Художня праця»,
«Мистецтво», «Навколишній світ», «Я і Україна».
Для початкових класів широко використовуються елементи
інтегрування навчальних предметів. Інтеграція – це не зміна
діяльності і не просте перенесення знань або дій, які засвоїли
діти, з одного предмета в інший для ліквідації втомлювальних
повторних пояснень уже відомого, або для прискореного
процесу навчання, або для закріплення переносу знань, умінь і
навичок. Такий процес називається в педагогіці і в методиці
використанням міжпредметних зв’язків в навчанні, але не
інтеграція.
Інтеграція – це створення нового цілого на основі виявлення
нових елементів і частково різних одиниць (навчальні предмети,
види діяльності), а потім пристосування цих елементів і частин і
їх об’єднання в неіснуючий раніше моноліт особливої якості.
Потрібно також розрізняти особливості уроків з інтегрованих
31

курсів і уроків з елементами інтеграції змісту двох чи більше
предметів, які за навчальним планом викладаються окремо [1].
Проведення інтегрованих уроків потребує великої копіткої
роботи як вчителя, так і дітей. Учитель повинен проаналізувати і
зіставити програмовий матеріал, врахувати рівень підготовки
свого класу та матеріально-технічне забезпечення школи.
Розвивальні можливості інтегрованих уроків досить потужні,
адже на них учні включаються у різні види життєвої діяльності
людини. Найголовніше – спроектувати роботу школярів так
чином, щоб усі види навчально-виховної діяльності злилися в
єдине ціле, при цьому необхідно викликати, підтримувати й
активізувати їхню творчу діяльність, пізнавальні можливості,
самостійну роботу.
Отже, інтегрований підхід до навчання дає змогу поєднати
процеси навчального пізнання і діяльності дитини за допомогою
вибору відповідної тематики, добору змістового матеріалу,
способів і засобів оволодіння ними.
Інтегровані уроки є ефективною формою організації
навчального процесу, яка використовується для систематизації
знань у сучасній школі, оскільки на таких уроках відбувається
синтез знань з різних дисциплін, внаслідок чого утворюється
нова якість, нерозривне ціле, що досягнуте широким й
поглибленим взаємопроникненням цих знань. основні
властивості
інтегрованого
уроку
–
універсальність,
синтетичність. Він дозволяє відкрити учневі кінцеві цілі
вивчення не лише даної теми, але й усього матеріалу, швидше
прилучити його до пізнавального процесу.
Список літератури:
1. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива / І.Бех // Початкова
школа. – 2002. – № 5. – С. 5-6.
2. Ільченко В.Р. Інтеграція змісту освіти та сучасні проблеми
загальноосвітньої школи / В.Р.Ільченко // Імідж сучасного педагога. –
2002. – № 2(21). – С. 14-17
3. Олійник С.А. Добірка статей про інтегровані уроки у 2(3) класі /
С.А. Олійник // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2000. – № 910. – С.24-37.
4. Комар О. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до
застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методичні аспекти:
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Вплив мотиваційної сфери особистості
на процес професійного становлення
Вивчення особистісних якостей і властивостей особистості та
вплив їх на процес професійного становлення є дуже
актуальним на сьогодні день й гостро стоїть питання
формування мотиваційної сфери особистості. Мотиваційний
статус здорової людини полягає, перш за все, у прагненні до
самоактуалізації, що розуміється як звершення своєї місії,
осягнення покликання, долі. Мотиваційна сфера особистості є
не тільки відображенням її індивідуальних потреб. Важливу
роль у формуванні та розвитку мотиваційної сфери особистості
відіграють суспільні інститути.
Професійне становлення особистості є важливою стороною
життєдіяльності людини, що забезпечує її самореалізацію,
актуалізацію
її
можливостей.
Необхідною
умовою
самореалізації є саморозвиток. У забезпеченні саморозвитку
важливу роль відіграє механізм самопрогнозування, оскільки
особистість повинна передбачати результати власної діяльності,
поведінки і безпосередньо себе у нових морально-духовних
координатах.
У вітчизняній і зарубіжній літературі є велика кількість
наукових даних щодо загальних констатації факту істотного
впливу мотивації (сукупності факторів, що спонукають,
організують і направляють поведінку людини) на успішність
освоєння та виконання конкретної діяльності (І. Баклицький,
Д. Зарайський,
Є.П. Ільїн,
Л. Балакірєва,
Ф. Герцберг,
Е.А. Климов,
О.М. Леонтьєв,
А. Маслоу,
А.К. Маркова,
Н.С. Пряжников, О.Ф. Рибалко, Є.С. Романова, Л. Рудкевич,
Ф. Тейлор, С. Чугунова, та ін.). Дані погляди суттєво розширили
уявлення про структуру мотивації та стали основою для
розробки
методологічного
інструментарію
дослідження
мотивації вибору професії студентською молоддю.
Мотиваційна сфера або мотивація взагалі розуміється як
погляд особистості, що визначає спрямованість, цінність
орієнтації, установки, соціальні очікування, домагання, емоції,
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вольові якості й інші соціально-психологічні особливості.
Розвиток мотиваційної структури відбувається у двох
напрямках:
по-перше,
загальні
мотиви
особистості
трансформуються у професійні, по-друге, зі зміною рівня
професіоналізації змінюється і сама система професійних
мотивів. Як зазначає Б.С. Волков, професійне самовизначення
починається у ранньому віці в іграх дітей і поступово досягає
свого реального завершення у юності і молодості. У ранньому
дорослому віці мотивами професійного вибору особистості
виступають - практичні інтереси, батьківські настанови, потреба
реалізувати власні здібності, інтерес до професії, відповідність її
темпераменту, характеру, особливостям емоційної сфери
особистості, суспільний інтерес, інші фактори. Становлення та
розвиток особистості у ранньому дорослому віці відбуваються
також під впливом різноманітних економічних, політичних,
правових і моральних чинників, залежать вони і від умов її
навчання, виховання, а також від її соціальної активності.
Отже, мотивами професійної діяльності в ранньому
дорослому віці є прагматичні інтереси (зарплата, посада, умови
праці, соціальна захищеність, можливість розв'язувати сімейні
та особисті проблеми), творча самореалізація, задоволення
потреб у професійному спілкуванні та соціальних контактах,
процесуальна
мотивація
(відповідність
умов
праці
функціональним особливостям людини тощо). Мотивація
організовує цілісну поведінку, підвищує професійну активність,
суттєво впливає на формування цілі і вибір шляхів їх
досягнення. Отже, професійне самовизначення слід розуміти, як
процес становлення мотиваційно-смислової домінанти суб’єкта
праці у цілісному просторі життєвого шляху людини, де
успішність професійної діяльності виступає критерієм успіху
життя.
Список літератури:
1. Бодров А.В. "Діагностика та прогнозування професійної
мотивації в процесі психологічного відбору". Психологічний журнал.
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Проблеми формування цільної особистості
в сучасному суспільстві
Сучасний світ не обмежує людину ні у можливостях, ані у
пропозиціях. Різноманітність вибору та високі якісні
характеристики товарів та послуг вражають, враховуючи
потужне конкурентне поле, що спонукає виробників до
боротьби за увагу покупців.. Проте з огляду на глобальну
ситуацію можна помітити іншу, далеко не таку поверхневу
підступну проблему локального характеру: постійна потреба у
виборі, яка не вимагає особливих вольових зусиль і не є життєво
важливою, не дає змогу багатьом людям вважати себе
самодостатніми, повноцінними особистостями.
Здавалося б, що поганого в тому, що людину буквально
обмотує незкінченна низка можливостей? Навпаки ж, вони
повинні спонукати до розвинення багатогранності й водночас
гармонізації особистості. Саме надмірність й перенасичення
можливостей вбивають здорову потребу, на зміну котрій
приходить примусова потреба, яка носить не внутрішній, а
зовнішній характер, для загалу. Довкілля нав’язує інтереси та
вподобання, й будь-хто зобов’язується їх приймати, аби не
здаватися білою вороною “нестандартної, не такої, як усі «Я»” у
скупченні смолянисто-чорних заїжджених стереотипних. Отже,
страх бути незрозумілим й відторгнутим помножується
форсованим утворенням потреби, що спричинює розшарування
справжнього «Я» і того, котре вигідне для суспільства, зручніше
для соціального сприйняття.
На зміну істинним прагненням приходять нав’язані бажання,
прийнятні у суспільстві, проте це зовсім не означає, що
першопочаткові бажання зникають. Вони відходять на другий
план, у несвідоме, де залягають міцним надійним пластом й не
припиняючи турбувати свого носія – людину, яка відчуває
постійний дискомфорт між внутрішнім світом й зовнішнім тим, який вимагає певної моделі поведінки, аби забезпечити
комфортне існування у матеріальному світі й тим, котрому вона
б надала перевагу.
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Зіткнення
внутрішніх
мотивів
із
обставинами,
продиктованими реаліями буття нерідко накладаються один на
одного й утворюють дискомфорт. Адже, з одного боку, людина
усвідомлює невигідність й нерентабельність своїх певних
бажань та загального бачення світу, проте з іншого не може від
них повністю відмовитися, адже, вкінці-кінців, саме те, що
залишається не зважаючи на обставини, є формотворчим для
кожного з нас.
Як соціальна істота, людина не може не проявляти
адаптивних якостей, тому що вони сприяють налагодженню
контакту між собіподібними, допомагають у підвищенні рівня
комфорту свого існування, проте часте та регулярне
жертвування своїми інтересами, поступання позицією, особливо
на чиюсь іншу користь, підривають віру у власні сили й
формують низьку самооцінку; вселяють відчуття слабкості й
незахищеності; не дають відчути потенціальної сили, яка
закладена в кожному.
Безумовно, уникнути впливу культу споживання й
перенасичення можливостями, конформної моделі існування й
боротьби внутрішніх мотивів із диктованими ззовні неможливо,
проте можна оптимізувати їх для оптимальної моделі
формування й існування здорової особистості, повноцінного
«Я». І, незважаючи на багатогранність проблеми, дотримуючись
кількох простих тверджень, можна досягнути успіху у
самостановленні й успішно розвиватися: намагатися приймати
більшість рішень самостійно, вміти розставляти пріоритети й
зважувати доцільність певних дій, оточувати себе людьми, котрі
не підриватимуть самооцінку, а навпаки сприятимуть її
підвищенню, і не забувати, що людиною народжуються,
особистітю стають, а індивідуальність відстоюють.
Список літератури:
1. Кривко Т.А., Поліщук О.М. Кризи цінностей сучасного
суспільства та проблема соціалізації особистості // Вісник
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Любов Бордіян

Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Формування педагогічної культури майбутнього
викладача вищої школи в умовах магістратури
Розвиток вищої освіти неможливий без обізнаності про
величезну роль культури та освіти, творчої особистості
самореалізації викладача і студента. Сучасна система підготовки
викладачів орієнтована переважно на розвиток професійних
умінь і навичок. Проте формування педагогічної культури в
умовах магістратури залишається поза увагою. Однак у ній
найбільш повно відображені духовні та матеріальні цінності
освіти й виховання, способи творчої педагогічної діяльності,
необхідні для здійснення педагогічного процесу. Отже, реальні
потреби вищої школи зумовлюють підвищення інтересу
науковців до проблеми педагогічної культури.
Фахівцями, які зробили свій внесок у розробку процесу
формування педагогічної культури майбутнього викладача
вищої
школи,
були:
А. Барабанщиков,
В. Гриньова,
С. Вітвицька, О. Гура, І. Ісаєв, А. Коржуєв, В. Попков,
В. Сластьонін та ін.
Уперше проблема формування педагогічної культури
викладача вищої школи була висвітлена в 80-х роках ХХ ст.
А. Барабанщиковим. На його думку, педагогічна культура
викладача вищої школи – це вираження його прагнення до
безперервної досконалості у своїй діяльності. Він вважав що,
педагогічна культура містить в своїй основі світоглядну,
моральну, професійну, інтелектуальну, емоційну, естетичну,
фізичну сторони культури. [1, с.8].
Значний внесок в розробку питання педагогічної культури
зробила В. Гриньова, яка найбільш глибоко і детально
досліджує педагогічну культуру майбутнього вчителя, яку
розглядає як один із елементів педагогічної системи, адже
педагогічна культура – це цілісна сутнісна характеристика
особистості вчителя, показник рівня його професійної
підготовки, умова ефективної педагогічної діяльності [2, с.96].
Аналізуючи погляди вчених, можна стверджувати, що
педагогічна культура – це специфічний вияв загальної культури
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в умовах педагогічного процесу, яка характеризує педагога як
професіонала. Саме «педагогічна культура» це органічний
взаємозв’язок сукупності загальнокультурних та педагогічних
цінностей, професійних знань, умінь і навичок, педагогічної
майстерності, необхідних викладачеві для успішного здійснення
освітньо-виховного процесу увищому навчальному закладі.
Формування педагогічної культури майбутніх викладачів
вищої школи на етапі навчання їх у магістратурі повинно
здійснюватися при створенні необхідних організаційнопедагогічних умов: аксіологічна спрямованість змісту
дидактичного процесу на загальнолюдські та педагогічні
цінності; організація асистентської практики на засадах
акмеологічного підходу з метою професійного удосконалення
знань та умінь здійснення науково-педагогічної діяльності.
Вважаємо, що в навчально-виховному процесі вищого
навчального закладу головним засобом передачі магістрантам
педагогічної культури, духовних цінностей є неповторна
індивідуальність викладача, як носія культури і суб’єкта між
особистісних стосунків з унікальною особистістю студента, яка
постійно змінюється збагачується. Відповідно, важливим у
формуванні педагогічної культури магістрантів, як майбутніх
викладачів, є зразки прояву даного феномену у науковопедагогічній діяльності викладачів, з якими вони працюють у
процесі професійної підготовки.
Отже, формування педагогічної культури майбутнього
викладача вищої школи залежить від багатьох факторів і
повинно здійснюватися при реалізації відповідних педагогічних
умов.
Список літератури:
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Анастасія Броско
Науковий керівник – доц. Гаркавенко Н.В.
Розвиток самооцінки в підлітковому віці
Самооцінка - це судження людини про ступінь наявності в
неї визначених якостей, властивостей у співвіднесенні їх із
визначеними еталонами. Проблема виникнення й розвитку
самооцінки одна з центральних проблем у становленні
особистості дитини. Самооцінка є необхідним компонентом
розвитку самосвідомості, тобто усвідомлення людиною самої
себе, своїх фізичних сил, розумових здібностей, вчинків,
мотивів і цілей своєї поведінки, свого ставлення до оточуючого,
до інших людей та до самої себе. До самооцінки входить уміння
оцінити свої сили й можливості, віднестися до себе критично.
Вона дозволяє людині «приміряти» свої сили до задач і вимог
оточуючого середовища і згідно з цим ставити перед собою цілі
та задачі. Отже, самооцінка складає основу рівня вимог, тобто
рівня тих задач, виконати які людина вважає себе здатною.
А.І. Захарова запропонувала наступну модель самооцінки,
яку вона назвала структурно-динамічною моделлю: - самооцінка
являє собою форму відображення людиною самої себе як
особливого об'єкта пізнання, який репрезентує прийняті нею
цінності, особистісні змісти, міру орієнтації на суспільно
вироблені вимоги до поведінки й діяльності; - опосередкована
пізнанням зовнішнього світу, активною взаємодією з ним
суб'єкта, самооцінка є за своєю природою соціальним
утворенням, що функціонує як компонент самосвідомості і
найважливіше особистісне утворення; - як цілісна система
самооцінка включена в безліч зв'язків і відносин з іншими
психічними утвореннями, взаємодія з якими носить
діалектичний характер: будучи зумовленою ними, самооцінка в
той же час сама виступає найважливішою детермінантою
їхнього подальшого розвитку; - самооцінка функціонує у двох
взаємозалежних формах: загальній і частковій; перша відбиває
узагальнено-інтегральні знання суб'єкта про себе і засноване на
них цілісне ставлення до себе, друга - оцінку конкретних
психічних і фізичних проявів і якостей; - структура самооцінки
представлена функціонуючими у нерозривній єдності двома
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компонентами - когнітивним і емоційним, що відбивають
знання суб'єкта про себе і ставлення до себе, якісна своєрідність
цих компонентів додає їх єдності внутрішньодиференційований
характер; часова віднесеність змісту самооцінки визначає її
види: самооцінка функціонує як прогностична, актуальна і
ретроспективна; у своєму розвитку ці види перетерплюють
постійне взаємопроникнення; - онтогенез самооцінки пов'язаний
з формуванням у дитини диференційних і узагальнених знань
про себе як внутрішньої умови розвитку стійких орієнтацій
щодо себе й емоційно-ціннісного ставлення до себе; становлення самооцінки у віковому й індивідуальному аспектах
- єдиний і безупинний процес, у ході якого кожна її складова
(компоненти,
форми,
види,
показники)
як
складно
структурованого, системного утворення виявляє свою динаміку
та ін. [1].
Тому можна вказати на три головні фактори, які впливають
на формування самооцінки у шкільному віці: оціночні ставлення
однолітків і, особливо, дорослих; характер самої діяльності
дитини, усвідомлення нею значення її результатів; порівняння
себе з однолітками.
Отже, розвиток самосвідомості та її найважливішої сторони самооцінки - це складний і тривалий процес, який
супроводжується в підлітка цілою гамою специфічних (часто
внутрішньо конфліктних) переживань. Підліткам присутні
неврівноваженість, запальність, часті зміни настрою, іноді
пригніченість та ін.
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Інна Бурденюк
Науковий керівник – доц. Струннікова Д.І.
Педагогічні умови екологічного виховання
старших дошкільників
Екологічне виховання як складова формування особистості є
актуальною педагогічною проблемою, що має економічне та
соціальне значення і потребує пошуку ефективних шляхів
розв’язання.
Дошкільне дитинство – сенситивний період розвитку дитини,
який відіграє важливу роль у формуванні моральних
особистісних рис, екологічної етики та екологічної культури.
Сформовані у дітей в дошкільному виховному закладі знання
про природу складають основу Їх екологічної культури [2].
Бережливе ставлення до природного довкілля інтегрує в собі
знання, почуття і дії. Тому екологічне виховання будується на
основі принципу міждисциплінарності та комплексного
розкриття екологічних проблем. Однак основна робота,
спрямована на формування у дітей основ екологічної культури,
здійснюється у процесі пізнання природи [1].
Важливою умовою виконання завдань екологічного
виховання дітей є формування у дітей емоційно-ціннісного
ставлення до природи (позитивний емоційний відгук,
усвідомлення цінності компонентів природи), їх компетентності
стосовно природи (обсяг, правильність і повнота, осмисленість,
міцність та дієвість знань) та екологічно доцільної поведінки
(навички бережливого ставлення до природи, уміння доглядати
за рослинами та тваринами).
Результати проведеного нами дослідження дають підстави
вважати, що динаміка сформованості рівнів компетентності
старших дошкільників стосовно природи досягається шляхом
використання педагогічно доцільних засобів, методів
керівництва і форм організації природо пізнавальної діяльності
дітей.
Немає сумніву, що позитивний емоційний відгук,
пізнавальний інтерес до компонентів природи, усвідомлення їх
цінності, уявлення про взаємозв’язки і взаємозалежності, які
існують у природі, практичні навички дбайливого ставлення до
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тварин і рослин можна сформувати в процесі різних видів
діяльності дітей у безпосередньому природному довкіллі. Отже,
важливою умовою ефективності ознайомлення дітей з природою
і, зокрема, формування у них основ екологічної культури є
розвиваюче природне середовище, яке має відповідати змісту
програми. Щоб забезпечити означену умову, у взаємодії з
батьками були створені куточки охорони природи (у
природному середовищі - міський парк, у приміщенні
комплексу – кімната природи), городи, квітники, ділянки-мапи,
міні-ставок, міні-гайок. Різновидність рослин на території
комплексу сприяла формуванню у дітей відчуття краси природи,
наукових знань про єдність і цілісність природного середовища,
засвоєнню основних засад його захисту, ознайомленню з
рослинами, які охороняються законом, організації спільних
форм природопізнавальної та природоохоронної діяльності
старших дошкільників.
У виборі змісту, методів і форм пізнання дітьми природи,
формування у них досвіду взаємодії з природним довкіллям,
інтересів, потреб, навичок, що виявляються в екологічно
доцільній поведінці варто враховувати особливості психічного
розвитку старших дошкільників специфіку змісту, дидактичні
функції різних методів, а також керувалися положеннями щодо
цінності чуттєвого сприймання, словесного розмірковування та
практичної діяльності. До ефективних форм і методів пізнання
природи належать: спостереження, екскурсія, праця у природі,
прогулянка, досліди, бесіда, розповідь, словесні логічні задачі
екологічного змісту, проблемно-пошукові, проблемні завдання,
екологічні ситуації, моделювання [3].
Отже, створення відповідних умов і методичного
забезпечення пізнання природи – основні чинники, що
визначають результативність екологічного виховання дітей.
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Сніжана Бухінська
Науковий керівник – асист. Степаненко О.П.
Психологічні особливості міжособистісних
взаємин старших підлітків
Вивченню особливостей підліткового віку в науці
присвячена велика кількість праць. Дану проблему з різних
сторін вивчали Л. Божович, Л. Виготський, А.. Лічко, Л.
Обухова, Л. Фрідман, Д. Ельконін, Е. Еріксон і багато інших.
Учені підлітковий вік охарактеризовують як «перехідний»,
«важкий», «критичний», що вказує на важливість і складність
процесів розвитку, які відбуваються в цей період.
Основною цінністю, на думку Л.Божович та Л. Виготського,
є формування основ моральних і соціальних установок дорослої
особи [5, с. 249]. Слід розуміти, що і в підлітковому віці процес
формування та розвитку особи не припиняється. На цьому етапі,
як вважає Л. Божович, відбувається перебудова вже
психологічних структур, які раніше склалися, і народження
нових [1].
Увага до питань формування культури міжособистісних
взаємин підлітків об’єктивно зумовлена впливом їх на стиль
спілкування, на моральний мікроклімат у шкільних колективах,
на громадську активність, самопочуття. На думку М. Обозова,
Я. Коломинського, міжособистісні взаємини виникають і
формуються у взаємодії, спільній діяльності, спілкуванні.
Дослідження вітчизняних педагогів і психологів (Л. Божович,
Д. Ельконін, Л. Орбан-Лембрик, ін.) свідчать, що найбільш
значущим і домінуючим для підлітків є інтимно-особистісне
спілкування з ровесниками. Стосунки з товаришами
перебувають у центрі життя підлітка, багато в чому визначають
решту аспектів його поведінки і діяльності [3, с.43].
Міжособистісна взаємодія підлітків характеризується
"позитивністю, індиферентністю, негативністю емоційних
переживань, адекватністю і неадекватністю взаєморозуміння і
когнітивним ототожненням або відсутністю такого ототожнення
між суб'єктами; готовністю до співпраці, бездіяльності чи
виявлення опору один до одного" [4]. Підліток повинен бути
здатним до виявлення культури у взаєминах з іншими людьми.
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У психолого-педагогічній структурі культури міжособистісних
взаємин прийнято виділяти три взаємопов'язаних компоненти:
когнітивний, емоційно-мотиваційний і діяльнісний.
Когнітивний компонент передбачає формування знань про
норми моралі, загальнолюдські цінності, етику взаємин між
людьми. Діяльнісний компонент провідний у структурі
міжособистісних взаємин, що охоплює рухи, дії, мову, вчинки,
пов'язані з регуляцією діяльності суб'єктів і їх взаємодією,
тобто, як вважають автори [4, с. 42], із конкретними вміннями і
навичками поведінки і самокеруванням власною поведінкою.
Почуття, емоції, потреби, мотиви – це складники емоційномотиваційного компоненту культури міжособистісних взаємин.
Мотиваційна сфера особлива для кожного вікового періоду.
Характер мотиваційної сфери особистості підлітка обґрунтовано
Л.Божович, І.Бехом, Б.Ломовим, Г.Костюком, І.Коном та
іншими.
Повноцінне становлення особистості підлітка передбачає
формування культури міжособистісних взаємин, що включає
забезпечення передачі соціальних цінностей та установок і
усвідомлення особистістю необхідності діяти відповідно з
існуючими у суспільстві нормами і правилами моралі;
формування почуттів, етичних потреб і мотивів поведінки;
формування морального досвіду, який охоплює вміння та
навички етичного аналізу, самоаналізу та самооцінки,
позитивний досвід соціальної поведінки.
Список літератури:
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Ганна Варченко
Науковий керівник – доц. Бигар Г. П.
Формування здорового способу життя
в учнів молодшого шкільного віку
В умовах реформування освітньої системи основна мета
сучасної школи полягає у формуванні фізично та духовно
здорової особистості. Тому для збереження здоров'я необхідно
розширити уявлень про здоров'я та оздоровчі технології.
Сформувати чіткі настанови на здоровий спосіб життя.
У зв’язку з цим, існує безліч сучасних підходів до
здоров’язбереження і засобів формування в учнів початкової
школи [2, c. 33-35].
На необхідність збереження здоров’я школярів звертали
увагу В.О.Сухомлинський, Л.П.Сущенко та ін.; проблему
суб’єкт-суб’єктного, особистісно зорієнтованого підходу до
виховання мотивації до здорового способу життя молодших
школярів висвітлено в працях І.Д. Беха, М.В.Левківського,
А.Х. Маслоу та ін.; психолого-педагогічні аспекти виховання
здорового способу життя молодших школярів розглянуті в
дослідженнях Г.П.Голобородько, С.О.Свириденко та ін.;
формування здорового способу життя засобами фізичного
виховання досліджували О.М. Вацеба, Г.І. Власюк, та інші.
Учителю варто у процесі своєї діяльності використовувати
різні підходи до формування здорового способу життя учнів
початкових класів, а зокрема:
– дидактичний: коли більше уваги приділяється навчальним
програмам та урокам здоров'я, фізичного виховання;
– подієвий: коли основна увага приділяється конкурсам на
тему здоров'я і агітації здорового способу життя;
– проблемний: коли всі зусилля школи спрямовані на
вирішення конкретного завдання: харчування, рухової
активності, профілактики перевтоми;
– індивідуальний: коли концентруються зусилля на
врахуванні особливостей кожного учня [1, c. 44-46].
Відповідно до Державного стандарту освіти програма
викладання навчальної дисципліни «Основи здоров’я»
спрямована на формування у дітей практичних навичок
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здорового способу життя, що потребує змін у виборі нових
технологій і методів навчання. Ефективними є методи
переконання, методи вправ, позитивного та негативного
прикладу, методи заохочування та покарання. Під методом
переконання розуміється такий вплив на учнів, за якого
фактором виховання є слово – розповіді, лекції, бесіди, диспути,
телебачення. Метод вправ – це спосіб виховання здорового
способу життя в учнів молодшого шкільного віку через
організацію відповідної виховної діяльності на заняттях
фізичними вправами, іграми тощо. Особливе місце у системі
педагогічних впливів займає приклад – як позитивний, так і
негативний. Позитивний приклад стимулює формування в учнів
переконань
і
навичок
поведінки,
сприяє
високій
результативності формування здорового способу життя. На
прикладах учні краще усвідомлює переваги здорового способу
життя, відбувається формування особистісної ціннісної системи
[2, c. 35-37].
Для поліпшення формування здорового способу життя в
початковій школі раціонально використовувати такі форми
роботи, як: уроки, виховні години, ігри, лекції, зустрічі з
лікарями, екскурсії, КВК, брей-ринги, тощо. Також не потрібно
забувати про інноваційні та інтерактивні методи та форми
роботи, які сприяють ефективності даного процесу [1, c.47].
Отже, у процесі формування знань про здоровий спосіб
життя
з
молодшими
школярами,
вчитель
повинен
використовувати різні форми і методи, та ефективно
застосовуючи їх у навчально-виховному процесі. Бути
прикладом для наслідування, будувати свою роботу чітко і
визначати конкретну систему дій для досягнення визначеної
мети.
Список літератури:
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спосіб життя учнів молодшого шкільного віку/ Станевич І. В. // Школа.
– 2013. – №12. – 33-37 с.

46

Наталія Василович
Науковий керівник – доц. Мокрогуз І.М.
Творчий портрет відомого буковинського митця
Ю.М.Гіни
Буковина славиться багатьма талановитими людьми. Тут
народжувалися чисті джерела правдивого художнього слова
«буковинського соловія» Ю.Федьковича та «гірської орлиці»
О.Кобилянської. В цьому краї успішно творили поет і
композитор С.Воробкевич, письменники О.Маковей та
М.Емінеску, художники М.Івасюк та Ю.Пігуляк.
Мета:проаналізувати та висвітлити на сторінках статті
основні кроки мистецької діяльності відомого митця
буковинського краю – Юрія Гіни.
Одним з відомих композиторів Буковини є постать Ґеоргія
Миколайовича Ґіни, творче ім'я - Юрій Ґіна. Народився
16 квітня 1932 в м. Чернівці, мікрорайон Ленківці - композитор,
музикант (скрипаль), диригент, фольклорист, педагог,
культурно-громадський діяч, заслужений артист УРСР (1980),
народний артист України (2002), професор кафедри музики
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
(2004).
Трудову діяльність розпочав у 1947 музикантом-скрипалем,
акордеоністом закладу громадського харчування «Чернівчанка»
м. Чернівці. В 1951 році закінчив Чернівецьке музичне
училище і Київську
державну
консерваторію
ім.
П.І.Чайковського (1956). З цього ж року — викладач по класу
скрипки і директор Чернівецької дитячої музичної школи № 1,
водночас викладач Чернівецького музичного училища,
художній керівник і диригент камерного оркестру Чернівецької
обласної філармонії з 1975 року.
Тридцять років Ґ.Ґіна був художнім керівником і головним
диригентом камерного оркестру, створеного ним при
Чернівецькій обласній філармонії, який у 1978 році здобув
перше місце і звання лауреата на першому Республіканському
конкурсі камерних оркестрів в м. Київ. З 2000 року Ю.Ґіна з
камерним оркестром Чернівецької обласної філармонії тричі
виступав на творчих звітах у м. Києві.
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Двадцять чотири роки працював викладачем Чернівецького
музичного училища і 46 років директором Чернівецької дитячої
музичної школи № 1. За сорок вісім років з його скрипкового
класу випущено більше сотні скрипалів, серед них такі, як Тарас
Печений, Белла Жилінська, Цвітана Дронь – лауреати
міжнародних конкурсів.
З 1992 року Ю.Ґіна працює на кафедрі музики Чернівецького
національного
університету
ім.
Ю.Федьковича,
з 1995 року доцент, в 2004 році отримав звання професора. У
листопаді 2000 р. Ю.Ґіна за плідну працю по збагаченню
української національної культури став лауреатом обласної
літературно-мистецької премії імені С.Воробкевича. Ім'я Георгія
Ґіни занесено на «Алею зірок» у Чернівцях (2000).
Як композитор Ю. Ґіна написав близько ста музичних творів,
серед них: інструментальні твори, пісні, п'єси для дуетів,
ансамблів троїстих музик, цимбал, обробки і переклади для
ансамблю скрипалів, камерного оркестру, хору і солістів.
У 1990 р.
фірмою «Мелодія» випущені
грамплатівки
«Буковинський сувенір», де представлені твори Ю.Ґіни у
виконанні камерного оркестру.
Відомі авторські твори Ю.Гіни: «Прогулянка», «Скерцо»,
«Гумореска», «Святкові танці», «Вітер надії», «Мандрівний
музика» (присвячений пам'яті В.Івасюка), Хоровод" «Святкові
танці», «Гора і Садагурська полька» та ін.
Отже, Юрій Гіна талановитий педагог, композитор,
громадський діяч, яким пишається Буковина, такі неординарні
особистості завжди є мистецькою окрасою краю, і ми горді, що
наш буковинський край прикрашають такі творчі митці, як
Ю.Гіна.
Список літератури:
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2. Богайчук М. Гіна Георгій (Юрій) Миколайович / Михайло
Богайчук. Література і мистецтво Буковини в іменах: словникдовідник. – Чернівці, 2005. – С. 5.
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Ольга Васкан
Науковий керівник – доц. Ніколенко О.С.
Проблеми самотності в юнацькому віці
Умови життя, що швидко змінюються, непередбачуваність
соціально-політичної ситуації позначаються на психічному та
емоційному здоров’ї людей, зокрема, викликають стан
самотності. Щороку збільшується кількість людей, які вважають
себе самотніми і не знають як самостійно можна впоратися з
таким почуттям. Самотність омолоджується, це робить дану
проблему актуальною в наш час.
Наші дослідження присвячуються проблемі самотності в
період юності. Ми розглянемо основні чинники формування,
особливості прояву та переживання самотності в юнацькому
віці.
Вивчення та дослідження проблем самотності в контексті
психологічних особливостей юнацького віку представлені у
працях зарубіжних і вітчизняних учених (О.Б. Долгінова,
І.С. Кон, С.В. Малишева, О.В. Неумоєва, Є.Є. Рогова та ін.).
За результатами досліджень в Україні, наприклад, близько
50% молоді мають високий та середній ступінь переживання
почуття самотності [2]; у Росії кількість респондентів, які часто
переживають почуття самотності, збільшується з 25% серед
учнів шкіл до 45% серед студентів середніх спеціальних НЗ та
55% серед студентів ВНЗ [3].
Самотність – це стан, який викликає комплексне і гостре
переживання, пов’язане із втратою близьких людей, життєвих
цінностей, постійне відчуття покинутості, непотрібності
власного існування [3].
Можливими чинниками виникнення почуття самотності в
юнацькому віці є: характерологічні особливості людини
(сором'язливість, некомунікабельність, скритність та ін.); низька
самооцінка, самоприниження; соціальні причини (овдовіння,
розлучення чи розрив особистісних взаємовідносин); вікові
кризи цього періоду (криза самоідентичності, самооцінки,
«сенсу життя») [2]. Відсутність бажаної емоційної близькості з
коханою людиною стає в юнацький період найбільш важливим
джерелом виникнення почуття самотності.
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На основі аналізу наукових досліджень, можна виділити
афективні (емоційні), поведінкові та когнітивні індикатори
самотності, що мають важливе значення в контексті
переживання цього почуття [1].
Двоякість характеру переживання самотності і його впливу
на людину, яке з одного боку збагачує внутрішній світ,
дозволяючи відчути унікальність свого існування, а з іншого –
може призвести до поведінкових відхилень, депресій. Важливо
те, як сама особистість буде ставитися до усамітнення, які
причини йому сприяють, що безпосередньо впливатиме на
рівень переживання самотності.
Особи з високим рівнем переживання самотності
характеризуються недостатнім самоконтролем, невпевненістю в
собі, залежністю від зовнішніх обставин та оцінок. Їм властива
негативна оцінка усамітнення. Особи з низьким рівнем
переживання самотності мають оптимістичні уявлення про
життя, ініціативні незалежні в соціальних контактах,
вирізняються високим самоконтролем. Їм властиве позитивне
ставлення до власного «Я», до усамітнення.
Отож на підставі аналізу досліджень можна стверджувати,
що почуття самотності має вплив на формування та розвиток
особистості, зокрема, в юнацькому віці. Частота й інтенсивність
переживання даного почуття зумовлені цілеспрямованістю та
пізнанням свого «Я». За таких обставин молоді люди
потребують підтримки, яка має базуватися на принципах
прийняття та розуміння, емпатії й активізації їх внутрішнього
потенціалу.
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Особливості сприйняття друкованої сексуально
забарвленої реклами: гендерний аспект
Значна частина присутньої у медіа-просторі реклами є
сексуально забарвленою. Більшою чи меншою мірою відверті
сексуальні сюжети використовуються для рекламування
широкого кола товарів та послуг, їх мимовільними адресатами
стають діти, віруючі, особи літнього віку. О.Лебедєв стверджує,
що “Багатьом рекламодавцям та рекламістам здається, що саме
такий примітивний, грубий підхід безпосереднього впливу
створює сильні психологічні ефекти, залучає увагу, краще
запам’ятовується, стимулює продаж. Керуючись лише даними
критеріями ефективності реклами, вони наносять величезну
шкоду не лише власній фірмі, а й національній культурі” [2, с.6].
Зазначені явища спостерігаються на тлі недостатньої
розробленості вітчизняної психології реклами. Перші
психологічні дослідження реклами стали проводитись на
початку ХХ сторіччя та були пов’язані з іменами У.Скотта, Д.
Уотсона, Т.Кенінга, Г.Мюнстерберга. Починаючи з 90-х років,
на пострадянському просторі з’явились публікації з даної
тематики (В.Зазикіна, Р.Мокшанцева, Є.Проніна, О.Лебедєва,
О.Гордякова,
А.Данилова,
Л.Матвєєва,
Л.Карімова,
Л.Федотова). Серед зазначених публікацій варто виділити праці
українських учених: П.Фролова, О.Чебикіна, Г.Юрчинської,
Ю.Заманаєвої, А.Лісневської, С.Здіорука, Н.Бутенко.
І хоча проблема психологічного впливу сексуально
забарвленої реклами тією чи іншою мірою піднімалася у деяких
з цих праць, емпіричних досліджень сприйняття такої реклами
не проводилось.
Аналіз наукових джерел дозволяє визначити механізми
впливу сексуально забарвленої реклами на адресата. Такий
вплив на чоловіків та жінок здійснюється через механізми
ореола та ідентифікації. Так, привабливі рекламні образи, за
О.Лебедєвим, провокують прояв ефекту ореола, що
проявляється у мимовільному переносі позитивного ставлення
до рекламного образу на продукт, який пропонується [2, с.25].
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Однак цей процес не завжди завершується успішно. Якщо немає
вдалого смислового, символічного, але не обов’язково логічного
зв’язку між рекламним образом та продуктом, перший справить
враження, але другий відійде на задній план. Саме
переважанням жіночих сексуальних образів у рекламі можна
пояснити певну закономірність: чоловікам сексуально
забарвлена реклама подобається частіше, але продукт не
викликає інтересу. З іншого боку, коли реклама пов’язана з
образом представника своєї статі, вона створює менше
позитивних переживань, отже, менше підстав для прояву ефекту
ореола. Можливість його прояву ще зменшується, якщо
представник своєї статі виглядає конкурентним - сексуально
провокує іншу стать, дуже сексуально привабливий. Однак
зазначене сприяє дії іншого механізму рекламного впливу ідентифікації. Відсутність позитивного ставлення до героїв
рекламного образу не заважає ідентифікації з ними. Для
ідентифікації вирішальним є володіння об’єктом ідентифікації
бажаними для суб’єкта якостями. На свідомому рівні вони
можуть недооцінюватись у представника своєї статі, але від
цього бажання надбати їх не зменшується [3, с.7].
Отже, для чоловіків провідним механізмом впливу
сексуальної реклами є механізм формування ореола, для жінок
також важливий механізм ідентифікації.
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Креативність та соціально-психологічна адаптація
в юнацькому віці
Соціально-психологічна адаптація є однією із умов розвитку
особистості, але саме яскрава індивідуальність креативної
людини може перешкоджати соціально-психологічній адаптації.
Креативність може бути як причиною, так і наслідком проблем
із адаптацією. Група однолітків може відштовхувати від себе
творчих юнаків, вони можуть не сприйматися викладачами
через помилкове сприйняття їх як конфліктних особистостей,
креативність може стати джерелом проблем із батьками.
З іншого боку, креативність може сприяти адаптації,
розглядатись як саморозвиток, зміна себе та навколишнього
середовища.
Вивчення та дослідження проблеми взаємодії креативності та
соціально-психологічної адаптації представленні в працях
зарубіжних та вітчизняних учених (Є. Ю. Лукаш,
Н. Н. Мельникова, М. М. Бахтін, В. Ф. Лугова, А. Є. Банюхова).
Існує три ситуації взаємодії креативності та соціальнопсихологічної адаптації. Перша включає в себе пристосування
до навколишнього середовища, конформність, поступливість.
У другій
ситуації
здійснюється
зміна
навколишнього
середовища у відповідності до потреб індивіда. Третя ситуація –
це вихід, уникнення, тобто при невдалій спробі змінити або
себе, або навколишнє середовище відбувається відхід у
внутрішній світ, фантазії, що досить часто трапляється у
творчих людей [2].
Для творчих людей адаптація ефективна тоді, коли вони
можуть змінити оточуючий світ в сторону найбільшої
відповідності їх потребам. Специфічною особливістю адаптації
творчої людини є відчуття тривоги, яке свідчить про порушення
адаптації та активізує адаптаційні механізми. Бажання подолати
тривогу, що викликана невідповідністю між зовнішнім та
внутрішнім світом, і лежить в основі адаптації творчої
особистості [2].
Аналіз суспільної думки про особливості соціально53

-психологічної адаптації творчих людей показав, що у США
причинами труднощів у адаптації творчих людей називають в
основному зовнішні обставини; в Україні акцентують увагу на
особистісних особливостях людини [2].
Соціально-психологічна
адаптація
певним
чином
співвідноситься із різними сторонами креативності. Так, поняття
креативності можна розглядати в двох напрямках: креативність
як особливість мислення та креативність у контексті життя,
пошуку шляхів розвитку – як творче ставлення до життя. Аналіз
літератури вказує на те, що адаптованість креативної людини
підкреслюють в основному ті вчені, які говорять про
креативність як творче ставлення до життя. Головні якості, які
згадуються у зв’язку із цим, це незалежність, орієнтація на
особисті цінності, сприйнятливість до нового, толерантність до
невизначеностей та конструктивна активність у невизначених
ситуаціях та ін. [1].
Згідно з іншою думкою, яка вказує на неадаптованість
творчої особистості, творчим людям властиві тривожність,
чутливість, різкі зміни настрою й активності, підвищена
чутливість до соціального заохочення та покарання, оцінки їх
особистості. Відзначається також взаємозв’язок креативності та
егоцентричності, імпульсивності, з тривожністю як центральним
елементом адаптації, частими змінами настрою, порушенням
уваги [3].
Отже, креативність може як сприяти, так і перешкоджати
соціально-психологічній адаптації. І серед учених немає єдиної
точки зору щодо взаємозв’язку креативності та соціальнопсихологічної адаптації, що спонукає до проведення додаткових
досліджень.
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Взаємозв’язок рівня самореалізації хворих з оцінкою
якості життя хворих на виразкову хворобу шлунку
Психологічні аспекти проблеми самореалізації активно
розробляли як зарубіжні (K. Goldstein, A. Maslow, R. May,
G. Allport, C. Rogers), так і вітчизняні (А. Роменець,
В. М. Моляко, Н. В.Чепелєва) дослідники, котрі вказують, що
усвідомлення власної самореалізації підвищує загальний рівень
емоційного благополуччя і є однією з фундаментальних ознак
щастя.
Особливо
актуальною
проблема
особистісної
самореалізації є для хворих людей. В останні десятиріччя в
медичній практиці все частіше почали звертати увагу на якість
життя як здатність індивідуума функціонувати в суспільстві
відповідно до свого положення, що забезпечує достатній рівень
самореалізації [1], [2]. Параметри якості життя і самореалізація
хворих разом із традиційними клінічними показниками є
важливими критеріями оцінки ефективності лікування [3].
Мета
дослідження:
характеристика
особливостей
самореалізації хворих на виразкову хворобу для подальшого
планування психологічних інтервенцій, спрямованих на
покращення якості життя пацієнтів.
Методи. Методика «Діагностика самоактуалізації особистості» А.В.Лазукіна в адаптації Н.Ф.Каліна; Методика «Рівень
співвідношення Цінності і доступності в різних життєвих
сферах» О.Б.Фанталової; «Шкала оцінки якості життя»
О.С.Чабана; Проективна методика «Людина, яка зриває яблуко».
Методи математико-статистичної обробки.
Вибірка: основна група – хворі на виразкову хворобу (ВХ)
шлунку і 12-палої кишки (n = 20); група порівняння - хворі на
розлади серцево-судинної системи (ССР, n = 19); контрольна
група – практично здорові особи (n = 20).
Результати дослідження. Встановлено, що більшість (65%)
хворих на виразкову хворобу на момент появи захворювання
суб’єктивно оцінювали себе як недостатньо успішну людину,
переживаючи брак часу для самореалізації. 80% пацієнтів цієї
групи співвідносять появу хвороби з загостренням сімейних
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проблем та проблем на роботі. При цьому більшістю з них сім’я
визнається найважливішою сферою самореалізації. Прагнення
до самореалізації у хворих на ВХ виражається лише у наявності
найближчих планів на майбутнє, пов’язаних, насамперед, з
лікуванням та видужанням, а чітких перспективних планів, які б
стосувалися реалізації потреби в самоактуалізації немає.
Найбільші труднощі пацієнти з ВХ мають у сфері контактів з
іншими людьми. Продовження терміну лікування негативно
впливає на самореалізацію хворих.
У процесі вирішення життєвих завдань хворі на виразкову
хворобу відчувають недостатність енергетичних ресурсів,
схильні підсвідомо вибирати менш енергозатратні способи
розв’язання проблем.
Загальний рівень якості життя у хворих на ВХ є вищим у
порівнянні з хворими на ССР, проте значно нижчим, ніж у
практично здорових респондентів. Для підвищення якості життя
пацієнтів з ВХ важливо розвивати їх здатність до досягнення
поставленої цілі завдяки ефективному та раціональному
вирішенню проблеми, більш повному використанню внутрішніх
запасів енергії і зовнішніх ресурсів, розвитку особистої
розкутості та впевненості в собі, забезпечння можливостей
особистісної самореалізації, зокрема у сферах «автономність»,
«контактність», «гнучкість».
Висновки. Виявлені нами особливості самореалізації хворих
на ВХ вказують на необхідність надання даній категорії
пацієнтів адекватної фахової психологічної допомоги, у
розробці шляхів і способів якої ми і вбачаємо перспективу
наших подальших досліджень.
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Науковий керівник – доц. Двіжона О.В.
Психолого-педагогічні особливості навчання дітей
швидкісному читанню
Значення дошкільного вікового періоду в житті людини
важко переоцінити. Це вік найбільш стрімкого фізичного та
психічного розвитку дитини, початкового становлення якостей і
властивостей, які формують її особистість. Саме тоді в неї в
основному завершується процес оволодіння мовленнями,
розвивається його звукова сторона. Дитина цього віку може
переповісти прочитану розповідь або казку, описати картину,
передати свої враження про побачене. Інтенсивно зростає її
словниковий запас. І тому в цей період важливо прищепити
дитині любов до книги, до читання.
Ефективний процес читання неможливий без вироблення у
дітей навичок правильного, виразного, швидкого та свідомого
читання. Про важливість швидкого читання В.Сухомлинський
писав: «Читання - це віконце в світ, найважливіший інструмент
навчання, воно має бути вільним, швидким - лише тоді цей
інструмент буде готовий до дії» [8, c. 2].
Проблема формування навички читання завжди була і є
актуальною, детально дослідженою як в психологопедагогічному, так і в методичному плані.
Психолого-педагогічні засади проблеми були встановлені
Т. Єгоровим, О. Леонтьєвим, М. Жинкіним.
У методичній літературі розроблена достатньо повна
характеристика
навички
читання
Н.А.Щербаковою,
Є. А. Адамовичем, К.Т.Полєкіним, В. Г. Горець, М. Яковлєвою,
а також В.О.Острогорським, 3.А.Ачейкіною, А. А.Горбуновою,
Є. Є.Руновою.
Однак процес формування навички швидкочитання
залишався поза увагою дослідження вчених і методистів як в
XIX - XX, так і в XXI столітті. Це зумовлює актуальність
досліджуваної нами проблеми, тема якої "Психологопедагогічні особливості навчання дітей швидкісному читанню".
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Мета роботи – висвітлити психолого-педагогічні особливості
навчання дітей старшого дошкільного віку швидкісному
читанню.
Отже, згідно з висновками психологів (Г. Бреслав,
Л. Долинська, Т. Кричковська, В. Мухіна З. Огороднійчук,
О. Скрипченко та ін.), уже в старшому дошкільному віці дитина
має високий рівень розумового розвитку, а також великі
пізнавальні резерви.
Навчити по-справжньому добре читати непросто. Крім
підручників і методик, необхідно забезпечити кваліфіковане
керівництво навчанням, основою якого є знання особливостей
механізму читання, вікових та індивідуальних особливостей
дітей.
Важливо
правильно
організувати
дитяче
читання,
спрямувати його так, щоб дитина не розгубилась у книжковому
морі, щоб до її рук потрапляли найнеобхідніші твори, щоб
спілкування з ними стало звичним, щоденним і, що дуже
важливо, приємним заняттям. Саме дорослі мають свідомо й
цілеспрямовано виховувати в дитині читача, починаючи з сім'ї,
дитячого садка, молодших класів.
Список літератури:
1. Березіна О.М., Павловська Т.О. Мовні ігри та забави: Навчальнометодичний посібник. - Тернопіль: Мальва - ОСО, 2002. - 104 с.
2. Богатир В. Формування навички швидкого читання // Початкова
освіта. - 2005. - №8. - С.14-16.
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Віталіна Гарас
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Теоретичні засади формування господарської
культури учнів молодшого шкільного віку
Державна
національна
програма
«Освіта»
серед
пріоритетних напрямків реформування виховної роботи
акцентує формування «цивілізованого господаря» – людини з
певною
системою
духовно-моральних
цінностей,
які
зумовлюють її ставлення до предметів, засобів, продуктів
людської праці, готовність і здатність раціонально
розпоряджатися ними та примножувати їх. Закон України «Про
культуру», визначаючи правові засади діяльності у сфері
культури, трактує її як творчу, господарську, наукову,
бібліотечну, інформаційну, музейну, освітню, культурно –
дозвіллєву та розважальну діяльність, спрямовану на створення,
тиражування,
розповсюдження,
демонстрування,
популяризацію, збереження і використання культурних благ і
культурних цінностей для задоволення культурних потреб
громадян [2, с.4].
Проблема формування господарської культури учня
молодшого шкільного віку – майбутнього господаря, людини з
відповідним рівнем свідомості, господарського мислення,
ціннісними орієнтаціями – одна із актуальних проблем сучасної
педагогічної науки, як у теоретичному, так і у прикладному
аспектах. Тож мета нашого дослідження полягає у розкритті
теоретичних засад виховання господарської культури
особистості.
Поняття господарської культури розглядається науковцями з
погляду синтезу певних господарських знань, практичних умінь
і навичок, ментальних, поведінкових характеристик тощо
(О.Вишневський,
С.Домбровський,
Р.Скульський
М.Стельмахович, С.Стефанюк та ін.). Поняття, «культура»
охоплює як духовні, так і матеріальні цінності, вироблені
народом упродовж його історії. Зауважимо, що цей поділ досить
умовний, адже не можна провести чіткої межі між духовними і
матеріальними цінностями: скажімо, книги, картини, мистецькі
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вироби – це водночас пам’ятки і матеріальної, і духовної
культури, тому часто вони розглядаються у взаємозв’язку.
Як зазначають дослідники, господарська культура
виявляється в усіх аспектах людського життя, де має місце
виробництво або використання матеріальних цінностей: у
трудовій діяльності особистості, її громадській роботі, навчанні,
самовдосконаленні, домашньо-побутовій праці, відпочинку,
дозвіллі тощо [3, с.261].
Серед вагомих завдань сучасної національної школи
господарського
виховання.
виокремлюється
завдання
Головними завданнями господарського виховання молодших
школярів у контексті трансформацій сучасної освіти є:
формування господарсько-економічного мислення, культури
споживання; виховання бережливого ставлення до процесу й
результатів праці, поваги і шани до людини «як суб’єкта
пізнання оточуючого світу, творця матеріальних і духовних
цінностей» [2, с.3]; виховання шанобливого ставлення до живої
та неживої природи й ін.
Ефективним
засобом
виконання
цих
завдань
є
українознавство, яке найбільш повно репрезентує педагогічну
мудрість нашого народу, дозволяє на основі вивчення
історичних пам’яток, кращих зразків усної народної творчості
українців, традиційної звичаєвості й обрядовості сформувати
такі якості особистості, які зумовлюють характер її поведінки,
глибоке й незаперечне визнання людини праці як найвищої
цінності у суспільстві.
Список літератури:
1. Закон України « Про культуру» // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). – 2011. – № 24 – 168 с.
2. Стефанюк С.К. Навчально-виховні засоби національного
виховання // Практичне народознавство (національне виховання):
Навчальний посібник / С.К.Стефанюк. – Харків: ББН, 2002. – С.6-45.
3. Як використовувати народознавство в школі / За ред. чл. – кор.
АПН України, проф. Скульського Р.П. – Івано-Франківськ, 2000. –
374с.
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Надія Гевадзяк
Науковий керівник – асист. Богданюк А.М.
Спілкування як один із найважливіших факторів
формування і розвитку особистості
Сучасний період розвитку суспільства пов`язаний з
підвищенням ролі діалогічних форм взаємодії в розв`язанні
багатьох проблем, адже спілкування є багатоплановим процесом
встановлення і розвитку контактів між людьми, який передбачає
обмін інформацією, певну тактику, стратегію взаємодії,
сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один одного,
невід`ємною ланкою соціальної адаптації людини.
Нині надзвичайно змінюються взаємовідносини між людьми,
помітно загострюються протиріччя суспільного розвитку, все
частіше виникають кризові ситуації, конфлікти, які
ускладнюють процеси міжособистісного спілкування, і в свою
чергу – формування й розвиток особистості. Доведено, що у
зв’язку з цим необхідні аналіз закономірностей спілкування,
пошуки ефективних шляхів і способів вирішення складних
проблем [3].
Важливість феномену спілкування зумовлює значний інтерес
до його дослідження: розуміння особливостей процесу
спілкування
(В. Бехтерєв,
О. Бодальова,
В. М'ясищев,
П. Петровська); проблема спілкування в навчально-виховному
процесі як його частина і елемент професійної культури
педагога (І. Зимня, І. Зязюн, В. Кан-Калик, Н. Кузьміна,
О. Леонтьєв, Н. Тарасевич).
Вивчення процесу спілкування як одного з найважливіших
факторів формування й розвитку особистості проводиться за
напрямками: в загально-філософському плані – формування
людської сутності в єдності спілкування і активності; в
загально-соціологічному плані – розвиток і формування
особистості в рамках різних соціальних формацій; в загальнопсихологічному аспекті – конкретизація проблеми спілкування у
формуванні й розвитку особистості на всіх етапах її життя; в
соціально-психологічному
–
дослідження
механізмів
спілкування тощо [1].
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Як «складний, багатоплановий процес установлення й
розвитку контактів між людьми» спілкування розглядає
дослідник О. Винославська, вказуючи, що він «породжується
потребою спільної діяльності і містить у собі обмін
інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприймання
і розуміння іншої людини» [1]. На переконання О. Пономарьова,
гносеологічний аспект спілкування доводить те, що воно є «не
тільки одним із засобів пізнання людиною зовнішнього світу», а
й «ефективним інструментом упорядкування відносин між
людьми, між соціумом і довкіллям» [2].
Доведено, що спілкування насамперед проявляється в
родинно-побутовій, професійній, культурно-етичній, культурнонаціональній сферах соціальних стосунків.
Якщо говорити про спілкування у широкому значенні, то
воно пронизує весь соціальний організм суспільства і єяк
чинником створення умов привласнення загальнолюдських
здібностей, так і механізмом реалізації можливостей людини.
Навчальне ж спілкування – різновид спілкування, «у якому
реалізуються здатності вчителя й учня до взаємин і яке має на
меті актуалізацію цих відношень» як основи розвитку й
формування особистості, що розвивається [4].
Отже, спілкування – надзвичайно важлива характеристика
світу людини: воно не просто складова життя, а вся
життєдіяльність особистості з безперервністю її взаємодій і
взаємозв’язків у соціумі, що особливо активно впливає на
формування й розвиток.
Список літератури:
1. Винославська О. В. Психологія : навч. посібник / О. В. Винославська. – К. : ІНКОС, 2005. – 450 с.
2. Пономарьов О. С. Логіка спілкування та його гносеологічні аспекти
/ О. С. Пономарьов // Філософія спілкування. – 2009. – № 2. – С. 28-35.
3. Філософія спілкування : монографія / В. Г. Кремень, Д. І.
Мазоренко, С. О. Завєтний, С. М. Пазинич, О. С. Пономарьов. – Х. :
ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2011. – 440 с.
4. Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування / Т. Д. Щербан //
Науковий вісник Мукачівського техн. ін-ту. – 2006. – № 2. – С. 141147.
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Анастасія Гондуряга
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Українознавча концепція Михайла Грушевського
Українознавство як цілісна, комплексна система наукових
відомостей про Україну та українців постає у кінці ХІХ століття
й виокремлюється на початку ХХ ст. Плідна і воістину
подвижницька
діяльність
М.Драгоманова,
І.Франка,
М.Грушевського, С.Русової, В.Пачовського, І.Стешенка,
С.Єфремова та ін. збагатила теорію і практику українознавства.
Багатогранна спадщина вченого розкрита в наукових працях
С.Сірополка, Б.Ступарика, О.Любара, І.Кирчіва та ін. Разом з
тим питання творчої трансформації українознавчих ідей у
сучасному освітньому просторі, оптимального використання у
навчально-виховному процесі потребує детальнішої уваги. Тож
метою нашого дослідження ми ставимо розкрити сутність
українознавчої концепції Михайла Грушевського, акцентувати її
актуальність для виховання сучасного підростаючого покоління.
Потужний вплив на розвиток українознавства справила
діяльність і творчість Михайла Грушевського, фундатора
численних програм українознавчих досліджень. Видатний
український історик, громадсько-політичний, державний діяч
залишив винятково цінну і багату наукову спадщину, в якій
охоплено широкий діапазон не тільки української та
європейської історії, але й українознавства.
Перу вченого належить близько двох тисяч друкованих
наукових праць, більшість з яких торкається актуальних
українознавчих проблем: «Історія України – Руси», «Історія
української козаччини», «Хто такі українці і чого вони хочуть»,
«Як жив український народ», «З історії релігійної думки на
Україні», «На порозі нової України», «Істрія України,
приладжена до програми вищих початкових шкіл», «Колишня
освіта і теперішня темнота», «Справа українських кафедр і наші
наукові потреби», «Про українську мову і українську школу» та
ін. Своїми дослідженнями Михайло Грушевський репрезентував
себе як послідовного провідника української національної ідеї,
борця за рідномовне шкільництво, національну школу.

63

Проаналізувавши дискурс наукових розвідок учених ХІХ ст.,
висвітлення ключових питань «українського світу», науковець
обґрунтував появу українознавства, акцентував необхідність
українознавчих досліджень, побудови національної освіти на
українознавчих засадах. У своїх працях він наголошує на тому,
що зміст освіти і виховання повинні мати національний
характер, відображати національні особливості українського
народу, враховувати кращі надбання його духовної культури
тощо.
Саме завдяки наполегливості Михайла Грушевського у
навчальні плани і програми було введено вивчення
українознавчих дисциплін: рідної мови, історії, літератури,
географії. Учений закликав «горнутися до свого українського,
заохочувати до нього, розширювати всякими способами» [1,
с.14]. Кожен навчальний предмет, кожна навчальна дисципліна,
на його думку, повинні базуватись на українознавчому змісті,
завдяки чому учні матимуть змогу долучитися до кращих
здобутків і надбань українського народу.
Обгрунтування вченим значення українознавства в
суспільстві є дороговказом на шляху духовного відродження
України, розбудови її національної школи.
Список літератури:
1. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу /
М.С.Грушевський. – К.: Знання, 1991. – 36 с.
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Оксана Гончарюк
Науковий керівник – доц. Комісарик М.І.
Теоретичні аспекти проблеми ліворукості
Серед прав дитини, які потребують захисту, існує право бути
несхожим на інших, мати власні особливості, які нікому не
шкодять. Саме такою є ліворукість, яка спричиняє й багато
інших відмінностей. Її не можна вважати вадою, як інколи
буває, але й не варто ігнорувати. Та лише визнання цього факту
замало. Адже дівчаткам і хлопчикам, які надають перевагу лівій
руці, потрібна особлива увага. Тож необхідно добре знати і
фізіологію, і психіку дітей, щоб створити оптимальні умови для
їх розвитку.
Сучасна педагогіка виділяє проблему навчання та виховання
ліворуких дітей. На даний час цією проблемою займаються такі
вчені, як А.П. Чупріков, М.М. Безруких, Т.А. Доброхотова,
С. Спрінгер, Г. Дейч, М.Г. Князева, В.Ю. Вільдавський та ін. Ця
проблема є однією із серйозних і актуальних.
Тепер феномен лівацтва багато вивчається, результати цієї
роботи дозволяють змінювати стереотипне сприйняття лівшів і
розробляти методики їх вивчення.
Для реалізації диференційного підходу до ліворуких дітей
мало ставити до їх поведінки та навчання інші, ніж до правшів,
вимоги. Необхідно враховувати різні причини ліворукості, та
диференціювати поняття «ліворукість» і «лівацтво»: ліворукість
визначає тільки ведучу руку, лівацтво – комплексна характеристика, що відображає більшу активність правої півкулі
головного мозку [1].
Одним із найважливіших питань, зумовлюючих підхід до
шульг, є питання щодо причин ліворукості. Вони можуть бути
різними. За походженням ліворукості дітей-шульг можна
розділити, щонайменше, на три групи.
Перша група – діти з генетично закріпленою ліворукістю, це
ті, де має місце спадковий чинник. Це необтяжена ліворукість.
Вірогідність народження дитини-шульги у двох ліворуких
батьків висока; вона у 10-12 разів частіше зустрічається в сім'ях,
в яких шульгою є хоч один із батьків. У генетичних шульг може
не бути ніяких порушень у розвитку, тоді це вважається просто
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індивідуальною своєрідністю, варіантом нормального розвитку.
Друга група – діти з компенсаційною ліворукістю;
компенсації виникають при дисфункції в розвитку мозку,
частіше – лівої півкулі: відзначаються порушення мовного
розвитку і стану здоров'я. Тут усе залежить від того, яка частка
мозку уражена чи несформована. Якщо говорити про відсоткове
співвідношення цих двох груп, то воно виглядає так: з 20-25 %
шульг приблизно 9-11 % генетично закріплених, а друга частина
має компенсаційну ліворукість.
Третя група – механічна, вимушена ліворукість. Права
активна рука може бути пошкоджена в найактивнішому віці,
коли дитина тільки починає використовувати руку для різних
маніпуляцій. І якщо у цей момент рука травмована і довго
болить, то дитина починає працювати активніше лівою рукою.
Окремо потрібно розглядати псевдоліворукість. До певного
віку за нормального розвитку в дитини одна з півкуль
формується як домінуюча по відношенню до руки (у правшів –
ліва півкуля). Але зустрічається і нетиповий психічний
розвиток, коли не відбувається спеціалізація півкуль. У таких
дітей не формується домінантність одної півкулі по відношенню
до руки. Тоді спостерігається псевдоліворукість, або, що
зустрічається частіше, приблизно рівне використання обох рук.
У дітей можливий розвиток і «прихованого лівацтва» – це
зміна домінуючої півкулі. Момент зміни є критичним періодом,
коли основні функції ЦНС рівномірно розділені між двома
півкулями, після чого починає домінувати права півкуля. Таких
людей можна умовно назвати «психічними» лівшами або
«прихованими» лівшами, в тому розумінні, що їх ознаки
лівацтва не пов’язані з домінуванням лівої руки [2].
Так ми переконуємося, що категорія шульг неоднорідна.
Список літератури:
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Яна Грамажора
Науковий керівник – доц. Поліщук О.М.
Умови адаптації студентів-першокурсників
до навчання у ВНЗ
У суспільстві все частіше порушуються питання про
наступність та безперервність навчання особистості протягом
життя. Проблема пристосування загострюється в зв’язку з тим,
що існує значна розбіжність в методах, формах, засобах
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності між школою і
вищим навчальним закладом, зокрема, в мірі наданої
самостійності школярам і студентам у ситуаціях вирішення
навчально-виховних завдань, характері спілкування між
педагогом і вихованцями.
Особливістю адаптації займалися такі науковці як: Г.Сельє,
П.С. Граве і М.Р. Шнейдман, Г.М. Андреєва і інші.
Адаптація – це передумова активної діяльності й необхідна
умова для її успішного здійснення. Г.Сельє у зв’язку проблемою
адаптації використовує поняття «загальний синдром адаптації»
як комплекс реакцій на тлі стресу, що призводить до
поступового виснаження резервів організму, який намагається
пристосуватися до нових умов.
Можна чітко виділити три головних аспекти адаптації
першокурсника:1) дидактичний, пов'язаний з пристосуванням до
нової дидактичної ситуації; 2) професійний, що передбачає
формування любові до обраної спеціальності; 3) соціальнопсихологічний, пов'язаний з в засвоєнні нових соціальних норм.
Т.М.Титаренко зазначає, що адаптація здійснюється в
процесі соціалізації особистості в ході її індивідуального
розвитку, трудового та професійного становлення [1].
Психологічна
адаптація
в
психології
особистості
визначається як пристосування особистості до існування в
соціумі відповідно до його норм і вимог [3].
Дослідники П.С. Граве і М.Р. Шнейдман говорять про
адаптацію як стан організму, коли внутрішній інформаційний
стан максимально співзвучний інформаційному стану ситуації.
За
словами
Н.О.Багачкіної,
адаптація
студентівпершокурсників до нових умов навчання – це складний
67

багатофакторний двохсторонній процес, що передбачає
підвищення освітнього рівня, психологічний комфорт, вміння
взаємодіяти з ровесниками і педагогами [1].
Серед труднощів, з якими стикаються студентипершокурсники, науковці називають як об’єктивні, тобто ті, що
обумовлені новим змістом навчання, спілкування, взаємодії;
суб’єктивні, що пов’язані з особливостями особистості самого
адаптанта так і педагогічні.
Як зазначає Г.М. Андрєєва, «середовище органічно включене
в життєдіяльність людини і послуговує важливим фактором
регуляції її поведінки» [2,27].
Для активної роботи щодо успішної адаптації студентів у
перший період навчання необхідно звернути увагу на те, щоб у
навчальному процесі ширше використовувати проблемні методи
навчання і виховання, прищеплювати практичні навички та
любов до майбутньої професії. Швидка і якісна адаптація
студентів першокурсників є необхідною умовою для їх
подальшого й успішного навчання.
Дослідження
дають
змогу
констатувати,
що
психодіагностика адаптаційних можливостей студентів першого
року навчання дуже важлива, тому що дезадаптація може
позначитися погіршенням роботи пізнавальної сфери
(зосередження уваги, пам'яті, мовлення), змінами в емоційнопочуттєвій сфері (поява тривоги, поганого настрою,
невпевненості у собі, страху, неадекватності самосприйняття і
самооцінки, неприйняття інших людей тощо).
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Марина Гулик
Науковий керівник – асист. Богданюк А. М.
Соціально-психологічні параметри й принципові
засади класифікації соціальних груп

У наш час соціально-психологічна наука все більше уваги
приділяє дослідженню соціальної групи й міжгрупових
стосунків.
Шляхом
соціально-психологічного
аналізу
визначаються такі параметри групи, як її склад, структура,
групові процеси, норми, цінності тощо. Як зазначає Л. ОрбанЛембрик, розкриваючи особливості групи, соціальна психологія
послуговується параметрами, що характеризують групу як
цілісність, а також тими, що характеризують індивіда як члена
групи [2, c. 191].
Однією з важливих проблем у соціально-психологічному
аналізі груп є їх класифікація. Зокрема, дослідженню даної
проблеми присвячена низка досліджень відомих вітчизняних ы
зарубіжних учених (Г. Андрєєвої, І. Волкова, В. Вундта,
А. Донцова, Е. Журавльової, Г. Зіммеля, К. Левіна, Л. ОрбанЛембрик, А. Петровського, Г. Тарда, Ю. Трофімова, та ін.).
Таким чином, існують різні класифікації соціальних груп
Перш за все, «з позиції об’єктивізації (чи за безпосередністю
взаємозв’язків)» соціальна психологія виокремлює умовні
(статево-вікові, професійні) та реальні групи [4, с. 57].
За кількісною ознакою групи поділяють на великі й малі.
Дехто з дослідників виокремлює середні групи з метою
детальнышого їх аналізу [2, с. 30]. Як і будь-які соціальні
суб'єкти, великі соціальні групи класифікують за різними
ознаками. Зокрема, за характером зв'язку поділяють на соціальні
класи, етноси тощо, основою яких є об'єктивні соціальні зв'язки,
а приналежність людей до цих груп не зумовлюється їх волею,
свідомістю, а є наслідком дії об'єктивних чинників; а також на
партії, громадські, професійні об'єднання та ін. За тривалістю
існування виокремлюють більш тривалі (класи, нації) і менш
тривалі (мітинги, натовп тощо) великі соціальні групи. За
характером організованості великі соціальні групи поділяють на
ті, що виникли стихійно (натовп, публіка тощо), і ті, що
організовані свідомо (асоціації, партії тощо) [2, с. 29].
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За визначенням Орбан-Лембрик Л. Е., «мала група –
невелика за чисельністю спільність, у якій індивіди
безпосередньо контактують між собою, об'єднані спільною
метою та завданнями, що є передумовою їх взаємодії,
взаємовпливу, спільних норм, процесів та інтересів» [1, с. 289].
Мала група розвивається на основі спільної мети, яка породжує
спільні діяльність, цінності, способи взаємодії, а також за
безпосереднього контакту осіб у групі, що створює можливості
міжособистісного спілкування [3, с. 98].
За суспільним статусом дослідники виділяють формальні
(офіційні) та неформальні (неофіційні) групи; за значущістю –
референтні та групи належності; за рівнем розвитку або
спільністю діяльності – групи з індивідуально-груповою та
взаємопов'язаною груповою діяльністю, дифузні, асоціації,
корпорації, колективи [1, с. 292]. За рівнем же безпосереднього
впливу на особистість існують первинні й вторинні групи; за
мірою зв’язку з іншими групами – закриті і відкриті групи [5, с.
534].
Важливим критерієм виділення видів груп науковець
Москаленко В. вважає рівень міцності та стійкості внутрішніх
зв’язків, за яким існують згуртовані, малозгуртовані і роз’єднані
групи. Основами класифікації груп можуть бути й інші критерії
і принципи, а отже одностайності у вирішенні зазначеної
проблеми немає. Проте, так чи інакше, загальною ознакою всіх
існуючих
класифікацій
соціальних
груп
є
форма
життєдіяльності групи.
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Соціально-психологічний аспект
дослідження особистості
Здавна люди помічали залежність своєї поведінки від
соціального оточення та власної психіки, що спонукало їх
пристосовуватися до умов життя й водночас проявляти
здатність до вільного вибору. В історії психології таке
поєднання психіки та зовнішніх впливів зафіксоване у
численних теоретичних дослідженнях щодо вивчення проблеми
співвідношення
«індивідуального»
і
«соціального»
в
особистості.
У сучасному суспільстві практично всі суспільні науки
звертаються до означеного предмета дослідження проблеми
особистості людини. Серед численних дослідників варто
відзначити: А. Коваленко, М. Корнєв, В. Москаленко, Л. ОрбанЛембрик, В. Циба та ін. [1,2,3,4].
Оскільки «суспільні відносини існують як форма діяльності і
поведінки реальних, конкретних індивідів, які є носіями і
суб'єктами суспільних відносин, остільки властивості, соціальні
якості реальних людей, які виявляються в їх взаємодії,
визначають властивості цілісної суспільної системи, – зазначає
дослідник В. Москаленко» [2, с. 157].
У зв'язку з цим проблема особистості набуває не тільки
теоретичного, а й практичного значення як особливо актуальна.
Щодо поняття «особистість», то в широкому розумінні воно
вживається на означення соціальності людини. Сучасна наука
вживає поняття «людина», «індивід», «індивідуальність» і
«особистість», які за своїм обсягом співпадають, бо означають
одну і ту саму істоту – Homo sapiens, тобто людину. У понятті
«особистість» відображено те, що індивід має властивості,
набуті в суспільстві, в процесі сумісної діяльності із собі
подібними [2, с. 158], – загальні для людства риси, а отже –
соціальні її якості.
Як відомо, у структурі предмета двох споріднених соціальній
психології дисциплін (соціології та загальної психології) є
спеціальні розділи теорії особистості («соціологія особистості»
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та «психологія особистості»), в яких особистість розглядається з
позиції специфіки соціологічного та загальнопсихологічного
підходів. Соціальна ж психологія розглядає особистість як
«представника певної соціальної групи» [3, с. 126].
Аналіз проблеми структури особистості чітко виявляє
відмінності соціологічного, психологічного та соціальнопсихологічного аспектів дослідження. Такий підхід дає змогу
повніше
розкрити
соціально-психологічну
структуру
особистості, а необхідність її виокремлення очевидна, оскільки
сама особистість – це «найскладніший рівень організації не
тільки соціального, а й психічного життя людини» [1, с. 324325].
Отже, проблема особистості − комплексна, а її розв’язання
можливе тільки спільними зусиллями всіх зацікавлених
наукових напрямків. Однак комплексний підхід у досліджені
особистості можливий лише за умов точного визначення свого
аспекту кожною з наук. Доведено, що для соціальної психології
головним орієнтиром у дослідженні особистості є її
взаємовідносини з групою. Інакше кажучи, – це проблема
«соціалізації» (лат. socialis), тобто розвитку людини як
соціальної істоти, входження в суспільство як складової
колективів, груп тощо [4, с. 48]. Проте соціально-психологічне
вивчення особистості не може ігнорувати індивідуальну,
особистісну її властивість.
Підсумовуючи, зазначимо, що особистістю характеризують
людину й ті її риси, які формуються під впливом соціального
оточення, іншими словами – «особистістю не народжуються, а
нею стають у процесі життєдіяльності завдяки входженню
людини в суспільство, тобто у процесі соціалізації» [2, с. 158].
Список літератури:
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Самоздійснення особистості
як психологічна проблема
Необхідність формування мотивації й установки на
самоздійснення і самоактуалізацію громадян у сучасній
соціально-економічній ситуації українського суспільства
обумовлено тим, що економічний потенціал останнього
визначається потенціалом самоздійснюваних його суб’єктів.
„Економічне диво” розвинених країн є наслідком свободи
самовираження, самореалізації і самоздійснення їх громадян.
Вивчення феномену самоздійснення і психологічних умов, які
впливають на нього, сприяє пріоритетному розвитку певних
якостей особистості мешканців України, що може бути
відображено у виробленні спеціальних соціальних програм,
відкритті консультаційних центрів, розробці психологічних
тренінгів, нових спецкурсів у межах ЗОНЗ та ВНЗ тощо.
Різні аспекти проблеми самоздійснення розглядалися у
зв’язку з вивченням: самоактуалізації (Є.І. Ісаєв, А. Маслоу,
В.І. Слободчиков та ін.), особистісного зростання (К. Роджерс),
самореалізації (К.О.Абульханова-Славська, Л.А. Коростилєва та
ін.), самотрансценденції (А.О. Реан, В. Франкл та ін.), розвитку
потенціалу (Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов та ін.), досягнення акме
(А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна та ін.) тощо.
Наразі в науці самоздійснення розуміють двояко: з одного
боку – як кінцевий результат життя людини, підсумок
життєвого шляху, коли „цінності та цілі, до яких прагнула
людина, (не)свідомо отримали адекватну реалізацію”, як
здійснений, кінцевий результат самореалізації, повна реалізація
можливостей особистості (Л. Коростилєва, Ш. Бюлер та ін.).
У цьому руслі Л.М. Коган зазначає, що „в процесі
самоздійснення людина опредметнює свої сутнісні сили –
здібності, таланти, творчі можливості – в продуктах своєї праці,
матеріальних чи духовних цінностях” [1]. З іншого – як процес
„утілення” себе в житті, тоді воно, на думку Ш. Бюлер, у різні
вікові фази може виступати як хороше самопочуття (у віці до 1,5
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року), переживання завершення дитинства (12-18 років),
самореалізація (у зрілості), здійснення (у старості).
На основі семантичного аналізу поняття „самоздійснення”
О.В.Селезньова [2, с. 193] виокремлює такі його значення:
самоздійснення – це водночас процес (рух до своїх сутнісних,
істинних начал) і результат (буття істини й істина буття);
самоздійснення припускає, що активність у процесі руху до
сутності виходить від власне людини, тобто здійснити себе
може лише сама людина; самоздійснення як сформульований у
якості мети-ідеалу результат спрямовує саморозвиток людини в
цілому. В цьому контексті М.К. Мамардашвілі зазначав, що
головна пристрасть людини – це „бути”, відбутися, здійснитися.
На нашу думку, самоздійснення – це процес опредметнення,
втілення себе, своєї самості – сил, здібностей, цілей, смислів,
цінностей тощо – в матеріальній і духовній дійсності в різних
формах.
Джерелом самоздійснення, на переконання Л.Н.Когана,
можна вважати внутрішньо властиву особистості суперечність
між її життєвою метою (сенсом її життя) та реальними буттям і
ступенем наближення до цієї мети. Відповідно, якщо немає
цілей у житті чи вони не визначені, не усвідомлені, то й потреба
в самоздійсненні, як прагненні досягнути таких цілей, буде не
актуальною. Якщо ж мета досягнена, то можна говорити про
самореалізацію як результат. Самореалізація продовжується до
останніх днів життя людини і складається з низки конкретних
актів – досягнення ближніх й етапних цілей, послідовна
реалізація яких і складає здійснення життєвої мети людини,
сенсу її життя. Відповідно, етапами самореалізації учений
пропонує розглядати виконання життєвих планів як досягнення
ближніх і віддалених цілей.
Подальшу перспективу розробки проблеми вбачаємо у
вивченні сфер самоздійснення особистості.
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Порушення шкільної дисципліни як вид
делінквентної поведінки учнів
У
сучасному
українському
суспільстві
чітко
виокремлюються принаймні дві тенденції: намагання якісного
реформування усіх аспектів соціального життя, у тому числі й
освіти й виховання юних громадян і, зважаючи на
нестабільність
соціально-економічного
розвитку,
певну
девальвацію моральних цінностей, зниження ролі інституту
батьківства особливе занепокоєння викликає збільшення
кількості правопорушень, негативних явищ у поведінці дітей та
підлітків, „помолодшання” дитячої злочинності. Звичними
формами самовираження значної частини дітей та підлітків
стають негативні прояви їхньої поведінки. Відчуваючи
небезпеку від протиправних дій неповнолітніх, оточення часто
демонструє тактику невтручання, що підсилює впевненість
дітей у вседозволеності, призводить до негативної динаміки
відхилень у поведінці. Різке розшарування населення за рівнем
матеріального добробуту негативно позначається на стосунках
дітей і підлітків – у школах стають звичайними явища знущання
над слабшими і незахищеними однолітками, у значної частини
дітей та підлітків не лише не сформовані мотиви збереження і
зміцнення здоров’я, а й відбувається його руйнація через
вживання психоактивних речовин, ранні статеві стосунки тощо.
Саме тому до порушень шкільної дисципліни, вимог, режиму
навчально-виховного процесу, перш за все – систематичні
прогули уроків та виховних заходів, учні, а іноді й педагоги
ставляться як до незначного прояву девіантної поведінки, не
вартого особливої уваги та активного втручання (корекції,
виправлення і т.д.).
Вважаємо, що саме така позиція й уможливлює практичну
відсутність соціально-виховної роботи з прогульниками,
порушниками шкільної поведінки, а це призводить до таких
непоправних кроків: раннього тютюнопаління, алкоголізації,
потягу до бродяжництва, більш тяжких форм девіантної
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поведінки. Ряд учених схильні розглядати такі порушення в
контексті
формування
делінквентної
поведінки.
Так,
М.Галагузова делінквентною вважає агресивно-насильницьку
поведінку, О.Змановська – агресивну, насильницьку, ворожу;
бешкетування,
хуліганства,
вандалізм
відносять
до
делінквентної В.Оржеховська та Т.Федорченко; порушення
суспільних норм поведінки, дрібне хуліганство, крадіжки, бійки,
відбирання грошей та речей у молодших, слабших – Д.Єнікєєв,
Е.Крайніков; А.Лічко класифікує як делінквентну поведінку
дрібні антигромадські дії, що не тягнуть за собою карної
відповідальності.
Однак
науковці-психіатри
вважають
делінквентними прояви систематичних прогулів шкільних
занять, провини, порушення шкільних та суспільних норм
поведінки [1]. М.Чуносов підкреслює, що делінквентна
поведінка завжди відхиляється від якоїсь норми; порушує
встановлені законодавством настанови; складається з окремих
поведінкових актів, які демонструють представники певних
вікових категорій. Він переконаний, що це поведінка, при якій
неповнолітні здійснюють “протиправні вчинки”, які мають
зовнішні ознаки “правопорушень”, але за які вони не несуть
юридичну відповідальність тому, що у них не настав стан
юридичної “дієздатності” [2,с.103; 105-106]. Відповідно до
вищезазначеного, порушення шкільної поведінки (прогули
уроків, бешкетування, дрібні крадіжки, відбирання речей тощо)
можна віднести до однієї з форм делінквентної поведінки, адже
норми порушені (принаймні, шкільний статут, режим роботи
школи), а відповідальність – більш ніж мінімальна (бесіда, запис
у щоденнику, розмова з батьками), що є малоефективною, однак
здатна стимулювати до складніших поведінкових відхилень.
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Усиновлення (удочеріння) як одна з пріоритетних
форм опікування дітей-сиріт
Однією з найбільш болючих проблем сучасного
українського суспільства є проблема невлаштованості дітей, які
є природними чи соціальними сиротам. І, якщо подолання
природного сирітства, справа тривала й складна й пов’язана із
величезною кількістю чинників і факторів, то зменшення
кількості соціальних дітей-сиріт – реальне завдання соціальної
політики у нашій державі. Сирітство у цілому – це соціальне
явище, поява якого зумовлена наявністю в суспільстві дітей,
батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без
піклування батьків у результаті позбавлення останніх
батьківських прав або визнання їх в установленому порядку
недієздатними, безвісти відсутніми. Відповідно сирота – дитина,
що тимчасово або постійно перебуває поза сімейним оточенням
унаслідок втрати батьків, а також дитина, яка не може з певних
причин чи з власних інтересів залишатися в сімейному оточенні
і потребує захисту та допомоги з боку держави [1].
Державна форма опіки дітей-сиріт передбачає надання їм
необхідної підтримки та догляду у спеціальних закладах
(будинках дитини, інтернатах тощо). Однак перебування дитини
у такій установі має численні наслідки, як для її психічного
здоров’я, так і для можливості подальшого пошуку свого місця
у житті. Тому сімейні форми опіки, перш за все, усиновлення
(удочеріння) розглядаються як найбільш оптимальні форми
піклування такими дітьми. Відповідно до ст. 101 Сімейного
кодексу України, усиновлення (удочеріння) – оформлене
прийняття
в
сім'ю
спеціальним
юридичним
актом
неповнолітньої дитини на правах сина або дочки.
Усиновителем може бути кожен повнолітній дієздатний
громадянин. Між усиновителем і усиновленою дитиною має
бути різниця у віці не менше 15 років. За наявності поважних
причин її може бути скорочено під час розгляду заяви про
усиновлення. Якщо на обліку в центрі по усиновленню
знаходиться брати або сестри усиновлюваної дитини, то вони не
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можуть бути розділені, за винятком особливих випадків.
Кількість усиновлюваних дітей не обмежується.
Вітчизняне законодавство чітко визначає, що не можуть
бути усиновителями дієздатні особи, які позбавлені
батьківських прав; подали завідомо неправдиві документи щодо
усиновлення; бажають оформити усиновлення з метою
отримання матеріальної або іншої користі; вже були
усиновителями, і з їх вини усиновлення було скасовано або
визнано недійсним; перебувають на обліку психоневрологічних
та наркологічних диспансерів або лікуються в цих установах; на
час усиновлення не мають постійного заробітку або інших
установлених законом доходів [2]. Для усиновлення
необхідна згода дитини, за винятком випадків, коли за віком або
стану здоров′я дитина не в змозі висловити свою думку.
Необхідна також згода опікуна/опікуна або інтернату/будинку
маляти на усиновлення, хоча така згода може бути отримана
рішенням органу опіки або суду (у випадку, якщо усиновлення
на користь дитини). Рішення суду про усиновлення ухвалюється
з урахуванням стану здоров′я, матеріального і сімейного стану
усиновителів, мотивів усиновлення, особи та стану здоров′я
дитини, часу, впродовж якого усиновитель вже піклувався про
дитину, ставлення дитини до усиновителям.
Незважаючи на об’єктивні складнощі процесу усиновлення
(удочеріння), воно все ж є оптимальною формою влаштування
долі дитини-сироти і досі єдиною, у результаті якої дитина
вибуває з системи державної опіки та піклування, позбуваючись
статусу дитини-сироти або такої, що лишилася без
батьківського піклування.
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Науковий керівник – асист. Беспалько Г.М.
Стосунки з дорослими як чинник становлення
самооцінки дошкільника
Важливим аспектом психічного розвитку дитини є
становлення у неї самооцінки, адже саме цей феномен психіки
забезпечує регуляцію індивідом своєї діяльності та поведінки.
Оскільки самооцінка лежить в основі формування самоставлень
індивіда, то наявність у дитини чітких, повних і адекватних
уявлень про себе є необхідною передумовою її особистісного
розвитку [2].
У науковій літературі широко представлені дослідження
проблеми формування самооцінки. Розглядом даного питання
займалися ряд дослідників: Б.Г.Ананьєва, Л.І.Божович,
Л.С.Виготський, О.Л.Кононко, О.Я.Савченко, М.І.Лісіна,
О.Г.Рузська, Дж.Мід та інші. Вітчизняні вчені висували такі
погляди стосовно проблеми розвитку самооцінки дітей: на
думку Л.І.Божовича, О.І.Кононко, О.Г.Рузської самооцінка
виступає чинником становлення особистості дошкільника.
О.Я.Савченко справедливо вважає, що самооцінка дитини
значною мірою залежить від схвалення дорослих і формується
шляхом засвоєння окремих оцінок дорослих щодо успішності в
пізнавальній діяльності та міжособистісній взаємодії. Такі
зарубіжні дослідники як Дж.Мід, Л.І.Уманець наголошують, що
інтенсивний розвиток самооцінки здійснюється у ігровій
діяльності, а Дж.Келлі вказує, що дитина сприймає та оцінює
себе у відповідності з тими характеристиками та цінностями, які
приписують її інші .
Особливу роль у розвитку самоцінності дитини дошкільного
віку відіграє позиція дорослого, зокрема коло найближчого
оточення – батьки та педагоги дошкільного навчального
закладу. Співробітництво з дорослим надзвичайно корисне для
розвитку дитячої самооцінки: перед очима дитини завжди
постає еталонний варіант, із яким можна порівняти результати
своєї діяльності, є можливість споглядати дії, рухи дорослого,
чути його роздуми. Це створює сприятливі умови для
самопізнання, вчить належно реагувати на успіхи та невдачі,
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допомагає визначити межі власних можливостей. Ціннісне
ставлення дошкільника до себе та до оточуючих реалізуються
лише в особливій атмосфері поваги, відвертості, справедливості,
рівноправної позиції, створення якої – завдання дорослих. В
такому середовищі дитині комфортно і безпечно, вона починає
розуміти себе, свої почуття, формулює власні думки та
навчається уважніше ставитися до оточуючих людей. Однак
батьки можуть бути емоційно холодними, відчуженими,
незрілими, не здатними на любов або такими, що не надають їй
значення. На основі відчуженості й байдужості батьків
розвивається тривога – почуття безпорадності й самотності. Це
почуття порушує правильне уявлення дитини про себе, закладає
основу комплексу неповноцінності [1]. Важливими завданнями
у діяльності педагога є налагодження партнерських взаємин і
спільних інтересів з родиною кожної дитини, створення
атмосфери довіри, співтворчості у вихованні та навчанні
підростаючого покоління. Отож саме тісний взаємозв’язок
освітнього закладу та сім’ї може розвиватися завдяки
педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної роботи.
А для цього необхідна робота педагогічних колективів з
батьками, яка здійснюється через форми організації спільної
діяльності та спілкування: батьківські збори, тренінгові заняття,
лекції, бесіди, конференції, з метою підвищення рівня їх
поінформованості щодо новітніх підходів у розвитку дітей та
отримання знань про особливості становлення самооцінки
дошкільників.
Отже, співпраця дошкільника з дорослими під час діяльності
та
безпосереднього
спілкування
сприяє
подальшому
формуванню цілісної самооцінки особистості, яка передбачає як
адекватне ставлення до своїх умінь, досягнень, невдач, так і до
всієї особистості в цілому.
Список літератури:
1. Безпарточна В. Значення сім’ї для становлення особистості
дитини / В.Безпарточна // Психолог. – 2010. - №39. – С.28-30.
2. Психологія: Навчальний посібник / О.В.Виинославська,
О.А.Бреусенко-Кузнецов, В.Л.Зливков та ін. –К.: ІНКОС, 2005.–352 с.

80

Надія Долгова
Науковий керівник – асист. Беспалько Г.М.
Взаємодія дошкільного навчального закладу
з сім’єю з питань розвитку дитини засобами
образотворчого мистецтва
Психолог Л. Виготський зазначав, що людина розвивається
як особистість, вростаючи в життя свого суспільства, його
культуру, в систему суспільних відносин. Гармонійне
середовище має дві необхідні характеристики: прийняття і
стимулювання. Прийняття дитини такою, якою вона є. Визнання
її індивідуальності та стимулювання творчих виявів.
У Концепції дошкільної освіти та її Базовому компоненті
підкреслено, що світ дорослих має стати простором
комфортного оточення світу дитини, її дитинства[1].
Дослідження Г.Лабунської, Є.Фльоріної, Н.Сакуліної.
Т.Комарової підтверджують, що основною рисою творчої
особистості є здатність бути активною, ініціативною,
самостійною. Саме в образотворчій діяльності найбільш плідно
розвивається активність сприймання, мислення, почуттів, уяви.
Дослідження
Н.Халезової,
Ю.Максимова,
Г.Вишньової
розкрили можливості ліплення в художньому розвитку старших
дошкільнят. Конструктивна творчість дітей як один із засобів
розумового розвитку вивчалася М.Поддьяковим, А.Давидчук,
Л.Парамоновою. Основи виховання та формування майбутньої
особистості закладаються у сім’ї. Учені розглядають дитячий
малюнок як засіб діагностики розвитку особистості дитини,
атмосфери сім'ї та внутрішньосімейних стосунків.
Співпраця з батьками нині здійснюється на принципах
пріоритету сімейного, суспільного і дошкільного виховання.
Форми і методи роботи дошкільного навчального закладу з
родинами з питань розвитку дітей в образотворчій діяльності
можуть бути найрізноманітнішими, що зближують дітей,
батьків і педагогів. Корисними є показові відкриті заняття з
малювання, ліплення, художнього конструювання з подальшим
обговоренням [2]. О.Коненко, Т.Олексєєнко виділяють такі
форми взаємодії родини з дошкільним закладом: індивідуальні,
наочно-письмові, наочно-інформаційними, групові, колективні.
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Л.Поздняк і Н.Ляшенко подають наступні форми роботи
дошкільного закладу з батьками: загальні і групові батьківські
збори; педагогічні консультації, бесіди; дозвілля; клуб за
інтересами: національні традиції, молода сім’я, професійний
статус; дні відкритих дверей; педагогічна світлиця та ін. Метою
педагогічної взаємодії має стати захист інтересів дитини,
гуманне ставлення до неї, цілісність її особистості. Практика
свідчить, що сучасні, навіть досить освічені, батьки однобічно
розуміють значення занять дітей образотворчою діяльністю,
способи її організації в домашніх умовах, а отже, відчувають
потребу в педагогічній допомозі. Ефективними в роботі з
батьками є групові та індивідуальні консультації. Вони можуть
бути усними й письмовими за формою, а за змістом —
найрізноманітнішими . Особливо зближують дітей, батьків і
педагогів свята мистецтва, КВК на мистецькі теми,
театралізовані вистави, диспути. Мистецькі свята дають
можливість продемонструвати батькам інтеграцію різних видів
мистецтва для розвитку дитини.
Образотворча діяльність дитини в сім'ї не може бути
стихійною. Для її налагодження й організації корисною може
бути програма з дошкільної освіти «Крок за кроком в Україні»
[3]. У ній передбачено зміст роботи з образотворчого мистецтва,
який дитині доречніше опановувати в умовах родини.
Отже, співпраця із сім'єю у напрямі розвитку дітей засобами
образотворчого мистецтва базується на вивченні і врахуванні у
розробленні змісту педагогічної взаємодії багатьох чинників, з
яких складаються умови і середовище саморозвитку та
соціалізації дитини у родині.
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Психологічні особливості успішності
жінки-керівника в управлінні
Для
сьогоднішньої
України
актуальна
проблема
стереотипного ставлення до представників різних статей, що
проявляється під час відбору кандидатів на певні посади, в тому
числі й керівні. Чимала увага приділялась проблемі рівності
прав чоловіків та жінок, боротьбі проти дискримінації за
статевою ознакою участі в суспільно-політичному житті, такими
дослідниками як: Л. Кормич, Л. Стефаненко, О. Цуницька,
О. Ярош та ін.
Стереотипні ролі заважають жінкам зайняти рівноцінне
становище серед чоловіків і знижують їхні можливості.
Чоловіки роблять більше спроб домінувати над представниками
своєї статі. Жінки ж у присутності протилежної статі менш
активно, ніж чоловіки, претендують на роль стихійного лідера.
Я. Джорстад зробив висновок, що лідерство не входить у
систему життєвих цінностей багатьох жінок, тому жінки-лідери
програють лідерам-чоловікам в ефективності керівництва,
маючи меншу владу, вплив і ресурси. Однак, як показано
Маккобі й Джекліп, за більш тривалого спілкування жінки
вирівнювалися із чоловіками по лідерству [2].
У нашому суспільстві існують підтверджені факти
упередженого ставлення до жінки як до фахівця. Жінкамменеджерам, наприклад, дають менше інформації, або занадто
короткі терміни для виконання завдання. Жінкам, як правило, не
доручають завдань, які дали б їм можливість набути
необхідного досвіду і проявити себе як претендента на керівну
посаду. У багатьох країнах жінки за однакову роботу із
чоловіками одержують меншу заробітну плату [4].
Здебільшого те, що жінки займають менше керівних посад,
зумовлено тим, що чоловіки більше прагнуть до самореалізації у
професійній діяльності, ніж жінки. Природно, більш високі
посади, як правило, дістаються більш компетентним. А оскільки
таких більше серед чоловіків, то й керівні посади дістаються їм
частіше. Але там, де більше працює жінок (невиробничі види
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побутового обслуговування, громадське харчування, роздрібна
торгівля, медицина, освіта, культура), спостерігається й
найвища частка жінок-керівників [5]. Наприклад, у нашій країні
у викладацькій і науковій сфері ніякої сегрегації за статевою
ознакою не спостерігається.
Лінію глибокого аналізу причин, що заважають жінці
досягати успіхів в лідерстві, зазначають Дж. Віткин, С. Картер,
М. Хеннінг і А. Жарден. Ці автори вказують на недоліки, що
заважають жінці досягати успіхів у своїй професійній
діяльності: 1. Жінки в середньому набагато пізніше за чоловіків
починають піклуватися про особисту кар'єру. 2. Жінки
емоційніші, їх настрій більше підпорядкований фізіологічним
процесам, і тому вони не так добре, як чоловіки, уміють
управляти собою. 3. Жінки за своєю суттю менш схильні до
ризику, ніж чоловіки. 4. Згідно з дослідженням М. Хеннінг і А.
Жарден, жінки, як правило, недооцінюють роль особистих
контактів і зв'язків, користь взаємних послуг, протекціонізму і
неофіційних відносин [4].
Отже, успішна жінка-керівник в управлінні повинна бути
яскравою особистістю, інтелектуально й фізично активною,
цілеспрямованою, упевненою в собі, самостійно приймати
рішення, інтуїтивно відчувати настрій інших, готова до ризику,
гідно реагувати на критику, зауваження й навіть образу. Також
їй необхідно оволодіти вмінням переключатися з однієї
соціальної ролі (“керівник, ділова жінка”) на іншу (“дочка, мати,
дружина”). Ділові якості, уміння досягати результатів,
володіння методами керування, рівень інтелекту властиві будьякому керуючому незалежно від статі. А бути керівником подвійна складність і відповідальність.
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Марта Дудчук
Науковий керівник – доц. Лісовий В.А.
Проблеми технічного розвитку у формуванні
професійної майстерності студента піаніста
Викладач фортепіано повинен дати учневі те, що називається
виконавською школою. Технічний розвиток, безперечно, є
однією із найважливіших складових цього процесу. Думки
відомих музикантів щодо техніки часом навіть суперечать одна
одній, але в основному всі сходяться в тому, що техніка має
служити адекватному вираженню у виконанні твору авторського
задуму.
Отже, мета статті – з'ясувати, які проблеми існують у
розвитку піаністичної техніки, і як створити найбільш
оптимальні умови для їх розв’язання.
Б.Яворський розумів під технікою спосіб і можливість
виконавця, за допомогою яких можна втілювати свій художній
задум. Техніку неможливо нав’язати, вона появляється
внутрішньо із потреби виразитись саме так, а не по-іншому [3;
68]. Л.Оборін зазначає, що «техніка – це не лише швидке і чисте
виконання музичної фактури, але і надзвичайно складне
поєднання найрізноманітніших музичних компонентів, одні із
яких достатньо точно можуть контролюватися нашою
свідомістю, а інші виконуються інтуїтивно, підсвідомо» [2; 74].
«Технічні досягнення – це не що інше, як пристосування
труднощів до своїх власних можливостей» – ділиться своїм
досвідом Ф.Бузоні [1; 43]. Він зазначає, що для успішної роботи
над технікою потрібні в меншій мірі, фізичні вправи, а в
набагато більшій – чітке уявлення про задачу, яка стоїть перед
нами. Не шляхом багаторазового повторення «складних місць»,
а шляхом аналізу та усвідомлення технічної проблеми можна
вдатися її вирішення.
На думку багатьох педагогів-піаністів існує ряд загальних
проблем і недоліків у розвитку фортепіанної техніки. Це,
зокрема:
1. «Ізольовані» пальці. Розвивати незалежність пальців
потрібно, але коли в основу технічного розвитку ставиться
почерговий підйом і опускання ізольованих пальців при
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застиглій позиції руки, і при цьому більша увага приділяється
гімнастиці, ніж звуковому результату, це в подальшому стає
основною перешкодою як для вираження музики, так і для
вільного володіння технікою.
2. «Пасивна» кисть. Нерідко буває так, що, намагаючись
позбавити учня від скованості, йому рекомендують «звільнити
кисть». При цьому досягають великої рухливості кисті, як
правило, ізольованої від пальців, а головне, без зв’язку із
музично-звуковим завданням. Отже, кисть рухається сама по
собі, а активність пальців при цьому знижується, гра стає
поверхневою, а звучання – невиразним.
3. «Надмірна швидкість». Інколи, розвиваючи техніку, за
мету ставлять «вправність», не надаючи великого значення
ясності і глибині звуку. При цьому пальці «пурхають» на
поверхні клавіатури, а інколи навіть проносяться по повітрю, не
зачіплюючи клавіші. У такому вихрі вухо не встигає
проконтролювати звуки, та й не прагне до цього. У результаті
провал звуків у пасажах стає ще більш помітним. Без сумніву,
недостатня увага до звуку, зібраності й опори на кінчики
пальців наносить велику шкоду як музичній виразності, так і
технічній ясності.
Отже, виконавська техніка - це справді важливий елемент у
творчому житті кожного піаніста. Тому у повсякденній роботі
необхідно дотримуватися основних принципів розвитку техніки,
зокрема гнучкості та пластичності апарату, взаємодії всіх його
ланок при активних пальцях, економії рухів, осмисленого
керування процесом занять, досягнення необхідного звукового
результату. Саме це і буде запорукою успіху в подальшому
творчому житті музиканта.
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Олександра Дулова
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Психологічний зміст понять «цивільний шлюб»
і «традиційний шлюб»
Сім’я як продукт суспільства розвивається разом з
суспільною системою. У результаті трансформації шлюбу і
сім’ї, змінюється їх взаємозв’язок: традиційна модель сім’ї,
побудованої на базі офіційного шлюбу, все частіше не співпадає
з реально існуючими формами сімейного зв’язку людей.
Моногамний шлюб тепер зберігає своє значення. Водночас, в
умовах зменшення ролі зовнішнього соціального контролю
(громадська думка, моральні норми і традиції), утворюється
система спонтанних зв’язків при одночасному посиленні
процесів самоорганізації сімей. Сучасна сім’я все більше
базується на взаємостосунках людей, незалежно від того, чи
вступили вони до офіційного шлюбу.
Радянська психологія називає цивільний шлюб “фактичним,”
також часто зустрічається термін “співжиття” [3]. Західні
дослідники, називають такі стосунки “неподружнє сімейне
життя”, також зустрічається термін “дикий шлюб” [5].
Т.В. Свадьбіна, М. Босанац, В. Нагаев називають такий шлюб
конкубінатом, хоча зарубіжні вчені під цим терміном розуміють
довготривалий союз одруженого чоловіка і незаміжньої жінки,
які не планують юридично закріплювати стосунки, в якому
чоловік фактично має другу сексуальну партнершу (окрім
законної дружини); тобто з цивільним шлюбом, конкубінат
поєднує лише відсутність юридичної реєстрації [4].
Під терміном “цивільний шлюб” ми розуміємо більш-менш
тривалий союз між неодруженим чоловіком та незаміжньою
жінкою, що характеризується веденням спільного побуту, в
якому передбачається вірність партнерів, спільна турбота про
дітей, можливість матеріального забезпечення одного партнера
іншим. Цивільний шлюб є такою формою шлюбу, на якій без
втручання права може будуватися стабільна сім’я, але він
відрізняється відсутністю юридичної реєстрації, правового
регулювання стосунків між чоловіком і жінкою і, відповідно,
розлучення [2].
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Дослідники виділяють дві форми цивільного шлюбу:
пробний шлюб (як попередня стадія до наступного шлюбу) і
справді цивільний як альтернатива традиційному шлюбу, коли
пара не оформлює свої стосунки юридично взагалі. У першому
випадку стосунки досить швидко закінчуються або розривом,
або укладенням шлюбу, у другому – шлюб може тривати
роками, десятиріччями, подружжя може мати дітей і
відрізнятися від подружжя у традиційному шлюбові лише
відсутністю юридичного оформлення стосунків [5]. Психологи
стверджують: у випадках незареєстрованого співжиття
установка на шлюб не зникає. Більшість партнерів у цивільних
шлюбах сподіваються колись вступити до офіційного шлюбу
[1]. Ще однією особливістю цивільного шлюбу є те, що
партнери в ньому більш самостійні, менше розраховують на
допомогу батьків і здатні ефективно протистояти тиску
суспільних стереотипів [2].
Отже, цивільний шлюб характеризується більшим ступенем
індивідуальної свободи й автономності партнерів один від
одного, меншим регламентованістю їх стосунків, більшим
гнучкістю у виконанні рольових функцій та поведінці взагалі,
більшим взаємною довірою порівняно з традиційним шлюбом.
Крім того, його характеристикою є готовність партнерів до
активної внутрішньої роботи з усвідомлення та звільнення від
суспільних стереотипів і прийняття на себе відповідальності за
власні стосунки.
Список літератури:
1. Босанац М. Внебрачная семья: Пер. с хорватско-сербского / Под
ред. Н.М.Ершовой. – М.: Прогресс, 1981. – 208с.
2. Бхагван Шри Раджниш. Ошо. Храбрость. Радость жить рискуя.
Ключи к новой жизни. – М.: Весь. – 2002. – 210с. – С.130.
3. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. –
С-П.: Петрополис, 1998. – 277с.
4. Свадьбина Т.В. Перспективы советской семьи в оценке
советских и американских специалистов. – Горький. 1989. – 25с.
5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. –
М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с.

88

Тетяна Дяконюк
Науковий керівник – доц. Шевчук К.Д.
Сутнісна характеристика пізнавального інтересу
як дидактичної категорії
На сучасному етапі реформування освіти одне з головних
завдань - створення необхідних умов для повноцінного розвитку
і самореалізації кожного громадянина України. Запорукою
ефективності навчальної діяльності й процесу учіння молодших
школярів є результативність пізнавальної діяльності, від якої
залежить цілеспрямованість розумової активності, розвиток
інтелектуальної рефлексії та природжених задатків учнів тощо.
Різноманітні аспекти формування пізнавальних інтересів
досліджували Л. Виготський, О. Дусавицький, О. Киричук,
Н.М.Бібік, О.Я. Савченко, М.В. Савчин, О.В. Скрипченко та ін.
Пізнавальний інтерес активізує всі психічні процеси людини,
на високому рівні розвитку, збуджує до постійного пошуку.
Учені відзначають, що пізнавальні інтереси активізують
розумову діяльність, впливають на зміни у способах її
здійснення тощо. Тому розвиток психологічних чинників
навчальної успішності молодших школярів залежать від
ефективності розвитку їх пізнавальних інтересів.
У психологічних дослідженнях підкреслюється, що якісна
перебудова інтересів найінтенсивніше відбувається в періоди
переходу дитини з одного етапу онтогенезу на інший. При
цьому, за дослідженнями Н.М. Бібік, відбувається не тільки
розширення і поглиблення інтересів, а й їх диференціація, яка
виражається в появі комплексу домінуючих ознак. Установлено,
що інтерес обумовлює навчальну діяльність у цілому, сприяє
самовдосконаленню учнів [2].
Отже, стійкий пізнавальний інтерес розглядають як ознаку
готовності дитини до навчання в школі. Маючи сформовані
пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, в неї
з'явиться зацікавленість до навчальної діяльності. У школі
дитина поглиблює і розширює свої пізнавальні інтереси. У неї
виникає бажання змістового і досконалого вивчення певних
навчальних дисциплін, коли матеріал виходить за межі
навчального. Такий інтерес має стійкий характер.
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Пізнавальний інтерес розглядають як основний мотив
навчальної діяльності, як індивідуальну цінність кожного учня,
пов’язану з його особистісним смислом [3]. Школяру цікаво
«пізнавати нове», «бачити свій рух у пізнанні», «проникати в
науку».
Отже, 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.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість
встановити, що формуванню пізнавальних інтересів сприяють
захопленість викладанням, досліди, незвичайна форма подачі
матеріалу, що викликає здивування в учнів, емоційність мови
вчителя, пізнавальні ігри, ситуації суперечки і дискусії.
Отже, значення пізнавального інтересу в житті дитини важко
переоцінити. Інтерес виступає як енергійний активатор,
стимулятор діяльності, реальних предметних, учбових, творчих
дій і життєдіяльності загалом. Вибіркова направленість
пізнавального інтересу на предмети і явища навколишнього
світу підносить пізнання, особливо виділяючи з нього те, що
лежить у сфері духовних потреб індивіда. Наявність в учнів
стійких пізнавальних інтересів забезпечує систематичну
ефективну діяльність учнів при оволодінні знаннями та
способами діяльності.
Список літератури:
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Перенос і контрперенос
у консультативному процесі

На сучасному етапі розвитку психотерапії та консультування
перенос та контрперенос займають важливе місце. Дані процеси
визначають вектор розвитку психотерапії в цілому, дозволяють
сформувати як особисту, так і суспільну ідентичність клієнта.
Перенос дозволяє проникнути в минуле клієнта і побачити, як
ранній досвід, пов'язаний зі значимими особистостями,
модифікує реакції сьогодення. Контрперенос дає можливість
розмістити почуття психотерапевта стосовно клієнта під час
терапії.
Уперше про ефект переносу у 1905 році говорить З. Фрейд,
описуючи його як «копіювання спонукань і фантазій, які
пробуджуються в зв'язку з заміною колишньої персони –
персоною лікаря» («Фрагмент аналізу одного випадку
істерики»). Психоаналітик вважав, що перенос є основою
психоаналізу, а розвиток «неврозу переносу» необхідною
умовою аналітичного лікування. Основним імпульсом до
розвитку неврозу переносу в психоаналізі є особистість
терапевта [3].
Явище переносу та контрперносу досліджували видатні
зарубіжні (З. Зембський, Н. Мак-Вільямс, З. Фрейд, І. Ялом та
ін.) і вітчизняні (Ю.Є. Альошина, Г.С. Абрамова, Р. Кочюнас,
І.Г. Малкіна-Пих, Р.С. Немов, В.Л. Таланов та ін.).
За визначенням авторів перенос – це психологічний
феномен, що полягає у несвідомому перенесенні раніше
пережитих (особливо в дитинстві) почуттів і відносин, які
проявлялися до однієї особи, зовсім на іншу особу [1 – 3].
Контрпереносом в свою чергу називається перенос, що виникає
у терапевта на клієнта. Вважається, що правильна інтерпретація
контрпереносу також важлива для розуміння того, що
відбувається в ході психоаналітичного процесу [1 – 3].
Г.С. Абрамова, вказуючи на важливість терапевтичного
процесу, зазначає, що психологічне консультування – це вид
професійної діяльності психолога, яка природно протікає в
просторі і в часі. І це дозволяє, точніше визначити цілі, завдання
та способи роботи психолога при консультуванні [1, с. 5-6].
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О.Т. Соколова дає сучасне уявлення емоційних відносин, що
пов'язують терапевта і пацієнта у процесі психологічного
консультування. У своїй книзі «Психологія переносу» авторка
дотримується думки, що ці тісні відносини переносу і
контрпереносу між терапевтом і клієнтом формуються не в
будь-якому випадку, а тільки при тривалому аналізі [3].
Натомість, Р. Кочюнас пише, в консультуванні як правило
перенос так і контрперенос співіснують, іноді їх порівнюють з
двома сторонами магнітофонної стрічки. Таку транспозицію
здійснює клієнт відносно консультанта (перенос) і консультант
щодо клієнта (контрперенос) [2, с. 48].
Коли клієнти тим чи іншим способом висловлюють почуття,
консультант повинен ставитися до цього з розумінням. Вони
виявляють справжні почуття, хоча часто і нереалістичні. І
незалежно від зрілості особистості консультанта, він – людина і
неодмінно має невирішені власні внутрішні конфлікти. Болючі
теми і породжують контрперенос, якщо клієнт мимоволі їх
зачіпає [2, с. 52].
Отже, важливість переносу та контрпереносу визначається
врахуванням індивідуально-психологічних особливостей клієнта
і терапевта у консультативному процесі. Явища переносу та
контрпереносу є унікальним інструментом у психологічному
консультуванні, навколо яких може розгортатися увесь процес
психотерапії. Описані феномени сприяють тому, що в
терапевтичному полі виникають у певний спосіб оформлені
стосунки між терапевтом і клієнтом, які повністю структурують
процес психологічного консультування.
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Організація робочого місця молодшого школяра
в комп’ютерному класі
На сучасному етапі одним зі способів розвитку пізнавальної
активності особистості є використання нових інформаційних
технологій, що дають змогу привернути увагу до навчання. Але
перед початковою школою стоїть важливе завдання – навчити
учнів правильно, оптимально і без шкоди для здоров’я
використовувати персональний комп’ютер.
У першу чергу потрібно правильно організувати робоче
місце молодшого школяра. Стілець обов’язково має бути зі
спинкою. Комп’ютер потрібно розмістити не менше як за 5070 см від дитини, щоб її погляд був спрямований
перпендикулярно до екрана в його центр. Сидіти потрібно
прямо або злегка нахилившись уперед, із невеликим нахилом
голови, не сутулячись і спираючись на 2/3-3/4 довжини стегна.
Між корпусом тіла та краєм столу зберігається вільний простір
не менше ніж 5 см, руки мають вільно лежати на столі, ноги
зігнуті в тазостегновому й колінному суглобах під прямим
кутом і розташовані під столом на підставці [3, c.42].
Стіл, на якому стоїть комп’ютер, необхідно поставити в
добре освітлене місце, але так, щоб на екрані не було відблисків.
Комп’ютер повинен бути встановлений так, щоб, відірвавши очі
від монітора, одразу можна було побачити найвіддаленіший
предмет у кімнаті. Тривала робота за комп’ютером призводить
до перенапруження зору, через це тривалість безперервної
роботи для молодших школярів не повинна перевищувати
15 хвилин [2, c.23].
Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм,
електронно-променева трубка якого використовує високу
напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання, яке
при роботі близько від екрана руйнівно діє на зір, викликає
втому і знижує працездатність. Неправильне поводження з
дисплеєм та іншою електронною апаратурою може привести до
тяжких уражень електричним струмом, спричинити загоряння
апаратури.
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Через це учням початкових класів суворо забороняється:
торкатися до екрану і тильного боку дисплея, проводів
живлення та пристроїв заземлення, з’єднувальних кабелів;
порушувати порядок увімкнення й вимкнення апаратурних
блоків персонального комп’ютера, намагатись самостійно
усунути виявлену несправність у роботі апаратури; працювати
на несправному обладнанні; класти на апаратуру сторонні
предмети; працювати за комп’ютером у вологій одежі та з
вологими руками.
У разі появи запаху горілого, незвичайних звуків або
самовільного вимкнення апаратури школяреві треба негайно
вимкнути комп’ютер і повідомити про це учителя. Робота за
комп’ютером вимагає постійної уваги, чітких дій і
самоконтролю. Через це за комп’ютером не можна працювати
при недостатньому освітленні, високому рівні шуму.
Під час роботи за комп’ютером дітям молодшого шкільного
віку необхідно: суворо дотримуватися положень інструкції з
експлуатації апаратури; уважно слідкувати за справністю
основних блоків і пристроїв; працювати на клавіатурі чистими
сухими руками, не натискувати на ті чи інші клавіші без
потреби або навмання; під час перерви в роботі вимикати
комп’ютер лише в тому разі, коли обробка поточної інформації
завершена і зміст оперативної пам’яті занесено на магнітні
диски, в іншому випадку неминуча втрата інформації [1, c.91].
Отже, знання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації
робочого місця молодшого школяра у комп’ютерному класі та
дотримання вказаних рекомендацій допоможе вчителю під час
уроків інформатики зберегти здоров’я дитини.
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Соціально-педагогічний супровід обдарованих дітей
Становлення і розвиток України як незалежної
демократичної держави вимагає від педагогічного процесу
вдосконалення системи навчання та виховання молодого
покоління. У зв’язку з цим перед сучасними загальноосвітніми
закладами постає завдання дати підростаючому поколінню
ґрунтовні знання з різних галузей науки, виховувати самостійну
особистість, спроможну творчо мислити, вільно орієнтуватися в
реаліях сучасного життя на основі природних можливостей
особистості, тобто її обдарованості і талановитості у будь-якій
сфері діяльності, а також на основі цілісного погляду на світ.
Новітні суспільні та освітні стандарти характеризуються
зростанням уваги до здійснення соціально-педагогічного
супроводу обдарованих дітей як таких, які можуть зробити
значний внесок у розвиток української та світової науки,
творчості, спорту. Така психолого-педагогічна діяльність
регулюється законодавчими актами – Національними
програмами «Діти України», «Програма розвитку обдарованих
дітей і молоді», Указом Президента України про підтримку
обдарованих дітей тощо.
Проблема супроводу всебічного розвитку і формування
особистості дитини в межах навчального закладу набула
особливої актуальності в наш час. Проте мова йде насамперед
про психологічний супровід (Г. Бардієв, М. Батіянова, І. Бех,
І. Валітова, Н. Глуханюк, В. Зінченко, В. Кузьменко,
І. Мамайчук, Р. Овчарова, Т. Янічева та інші). Однак
залишається мало вивченою проблема соціально-педагогічного
супроводу обдарованих дітей і молоді, актуальність якої
зумовлена поширенням соціально-педагогічних проблем в
освітньому середовищі [1].
Соціально-педагогічний супровід обдарованих дітей полягає у:
- забезпеченні умов для поетапного якісного соціального
зростання;
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- створенні в межах соціального простору дитинства умов
для засвоєння дитиною позиції суб’єкта соціалізації і
усвідомлення себе суб’єктом власної життєтворчості.
- передбаченні спільної діяльності з учнем, створення
соціального простору, в умовах якого дитина вибудовує свої
стосунки зі світом людей і світом власного «Я», освоює
продуктивні способи соціальної взаємодії.
У межах соціально-педагогічного супроводу обдарованих
дітей і молоді Е. Циганкова виокремлює такі напрямки роботи:
- просвітницька, консультативна робота з прийняття
дорослими обдарованості дитини,
- консультативна, методична робота, спрямована на
створення для даної дитини навчальної атмосфери;
- проведення диференціальної діагностики, спрямованої на
виявлення обдарованих дітей.
- створення в освітніх установах соціально-педагогічних
умов, необхідних для виявлення і розвитку обдарованості дітей
та ін. [2].
Послідовність
соціально-педагогічного
супроводу
забезпечує формування спроможності обдарованих дітей і
молоді адаптуватися до нового соціального середовища
навчального закладу, адекватно орієнтуватися у доступному
соціальному оточенні, зростати соціально-активною творчою
особистістю, соціально компетентною, спроможною обирати
відповідно до ситуації стиль спілкування та спільної діяльності.
Отже, запровадження в педагогічний процес навчального
закладу соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей
здатне забезпечити гармонізацію інтелектуального та
емоційного чинників педагогічного процесу.
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Життєвий шлях і стратегії особистості
Самовизначення та саморозвиток особистості є невід'ємними
елементами життя, тож цікавим є дослідження процесів, що при
цьому реалізуються. Поняття «життєвий шлях» особистості
ввела в науковий обіг Ш.Бюллер, використавши біографічний
метод дослідження. Вона ж охарактеризувала періоди його
розвитку [3]. Майже одночасно з Ш.Бюллер, П.Жане визначив
життєвий шлях як еволюцію самої особистості, послідовність
вікових етапів її розвитку та біографії [3]. С.Л. Рубінштейн,
розглядаючи дане поняття, вважав, що життєвий шлях
особистості відображає її сутність, яка знаходить своє
завершальне вираження в тому, що вона не тільки розвивається
як всякий організм, але й має свою історію; водночас, це рух до
досконалості. Людина лише остільки і є особистістю, оскільки
має свою історію, у якій є свої «події» – вузлові моменти та
поворотні етапи життєвого шляху, коли з прийняттям певного
рішення напрямок життєвого шляху визначається на певний
часовий період [4]. Для Б.Г. Ананьєва основним у
характеристиці життя є вік людини, який поєднує соціальне і
біологічне в періоди життя. Для нього життєвий шлях – життя
людини як особистості, історія індивідуального розвитку [2] .
Життєвий шлях – індивідуальна історія особистості, її зміст,
світоглядна суть. У структуру життєвого шляху входять ті
факти, події та вчинки, які визначають становлення індивіда як
особистості. Узагальнюючи погляди на проблему життєвого
шляху особистості, підкреслимо: життя конкретної особистості
не випадкове, а закономірне, воно піддається не тільки опису,
але й поясненню; головна рушійна сила розвитку особистості –
вроджене прагнення людини до самоздійснення, самовиконання,
тобто, всебічної реалізації само себе; реалізувати себе людина
може тільки завдяки творчості, творенню; самоздійснення –
підсумок життєвого шляху.
Життя людини структурується завдяки її роботі, діяльності
щодо створення власного світу, творчості. Життя людини
детермінується можливостями конструктивної діяльності в світі,
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де людина зростає. Широта його горизонтів, стійкість основ,
потрясіння, які переживає життєвий світ людини, – все це має
своє джерело в світі, де даний індивід народився, і визначає міру
його самосвідомості та зміст його екзистенційного досвіду [1].
Поряд з поняттям «життєвий стиль» у психології
використовують інше: життєва стратегія [1]. Життєва стратегія –
це постійне приведення у відповідність своїй особистості
характеру та способу свого життя, його побудова, спочатку –
виходячи зі своїх індивідуальних можливостей і даних, а потім –
з тих, які виробляються в житті. Стратегія життя полягає у
засобах зміни, перетворення умов, ситуацій життя відповідно до
цінностей особистості, у відстоюванні головного ціною
поступок у приватному, подоланні свого остраху втрат і в
знаходженні самого себе. Вона починається з концентрації
підліткових мрій і нечітких бажань, задумів, у яких виникає ідея
власного майбутнього; через вибір професії та конкретні
життєві плани реалізується життєва програма, в якій людина
втілює своє покликання, конкретну домінуючу мету та
призначення свого життя; активне ставлення до себе і своєї
життєвої практики дає можливість людині значною мірою
свідомо визначати сюжет і спрямованість життєвого шляху в
фізичних, соціальних і духовних просторово-часових
координатах;
реалізуючи
свої
потреби
та
мотиви,
задовольняючи інтереси, людина під час навчання, спілкування
та праці визначає свій життєвий шлях.
Список літератури:
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегии личности / К. А.
Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет сознания / Б. Г. Ананьев. – СПб.:
Питер, 2001. – 288 с.
3. Кон И. С. Жизненный путь как предмет междисциплинарного
исследования / И. С. Кон // Человек в системе наук. – М. : Наука, 1989.
– С.84-97.
4. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л.
Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2003 . – 512 с.
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Олена Єфімова
Науковий керівник - доц. Куб’як Н.І.
Завдання арт-терапії у роботі
з дітьми з девіантною поведінкою
Термін арт-терапія (терапія мистецтвом) з’явився не так
давно, його ввів Адріан Хілл у 1938 році. Він охоплює низку
специфічних методів, що сприяють зціленню людини засобами
мистецтва.
Сутність арт-терапії полягає в терапевтичному та
корекційному впливі на суб’єкт і проявляється в реконструкції
психотравмуючої ситуації за допомогою художньо-творчої
діяльності, виведенні переживань, пов’язаних з нею, у зовнішню
форму через продукт художньої діяльності, а також створення
нових позитивних переживань, народження креативних потреб і
способів їх задоволення [2, с.6].
Спробуємо зосередити свою увагу саме на можливостях
використання арт-терапії у роботі з дітьми з девіантною
поведінкою, для яких арт-терапія буде незамінною і створить
можливості для ефективної реабілітації та корекції.
Основними завданнями арт-терапії, у тому числі й у роботі з
дітьми, з девіантною поведінкою є:
1. Полегшення процесу корекції та реабілітації дитини.
2. Отримання конкретного матеріалу для інтерпретації та
діагностичних висновків.
3. Виявлення та відпрацювання негативних думок та
почуттів, які дитина звикла пригнічувати, ховати.
4. Налагодження комунікації та відповідної психологічно
сприятливої атмосфери у групі дітей або ж між дитиною та
психологом (вихователем).
5. Розвиток у дитини почуття внутрішнього контролю.
6. Концентрування уваги дитини на своїх відчуттях
іпочуттях.
7. Розвиток художніх здібностей дитини і підвищення її
самооцінки [1, с 23].
Розглянемо детальніше деякі із завдань арт-терапевтичної
діяльності:
Корекційний та реабілітаційний вплив мистецтва на дитину
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пов’язаний, перш за все, з тим, що воно є джерелом позитивних
переживань для дитини, народжує нові креативні потреби і
способи їх задоволення в тому чи іншому жанрі мистецтва,
відкриває для дитини необмежений простір для самовираження
та самореалізації як у процесі творчості, так і в аналізі її
продуктів.
Великі можливості для діагностики відкриває як спонтанне
малювання, так і проективний малюнок, добре відомий
психологам-практикам, та інші форми арт-терапії, де
необхідною складовою є власна творчість дитини (вигадування
історій, дописування казок тощо). Основними завданнями тут є
виявлення проблем та переживань дитини, які їй важко
вербалізувати.
Арт-терапія дає вихід внутрішнім конфліктам та сильним
емоціям. Дуже важливо, щоб це відбувалось під контролем
досвідченого психолога, оскільки дитина або навіть група дітей
у результаті можуть бути дуже пригніченими, що негативно
вплине не лише на результати одного арт-терапевтичного
заняття, а й загалом на процес реабілітації.
Отже, важливим є не лише виявлення негативних почуттів і
думок, які дитина часто приховує, а й їх відпрацювання. Участь
дитини у творчій діяльності разом з ровесниками та дорослими
розширює соціальний досвід дитини, навчає її адекватній
взаємодії та спілкуванню у спільній діяльності, забезпечує
корекцію порушень у сфері комунікації.
Список літератури:
1.
Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога:
Використ. арт- технологій в освіті. – K, 2007 - 120 с.
2.
Копытин А.И. Системная арт-терапия. - СПб.: Питер, 2001. - 224
с.
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Оксана Заєць
Науковий керівник – доц. Струннікова Д.І.
До проблеми підготовки дітей до школи
Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. Він
пов’язаний з новим типом стосунків з оточенням (ровесниками
й дорослими), новим видом основної діяльності (навчальної, а
не ігрової). У житті дитини змінюється все: обов’язки, оточення,
режим. Це “кризовий період” у житті дитини, і ця “криза”
виявляється в тому, що свої ігрові потреби дитина має
задовольняти навчальними способами. Процес адаптації до
шкільного життя у дітей триває по-різному – від 2-х тижнів до 2
– 3 місяців (залежно від рівня їх готовності до школи,
психофізіологічних
особливостей
та
стану
здоров’я).
Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці
рівень готовності до школи, або “шкільної зрілості” [1].
Сьогодні є проблема, з приводу якої давно і довго ведеться
полеміка: що саме діагностувати на етапі вступу дитини до
школи і як це робити? Необхідно одразу розділити поняття
педагогічної та психологічної готовності дитини до школи.
Педагогічна готовність - це запас знань, умінь і навичок,
наявний у дитини на момент вступу до школи. Психологічна
готовність – це якісна своєрідність інтелектуального розвитку
дитини і деяких особливостей її особистості, без якої неможливо
успішно н6авчатися в масовій школі [3].
Виділяють три основні групи труднощів, з якими
зустрічаються не готові до навчання діти. Перша група
належить до системи стосунків і взаємодії з однолітками
(невміння слухати товариша та стежити за його роботою,
змістовно спілкуватися з однолітками, погоджувати з ними свої
дії); друга – до сфери спілкування з дорослими (нерозуміння
умовності запитань учителя, його особливої позиції,
специфічності навчальних ситуацій і навчального спілкування);
третя – до сфери самосвідомості дитини (завищена самооцінка
своїх можливостей і здібностей, необ’єктивне ставлення до
результатів своєї діяльності, неправильне сприйняття оцінок
учителя). Ці три групи труднощів відбивають основні сторони
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психологічної готовності дитини до школи і шкільного
навчання.
Відповідно і показники психологічної готовності до школи
розподіляються за цими ж групами [1].
Діагностуючи
психологічну
готовність
до
школи
шестирічної дитини, важливо керуватися такими науковими і
загальногуманітарними положеннями:
- дошкільний період дитинства – надзвичайно важливий етап
розвитку людини, що має самостійну цінність незалежно від
майбутнього шкільного навчання дитини;
- на даному етапі прийому дитини до школи (так само, як і на
початку навчання) доцільно діагностувати рівень психологічної
зрілості дитини, але не шкільної, а дошкільної, тому що саме
зрілий дошкільник готовий до успішного навчання в початковій
школі (і з погляду соціальної адаптації, і з погляду успішності
засвоєння знань і навичок).
Практично загальновизнано, що готовність до шкільного
навчання – багатокомпонентне утворення, що потребує
комплексних психологічних досліджень. Залежно від розуміння
сутності, структури та компонентів готовності дитини до
навчання виявляються її основні критерії та параметри.
У структурі готовності найчастіше прийнято виділяти
наступні компоненти: морфологічна готовність; психологічна
готовність; соціальна готовність [2].
Визначення шкільної готовності дітей до школи
здійснюється за допомогою різних методик (Н.Гуткіної,. КернаЙєрасека, Н.Стаденко, Т.Ілляшенко, А.Обуховської, Р.Овчарової
та ін.)
Список літератури:
1 .Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с
социальной действительностю. – М., 1998.
2. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи
/ За ред. З.Н.Борисової. - К.: Рад. шк., 1985.
3. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.
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Тетяна Заєць
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Використання творчої спадщини Т.Г.Шевченка
в педагогічному процесі сучасної початкової школи
Т.Г.Шевченко – особлива постать в українській культурі:
видатний поет, прозаїк, художник, академік, який безмежно
любив Україну. Його життєвий і творчий подвиг є чи не єдиним
об’єднувальним чинником української нації, прикладом
наслідування для кожного з нас. Тому вивчення багатогранної
діяльності цієї визначної особистості повинно зайняти належне
місце у педагогічному процесі сучасної загальноосвітньої
школи. Метою нашого дослідження є окреслення можливостей
використання творчості Т.Г.Шевченка у навчально-виховному
процесі сучасної початкової школи.
Учні молодшого шкільного віку ознайомлюються з життям і
творчістю Кобзаря під час вивчення навчальних дисциплін, до
програм яких внесено відомості про Тараса Шевченка: уроки
читання, української мови, образотворчого мистецтва, а також
уроки українознавства (варіативна складова) [1,2,3]. Найбільшу
кількість інформації учні отримують на уроках читання:
бібліографічні відомості про життя та творчість Т.Г.Шевченка,
твори поета: «Тече вода з-під явора…», «Світає», «Зоре моя
вечірняя…» та ін.., твори про поета. Елементами того чи іншого
уроку може бути вікторина «Творчий та життєвий шлях
Т.Г.Шевченка», виставка дитячих малюнків «Читаючи твори
великого Кобзаря», конкурс розумників «Чи я знаю твори
Т.Шевченка», гра «Дерево життя і творчості Т.Шевченка»,
інсценізація про дитячі роки поета тощо.
Також творча спадщина Т.Г.Шевченка використовується на
уроках української мови як навчальний матеріал, представлений
у підручниках, так і як додатковий матеріал: зокрема під час
вивчення таких тем «Дієслово» («Світає»), «Звертання» («Зоре
моя вечірняя…»), «Однорідні члени речення» («Зацвіла у лузі
червона калина»). У методичній літературі можна віднайти
чимало цікавих матеріалів, підібраних для вправ з граматики на
основі «Кобзаря» Т.Г.Шевченка. Такі завдання допомагають
учням у виробленні навичок грамотного письма. Наприклад, при
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вивченні правил уживання апострофа, доречними будуть рядки
із «Заповіту»: І мене в сім’ї в..ликій, / В сім’ї вольній, новій, / Не
забуд..те пом’янути /Незлим тихим словом. Правопис дієслів на
– ться: А як не бачиш того лиха, / То скрізь здає..я любо, тихо, /
І на Україні добро./ Між горами старий Дніпро, / Неначе в
молоці дитина, / Красує..я, любує..я /На всю Україну. («І виріс я
на чужині»).
На уроках образотворчого мистецтва використовуються
репродукції картин Т.Г.Шевченка, обговорюються передумови
їх створення, доречним буде й матеріал про відомих
художників-ілюстраторів «Кобзаря». На уроках музики потрібно
акцентувати пісні на слова поета «Якби мені черевички»,
«Зацвіла в долині червона калина» тощо. Особлива увага
відводиться урокам українознавства (варіативна складова), адже
під час вивчення тем із концентру «Україна – мова» за
програмою П.П.Кононенка [3], учні знайомляться із визначними
громадськими діячами та письменниками, творцями української
мови, серед яких – Т.Г.Шевченко.
Кобзаря
Вивчення
творчої
спадщини
великого
продовжується і у позакласній роботі: проведення літературнопедагогічних бесід, виховних заходів: тиждень творчості
Т.Г.Шевченка; виставка малюнків до творів Шевченка; конкурс
читців поезій, літературний КВК «Тернистими шляхами долі»;
мистецькі тематичні виставки, дитячі роботи, на яких вишиті
портрети поета, рядки поезії «Заповіт» та ін..
Список літератури:
1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова
школа. – 2011. – №7. – С.1-18.
2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із
навчанням українською мовою 1-4 класи. – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2011. – 392 с.
3. Українознавство. 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів / Кононенко П.П., Присяжна Т.М. – К.: Рада, 2008.
– 46 с.
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Христина Залевська
Науковий керівник – доц. Кобилянська Л.І.
Професійний портрет сучасного соціального
гувернера: фахові вимоги й особистісні якості
Своєрідність педагогічної професії значною мірою зумовлює
специфіка способу мислення її представників, адже це –
професія класу одночасно перетворюючого та керуючого
спрямувань, представникам якої притаманне підвищене почуття
обов’язку і відповідальності [2,с.6], а її специфіка вимагає
людинознавчої та спеціальної підготовки. У моделі діяльності
педагога виокремлюють два блоки: професійні якості фахівця
(соціальні установки, професійний світогляд, ціннісні орієнтації,
переконання, інтелектуальні характеристики) та специфічні
особистісні характеристики (психологічні та психофізіологічні
параметри, особистісні якості, необхідні для виконання
професійних
завдань).
Система
професійних
якостей
соціального педагога, а отже, і соціального гувернера,
розглядається як сукупність блоків професійних якостей:
професійна обізнаність (компетентність), ставлення до людини,
організаторсько-комунікативні здібності, морально-етичний
рівень, нервово-психічна витривалість та ставлення до себе.
Ґрунтуючись на кваліфікаційній характеристиці гувернера,
запропонованій З.Зайцевою, та науково-теоретичних розробках
дослідників (А.В.Бардінов, Є.Г.Сарапулова, С.М.Теплюк та ін.),
Н.М.Савельєва виділяє загальні вимоги до змісту професійних
знань і умінь гувернера, незалежно від того, з якою категорією
дітей він працюватиме, і спеціальні, які визначаються
особливостями тієї чи іншої категорії дітей. Так, гувернер будьякої спеціалізації повинен володіти знаннями з загальної,
вікової, педагогічної, соціальної психології, психології сім'ї;
загальної, дошкільної, соціальної, реабілітаційної педагогіки,
дефектології, медико-соціальних основ роботи з дітьми; основ
соціальної роботи з сім'єю; фізіології, анатомії дитини, основ
гігієни та педіатрії; методик навчання і виховання дітей різного
віку; мати високий загальний рівень розвитку.
Для успішної професійної діяльності гувернер повинен
володіти знаннями у таких сферах: гувернерство як вид
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професійно-педагогічної діяльності; розвиток і виховання
немовляти;
методики
виховання
всебічно
розвиненої
особистості, які умовно поділяються на моральне, трудове
виховання дитини в сім'ї; методику організації домашніх свят;
розумове виховання і навчання удома; фізичне та статеве
виховання дитини; підготовка до навчання у школі і допомога в
оволодінні шкільною програмою [1, с.136-137].
Професійний портрет соціального гувернера бачиться як
комплекс професійно-особистісних якостей: усвідомлення
самоцінності дитячого віку; громадянська зрілість, педагогічна
етика, моральна свідомість, повага до дитини; умінь:
аналізувати, оцінювати рівень розвитку вихованця; створювати
умови для розвитку, навчання й виховання дітей; добирати
відповідні форми, методи й засоби виховання та навчання;
професійно взаємодіяти з працівниками інших освітньовиховних установ та з батьками вихованця в рамках цілісного
педагогічного процесу; планувати й організовувати власну
діяльність; здійснювати професійний догляд за дітьми,
організовувати їх дозвільнєву діяльність; професійно значущих
якостей: ерудиція, педагогічна спостережливість, щирість,
тактовність, витримка, гнучкість поведінки, порядність, почуття
власної гідності, здатність йти на розумний компроміс;
комунікативні
якості;
емоційна
стійкість;
витримка,
врівноваженість; висока працездатність; доброзичливість.
Особливе місце займають спеціальні здібності: уміння
знаходити нетрадиційні рішення в нетипових ситуаціях,
адаптуватися до різних умов діяльності, економити емоційні
ресурси, володіти уміннями рефлексування та релаксації.
Список літератури:
1.Савельєва Н.М. Гувернерство як вид професійної педагогічної
діяльності /Н.М.Савельєва // Зб. наук. праць ПДПУ ім. В.Г.Короленка.
– Вип. 1-2 (28-29). – Серія: "Пед. науки". – Полтава, 2003. – С.134-137.
2.Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие /В.А.Сластенин,
И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; [под ред. В.А.Сластенина]. – М.: Академия,
2002. – 576 с.
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Ольга Заплітна
Науковий керівник – доц. Радчук В.М.
Вплив сім’ї на формування фінансової
поведінки особистості
Батьківське виховання − один із найбільш важливих факторів
формування економічних уявлень у дітей. При первинній
адаптації дитина оволодіває специфікою норм і стандартів сім'ї
як групи стосовно соціуму в цілому [1]. Сім'я справляє
величезний вплив на ставлення дитини до грошей, так само як і
на спосіб їх заробляння в майбутньому. Вона є соціальним
середовищем, в якому людина в перші роки життя проводить
найбільше часу, тому її вплив на формування світоглядних
позицій дитини виявляється найбільш вагомим.
Колообіг грошей у сім'ї сильно відрізняється від подібних
процесів, що відбуваються поза її межами. Потрапляючи в
сім'ю, гроші стають спільною власністю всіх її членів, хоч і
різною мірою. Якщо гроші переходять від одного члена сім'ї до
іншого, то, зазвичай не як плата за роботу, а задля задоволення
потреб одного або всіх її членів [3]. К. Маданес відзначає, що
гроші виявляються «таємною пуповиною», яка пов'язує батьків і
молодих людей, що прагнуть відокремитись. Діти потай
використовують гроші:
– те, скільки вони вимагають від батьків, як витрачають,
– як засіб бунту проти них. Батьки потай використовують
гроші
– те, скільки вони дають і що хочуть отримувати натомість,
– як засіб відштовхнути дітей від себе або, навпаки,
прив'язати міцніше [2].
Спосіб поводження особистості з грошима часто
визначається певними настановами, які дають батьки. На жаль,
ці настанови дуже рідко усвідомлюються і не завжди є
продуктивними,
такими,
що
відповідають
актуальній
економічній ситуації чи потенціалу людини [1].
Часто неявно здійснюється й розподіл зароблених грошей у
сім'ї. Так, британська вчена Я. Паль у своїх дослідженнях
показала, що в багатьох сім'ях прибутки чоловіка вважаються
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власністю всієї сім'ї, тоді як дружинині розглядаються як такі,
що належать лише їй [4].
Я. Паль і К. Фоглер виокремили кілька способів розподілу
доходів між членами сім'ї.
За стратегії «загальний котел» чоловік і дружина на рівних
порядкують спільними доходами. Такий спосіб найбільш
характерний для молодят і сімейних пар, які перебувають у
пізньому періоді шлюбу, коли жінка працює. Діти в такій сім'ї
навчаються домовлятися, відстоювати свої потреби та
поступатися ними заради більш значущих для сім'ї.
У разі використання стратегії «гроші на господарювання»
один із подружжя заробляє гроші, а другий порядкує по
господарству. Частіше заробляє чоловік, який і вирішує, скільки
грошей віддавати дружині. Тут діти засвоюють владнопідвладну модель поведінки, навчаються розв'язувати різні
життєві складності з позицій сили або маніпуляції.
Спосіб «уся зарплата дружині» можемо констатувати, коли
чоловік працює і віддає свою зарплату дружині, а вона
господарює, піклується про дітей і вирішує, як витрачати гроші.
Протилежний попередньому спосіб фінансового розподілу, але
наслідки виховання дітей у такій моделі аналогічні попередній.
Спосіб «незалежне управління» трапляється найрідше.
Партнери порядкують доходами окремо і кожний сплачує свою
частину рахунків. У кожного є гроші на власні витрати, а
певною сумою вони порядкують сумісно. Батьки показують
дітям, що кожний із членів подружжя є незалежним і
самобутнім, але вони хочуть бути разом. Діти в такій системі
засвоюють принципи свободи, незалежності, права на особистий
простір та стратегію розв'язання важливих питань, які
виникають у ході будь-яких стосунків, за допомогою договору в
широкому значенні цього слова. [3].
Cписок літератури:
1. Гусев В./ Психология денег / 2004, с. 15-26.
2. Маданес К./ Тайное значение денег / 2006, с. 56-78.
3. Силласте Г. Г. / Экономическая социология: Учебное пособие.
/ М.: Гардарики, 2005. – 176 с.
4. Стельмах В.С./ Психология денег/ 2006, с 46-78.
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Надія Зеленюк
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Проблематика концентру українознавства
«Україна - мова» на сторінках наукових збірників
УВУ (1990-1995 рр.)
Діяльність українців у діаспорі – явище особливе,
багатогранне, потребує належного осмислення і вивчення, адже
українська етнічна спільнота зробила і продовжує робити
вагомий внесок у розвиток науки й культури як для своєї
колишньої батьківщини, так і для країни, у якій проживає нині.
Важливий науковий інтерес становлять численні праці з
українознавчої проблематики УВУ (Мюнхен), які розкривають
об’єктивну, не сфальшовану історію України, змальовують
справжню картину українського світу. Метою нашої розвідки є
аналіз змісту наукових збірників УВУ (1990-1995 рр.),
виокремлення й систематизація основної проблематики
українознавчих досліджень УВУ (концентр «Україна - мова»).
Серед важливих українознавчих розвідок УВУ – праці,
присвячені проблемі самопізнання й самотворення українства у
такій визначній сфері його буття як мова. Світовий досвід
показує, що мовно-культурний фактор є вирішальним у
становленні національних держав, адже мова – один із дієвих
консолідуючих чинників. Тож вивчення творчого доробку
україністів (М.Лесів, О.Федик, І.Моторнюк, Є.Нахлік,
М.Яцимірська та ін.) у дискурсі «Україна – мова» дозволяє
як
у
осмисленні
стверджувати,
що
він
вагомий
загальнотеоретичних проблем розвитку українознавства
(ідентифікація, спосіб мислення, національна свідомість), так і
суто мовних (білінгвізм, чистота мови, збереження мови,
особливості мовної системи тощо).
Так, у статті О.Федик під назвою «Українська мова:
дихотомія «Лінгва середовище» (1993) акцентується на
особливості української мови, її милозвучності, красі, потужній
космічній енергетиці українського слова. Автор зазначає, що
розвиток нашої мови, її внутрішній стан, її функції – це
неповторне в лінгвальному світовому розмаїтті явище [2, с.207].
Гостроактуальною у контексті проблеми білінгвізму в Україні є
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стаття Є.Нахліка «Українсько-російська двомовність у творчості
Пантелеймона Куліша». Автор намагається знайти відповіді на
такі запитання: «Як Пантелеймон Куліш ставився до російської
мови і наскільки володів нею порівняно з українською?», «Чому
писав художні та наукові тексти по-російськи і яку мету
переслідував?», «Як у свідомості цього письменника його
українсько-російський літературний білінгвізм пов’язувався з
почуттям українського патріотизму?».
Не менш цікава й злободенна є стаття М. Яцимірської
«Еволюція суспільної думки та її мовне вираження в сучасній
українській пресі». Дослідник зазначає: «Мова акумулює
людські знання, політичні погляди на тому чи іншому
історичному етапі, створює скарбницю культурних цінностей,
забезпечує обмін інформацією у складному гносеологічному
процесі» [3, с.214]. Науковець розкриває особливості лексики
української преси, які були тісно пов’язані з національним
відродженням, підкреслюючи, що в українській пресі цього
періоду вагоме місце посідає лексика, пов’язана з ідеологією
національного
відродження:
нація,
національна
ідея,
національна самосвідомість, національно-визвольна боротьба,
державність, незалежність, свобода, патріотизм та інші терміни,
які ще зовсім недавно, за періоду радянської України, часто
трактувалися тенденційно, як націоналістичні й широко не
виживалися. Такі зміни в мовному середовищі свідчать про
зміни у суспільній свідомості, подолання певних стереотипів
мислення [3, с.214].
Список літератури:
1. Нахлік Є. Українсько-російська двомовність у творчості
Пантелеймона Куліша / Євген Нахлік // Науковий Збірник УВУ. –
Мюнхен-Львів, 1996. – Т. 18. – С. 158-170.
2. Федик О. Українська мова: дихотомія «лігва – середовище /
Ольга Федик // Наук. Зб. УВУ. – Мюнхен-Львів, 1993. – Т. 16. – С. 207213.
3. Яцимірська М. Еволюція суспільної думки та її мовне вираження
в сучасній українській пресі / Марія Яцимірська // Науковий збірник
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Марія Іванчук
Науковий керівник – доц. Бигар Г.П.
Аналіз проблеми добродійності і його дослідження
У процесі аналізу та вивчення філософських, історикопедагогічних та психологічних джерел, встановлено, що
проблема добродійності сягає своїм корінням давніх часів.
Увібравши в себе прогресивні ідеї етичних і філософських
концепцій, означена проблема не втратила своєї актуальності й
на сьогодні.
Опираючись на наукові пошуки сучасних дослідників, можна
з упевненістю констатувати, що добродійність за своїм
змістовим наповненням не тотожна поняттю благодійності, тому
в нашій роботі добродійність ми тлумачимо як складне
інтегративне структурно-особистісне утворення, що передбачає
наявність позитивних духовно-моральних якостей [3,4].
Важливою для нашого дослідження є практика організації
гуманістичного виховання. Для виховної роботи в цьому
напрямку найбільш сприятливим є, молодший шкільний вік;
провідну роль у формуванні здатності особистості до
саморозвитку моральних якостей відіграє виховання для такого
розвитку можна лише; створити відповідні умови, а не передати
цей досвід у готовому вигляді; виховання добродійності
відбувається через формування в дітей ставлення до рідних,
людей похилого віку, до товаришів, до природи, до незнайомих
людей та людей з фізичними вадами тощо; до основних
гуманних засобів і методів морального виховання дітей
відносять переконання, особистий приклад вихователів,
наслідування, вправляння для вироблення моральних звичок [1].
Ґрунтовний аналіз психологічних досліджень сприяв нам
розкриттю механізмів добродійності дитини молодшого
шкільного віку. Під добродійністю молодшого школяра ми
розуміємо складне інтегративне структурно-особистісне
утворення, яке зумовлює стійке прагнення дитини молодшого
шкільного віку, що набуло ознаки поведінкової звички, до
добровільного, самостійного, особистісно вмотивованого та
гуманістично спрямованого вчинку з метою безкорисливої
допомоги тим, хто її потребує. У структурі добродійності
111

молодшого школяра виокремлюємо наступні компоненти:
емоційно-емпатійний, когнітивно-аксіологічний, потребовомотиваційний, практично-діяльнісний. Характеристика їх дає
змогу визначити критерії та показники сформованості
добродійності молодших школярів: емоційна чутливість
(адекватність зовнішніх проявів емоційних реакцій на добро і
зло; вміння помічати і розпізнавати емоційні стани іншого та в
думках переносити себе в його почуття); активний особистісноціннісний морально-духовний поняттєвий запас (розуміння
базових понять: добро, доброта, добродійність, толерантність,
милосерда, любов, тощо; уміння диференціювати прояви
вчинків добра і зла, альтруїзму й егоїзму у взаєминах „людиналюдина”,
„людина-природа”
на
вербальному
рівні;
переконаність у позитивній значущості добрих вчинків);
вираженість
альтруїстично-гуманістичної
мотивації
(зацікавленість у власному добробуті та в добробуті іншого,
прагнення надати безкорисливу допомогу; особистісна потреба
в добротворенні; ставлення до себе, до інших людей, до
навколишнього світу як до самоцінності; адекватність
самооцінки своїх духовно-моральних якостей у поєднанні з
прагненням до самовдосконалення). На основі критеріїв і
показників визначено рівні сформованості добродійності
молодших школярів: альтруїстично-ціннісний (високий),
рефлексивно-ситуативний (достатній), пасивно-виконавський
(середній) та егоїстично-безвідповідальний (низький) [2].
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І.Д. Бех // Український соціум. – 2004. – № 1(3). – С.88-94.
2. Ващенко Т. Діагностика моральних цінностей особистості
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3. Іваниця Г.А. Виховання добродійності / Г.А. Іваниця // виховна
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4. Іванчук М.Г. Психолого-педагогічні основи виховання
особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до
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Руслан Іванюк
Науковий керівник – асист. Равлюк Т. А.
Соціально-педагогічна корекція конфліктів підлітків
як напрям діяльності соціального педагога
Сучасний період розвитку українського суспільства
характеризується змінами, які охоплюють усі сфери людського
життя. На тлі цих змін саме підлітки перебувають у
найскладнішому становищі внаслідок несформованості власної
системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій,
що нерідко викликають неадекватну реакцію на події
навколишнього життя, виникнення міжособистісних конфліктів
тощо.
З огляду на це важливим напрямом діяльності соціального
педагога є соціально-педагогічна корекція конфліктів підлітків.
Питання профілактики та залагодження конфліктів
висвітлені Н. Грішіною, М. Пірен, Л. Торговою, А. Гріненко,
І. Калінкіною, В. Филипчуком та ін.; проблеми психологічних
особливостей спілкування в підлітковому віці проаналізовані в
працях А. Бодальова, С. Васюри, М. Волошиної та ін.; різні
аспекти корекційної роботи узагальнені М. Галагузовою,
О. Безпалько, Р. Вайнолою, А. Капською, В. Липою та ін.
У науковій літературі поняття корекція визначається як
виправлення (часткове або повне) недоліків психічного та
фізичного розвитку в аномальних дітей за допомогою
спеціальної системи психолого-педагогічних прийомів і заходів
[3, с. 56] і стосується соціальної педагогіки та соціальної роботи,
корекційної педагогіки.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що конфлікт (лат.
conflictus – зіткнення, сутичка) трактується як зіткнення
протилежних інтересів і поглядів, напруження і загострення
суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень,
боротьби [4, с. 5].
Особливість соціально-педагогічної корекції конфліктів
підлітків полягає у зміні їх ідей, цінностей, спонукальних
мотивів поведінки. Зазначена мета реалізується в корекційнопедагогічній діяльності, принципами організації якої є: єдності
діагностики та корекції, нормативності розвитку і поведінки,
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корекції «зверху вниз» — «знизу вверх», системності розвитку
психічної діяльності особистості [2, с. 93].
Корекційний вплив на підлітків під час конфлікту
здійснюється соціальним педагогом через відновлення —
відтворення тих якостей особистості, що переважали до появи
відхилення (в нашому випадку – проявів конфліктності);
компенсування — поступове формування позитивних якостей
підлітків, що можуть замінити втрачені; виправлення — заміна
негативних властивостей, якостей особистості на позитивні
[3, с. 387].
Психолого-педагогічними методами корекційної роботи у
зазначеному контексті є: придушення — суворе припинення та
обмеження дій і вчинків підлітків; витиснення – усунення
негативних проявів через включення особистості в діяльність;
ігнорування; обмежене в часі санкціонування — дозвіл на прояв
певного неблагополуччя; концентрація на позитивному;
соціальне
научіння
—
заохочення
особистості
до
співробітництва через використання позитивних формулювань
тощо [3, с. 388].
З огляду на викладене основним завданням соціальнопедагогічної корекції конфліктів підлітків є пом'якшення
напруженості, яка виникла у взаємовідносинах, заміна
негативних властивостей, якостей особистості на позитивні.
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Мар’яна Ілащук
Науковий керівник – доц. Шевчук К.Д.
Диференційоване навчання на уроках
природознавства в початковій школі
Соціально-економічний розвиток суспільства, його прогрес
значною мірою обумовлені системою освіти та її якістю. У багатьох країнах досягнення нових рівнів освіти, що відповідають
вимогам ХХІ століття, пов’язують з диференціацією освітнього
процесу, тому що саме за умов такого навчання розкриваються
індивідуальні особливості кожного учня, його потенційні
можливості.
З огляду на це урахування вікових можливостей та
індивідуальних особливостей учнів стає головним компонентом
практичної реалізації кожної навчальної дисципліни, в тому
числі і природознавства.
До різних аспектів диференційованого навчання звертались
такі вчені: педагоги – Я-А.Коменський, Ж-Ж.Руссо,
К.Ушинський В.Сухомлинський, В.Загв`язинський, А.Кирсанов,
Ш.Амонашвілі, Н.Лисенкова, Н.Шаталов; психологи –
Б.Ананьєв, С.Виготський, П.Блонський, Г.Люблінська, Б.Теплов
та інші.
Хоча проблема готовності достатньо широко представлена у
психолого- педагогічних дослідженнях (О.Абдулліна, А.Богуш,
І.Зязюн, А. Ліненко, Г. Нагорна, В. Сластьонін та ін.), проте, як
показує аналіз наукових джерел, вона вивчалася в контексті
окремих аспектів педагогічної діяльності і не була предметом
цілісного психолого-педагогічного дослідження [1, с.21].
Сутність диференційованого навчання полягає у всебічному
розвитку творчих сил кожного учня, розширення його інтересів,
кругозору, розвитку пізнавального інтересу.
Основне завдання диференційованої організації навчальної
діяльності – розкрити індивідуальність, допомогти їй
розвинутися, проявитися.
Диференційоване навчання дає змогу максимально
ущільнити інформацію в одиницю часу і так збільшити
місткість
уроку,
пристосувати
процес
навчання до
індивідуальних особливостей, передусім до розумових
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можливостей кожного [2, с.2].
Урок природознавства ніби розширює свої межі внаслідок
вдалого впровадження диференціації. Адже, глибина, гнучкість,
системність та інші якості учнівських знань значно залежать як
від психологічних та розумових відмінностей, так і від
специфічних дидактичних умов, що забезпечують яскраве
сприйняття і відображення зовнішнього світу.
Дана технологія навчання формує такі якості особистості, як
самостійність, творчість, упевненість, захоплення, дослідницький стиль діяльності. Диференціація навчання на уроках природознавства оптимізує, гуманізує та демократизує процес
навчання, дає можливості для розвитку творчих здібностей
учнів, забезпечує їхню максимальну пізнавальну активність на
основі самостійної роботи та постійного зворотнього зв’язку
Для успішного впровадження диференційованого навчання
на уроках природознавства слід враховувати багато чинників,
серед яких провідними мають бути психолого-педагогічна
характеристика дітей, особливості їх мислення, сприймання, рівень розвитку, особистісні якості [3, с.27].
Отже, реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, де освітній
процес доцільно орієнтувати на розвиток особистості,
врахування його реальних можливостей, яке можливе лише за
реалізації диференційний навчання.
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Анастасія Ілій
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л. П.
Соціально-педагогічна робота
з безробітною молоддю
Безробіття - це соціальне явище, суть якого полягає у
невикористанні суспільством активної працездатності частини
населення. Проблема зайнятості та безробіття − один з
найважливіших показників соціально-економічного розвитку
будь-якого суспільства. Особливо негативно впливає безробіття
на молодь, оскільки молодь – головна рушійна сила сучасного
світу. Вона перебуває в центрі міжнародних, соціальних,
економічних і політичних подій. Завдяки високому
інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді
люди мають можливість впливати на суспільний прогрес,
визначаючи майбутнє суспільства, держави та світового
співтовариства. Однак у більшості країн молоді люди зазнають
істотних труднощів під час входженняв суспільне й соціальне
життя, одним із найбільших складних моментів виступає
працевлаштування.
Проблемам працевлаштування різних категорій безробітних
присвячена низка нормативно-правових документів – таких, як
закони України “Про зайнятість населення”, “Про організації
роботодавців”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття”, “Про соціальні послуги”, а
також спеціальні державні програми.
На підставі всього сказаного можна з упевненістю
стверджувати, що професійне самовизначення, яке передбачає і
самореалізацію, це системне явище, зумовлене загальними
закономірностями психічного розвитку і відбувається у певних
соціокультурних умовах. Тому вирішальним моментом є
правильний вибір та початковий етап оволодіння професією,
дивлячись на це соціальний педагог повинен здійснювати
профорієнтаційну роботу з учнями не тільки старших класів, а й
з учнями молодших класів (шляхом гри, тренінгів і т.п.) для того
аби ознайомити їх з професіями ( до яких типів, належить та чи
інша професія). Також соціальний педагог повинен проводити
консультації з учнями, які звернулися за допомогою з певних
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проблемних питань (які вузи забезпечують підготовку тих чи
інших фахівців, як правильно обрати ту чи іншу спеціальність,
як дійти згоди по цьому питанню з батьками і т. п.). Соціальний
педагог в ролі профконсультанта повинен добре володіти
інформацією, а також застосовувати такі форми роботи, як:
анкетування, тренінги, виховні години і тим залучати батьків до
цього процесу, адже батьки мають вплив на свою дитину. При
виборі професії інтереси батьків і дітей часто не співпадають,
що потім переростає в конфлікт, соціальний педагог як фахівець
повинен надати консультативну послугу для того, щоб сім’я
дійшла згоди у даній ситуації.
Працевлаштування й соціальна адаптація молодих людей у
суспільстві – завдання, що хвилює не тільки їх самих, але й
державну службу зайнятості. На сучасному етапі основним
завданням органів служби зайнятості є соціально-психологічна
підтримка безробітних, індивідуальний підхід до кожного –
один з важливих напрямків роботи профконсультантів, які
працюють в службі зайнятості співпрацюючи з соціальним
педагогом шкіл міста. Психологічна допомога надається тільки
тим, хто її потребує. Семінари з техніки пошуку роботи є дієвою
формою роботи Державного центру зайнятості з безробітними.
Соціально-педагогічний тренінг сприяє підвищенню активності
безробітних, дає змогу набути соціальних навичок і вмінь,
адаптуватися до соціального та професійного життя. Соціальнопсихологічна підтримка розглядається як заданий вплив на
клієнта з метою корекції його психічного стану для полегшення
процесу працевлаштування та закріплення на новому робочому
місці.
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Зарубіжний досвід соціальної
та соціально-педагогічної роботи з юними матерями
Проблема юного материнства в останні десятиліття стає все
більш актуальною, що зумовлено зростанням сексуальної
активності підлітків, підвищенням частоти незапланованих
вагітностей і пологів у дівчат-підлітків, а, отже, збільшенням
чисельності юних матерів.
Особливість цієї проблеми полягає у тому, що одночасно
мова йде про здоров’я, життя, долю як дітей, так і юних матерів,
які складають одну з молодіжних груп ризику і все більше
відчужуються від батьківських сімей, школи, макро- і
мікросередовища у цілому.
Соціально-педагогічна та соціальна робота, яка здійснюється
з юними матерями значно відрізняється у різних закордонних
країнах. До прикладу, у США соціальна політика здійснюється
за залишковим принципом, тобто держава витрачає на
вирішення соціальних проблем населення незначну частку від
загального прибутку, тому робота з юними матерями
здійснюється неурядовими, релігійними організаціями у
місцевих громадах і спрямована на спонукання вагітних дівчат
до здійснення абортів або отримання від них згоди на різні
форми усиновлення (відкрите, закрите, незалежне, усиновлення
рідними), а не на збереження біологічної сім’ї [2, с. 16].
У Великій Британії, соціальна політика, навпаки, базується
на моделі „загального добробуту”, відповідно з якою держава
забезпечує розподіл ресурсів, щоб забезпечити соціальний
захист усіх верств населення. З огляду на це соціальнопедагогічна робота з юними матерями здійснюється за рахунок
потужної соціальної підтримки держави.
Особливість соціально-педагогічної роботи з юними
матерями у Великій Британії полягає у її чіткій
структурованості
на
макро-,
мезота
мікрорівні.
Підтвердженням цього є національна стратегія з превенції та
вирішення проблеми юного материнства; функціонування
спеціального відділу юного материнства при Міністерстві
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охорони здоров’я та координаторів цього напряму роботи на
регіональному
рівні;
надання
соціальними
службами
матеріальної допомоги юним вагітним у формі різних виплат та
отриманні житла, сприяння у здобутті ними освіти, професійної
кваліфікації, працевлаштуванні [1,с. 78].
У Швеції діють жіночі кризові центри, робота яких
спрямована на зняття стресових станів, які характерні в період
вагітності для юних мам, формування об’єктивної оцінки
причин і характеру криз, пошук оптимальних шляхів виходу з
ситуації, що склалася. Центри існують як ізольовані, відособлені
організації, в яких юні матері почуваються безпечно [3, с. 48].
У Фінляндії функціонують відділення пологових будинків
«Гніздо лелеки», де матерям надається можливість відвідувати
двотижневі заняття перед пологами й отримувати психологічну
підтримку [3, с. 76;].
Отже, специфіка технологій соціально-педагогічної роботи з
неповнолітніми матерями за кордоном має двоякий характер, в
одних країнах здійснюються масштабні види роботи, з кожним
роком з’являються нові форми та методи індивідуальної роботи
як з вагітними неповнолітніми, так і з породіллями, виділяються
чималі кошти для фінансової допомоги при народженні дитини,
сума яких збільшується з кожним роком, проте в інших
технологізація не набуває відчутних змін, хоча й має позитивні
результати.
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Особливості самоактуалізації управлінського
персоналу
Одним із найважливіших завдань сучасної психологічної
теорії та практики є вивчення та створення умов для
максимальної реалізації закладеного в людині потенціалу, її
особистісних можливостей. Під самоактуалізацією розуміється
особливий вид діяльності людини, спрямований на
самовдосконалення, розвиток своєї соціальної й індивідуальної
компетентності, максимально можливе використання свого
потенціалу на благо суспільства і самого себе [1]. А. Маслоу
зауважував, що самоактуалізація притаманна майже всім людям
від
народження
[2].
Процес
самоактуалізації
тісно
переплітається з процесом життєтворчості. У цьому контексті
самоактуалізація починає діяти як механізм саморегуляції
соціальної поведінки особистості таким чином: У процесі
самоактуалізації формується й усвідомлюється специфічна
система ціннісних орієнтацій, що визначають характер змісту та
засобів досягнення провідних життєвих цілей особистості. У
процесі самоактуалізації розвивається соціально-конструктивна
життєва позиція, яка передбачає усвідомлення необхідності
творчої взаємодії з соціальним середовищем на основі
прийняття особистістю відповідальності за побудову власного
життя, ставлення до оточуючих як до суб'єктів життя, а не
засобів досягнення власних цілей, інших цінностей
самоактуалізації. Також викристалізовується компетентність
особистості в часі. Вона передбачає таку єдність часової
перспективи у свідомості людини, за якої минуле сприймається
лише як джерело досвіду, майбутнє – лише як сфера
цілепокладання, а теперішнє – як єдиний доступний активності
часовий вимір. Самоактуалізація працівників передбачає
реалізацію людиною своїх здібностей поряд із реалізацією
особистісного потенціалу. Ця категорія несе в собі безперервний
рух в напрямку професійного та особистісного зростання. Під
професійним ростом ми маємо на увазі набуття нових знань,
умінь та навичок завдяки розширенню числа ситуацій, в яких
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вони виявляються затребуваними. Ця сторона має більшою
мірою раціональне вираження [3].
З метою виявлення рівня самоактуалізації у працівників
органів місцевого самоврядування проведено дослідження за
методикою Е. Шостром «Самоактуалізаційний тест» (САТ). У
дослідженні взяли участь 27 працівників Кам'янець-Подільської
міської ради. За результатами дослідження виявлено, що
найбільшу кількість балів досліджувані набрали за шкалою
«Орієнтації у часі» (33,4 % опитуваних) та «Ціннісних
орієнтацій» (37 %). Високі показники за шкалою «Орієнтації у
часі» свідчить про здатність працівників жити теперішнім та
переживати справжні моменти свого життя у всій повноті та
бачення свого життя цілісним. Респонденти, які набрали
низький бал за цією шкалою, зосереджені лише у минулому,
сьогоденні або майбутньому. Високі показники за шкалою
«Ціннісні орієнтації» свідчать про те, в якій мірі людина поділяє
цінності, властиві особистості, що самоактуалізується. Варто
зазначити, що велика кількість респондентів набрала високі
бали за всіма дванадцятьма додатковими шкалами (22,2 %
опитуваних), що вказує на психічну та статистичну норму. У
ході дослідження було виявлено 7,4 % опитуваних, які за
декількома шкалами набрали бал нижчий за норму - характерно
для осіб хворих неврозами, різними формами пограничних
психічних розладів.
Отже, отримані результати свідчать про достатню
сформованість та готовність до організації власної діяльності та
діяльності колективу, кінцева мета якої буде спрямована на
досягнення позитивних наслідків.
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Адиктивна поведінка школярів як один із проявів поведінки,
що відхиляється, представляє загрозу для громадського та
особистого благополуччя, набуває останнім часом ознаки
соціальної хвороби. Для нашого суспільства проблема
профілактики адитивної поведінки пов'язана із загальним
соціально-економічним і соціально-культурним контекстом
життєдіяльності школярів, зі специфікою стихійної соціалізації
та її суперечностями.
Проблему факторів розвитку адитивної поведінки вивчали
такі зарубіжні та вітчизняні вчені: А. Маслоу, Г. Ложкін,
Е. Фромм, С. Ільїна, О. Савчук, О. Боднарчук, О. Камінська,
Л. Шпанер та ін.
Розкриваючи тему залежної поведінки зазначимо, що в
науковій літературі існує синонімічне поняття – адиктивна
поведінка. Її можна розглядати як одну з форм девіантної
поведінки, поведінки з формуванням прагнення втечі від
реальності.. Будь-яка адикція – це перш за все потреба у
певному стані, якого людина не здатна досягнути без агента,
який викликає залежність. До таких агентів відносять речовини,
які змінюють психічний стан: алкоголь, наркотики, лікарські
препарати, токсичні речовини. Штучній зміні настрою сприяє
також захоплення такими видами активності як: азарті ігри;
комп’ютер; секс; переїдання чи голодування; робота
(трудоголізм); постійне прослуховування ритмічної музики,
переважно на низьких частотах; телевізор; політика, релігія,
сектантство тощо. Види адитивної поведінки мають свої
специфічні особливості і прояви, вони не рівнозначні за своїми
на слідками, але всі вони мають типовий механізм розвитку та
закріплення [6;c.4].
Г. Бреслав причиною виникнення залежної поведінки вважає
патології формування особистості як викривлення норми. ВФО
будучи проявом індивідуальності дитини, за певних умов
можуть привести до девіацій поведінки. У той же час вони
можуть
слугувати
необхідним
для
дитини
етапом
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індивідуального розвитку й сприяти формуванню здоровішої
особистості [5].
Учені виділяють ряд «факторів ризику» щодо виникнення
адикцій: генетична схильність, стать, наявність психічної
патології, соціальний тиск, моделі поведінки у сім`ї, самотність,
природа речовини, стрес, та ін. [3].
Психологічні детермінанти адиктивної поведінки полягають
у наявності особистісних рис, що перешкоджають нормальному
пеpебігу пpоцесу соціалізації та зумовлюють бажання змінити
свій психічний стан штучним шляхом: у переважанні мотивації
уникнення,
несформованості
функцій
прогнозу
та
цілепокладання, гіпертрофованій потребі у ризику; у низькому
рівні самоусвідомлення та рефлексії; у нездатності до подолання
перешкод. В основі психологічних детермінант адикцій лежить
потреба у пошуку нових вражень, що внаслідок викривлення
процесу соціалізації, порушень в емоційній або пізнавальній
сферах, на фоні нерозвиненості соціально схвалюваних патернів
поведінки призводить до наслідування нормам девіантної
поведінки, особливо в разі виникнення психотравмуючої
ситуації. Отже, на виникнення адикцій впливає ряд факторів,
серед яких умови макросередовища та індивідуальні
особливості конкретної людини, а також чинники навмисного
впливу.
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личности в детстве: Норма и отклонения /Г.М. Бреслав //. – М.:
Педагогика, 1990. – 144 с.
3. Попов Ю.В., Бруг А.В. Аддиктивное суицидальное поведение
подростков / Ю.В. Попов, А.В. Бруг//Обозрение психиатрии и
медицинской психологии. - 2005. - №2. - С.3-6.
4. R. Piase. Education world /R. Piase//Psychologies.- NE.-23 – 26.
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Науковий керівник – доц. Мудрий Я.С.
Профілактика емоційного вигорання волонтерів,
зайнятих у сфері соціальної роботи
Профілактика емоційного вигорання вкрай важлива для
запобігання занурення в депресію і повного занепаду сил. На
сучасному етапі стрімкого розвитку системи соціальної роботи
та залученні волонтерів у її вдосконалення, гостро постає
проблема профілактики емоційного вигорання останніх.
Проблемою попередження емоційного вигорання займалися
такі науковці як: В. Бойко, Н. Водоп`янова, Е. Старченкова,
Т. Зайчикова та ін.
В. Бойко визначає емоційне вигорання як вироблений
організмом механізм психологічного захисту, що проявляється у
формі часткового або повного виключення емоцій у відповідь на
психотравмуючі впливи [2, с.11].
За визначенням ВООЗ, cиндром емоційного вигорання — це
фізичне, емоційне, або мотиваційне виснаження, що
характеризується порушенням продуктивності в роботі, втомою,
безсонням,
підвищеною
схильністю
до
соматичних
захворювань, а також вживанням алкоголю або інших
психоактивних
речовин
для
отримання
тимчасового
полегшення, що має тенденцію до розвитку фізичної залежності
та (у багатьох випадках) суїцидальної поведінки. Цей синдром
розцінюється як стрес-реакція на тривалі виробничі й емоційні
вимоги, які виникають унаслідок надмірної відданості людини
своїй роботі з одночасним нехтуванням сімейним життям або
відпочинком.
Психологічний словник дає таке визначення емоційного
вигорання: Синдром емоційного вигорання - це реакція
організму, що виникає унаслідок тривалої дії професійних
стресів середньої інтенсивності [4].
За
даними
Всеукраїнського
громадського
центру
«Волонтер» нині в Україні нараховується 20% волонтерів від
усього населення, з них 10%, зайнятих в соціальній сфері [3].
Профілактика емоційного вигорання у волонтерів
передбачає:
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– забезпечення можливості зміни видів діяльності,
– обмеження роботи наодинці,
– уникнення перевантаження,
– обмеження робочого часу,
– тимчасове припинення діяльності,
– нормалізацію переживання та вираження робочого стресу,
– забезпечення тихих місць для воллнтерів та приємної
робочої обстановки,
– активне заохочення відпочинку волонтерів.
Програма профілактики емоційного вигорання у волонтерів,
зайнятих у сфері надання соціальних послуг, передбачає
виконання таких блоків завдань [1, с. 43]:
І. – навчання практичним умінням і навичкам роботи з
«дітьми вулиці», інвалідами, літніми людьми, асоціальними
сім'ями й іншими категоріями клієнтів.
ІІ.– тренінги саморегуляції емоційного стану.
ІІІ.– моніторинг практичної діяльності волонтера та його
психічного стану.
Інструментами профілактики емоційного вигорання у
волонтерів є:
– надійна соціальна та професійна підтримка,
– доброзичливий, згуртований колектив,
– заохочення особистої ініціативи,
– підвищення значимості, привабливості роботи в організації,
– правильне планування і розподіл навантаження та інші
фактори, які знижують ймовірність ураження синдромом
вигоряння.
Отже, проблема емоційного вигорання волонтерів, які
зайняті у сфері соціальної роботи, дуже актуальна на сучасному
етапі розвитку та структуризації сфери надання соціальних
послуг незахищеним категоріям населення.
1.
2.
474 с.
3.
4.

Список літератури:
Дудяк В.М. Емоційне вигорання.- К, ГЛАВНИК, 2007. – 201 с.
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Науковий керівник – доц. Гордійчук О.Є.
Провідні принципи індивідуалізованого навчання
та виховання дітей з особливими потребами
Актуальність здійснення індивідуалізованого навчання та
виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного класу зумовлена зміною освітньої парадигми на
гуманістичну – освіта для всіх, школа для всіх [1, с.561].
Так,
Г.А.Лопатка,
С.Д.Максименко,
Н.Є.Мойсеюк,
С.Ю.Ніколаєва, А.Г.Панченко, П.В.Папуча, М.В.Савчин,
М.Ю.Шабарин,
Т.Д.Щербан,
В.Кащенко,
І.Ф.Харламов,
А.Граборова та ін. вивчали різноманітні аспекти цієї
проблематики.
Дослідження полягає у виокремленні провідних принципів
індивідуалізованого навчання та виховання дітей з особливими
та їх короткій характеристиці.
При здійсненні індивідуалізованого навчання та виховання
педагог керується певними керівними положеннями, які
спрямовує на досягнення відповідного результату. В даному
випадку – це принципи, як основоположні ідеї, що пронизують
собою весь процес індивідуалізованого навчання та виховання
дітей з особливими потребами.
Виокремлення провідних принципів індивідуалізованого
навчання та виховання дітей з особливими потребами – є
предметом нашого дослідження. До них належать: принцип
індивідуального
підходу,
гуманістичної
спрямованості,
доступності, індивідуалізації та адаптації, принцип балансу,
принцип поєднання індивідуального та соціального, принцип
відповідності
розвиваючого
середовища
особливостям
індивідуального і вікового розвитку дитини, принцип
керованості тощо.
Так, педагог повинен здійснювати в роботі з дитиною
особливих потреб такий підхід, який властивий тільки їй, позаяк
нозологія кожної має свої особливості. Це той шлях із сотні до
серця дитини, за словами М.Володько, який у кінцевому
результаті все ж принесе успіх [2, с.51]. Принцип гуманістичної
спрямованості спрямований на визнання цінностей особливої
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дитини, її прав і свобод, вільний розвиток, повагу до неї та ін.
Важливою у дотриманні цього принципу в навчальній та
виховній діяльності є концентрація уваги на тому, що
«особистість дитини з особливими потребами» – це найвища
цінність з поміж усіх інших, особистість дитини – це
пріоритетний суб’єкт навчання, а не засіб досягнення мети.
Щодо індивідуалізації та адаптації навчальних програм до
можливостей та потреб дітей з особливими потребами, то варто
вказати на певну складність, оскільки укладання таких програмсправа аматорська на сьогоднішній час, а підручники – взагалі
відсутні. Асистент учителя, як свідчить практика і
спостереження, до заняття з дитиною готує власно розроблені
додаткові завдання та дидактичні матеріали. Вагомої
реорганізації й адаптації потребує нині середовище, в якому
навчається, виховується та розвивається дитина з особливими
потребами. Пояснення цьому − врахування індивідуальних і
вікових особливостей дитини. Принцип керованості передбачає,
що кожен крок до здійснення індивідуалізованого навчання і
виховання дітей з особливими потребами повинен бути
керованим і контрольованим, та узгодженим з принципом
зворотнього зв’язку [3, с.104].
Ми глибоко переконані, що актуальність окресленої в
публікації проблеми визначається не лише соціокультурними
передумовами та новими освітніми тенденціями, а також
пріоритетними напрямами реалізації самої моделі інклюзивної
освіти щодо соціального, в першу чергу, емоційного,
когнітивного розвитку кожної дитини. Украй необхідно, щоб
вона відчувала себе неповторною особистістю та повноцінним
учасником суспільного життя.
Список літератури:
1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з
особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет
«Україна», 2010. – № 7(9). – 561 с.
2. Володько В. М. Індивідуалізація й диференціація навчання:
понятійно-категорійний аналіз / В.М.Володько // Педагогіка і
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Роль самооцінки у становленні особистості підлітка
Самооцінка особистості − найважливіший етап життя будьякої людини. Особливо важливе вивчення розвитку
самовизначення в підлітковому віці, оскільки саме в цей період
формування самооцінки зазнає істотних змін і в деяких
випадках вимагає корекції.
У підлітковому віці існують протиріччя між психологосоціальними новоутвореннями підлітків та існуючою
соціальною оцінкою дитини в суспільстві, між бажаннями і
об’єктивними можливостями їх реалізації. У досліджуваному
віці починається переорієнтація із зовнішніх оцінок на
самооцінку, посилюється її роль у житті особистості. Це
пов’язано із зростанням пізнавальних можливостей підлітка,
посиленням інтересу до себе. Диференціюється зміст
самооцінки, ускладнюється її структура, зростає критичність у
ставленні до себе.
Розвиток самооцінки в цей період характеризується низкою
суперечливих тенденцій. Емоційно-ціннісне ставлення до себе
стає провідним переживанням у житті підлітка. Зростання
емоційної напруженості у ставленні до себе ніби блокує
розвиток когнітивного елемента самооцінки.
Проблемами формування самооцінки в підлітковому віці в
різні роки займалися такі вчені, як Л.С.Виготський,
А.Н. Леонтьєв, А.В.Мудрик, А.В.Петровський, С.Л. Рубінштейн,
Е.Фромм та інші.
Самооцінка – оцінка себе, своєї діяльності, свого становища
в певній групі чи організації та в колі друзів, а також ставлення
до оточуючих і не менш важливим є критичне ставлення до
своїх здібностей і можливостей [2,18].
Підлітковий період – це період інтенсивного формування
самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості як здатності
спрямовувати свідомість на власні психічні процеси, включаючи
і складний світ своїх переживань, потреби пізнати себе як
особистість. На межі підліткового віку відбувається криза
самооцінки. Помічено різкий зріст незадоволеності собою.
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У підлітковий період формується уміння оцінювати себе не
тільки через вимоги авторитетних дорослих, а й через власні
вимоги.
До кінця підліткового періоду самооцінка може стати
значним регулятором поведінки індивіда. Змінюється, порівняно
з молодшим шкільним віком, значущість різних якостей
особистості. У молодших підлітків ще зберігається орієнтація на
якості, які проявляються в навчальній діяльності, але основним
критерієм оцінки себе та іншого стають морально-психологічні
особливості особистості, що проявляються у взаєминах з
іншими [1].
Виділяють такі стадії розвитку самооцінки підлітка: стадія
10-11 років (підлітки підкреслюють свої недоліки, вони глибоко
переживають невміння оцінити себе, переважає критичне
ставлення до себе); стадія 12-13 років (актуалізується потреба в
самоповазі, загальному позитивному ставленні до себе як до
особистості); стадія 14-15 років (виникає «оперативна
самооцінка», яка визначає ставлення підлітка до себе в
теперішній час, підліток зіставляє свої властивості з нормами)
[3,47].
Отже, тільки в підлітковому віці починає розвиватися
справжня самооцінка – оцінка людиною самого себе з
переважною опорою на критерії свого внутрішнього світу,
зумовлені власним «Я».
Список літератури::
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Взаємозалежність ціннісно-мотиваційної сфери
та конфліктності особистості
Система цінностей відіграє одну з важливих ролей у
розвитку особистості, так як вона визначає особливості
поведінки, мислення, характеру, світогляду кожного окремого
індивіда. Ціннісно-мотиваційна сфера особистості визначає
мету, способи та засоби існування особистості, в залежності від
наявної системи цінностей та особливостей мотивації людини.
Ціннісно-мотиваційна сфера – це ядро особистості з її
неповторною картиною світу. Найбільш яскраві психологічні
розробки ціннісно-мотиваційної сфери представлені у працях
Е. Фромма, В. Франкла, Е. Шпрангера, М. Рокіча, А. Маслоу,
Дж. Холлада, Дж. Крамбо та ін [2, с.97].
Причинами виникнення конфлікту можуть виступити
розбіжності у інтересах, бажаннях та ціннісних орієнтаціях
конфліктуючих сторін. Проблему конфлікту вивчали такі
дослідники, як А. Адлер, Л. Виготський, М. Дойч, Ф. Хайдер,
К. Хорні, З. Фрейд, К.Юнг. На сучасному етапі над її
розв’язанням працюють такі науковці, як О. Анцупов,
Н.Грішина, С. Ємельянов, Г. Ложкін, М. Пірен, Н. Пов’якель,
О.Шипілов.
Одним із факторів впливу на становлення та розвиток
конфліктних форм поведінки особистості виступає система її
ціннісних орієнтацій. Адже саме на основі цінностей
формується ставлення людини до світу, де ціннісні орієнтації
виступають своєрідною призмою, через яку особистість
дивиться на світ та сприймає його. Цінності, як самостійні
утворення, визначають програму поведінки, забезпечують
інтеграцію суспільства, допомагають індивідам здійснювати
вибір своєї поведінки в життєво важливих ситуаціях. Система
цінностей складає внутрішній стрижень культури, виступаючи
одним з головних мотивів соціальної дії, впливає на соціальні
потреби та інтереси [3, с.335].
При поясненні активності та спрямованості дій опонентів у
конфлікті мова завжди йде про мотиви, цілі, інтереси, цінності,
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потреби окремих осіб, соціальних груп, держав або їхніх
співтовариств. Аналіз причин поведінки сторін у конфліктах
показує, що вони зводяться до прагнення задовольнити свої
інтереси. Адже інтереси опонента виступають усвідомленими
потребами, що забезпечують його спрямованість на об'єкт
конфлікту і сприяють реалізації його конфліктної поведінки [1,
с.265].
Невідповідність між ціннісними орієнтаціями та поведінкою
людини може призвести до втрати впевненості людини у своїх
силах, формування стійкого комплексу неповноцінності, а іноді
– і до втрати сенсу життя. Це може бути причиною підвищеної
агресивності, тривожності, дратівливості в спілкуванні [4, с.49].
Отже, питання дослідження взаємовпливу ціннісномотиваційної сфери та конфліктності особистості завжди буде
актуальним, адже, лише переоцінка ціннісно-мотиваційної
сфери та оволодіння знаннями про конфлікт і навичками
конструктивно його вирішувати допоможуть особистості
подолати ті протиріччя та труднощі, які у неї виникають при
взаємодії з іншими людьми.
Список літератури:
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Науковий керівник – асист. Булига І.В.
Саморозвиток як основа особистісного
самовдосконалення: акмеологічний підхід
Саморозвиток як вища форма розвитку особистості
виділяється акмеологічної концепцією як однією з ключових
компетенцій майбутнього фахівця. Актуальність проблеми
формування навичок саморозвитку обумовлена потребою
особистості у самореалізації. За результатами комплексного
наукового дослідження, проведеного у межах спільного проекту
Міністерства освіти і науки України і Програми розвитку ООН в
Україні (2004 – 2006), встановлено, що є всі підстави вважати
навички саморозвитку не тільки основою особистісного
самовдосконалення, але й однією з ключових функціональних
компетентностей особистості [1, 2].
Необхідною умовою самореалізації є саморозвиток.
Саморозвиток – самозміна суб'єкта у напрямі свого Яідеального, яке виникає під впливом зовнішніх і внутрішніх
причин [3]. Саморозвиток особистості пов'язаний з її
життєдіяльністю, у межах якої він здійснюється. Ці спонуки
мають набувати суспільної спрямованості, тому що в іншому
разі вони деструктивно впливатимуть на розвиток особистості.
Зроблений нами аналіз та узагальнення наукових матеріалів
свідчить про те, що визначились два підходи до розуміння
поняття саморозвитку: психологічний та процесуальноорганізаційний. Розуміння природи даного явища дозволить нам
визначити конструктивні шляхи впливу на його формування та
розвиток.
 Психологічний підхід передбачає діяльнісний, потребомотиваційний, конгруентний та трансферно-особистісний, який,
складається з якісно-особистісного та трансферного.
 Процесуально-організаційний підхід, складається із
зовнішньої і внутрішньої процесів.
Підсумовуюче вищесказане розглядаючи саморозвиток
особистості, акцентуємо увагу на його акмеологічній концепції
в таких положеннях:
- саморозвиток – це процес, який сприяє самоудосконаленню,
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самореалізації особистості;
- саморозвиток особистості має діяльний характер: поза її
власною активною діяльністю, бажанням і власним зусиллям в
роботі над собою її особистісне формування неможливе;
- внутрішніми стимулами розвитку особистості є її потреби,
мотиви, інтереси та установки;
- основою формування потреб, мотивів, інтересів та
установок особистості є внутрішні суперечності, які
стимулюють активність особистості, сприяють її саморозвитку;
- зовнішніми факторами саморозвитку особистості є впливи
середовища та цілеспрямоване виховання;
- зовнішні умови впливають на розвиток особистості не
безпосередньо, непрямо, а лише проходячи через її внутрішню
сферу і породжуючи у неї відповідні потреби, що зумовлює
несхожість, різноманітність і неповторність особистісного
розвитку кожної людини, її індивідуальну, своєрідність;
- саморозвиток особистості – це як самовільний, так і
спонтанний процес;
- визначальну роль фактори можуть виконувати лише за
умови, якщо будуть будуватись на ідеях саморозвитку і
самоудосконалення особистості;
- ідея саморозвитку особистості повинна стати провідною в
практичній діяльності батьків, вчителів і психологів.
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Науковий керівник – доц. Двіжона О.В.
Формування самосвідомості та самооцінки
у дітей дошкільного віку
Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить
завданням виховання дошкільників, які мають навчитися жити в
демократичному суспільстві, що передбачає розвиток поваги до
загальнолюдських цінностей, переконаність у пріоритетах прав
особи,
толерантність.
Формування
самооцінки
та
самосвідомості
дошкільника
розв’язує
проблему
системоутворення особистісного ядра, що збалансовує
індивідуальні можливості та розвиває здібності дитини.
Вирішення цих завдань потребує вдосконалення системи
дошкільної освіти, організації випереджувального навчання та
формування в дошкільників адекватної самооцінки.
Проблема формування самосвідомості та самооцінки дитини
у дошкільному віці є однією з пріоритетних у вітчизняній та
закордонній психології. Вітчизняні науковці відзначають, що
два найважливіших аспекти психічного розвитку дитини,
особистісний та діяльнісний, не існують відокремлено один від
одного, вони здійснюються на основі мисленнєвих процесів і
узгоджені між собою. Так психологічні особливості формування
самосвідомості та самооцінки дошкільників в умовах ігрової
діяльності висвітлено в дослідженнях Н.Є. Анкудінової,
Д.Б. Ельконіна, Г.Б. Тагієвої, С.П. Тищенко і Л.І. Уманець.
Дослідження впливу самосвідомості та самооцінки на розвиток
мислення дітей молодшого, середнього та старшого шкільного
віку представлені у працях О.Д. Главінської, А.І. Ліпкіної,
М. Мамажанова, М.С. Неймарк, М.А. Резніченко, Л.А. Рибак,
Є.О. Серебрякової, Я.Х. Шакенової, Я.В. Шараги. У контексті
досліджень досягнень дошкільників в ігровій діяльності, їх
самостійності та активності в ситуаціях успіху чи невдачі, вчені
досліджували зв’язок самооцінки з домаганнями та мотивацією
як показниками ціннісного ставлення до себе (О.Л. Кононко).
Психологічні умови розвитку самоповаги, самоставлення та
впливи пізнавальної активності на формування самооцінки
досліджувалися у працях Н.М. Дятленко, І.С. Литвиненко.
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Наше магістерське дослідження було спрямоване на
виявлення структурних компонентів і рівнів самооцінки дітей
старшого дошкільного віку, визначалися особливості прояву
самооцінки у старших дошкільників, зв'язок самооцінки і
провідної діяльності даного віку.
Отже, в процесі проведеного нами емпіричного дослідження
за допомогою методик «Драбинка», В.Г. Шур і методики
«Намалюй себе», А.М. Прихожан, З.Васіляускайте, нами було
з'ясовано, що між дітьми з різними рівнями самооцінки в її
прояві є свої особливості - за деякими характеристиками були
подібні між собою, а за іншими відрізнялися.
У цілому діти з високою самооцінкою більш активні і
самостійні, ніж діти із заниженою самооцінкою. У дітей
старшого дошкільного віку з адекватною самооцінкою
проявляється, як і активність, так і в деяких ситуаціях і
пасивність.
Список літератури:
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Науковий керівник – доц. Софроній З.В.
Формування навчальних навичок студентів
як психолого-педагогічна проблема
Удаючись до розгляду проблеми формування навчальних
навичок
студентів,
доцільно
розглянути
сутність
досліджуваного поняття у психолого-педагогічній літературі.
Зокрема, у словнику С.Гончаренка навички розглянено, як “дії,
складові частини яких у процесі формування стають
автоматичними” [2, 77]. У словнику-довіднику В.Міжерікова
“навичка – це дія, доведена до автоматизму, що формується
шляхом багаторазового повторення” [4, 54]. Навички у навчанні
– це навчальні дії, які набувають внаслідок багаторазового
виконання автоматизовний характер. С.Гончаренко зазначає, що
“навички є необхідними комопнентами уміння” [2, 77]. Між
уміннями і навичками існує тісний взаємозв’язок.
Л.Вовк підкреслює, що “уміння – це здатність людини
свідомо виконувати певну дію на основі знань”, або “вміння і
готовність застосовувати знання у практичній діяльності на
засадах свідомості” [1, 27]. За визначенням П.Підкасистого,
Л.Фрідмана, М.Гарунова, термін “уміння” вживається у двох
значеннях. По-перше, уміння – це здатність здійснювати деякі
елементарні дії, у повній мірі: розгорнуто і усвідомлено.
А навичка – це здатність здійснювати цю ж дію автоматизовано,
згорнуто і без участі свідомості [3, 77]. Це означає, коли ми
формуємо у студентів здібність виконувати якусь елементарну
навчальну дію, то спочатку він повинен виконати таку дію
розгорнуто, фіксуючи у свідомості кожен крок цієї дії.
У результаті вправлянь уміння студента удосконалюється,
процес виконання дії згортається, проміжні кроки перестають
усвідомлюватись, дія починає виконуватись повністю
автоматизовано, а це означає, що у студента формується
навичка виконання цієї дії, тобто уміння перейшло у навичку.
Отже, ми дотримуємось того, що навичка є більш стійкою
властівістю особистості, а уміння − лише вихідною позицією у
формуваннні навичок. Тож, якщо дія складна, і її виконання
складається з багатьох кроків, кожен з яких виконується за
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допомогою відповідної навички, то за будь-якого її
удосконалення уміння виконувати дію залишається лише
умінням і не перетворюється в навичку. У цьому випадку термін
“уміння” означає здатність виконувати складну дію за
допомогою низки навичок [3, 77].
Оволодіння уміннями і навичками здійснюється на основі
засвоєння знань. За наявності навичок діяльність людини
відбувається швидше і продуктивніше. Відповідно до видів дії
розрізняють і види навичок: рухові, мислительні, мовні,
інтелектуальні, сенсорні (дії за сприйняттям), перцептивні тощо.
Основними етапами формування навчальних навичок у
педагогіці є: 1) початок усвідомлення (чітке розуміння мети, але
недостатньо зрозуміло як її досягти); 2) усвідомлення, але
невіміле виконання (чітке розуміння того, як потрібно
виконувати дію, але неточне, нестійке виконання її, попри
інтенсивну концентрацію довільної уваги; безліч зайвих рухів;
відсутність
вдалого
перенесення
даної
навички);
3) автоматизація навички (більш якісне виконання дій при
тимчасовому послаблені довільної уваги і появи можливості її
розподіляти; усунення зайвих рухів; 4) поява вдалого
перенесення навички); висикоавтоматизована навичка (точне,
економне, стійкке виконання дії) [4, 217].
Отже, елементи умінь часто переходять у навички. Навички
виробляються в усіх видах навчальної діяльності. Специфічним
методом формування навичок є вправи.
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Психологічний супровід дітей
трудових мігрантів у ДНЗ
Ступінь сформованості державної політики стосовно дітей,
чиї батьки працюють за кордоном і яких можна віднести до
категорії соціальних сиріт,
низький. Такий стан можна
пояснити різним рівнем її актуальності в різних регіонах
України, певною повільністю реагування держави на нові
соціальні виклики. При цьому тисячі дітей, тимчасово
залишених на виховання бабусь, старших сестер і братів,
сусідів, знайомих, є викликом для держави, який стосується не
лиш нашого сьогодення, а й майбутнього нашої нації.
Розв`язання даної проблеми в своїй теоретичній основі
містить гуманістичні ідеї А. Маслоу та К. Роджерса, теорію
психосоціального розвитку Е. Еріксона, положення концепції
Л.С. Виготського про зону найближчого розвитку та можливість
систематичного навчання дошкільників згідно з певною
програмою; ідеї Д. Ельконіна, В. Давидова про психічний
розвиток дитини в дошкільному віці, а також наукові праці
Кононко О.Л., Павелків Р.В., Цигипало О.П., Реана А.О.,
Трофімова Ю.Л., Кулачківської С.Є. та ін.
Зокрема, А.Маслоу та К.Роджерс стверджували, що дитина
завжди прагне до нових цілей завдяки наявності в неї вроджених
потреб, а також за своєю природою є доброю і вільною, і тільки
обставини, що перешкоджають розкриттю її щирої сутності,
роблять її агресивною та відчуженою. Тому ставитись до дитини
треба як до самостійно мислячої та діючої істоти, у житті якої
інша людина (наприклад, психолог) може відігравати роль того,
хто підтримує, безумовно приймає та створює сприятливі умови
для її розвитку [3, 482-487].
Також доречно згадати Е.Еріксона, який вважав, що для
дитини дошкільного віку характерним є опанування суспільно
вироблених способ діяльності з предметами й освоєння
соціальних ролей, взаємовідносин між людьми [3, 224-225].
Виготський
вважав,
що
розвиток
дитини
Л.С.
співвідноситься з навчанням. Саме навчання створює зону
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найближчого розвитку, пробуджує в дитині внутрішні процеси
розвитку. Навчання в поєднанні з розвитком повинно весь час
перебувати на рівень вище, а дитина під час цього процесу
потребує постійної підтримки, оскільки осмислено копіюючи дії
дорослого дитина розвивається [2, 198]. Ці висновки вченого
лежать в основі розробки системи роботи з дітьми трудових
мігрантів, спрямованої на сприяння розвитку особистості
дитини дошкільного віку засобами практичної психології.
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у
Світі» виділила соціальний розвиток особистості як один із
провідних [1]. Соціальне виховання розглядається як
багатовимірний конструкт із виокремленням таких напрямів:
сприяння адаптації дитини до умов життєдіяльності, тобто
входження її в світ людських стосунків; сприяння розвитку
самоусвідомлення, що дасть дитині можливість змінювати
уявлення про себе та ставлення до себе; формування
суб’єктивної життєвої позиції. Психологічний супровід дітей
трудових мігрантів передбачаэ: психодіагностичну роботу
(обстеження соціальної та емоційної сфер життєдіяльності
дошкільнят, анкетування педагогів та батьків або осіб, що їх
замінюють); психологічну просвіту батьків і педагогів
(інформаційні брошури, вечори запитань та відповідей та ін.);
консультування батьків та педагогів з проблем розвитку дітей
трудових мігрантів; корекційно-розвивальну роботу (піскова та
ігрова терапії, арт-терапія, казкотерапія тощо).
Отже, метою роботи психолога ДНЗ із дітьми трудових
мігрантів є створення оптимальних умов для саморозвитку й
соціалізації особистості дитини під час здійснення освітнього
процесу, гармонізація відносин особистості й соціуму для
збереження, відновлення, підтримки, розвитку соціальної
активності цієї особистості.
Список літератури:
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Галина Козарук
Науковий керівник – доц. Палійчук О.М.
Діяльнісний підхід до навчання математики
молодших школярів: сутнісний аналіз
У сучасному динамічному світі енциклопедичні знання
поступово втрачають привабливість, адже людям все більше
доводиться
використовувати
технології,
спілкуватись,
досягаючи спільних цілей. Тому основним питанням стає не
репродуктивне засвоєння знань, а набуття комплексу
узагальнених способів діяльності, які можна застосувати у будьякій сфері життя.
Теоретичний аналіз існуючої практики навчання математики
переконує, що ключовим моментом в організації навчального
процесу є проектування учителем пізнавальної діяльності учнів і
керування нею безпосередньо під час її реалізації. В основі
такого бачення − діяльнісна теорія навчання.
Діяльнісна теорія навчання та заснований на ній діяльнісний
підхід як методологічна основа організації навчально-виховного
процесу залишається актуальними у дидактиці математики,
незважаючи на велику кількість публікацій і проведених
досліджень. Причина в тому, що в самій педагогічній психології
діяльнісна теорія навчання, яка започаткована і розроблялася в
радянські часи психологами П.Я. Гальперіним, Н.Ф. Тализіною,
А.М. Леонтьєвим та ін., не була завершена до кінця.
Діяльнісний підхід у навчанні ґрунтується на загальній
психологічній теорії діяльності. З погляду діяльнісного підходу,
процес навчання – це насамперед засвоєння способів
пізнавальної діяльності.
Діяльнісний підхід сформувався в психології як засіб
пізнання особистості та особливостей її взаємодії з навколишнім
середовищем. Його принципами [2, с.411] є:
1) принципи розвитку, історизму, предметності;
2)
принцип
активності,
що
включає
активність
надситуативну як специфічну особливість людської психіки;
3)принцип інтеріоризації-екстеріоризації як механізмів
засвоєння суспільно-історичного досвіду;
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4) принцип єдності будови зовнішньої й внутрішньої
діяльності;
5) принцип системного аналізу психіки;
6) принцип залежності психічного відбиття від місця об'єкта,
що відбивається, у структурі діяльності [3, с.96].
Застосуванню діяльнісного підходу передує вивчення певної
активності (процесу) з боку структурних елементів діяльності,
серед яких, як правило, вказуються: мотив, мета, суб’єкт,
предмет, процес, засоби, умови, результат.
В основу діяльнісного підходу покладено теорію поетапного
формування розумових дій. Згідно з цією теорією, процес
повноцінного засвоєння матеріалу включає шість етапів:
мотиваційний; орієнтовна основа дій; матеріальний або
матеріалізований; зовнішньомовленнєвий; „зовнішньої мови про
себе”; розумовий.
Діяльнісний підхід потребує певної форми організації,
особливого змісту, різних способів роботи та їх чіткої
послідовності, спеціально підготовленого вчителя, засобів
навчання математики. При цьому виділяються три головних
об’єкти: діяльність учнів, діяльність учителя, взаємодія
діяльностей учня і вчителя [1, с.213].
Отже, сутність діяльного підходу полягає у ставленні до учня
і як до об'єкта педагогічного впливу, і як до суб'єкта самостійної
пізнавальної діяльності й спілкування, що є основою
становлення його як особистості. Тобто, цей підхід забезпечує
залучення учнів у різноманітні комунікативно-професійні
відносини: колективні, групові, індивідуальні, із приматом
індивідуальних форм керування їхньою діяльністю на етапі
оволодіння технологією навчання.
Список літератури:
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Олеся Козуб
Науковий керівник – доц. Гуцуляк Н. М.
Дистантна сім’я
як соціально-психологічний феномен
Сучасне українське суспільство переживає глибокі
трансформаційні процеси у всіх сферах свого існування – в
економіці, політиці, культурі. Ці зміни у житті суспільства
відображаються і на сім'ї, бо через розшарування населення за
матеріально-культурним рівнем, безробіття та масовий виїзд
дорослих на заробітки за кордон саме тимчасова відсутність
батьків стала однією з провокуючих умов різних форм
поведінкових відхилень.
Поняття дистантної сім’ї, як сім’ї, члени якої тривалий час із
різних причин проживають на відстані один від одного, у своїх
наукових
дослідженнях
визначали
Я.О.
Гошовський,
Ф.А. Мустаєва, В.С. Торохтій, І.М. Трубавіна. Окремим
аспектам даної проблеми присвячені праці Д.І. Пенішкевич
(запропоновано типологію дистантних сімей); Н.В. Гордієнко,
Н.І. Куб’як (розглянено дистантну сім’ю як об’єкт соціальнопедагогічної роботи); Т.О. Дорошок, Л.Г. Ковальчук
(проаналізовано зміни у поведінці дітей із сімей трудових
мігрантів); О.В. Двіжони (досліджено вплив дистантних сімей
на емоційно-почуттєву сферу молодших школярів). Т.
Алексеєнко до категорії «дистантні сім’ї» відносить сім’ї
трудових мігрантів – заробітчан, що сезонно чи по кілька років
поспіль працюють закордоном, тобто члени цих сімей тривалий
час перебувають на відстані [1]
Ф.Мустаєва визначає дистантну сім’ю як таку, в якій
життєдіяльність кожного з членів подружжя через специфіку
їхньої професії у більшості випадків проходить окремо. До
таких сімей учена відносить сім’ї бортпровідників, моряків,
артистів, космонавтів, геологів, військових, спортсменів, і
вважає, що в середньому таких сімей є 4-6% від загальної
кількості.
І.Трубавіна дистантною називає сім’ю, члени якої
перебувають із різних причин на відстані один від одного –
професія, ув’язнення, лікування, неспроможність утримувати
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сім’ю і передача дітей тимчасово в інтернат. Вчена схиляється
до думки про зарахування її до неблагополучної сім’ї.
В.С.Торохтій характеризує сім’ю, як дистантну, за
особливими умовами її життя: це сім’я з недостатньою
турботою, з непостійним батьківством.
Д. Пенішкевич, аналізуючи життєдіяльність дистантних
сімей, подає таку їхню класифікацію:
1) сім’ї, де існує взаєморозуміння (кожний із батьків
виконує визначені для них ролі, а один із них заробляє гроші на
навчання дітей, будівництво житла, відкриття власного бізнесу
тощо. Такі сім’ї не можна назвати неблагополучними);
2) неблагополучні дистантні сім’ї (з дітьми вдома
залишається один із батьків, частіше чоловік; неможливість
поєднання в таких умовах виконання ролі матері й батька;
виникнення в членів сім’ї спочатку стресу, а з часом і депресії;
втрата нерідко роботи через необхідність догляду за дитиною;
вирішення потреби в матеріальних коштах за рахунок заробітку
мігранта; зловживання алкоголем та бездоглядність дитини);
3) обоє батьків тривалий час перебувають на заробітках за
кордоном (дитина, як правило, залишається під опікою бабусі,
дідуся, далеких родичів, сусідів, друзів тощо. Наслідок цього –
дезадаптація та соціальна незахищеність дитини) [2].
Отже, феномен дистантної сім’ї трудових мігрантів виступає
як соціально значуща проблема сучасності. Тривале
заробітчанство
призводить
до
значного
порушення
функціонування системи сімейних взаємин; низької якості
виконання сімейних обов’язків членами родини і, відповідно,
фрустрації їх основних базових потреб.
Список літератури:
1. Алексеєнко Т. Формування соціально-рольової позиції дітей в
умовах повної і неповної сучасної сім’ї / Т. Алексеєнко // Рідна школа.
– 2002. № 6, -С. 26-28.
2. Гордієнко Н.В. Сучасна українська дистантна сім’я як об’єкт
соціально-педагогічної роботи / Н. В. Гордієнко // Науковий вісник
Чернівецького університету. Вип. 263. Педагогіка та психологія. –
Чернівці: Рута, 2005. – С.57-61.

144

Світлана Колесник
Науковий керівник – доц. Струннікова Д.І.
Діяльність як умова пізнання дітьми
соціальної дійсності
Розвиток у дітей активного пізнання світу людей, їх
діяльності, світу почуттів і переживань – завдання, яке людство
розв’язує з того часу, як стало усвідомлювати необхідність
передачі кожному наступному поколінню досвід попереднього.
Проблема ознайомлення дітей дошкільного віку з
соціальною дійсністю розглядається багатьма педагогами
сучасного й минулого, зокрема Я.-А.Коменським, Ф.Фребелем,
М.Монтессорі, С.Русовою, Р.Жуковською, З.Плохій, С.Ладивір,
О.Кононко, С.Козловою та ін.
Уявлення дитини про соціальний світ формуються на основі
знань, які виконують різні функції в становленні її соціального
досвіду. С.Козлова визначає такі функції: інформаційна;
емоційна; регулююча [1;с.22]. Значення інформаційної функції в
тому, що дитина починає орієнтуватися в оточуючому світі.
Д.Ельконін з цього приводу писав: “Дитяча думка в цей період
спрямована на диференціацію і узагальнення явищ дійсності.
Саме на снові такої диференціації виникають перші загальні
уявлення, які дають перший контур того, що умовно може бути
назване світоглядом – світоглядом у тому змісті, що в цих
загальних уявленнях починаються складатися тенденції не
просто до знань про одиничні факти, а до знань про їх зв’язки ”
[2; с.188].
Знання дитини про довкілля мають бути забарвлені
почуттями. Вплив на дитину на дитину емоційної функції
виявляється в інтересі до об’єкта, який вивчається, у яскравих
експресивних реакціях (сміх, плач), у проханні повторити ще
раз, наприклад, прочитану казку тощо Як зазначає,
Т.Поніманська, знання, якими оволоділи діти, повинні не тільки
нести інформацію, а й виявляти почуття [3; с.308]. Цього
вимагають особливості психічного розвитку дітей у період
дошкільного дитинства.
Набуті дітьми знання мають активно слугували їм у
формуванні поглядів, реалізовуватися в їх поведінці, діяльності.
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Знання мають спонукати дитину до здійснення вчинків, дій,
регулювати їх поведінку і діяльність. А це вже – регулююча
функція знань, яка тісно пов’язана з інформаційною та
емоційною. Регулююча функція знань виявляється в конкретній
діяльності, у збагаченні соціального досвіду, зокрема
взаємодіяти з ровесниками тощо.
Діяльність є водночас умовою і засобом активного пізнання
дитиною соціального світу. Саме діяльність дає дитині
можливість оволодівати знаннями, виявляти своє ставлення,
набувати практичних навичок взаємодії з оточуючим світом.
Чимало науковців стверджує, що спільна діяльність дітей – це
школа передачі соціального досвіду, формування особистісних
якостей, які характеризують дитину як вищу, соціальну істоту
[О.Леонтьєв, Л.Виготський, М.Лісіна, Л.Божович, О.Кононко та
ін.].
У процесі цілеспрямованої діяльності розв’язуються такі
основні завдання: закріплення оцінок, які формуються,
поглиблення знань, виховання якостей особистості; набуття
дитиною досвіду життя серед людей – ровесників, дорослих;
усвідомлення нею важливості та необхідності володіння
нормами і правилами взаємодії і діяльності; задоволення
потреби дитини до способу життя дорослих, до участі в ній.
Кожний вид діяльності – спілкування, предметна діяльність,
гра, праця, навчання, художня діяльність – мають потенційні
педагогічні можливості. Важливо їх знати і використовувати у
вихованні дітей.
Список літератури:
1.Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с
социальной действительностю. – М., 1998.
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146

Олеся Кольгофер
Науковий керівник - доц. Куб’як Н. І.
Основні тенденції благодійності в Україні
на сучасному етапі
Благодійництво в українській традиції займає значне місце,
сьогодні даний сектор в Україні практично сформований і
справляє відчутний вплив на національну економіку та суспільні
відносини. Розгалужена система благодійних організацій
охоплює своєю діяльністю переважну більшість сфер
життєдіяльності українських громадян. Та все ж більш
ефективному розвитку благодійництва заважає дефіцит
співпраці між громадянським суспільством і державою.
Відродження благодійної діяльності розпочинається на
початку 90-тих років ХХ ст., після проголошення незалежності
України, надалі поступово формується законодавча база.
Зокрема, правові засади діяльності благодійних організацій
визначає стаття 36 Конституції України, яка надає громадянам
нашої країни право на свободу об'єднання у громадські
організації. Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації», визначає
основні терміни у сфері благодійності, цілі, сфери та види
благодійної діяльності. Щож до самої благодійної діяльності то
в даному документі зазначається, що це - добровільна особиста
та/або майнова допомога для досягнення визначених цим
Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником
прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації
благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара [1].
До головних ознак, що притаманні феномену благодійності
у сучасному суспільстві, можна віднести глобалізацію та
професіоналізацію (благодійність обумовлюється сьогодні
розвитком благодійних організацій, фондів, їхньою участю у
виробництві й наданні послуг, яка вимагає значної кількості
професіоналів, які могли б підтримувати їхнє інтенсивне
функціонування). Сучасні дослідники розуміють феномен
благодійності як діяльність, за допомогою якої приватні ресурси
добровільно й безкоштовно розподіляються їх власниками з
метою допомогти людям, які того потребують, вирішення
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суспільних проблем, а також удосконалення умов суспільного
життя[2].
Нечисленні вітчизняні соціологічні дослідження з цієї
тематики фіксують такі явища, як: низький рівень благодійної
активності українців, відсутність їх прагнення до підтримки
благодійної діяльності різних фондів та організацій, залежність
між готовністю проявити благодійність та фінансовим
добробутом (чим ліпший фінансовий стан громадянина, тим
більше він схильний до благодійної діяльності), спроможність
перекладати відповідальність на благодійність на інших
(насамперед, на державу й заможних громадян), а також
відсутність довіри до організацій, що займаються благодійною
діяльністю[3] . Попри те, що благодійний сектор в Україні має
тенденцію до зростання, яка характеризується збільшенням
статистичної кількості його інститутів, у загальній масі
пересічні українці поки що демонструють скоріше
відсторонення від благодійності, ніж зорієнтованість на
благодійність. Відсутність культури та практики благодійності в
суспільстві межує з недовірою та підозрою благодійних
ініціатив у громадській думці. Отже, благодійність у сучасному
українському суспільстві можна розглядати як специфічне
суспільне явище, оскільки процес інституціоналізації
благодійної діяльності ще не закінчився. У порівнянні з іншими
країнами благодійність в умовах сучасної України лише
здобуває окремі ознаки соціального інституту. На перешкоді
цьому процесу стають чинники, пов’язані зі ставленням до
благодійності більшості українців, які сприймають це явище як
рекламу, бізнес, політику, розвагу.
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Особливості підготовки вчителя до уроку
Особливої актуальності на сучасному етапі розбудови нашої
держави набувають проблеми, пов’язані з підготовкою вчителя
початкових класів та визначення шляхів, які сприяли б її
загальному покращенню в контексті тих соціокультурних
процесів, що відбуваються тепер у вітчизняному освітньому
просторі.
Питання, пов’язані з професійною підготовкою привертали і
привертають увагу науковців, зокрема К.Д.Ушинського
(розглядав дидактичну підготовку), А.С. Макаренка (приділяв
увагу
психологічній
підготовці),
В.О.Сухомлинського
(акцентував увагу на професійній підготовці); а також педагогівсучасників І.Лернера та М.Скаткіна (розглядали дидактичну
підготовку), Ю.Л. Львова (акцентувала увага на професійній
підготовці) та інших.
Високий рівень підготовки уроку – це ретельний у місці і
часі розрахунок кожного кроку навчально-виховної діяльності,
виконаний з дотриманням усіх вимог наукової організації праці,
такий, що забезпечує відмінну якість за розумних витрат часу і
зусиль учителів [4].
Успіх уроку значною мірою залежить від підготовки до
нього вчителя. Така підготовка складається з двох етапів:
попереднього та безпосереднього [1, с. 22].
вчитель
удосконалює
свою
Реалізуючи
завдання,
майстерність і творить власну технологію, розраховану на себе і
на свій клас, яка опирається на наукову основу відповідної
методичної системи. І робить він це успішніше і ліпше, якщо
повними, чіткі та міцні його знання з методики навчальних
предметів.
Готуючись до проведення уроків, учитель перш за все
визначає дидактичну мету і виховні завдання уроків, зміст і
обсяг нового навчального матеріалу, який має бути засвоєний на
уроці, встановлює основні лінії зв’язку з матеріалом, котрий
попередньо вивчили учні, добирає питання для повторення, а
також окреслює структуру уроку й основні методи навчальної
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роботи на кожному етапі уроку з врахуванням рівня підготовки
учнів, розподіляє навчальний час на окремі види роботи,
добирає і готує необхідні наочні посібники до уроку, додаткову
літературу, матеріал для самостійної роботи учнів [2, с. 117].
Щоб забезпечити результативність уроку, треба продумувати
режим діяльності учнів. Важливий при цьому правильний
розподіл часу на уроці, визначення оптимального використання
елементів його структури. Від того, як чергуються види
діяльності, яка тривалість етапів уроку й окремих завдань,
залежить активність сприйняття, увага й працездатність учня [3,
с. 76].
Високої педагогічної майстерності вимагає знаходження
оптимальних шляхів їх реалізації. Тут чітко повинні домінувати
три основні аспекти: добір матеріалу, визначення структури
уроку, організація навчальної діяльності учнів. Потрібно
пам’ятати, що результативність навчання визначається не
кількістю і різноманітністю завдань, а цілеспрямованим і
планомірним впливом на особистість школяра всієї системи
навчальної роботи на уроках.
З усього вищесказаного випливає, що сучасний ефективний
урок – це урок добре підготовлений, розрахований відповідно до
поставлених цілей та наявних можливостей. Результат уроку
визначається і рівнем підготовки до нього вчителя, і
майстерністю його діяльності на самому уроці. Чим ґрунтовніша
підготовка, тим вільніший учитель у вияві своєї майстерності на
уроці.
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Педагогічне спілкування як один із головних
засобів впливу вчителя на учнів
Стан гуманітарної освіти в нашій країні, перспективи її
відновлення підвищують значимість процесу розвитку
мовленнєвої культури нашого суспільства. У зв'язку з цим
зростає значення і культури мовлення педагога, тому насущною
проблемою стає підготовка вчителя, що володіє високою
культурою мовлення.
Проблемі педагогічного спілкування присвячена велика
кількість наукових праць відомих педагогів (І. Зязюна, В. КанКалик, В. Леві, А. Леонтьєва, А. Макаренка, К. Станіславського,
В. Сухомлинського та ін.) [1, 2, 3].
Педагогічне спілкування – це спілкування педагогів з учнями
в ситуаціях шкільного життя, що може мати форму
розпорядження, інструкції, поради, бесіди або спонтанної
розмови, зауваження, питання, відповіді на питання тощо.
Педагогічне спілкування має надзвичайно велике, часом
вирішальне значення у виховному процесі. Це пояснюється тим,
що крім ділової інформації воно завжди містить оцінку
поведінки і особистісних якостей учня. Тож роль педагогічного
спілкування серед інших компонентів процесу виховання
істотно зростає.
Як відомо, що складовою педагогічної майстерності вчителя
є мовлення – «це інструмент професійної діяльності педагога»,
за допомогою якого можна розв'язати різні педагогічні завдання:
«…створити щиру атмосферу спілкування у класі, встановити
контакт з учнями, зробити складну тему уроку цікавою, а процес
її вивчення – привабливим» [1, с.48]. Мовлення вчителя є
показником його педагогічної культури, засобом самовираження
його особистості. Ця думка В. Сухомлинського розвиває
висновки А. Макаренка: «Володінню мовленням як засобом
професійної діяльності потрібно вчитися» [2, с.247]. Так,
В. Сухомлинський розробив «кодекс мовлення педагогів»,
ставлячи поряд вислови «душа дитини» і «слово вчителя» [3,
с.321].
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У процесі спілкування педагог покликаний створювати
відповідну комунікативну обстановку, яка б стимулювала
мовленнєву активність учня. Важливо не вишукувати помилки
чи неточності у висловлюваннях, а виражати дійсний інтерес до
обміну інформацією. Важливою характеристикою є стиль
мовлення, а сам педагог повинен володіти гнучкістю переходу
від одного стилю до другого, враховуючи конкретну ситуацію
спілкування.
У професiйнiй пiдготовцi вчителя, на жаль, дуже мало мiсця i
часу вiдводиться технiцi педагогiчного спiлкування, а бiльшiсть
умiнь i навичок педагоги отримують з досвiдом. Мовлення ж
учителя повинне забезпечувати виконання завдань навчання й
виховання школярів, тому щодо мовлення існують, крім
загальнокультурних, і педагогічні вимоги. Тож мовлення
вчителя – важливий елемент педагогічної майстерності.
Узагалі поняття культури мовлення вчителя визначається
його комунікативними якостями (правильність, точність,
доречність, лексичне багатство, виразність, чистота і т.п.).
Педагогічно доцільне мовлення вчителя характеризують
логічність, переконливість, спонукальність. Його інтонації,
мелодичний рисунок, ритм і темп оптимальні для кожної
конкретної ситуації спілкування. Вимоги до комунікативних
якостей мовлення вчителя зумовлені його педагогічними
функціями (забезпечення повноцінної передачі знань,
ефективної навчальної діяльності школярів, продуктивних
взаємовідносин між учителем та учнями).
Підсумуємо, що не лише бездоганне знання предмета,
педагогічна майстерність, досконалість методики, але й
комунікативний рівень педагогічних знань формує особистість
учня.
Список літератури:
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Соціокультурна реабілітація дітей з обмеженими
функціональними можливостями як умова їх адаптації
в соціумі
Поняття соціокультурна реабілітація характеризується в
узагальненому вигляді як процес засвоєння індивідом певної
системи знань, норм, цінностей, установок, зразків поведінки,
які входять у поняття культури, властивої соціальній групі і
суспільству в цілому, і дозволяє функціонувати індивіду в якості
активного суб'єкта суспільних відносин.
Соціокультурна реабілітація – це комплекс різних заходів,
спрямованих на створення або поновлення психологічних
механізмів, що сприяють постійному внутрішньому зростанню,
розвитку, і, в цілому, відновленню культурного статусу дитини з
обмеженими функціональними можливостями як особи [1].
Долучаючись до культури, дитина з обмеженими
функціональними можливостями стає частиною культурної
спільноти. Взагалі соціокультурна реабілітація є важливим
елементом реабілітаційної діяльності, оскільки задовольняє
потребу в інформації, в отриманні соціальних, культурних
послуг, різних видів творчості. Соціокультурна діяльність
виступає найважливішим соціалізуючим чинником, долучаючи
дитину з обмеженими функціональними можливостями до
спілкування, узгодження дій, відновлюючи та піднімаючи її
самооцінку.
Застосування на практиці методів соціокультурної
реабілітації дозволяє оптимізувати умови життєдіяльності дітей
з інвалідністю, допомагає якнайповніше використовувати і
розвивати власні потенційні здібності щодо адаптації до нових
реалій, подальшого працевлаштування і подолання різних
соціальних проблем [3,c.68] .
Основна спрямованість методів соціокультурної реабілітації
повинна сприяти стимуляції дитини з обмеженими
функціональними можливостями до активних форм рекреації
(процеси відновлення життєвих сил і здоров'я за допомогою
організації творчих форм активності), що сприятиме ефективній
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соціалізації. Важливо використовувати як традиційні форми та
методи (перегляд розважальних програм; участь в масових
заходах тощо), так і специфічні (ігротерапія, арт-терапія,
музикотерапія, бібліотерапія, казкотерапія, терапія природними
матеріалами, робота з використанням піску, глини, кори дерев,
шишок, гілок, листя ,квіток та ін.) [3,с.96] .
Можна стверджувати, що у процесі занять специфічними,
цілеспрямованими видами творчості у дітей з обмеженими
функціональними можливостями посилюється відчуття власної
гідності, підвищується самооцінка, розвивається групова
взаємодія (спільна робота, формування здатностей до трудової
діяльності. Творча активність у процесі навчання позитивно
впливає на самооцінку, самореалізацію дітей з обмеженими
функціональними
можливостями,
сприяє
ефективному
працевлаштуванню та подальшій освіті.
Важливе значення має формування навичок проведення
дозвілля, заняття спортом і фізкультурою. Таке навчання
передбачає набуття знань про різні види спортивної діяльності
та дозвілля, навчання спецiальних засобів реабілітації [2,с.37] .
Інвалідність
і
реабілітацію
дітей
з
обмеженими
функціональними можливостями не можна розглядати суто з
медичного погляду. Соціокультурна реабілітація становить
важливий елемент реабілітаційної діяльності, оскільки
задовольняє блоковану у інвалідів потребу в інформації, в
отриманні соціальних, культурних послуг, доступних видах
творчості, долучає людей до спілкування, відновлює їхню
самооцінку.
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Формування взаємин між дітьми дошкільного віку
На сьогодні день актуальне як у теорії, так і на практиці,
формування у дитини з перших років її життя таких
взаємовідносин з оточуючими людьми, які походили б з
моральних принципів гуманізму. Взаємини між дітьми
дошкільного
віку
формуються
методами
виховання
взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогічного
керівництва взаєминами дітей різних вікових груп у різних
видах їх спільної діяльності – ігрової, продуктивної, трудової,
наголошується на необхідності створення в дитячому колективі
атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги,
турботливого ставлення дітей одне до одного.
Протягом останніх років в українській психологопедагогічній науці та педагогічній практиці загальноприйняте
положення про те, що гра – один із найголовніших засобів
всебічного розвитку дошкільників. Саме ігрова діяльність, як
ніяка інша, сприяє формуванню дитячого колективу, розвиткові
позитивних взаємин у ньому, закладенню початків суспільної
спрямованості особистості вже на етапі дошкільного дитинства
(під суспільною спрямованістю особистості розуміють
домінування колективістичних проявів у поведінці людини).
У грі поглиблюється аналіз явищ, взаємин, моральних якостей
людей [1]. Спостереження показують, що залучення дитини до
роботи разом із ровесниками допомагає їй відчути й зрозуміти
необхідність виконувати загальноприйняті норми та правила
взаємодії, формує вміння підпорядковувати свої особисті цілі й
наміри груповим заради успіху загальної справи. Правильно
організована спільна діяльність дітей сприяє тому, що вони
поступово навчаються поважати товаришів, розуміти їхні
бажання, інтереси, вболівати не лише за свою частку праці, а й
за роботу своїх товаришів та її кінцевий результат. Спільність
повинна бути у всіх видах діяльності дітей: у грі, у праці, на
заняттях. Трудова діяльність дошкільників дедалі частіше
розглядається не лише як важливий засіб формування в них
позитивного
ставлення
до
праці,
відповідальності,
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працелюбності, а й як неодмінна умова формування у хлопчиків
і дівчаток колективістських рис особистості, доброзичливих
взаємин, почуття товариськості (З.Н. Борисова, Р. С. Буре,
Я.З.Неверович, В.Г.Шур, Г. Г. Якобсон та ін.) [1].
Особливого значення С. Русова надає сімейному оточенню,
оскільки «родинне виховання найкраще, бо в його основі лежить
ласка матері». Мати, яка є «найкращим керманичем розвитку
психології дитини», – природний вихователь своїх дітей, яка
інший раз і без наукової підготовки, інстинктом уміє читати в
дитячій душі й розуміти її. У сім'ї виховується повага до
старших, взаємодопомога, співчуття. А педагоги повинні стати
добрими порадниками для батьків і продовжувачами
формування гуманних рис, які заклали батьки [2]. Особисті
взаємовідносини
істотно
впливають
на
формування
дошкільника. При правильному педагогічному керівництві цими
взаємовідносинами шляхом організації сумісного життя та
діяльності дітей у дошкільному закладі вони стають важливим
засобом формування колективу та вихованню взаємодопомоги
між дітьми. Особисті взаємовідносини найбільш яскраво
виявляються в невеликих дитячих об’єднаннях, що будуються в
основному на почутті взаємної симпатії, емоційної
прив’язаності. У таких об’єднаннях дошкільники вчаться
проявляти чутливість, чуйність, піклування про іншого,
допомагати один одному, тобто тут беруть свій початок перші
паростки доброзичливого ставлення до оточуючих людей та
своїх ровесників [1].
Отже, на основі досвіду спілкування з ровесниками
формуються моральні якості підростаючої особистості,
насамперед ті, які визначають її ставлення до людей. Хоч групу
дошкільного закладу лише умовно можна вважати колективом,
проте навіть і тут наявні великі потенційні можливості для
розвитку дітей на основі доступних їм моральних норм і правил.
Список літератури:
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Прояви соціально-психологічної депривації
у дітей раннього віку
Психологічні аспекти деприваційних розладів у наш час
залишаються мало дослідженими, відтак важко прогнозувати
масштаби змін, пов’язані з ними. Особливо складно зрозуміти,
як діють окремі чинники депривації в ранньому віці,
накладаючись на інтенсивний процес розвитку дитини.
Проблема депривації знайшла відображення у працях як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців: М. Л. Бережнової,
Д. Боулбі, І. В. Дубровіної, А. В. Малярової, З. Матейчек,
А. М. Муфтяєва, А. М. Прохожан, Д. Хебба, Р. Шміца й інших.
Й. Лангмеєр і З. Метейчек тлумачать депривацію як психічний стан, що виникає внаслідок таких життєвих ситуацій, в яких
у суб’єкта відсутні можливості для задоволення у достатній мірі
його основних психічних потреб впродовж тривалого часу [2,
с. 10]. Тож, якщо дитині перешкоджають у контактах з навколишнім стимулюючим середовищем, а її спілкування недостатнє, вона страждає від нестачі стимулів, її основні психічні потреби перестають розвиватися. Це призводить до низки моральних і психологічних відхилень у її поведінці та діяльності [2,
с. 158]. Окрім цього, дефіцит спілкування дитини з дорослим
призводить до гіпертрофії цієї потреби і повної залежності її
емоційного благополуччя від ставлення до неї дорослого.
Мета дслідження − вивчення вирізняльних соціальнопсихологічних ознак депривації у дітей раннього віку.
Аналіз доступної науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми дозволяє виокремити характерні ознаки
депривації у дітей раннього віку: пасивність, млявість, апатичність; практично нерухома поза в стані спокою; хаотичні рухи
руками у відповідь на активні дії дорослого; відсутність аутоеротичної активності; невдоволення при наближенні сторонніх
осіб; поверховість відчуттів, емоційна недостатність (на першому році життя). Для дітей другого року життя характерні прояви
елементарної поведінки; прагнення до співпереживання, до співучасті дорослого, неможливість врегулювати власні незадово157

лення та страхи; розширення сфери діяльності, поступове опанування предметними діями, перехід від спілкування, заснованого на емоційних зв’язках до спілкування, заснованого на
спільних діях. На третьому році життя діти прагнуть до реалізації емоційних зв’язків, адресують свої переживання дорослому,
шукають у нього захисту, підтримки [1; 3].
Для попередження, своєчасного діагностування та корекції
соціально-психологічної депривації важливо знати типи поведінки депривованих дітей. Так, дітям з соціально гіперактивним
типом поведінки властиві труднощі у встановленні контактів, дії
«напоказ», поверхневі спілкування та інтерес до всього, що
відбувається в навколишньому середовищі. Дітям з типом
поведінки соціальний провокатор властиві: вимагання
особливого ставлення та уваги з боку дорослих, спалахи гніву й
агресії, конфліктність, ревнощі, небажання ділитись бажаним
об’єктом (іграшкою) з іншими. Діти з пригніченим типом
поведінки пасивні навіть апатичні, нерідко з регресивними
тенденціями, розумовою відсталістю, аутизмом. У дітей з добре
пристосованим типом поведінки дуже складно помітити якінебудь відхилення або дивацтва у поведінці. Дітям з поведінкою
заміщення властиві як схожі, так і відмітні ознаки, які
змінюються у процесі розвитку. У цих ознаках можна побачити
прояви компенсації за незадоволення емоційних і соціальних
потреб. Наприклад, діти, які виховуються з грудного віку в
дитячих установах, ліпше їдять, мають більшу вагу тіла, ніж
діти, які потрапили до цих закладів із сімей пізніше [3].
Отже, депривація здійснює значний вплив на становлення
психічних функцій дитини, розвиток її особистості в цілому.
Тому кількість і якість емоційних, сенсорних та інших стимулів – умова повноцінного психічного розвитку в дитинстві та
важливий чинник психічного благополуччя у більш зрілому віці.
Список літератури:
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Особливості соціально-психологічної адаптації
військовослужбовців на пенсії до змінених
умов життя в цілому
Інтенсивні політичні перетворення, що відбулись у нашій
державі протягом останніх років, зумовили серйозні зміни умов
життя та діяльності значної частини населення. Це призводить
до пошуку альтернативних шляхів адаптації особистості до
змінених умов життя та окремих впливів різних зовнішніх та
внутрішніх факторів.
Окрему увагу при вивченні адаптації варто звернути на осіб,
так званих специфічних галузей праці, таких як: міліціонери,
військовослужбовці, пожежники. У даних умовах особливої
гостроти набуває проблема адаптації військовослужбовців
звільнених з військової служби на пенсію. Соціальнопсихологічна адаптація стає для більшості звільнених
військовослужбовців складним процесом: необхідно освоїти
нові соціальні ролі, сформувати адекватну самооцінку, знайти
нову професію. З огляду на це можна виокремити такі змістові
складові
соціально-психологічної
адаптації
військовослужбовців на пенсії:
- психологічна складова - оволодіння системою цінностей
(нормами, установками, зразками поведінки, культурою), які є в
цивільному середовищі;
- правова складова – освоєння юридичних норм, які
регламентують статус, правовий стан людини, що визначає її
нові права, обов’язки та можливості;
- професійна складова – залежить від базової військової
професії і передбачає конверсію наявних професійних знань,
умінь і навичок для подальшого успішного працевлаштування
[1, С. 63].
Адаптаційний період колишніх військовослужбовців в
умовах цивільного життя залежить від багатьох факторів, і в
першу чергу від умов побуту, змісту нової діяльності, її
відповідності інтересам і нахилам звільнених з військової
служби. Тому необхідна психологічна допомога таким людям 159

це допомогти їм знайти душевну рівновагу, щоб вони могли
прийняти зважене та продумане рішення, і тільки після цього
допомагати їм визначатися з вибором нової професії або
адаптовувати на якийсь час до положення безробітного [2, С.
76].
Отже,
соціально-психологічна
адаптація
військовослужбовців на пенсії як активний процес по освоєнню
ними нового соціального середовища. Результатом успішної
адаптації є продуктивне виконання трудової та професійної
діяльності, позитивні взаємодія та спілкування особистості в
групах, відповідність рольової поведінки очікуванням
соціального середовища.
На соціальну адаптацію колишніх військовослужбовців
впливає безліч факторів, що розглядаються як сукупність
об'єктивних і суб'єктивних умов і обставин [3].
Хоча у процесі соціальної адаптації військовослужбовців на
пенсії можливі дезадаптаційні стани, зумовлені головною
чином невідповідністю їх ціннісних орієнтацій умовам
громадянського середовища [4, С. 66].
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Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Психологічні особливості екологічних проблем
людства
Поширення екологічної кризи в світі наводить на думку, що
винними в цьому є не тільки науково-технічний прогрес, а й те,
що ховається в нашій психіці. На сьогодні практично жодна
людина до кінця не усвідомлює, що вона повністю залежить від
стану природного середовища і від тих змін, які вона вносить до
нього своєю діяльністю. Усі давно знають, що природу треба
берегти. Але чому ми цього не робимо?
Питаннями даного типу займається юний напрямок
психології – екопсихологія. Зокрема, досягли успіху наукові
праці таких зарубіжних дослідників, як Дж. Голда, І. Альтмана,
К.X. Крайка, К. Павліка, Н.Ф. Реймерса та ін. Серед вітчизняних
вчених виділилися С.Д. Дерябо, В.А. Ясвін, В.А. Скребец,
Т.В. Іванова, І.В. Кряж, А.І. Рижиков, В.І. Панов та ін.
А.І.Рижиков [3] вважає, що психологічною причиною
байдужого ставлення людини до екопроблем є її відчуженність
від природи. На більш ранніх стадіях розвитку суспільства
людина не відокремлювала себе від природи. Її мислення
перетворювало природу в живу істоту, таку ж, як і сама людина.
На жаль, цього не можна сказати про сучасників – у їх
свідомості немає гальмуючих установок. Соціум намагається
штучно гальмувати відчуження людини від природи за
допомогою нормативних актів. Однак, як показує досвід, це
малоефективно. Також помітні різні підходи до раціонального
використання природних ресурсів у народів, що стоять на різних
сходинках культурного розвитку. Обмежена кількість
природних продуктів формує у людини більш дбайливе
ставлення до них. Яскравим прикладом цього є любов японців
до природи як невід'ємної частини їхньої культури. Вони
досягли високих результатів у взаємодії з природою. Культура
може стати надійним гальмуючим стоп-сигналом на шляху до
розвитку феномена відчуження людини від природи.
Сучасна екопсихологія надає великого значення поняттю
екологічної свідомості. С.Д. Дерябо і В.А. Ясвін [1] поділяють її
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на два протилежні типи: 1) антропоцентричну – особливу форму
відображення природних об'єктів, явищ дійсності і їх
взаємозв'язків, яка обумовлює перетворюючу діяльність
людини, та для якої характерне виражене протиставлення
людини і природи, де найвищою цінністю є сама людина, що
використовує природу для задоволення своїх потреб і не
поширює на взаємодію з нею етичні норми і правила;
2) екоцентричну – наділення природи суб'єктними
властивостями, в результаті чого природа визнається як
цінність, стосунки з нею будуються на принципах
рівноправності через домінування непрагматичної мотивації та
поширення на світ природи етичних норм і правил.
Останніми роками екопсихологія активізується в напрямку
експериментальних досліджень різних сторін екологічної
свідомості. Так, за дослідженням І.В.Кряж [2], виявлені два різні
полюси ставлення до природи. З одного боку, «байдужість –
екологічна безграмотність – безвідповідальність – жорстокість –
егоїзм», з іншого: «альтруїзм – прагнення до внутрішньої
гармонії – переоцінка життєвих цінностей – відповідальність –
пошук духовної основи – екологічна заклопотаність – любов до
природи – потреба в спілкуванні з нею». Отримані вищеописані
дані, а також цілий ряд інших досліджень свідчать про те, що як
на рівні суспільної, так і індивідуальної свідомості переважають
антропоцентричні установки.
Отже, психологічним розв’язання екологічних проблем є
превенція феномену відчуження людини від природи та
свідомий перехід кожної людини від антропоцентричних до
екоцентричних принципів екологічної свідомості.
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Особливості мовлення окремих категорій
дітей з особливими потребами
Актуальність
дослідження
мовленнєвої
проблеми
пояснюється тим, що мовлення – один з найбільш потужних
факторів і стимулів розвитку дитини. Проте, якщо у дитини
спостерігається функціональне порушення в роботі організму,
то це, насамперед, впливає і на розвиток її мовлення.
Проблема розвитку усного й писемного мовлення школярів з
особливими потребами нині – центрі уваги вчених. У цьому
напрямку плідно працювали у свій час ряд учених:
М.Д.Бунаков, М.С.Вашуленко, М.Р.Львов, Т.Г.Рамзаєва,
К.Д.Ушинський та ін.
Дослідження
полягає у теоретичному обґрунтуванні
особливостей мовлення окремих категорій дітей з особливими
потребами.
Так, у дітей з ДЦП простежуються всі мовленнєві
порушення: затримка мовного розвитку, дизартрія, алалія,
заїкуватість, дислалія, дислексія, дисграфія, тощо. Затримка
мовного розвитку відбувається ще у домовному періоді. Гуління
та лепет з'являються пізно, вирізняються фрагментарністю,
бідністю звукових комплектів, низькою голосовою активністю.
Мовлення учнів початкових класів з розумовою відсталістю
складається з простих, непоширених, часто неповних і
неправильно побудованих речень. Їхні розповіді становлять
ланцюжок із граматично однозначних речень.
Обмежене розуміння мовлення – один з найбільш помітних і
масивних особливих симптомів мовлення в слабочуючих дітей.
Голос слабочуючої дитини, звичайно, глухий, інтонація мало
розвинута і невиразна. Недостатність свого мовлення вона
доповнює жестикуляцією.
У дітей із порушеннями зору вади мовлення своєрідні за
вираженістю, симптоматикою і структурою. У поєднанні із
зоровим дефектом вони призводять до непідготовленості дітей
до навчання в школі, спричиняють відставання у формуванні
мовленнєвих навичок і накопиченні мовленнєвих засобів,
163

схильність до порушень писемного мовлення, низький рівень
пізнавальної активності.
Дітям із синдромом Дауна характерне значне відставання
розмовної мови. На мову дітей з синдромом Дауна впливають
особливості
анатомічної
будови
мовного
апарату,
нейрофізіологічні і медичні фактори , особливості пізнавальної
сфери.
Аутичні діти страждають, перш за все, від власної
нездатності налагодити соціальну взаємодію, підтримувати
контакт з чужою людиною без явного психологічного
дискомфорту. Для них характерні труднощі сприймання
інформації і розуміння ситуації спілкування. Такі труднощі
можуть бути наслідком цілком зрозумілої причини – відсутність
самої потреби у спілкуванні, посилене прагнення уникати
контактів і небажання спілкуватися.
Можна зробити висновок, що порушення мовлення
відбувається у дітей з особливими потребами всіх категорій, але
у кожній проявляється по-різному, залежно від того, яка саме
функціональна сторона дитячого організму порушена. Адже
мовлення є найважливішою психічною функцією, тому навіть
незначне порушення у розвитку дитини може призвести до
виникнення мовленнєвих недоліків.
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Любов у міжособистісних стосунках
На теперішньому етапі розвитку суспільства ми уже не
можемо уявити наше життя без практичної психології.
Сучасний психолог, окрім життєвого досвіду, має доступ до
великого масиву інформації про роботу з людьми. Важливе
місце у психологічному консультуванні та психотерапії
належить проблемам міжособистісного характеру. Це і шлюбносімейні, дитячо-батьківські, інтимні та інші взаємостосунки.
Центральним поняттям у цій сфері виступає "любов".
Любов та її місце у стосунках між людьми досліджували
видатні зарубіжні (3.Фрейд, Е.Фромм, М.Пек, Р.Мей, А.Піз
тощо) і вітчизняні (М.Обозов, А.Варга, Т.Мішина, С.Петрушин
та ін.) психологи та психотерапевти. Про любов і кохання
писали багато авторів. Адже кожна людина мріє про кохання,
хоче і навіть жадає його. Тим більше, що в мистецтві та
літературі постійно підтверджується думка, що нема нічого
неможливого, що лише любов може дати повне щастя людині.
Але при цьому забувають найголовніше - у коханні завжди двоє.
Зазначимо, що справжнє кохання за своєю природою
унікальне і неповторне. Люблять не за щось, а іноді навіть
всупереч чомусь. Тому, для того щоб нас любили, нічого
спеціально робити не треба. Любов будується на прийнятті
реальності, тобто люблять з відкритими очима. Якщо людина
заявляє, що вона любить усіх, тільки себе ненавидить, то вона
або обманює, або помиляється [2, с. 36-138]. С.Петрушин зробив
для себе цікаве відкриття під час заняття на тему про відносини:
"Довіра для любові є не обов'язковою. Любов не передбачає
довіри, вона важливіша на соціальному рівні". Як то в народі
кажуть: "віра - всупереч фактам, любов - усупереч поведінці".
Кохання як стійке прагнення, потяг одного індивідуума до
іншого, який має протилежну з ним стать, не є чимось сталим і
незмінним. У любові між чоловіком і жінкою протягом
довготривалого часу провідна роль належить статевому
інстинкту [1, с. 121].
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Любов починається з похоті, яка може тривати кілька годин,
кілька днів чи кілька тижнів. Потім настає період пристрасного
потягу, який може тривати в середньому від трьох до 12 місяців,
перш ніж настане прихильність. Десь через рік закохана людина
бачить свого партнера в холодному світлі дня, і ті милі
дрібнички, які були для неї так цінні, почнуть її дратувати.
Людина по-новому, без "рожевих" окулярів дивиться на світ.
Кажуть, що любов - стан божевілля, і це твердження
справедливо насамперед для чоловіків. Чоловіки насичені
тестостероном по горло, і він штовхає їх у стадію пристрасного
потягу любові. Жінка, яка була настільки чудова в середині
ночі, після сходу сонця здається їм абсолютно не привабливою,
та й до того ж нерозумною. У жінки, навпаки, центри емоцій і
логіки в мозку пов'язані тісніше, тестостерону в ній поменше, і
їй легше оцінити, чи гідного вона вибрала собі партнера. Крім
вибору партнера по любові,частою причиною сварки між
коханцями є сам акт "займатися коханням". Чоловік називає
секс сексом. А жінка на це слово реагує негативно, оскільки, за
її визначенням, цей термін неправильний. Для більшості жінок
акт "сексу", позбавлений кохання, тому що жіночий мозок не
може змиритися з визначенням любові як сексу. Коли чоловік
говорить "секс", він має на увазі чисто фізичний акт, що зовсім
не означає відсутності любові до тієї жінки, з якою він разом [3].
Отже, кохання - це активність людини, яка залежить від
об'єкта. Любов у широкому сучасному розумінні - це інтимне
почуття, спрямоване на іншу особу, але воно по-різному
сприймається чоловіком і жінкою.
Список літератури::
1. Додонов Б. І. У світі емоцій. / Б. Додонов. - Київ: Видавництво
політичної літератури України, 1987. - 140 с.
2. Петрушин С. В. Любовь и другие человеческие отношения. Изд.
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3. Пиз А., Пиз Б. Язнк взаимоотношений мужчина-женщина /
Аллан Пиз і Барбара Пиз. - М.: Зксмо-пресс, 2007. - 400 с.
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Галина Кудринська
Науковий керівник – асист. Голодрижук А. В.
Психологічні особливості естетичного катарсису
в живописі
У наш час досі не існує єдиної філософської, психологічної
або іншої платформи, яка описувала б систему "творець-твірглядач". Досі ще не відомо, як те, що первинно вкладав у
предмет мистецтва творець, відображається на глядачеві. І як це
поєднується з тим, що глядач вкладає у цей зміст сам.
Вивчення переживань, пов'язаних зі створенням і
сприйняттям мистецтва, вже в давнину виявило ключову роль
феномена катарсису. У психології та психотерапії під
катарсисом розуміють сильну емоційну реакцію, викликану
повним або частковим контактом свідомості із витісненим з
несвідомої сфери болючим переживанням. Така сильна
емоційна реакція провокується контактом із зовнішнім,
доступним свідомості символом, або тригером [2].
Термін катарсис зустрічається уже у Гомера, Емпедокла,
Платона, Гіппократа, Цицерона та інших. Проте теоретичного
смислу та системності він набуває лише в Аристотеля. Дискусії
про природу катарсису велися до ХІХ ст. [3, С. 8-10].
Основи сучасної катарсичної психотерапії закладені
австрійським психіатром Йозефом Брейером. Його учень Фрейд
шукав нові шляхи до вивільнення травматичного несвідомого
змісту і в 1895 році став використовувати свій катарсичний
метод: сповідь у формі вільного потоку асоціацій.
Фрейд ставив запитання про те, звідки митець черпає свої
теми і як йому вдається викликати в нас таке хвилювання, на яке
ми не вважали себе здатними. Він зробив висновок, що
мистецтво утворює проміжну сферу між світом фантазії і
життєвою реальністю[3, с.63 – 64].
Досліджено, що мимоволі художник створює приховані шари
зображеня.
Вони
можуть
бути
відображенням
провідногостимульного фактора, що запустив у художника
ланцюг асоціативних зв'язків, які призвели до формування
візуалізованого внутрішнього образу картини. Також вони
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можуть бути символічним відображенням сильних стійких
переживань художника, домінуючих на момент створення
картини, які прямо або побічно призвели до необхідності їх
оформлення у вигляді підсумкового візуального образу. Такий
образ Демкін пропонує називати «візуальним архетипом» [1].
Отже, між тим, що вкладає у твір автор, і тим, що сприймає
глядач, є безпосередній зв'язок. Художник задовольняє свої
бажання. Проте в чистому вигляді донести те, що він
соромиться розповісти людям, неможливо, оскільки часто він
може сам не усвідомлювати істинної причини свого натхнення.
Тому це все вкладається у відповідні соціально прийняті форми.
Емоції та переживання слугують істинним фоном картини і
створюють її реальний «настрій». У процесі створення картини
відбувається катарсис, іде розрядка емоційної напруги. Саме
тому оригінал настільки неповторний і цінний. Глядач же,
сприймаючи несвідомо, орієнтується на ці архетипи і залежно
від свого попереднього досвіду відгукується спочатку
фізіологічно, потім емоційно і, наостанок, у глядача виринають
його власні переживання. У пам’яті глядача залишаються вже ті
емоціїі та фантазії, які є власним відгуком на картину, і в
подальшому він керується саме ними. Але катарсис часто ні для
художника, ні для глядача не сприяє залагодженню конфлікту.
Психічні феномени і твори мистецтва лише побічно виражають
його зміст. Проте не варто забувати, що ці емоції, які при
багаторазовому сприйнятті накладаються одна на одну. істотно
впливають на поведінку людини. Тому ця тема є центральною у
психології мистецтва і потребує подальших досліджень.
Список літератури:
1. Демкін А.Визуальные архетипы в живописи:[Електронний
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3. Шестаков В.П. Катарсис : метаморфозы трагического сознания.
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Христина Кука
Науковий керівник - доц. Ковальчук І.В.
Технології соціально-педагогічної підтримки дітей
у кризових ситуаціях
Проблемі соціально-педагогічної підтримки дітей у кризових
ситуаціях
присвячена
велика
кількість
досліджень
(В.П.Безпалько, Т.К.Селевко, В.В.Сєріков). Ми дотримуємося
підходу за яким соціально-педагогічна технологія розглядається
як сукупність прийомів, методів і впливів, що використовуються
соціальними педагогами з метою досягнення успіху у
розв’язанні соціальних проблем ізабезпечення ефективності
надання
соціально-педагогічної
допомоги
населенню.
Соціально-педагогічні технології у країні використовувалися
давно, хоча термін з’явився недавно. У даному випадку можна
відзнайти той же феномен, що і в соціальній роботі: соціальною
роботою, як професійною, так і непрофесійною займалися, але
називалася вона іншими термінами.
Сучасна наука розглядає технології, які застосовуються в
соціально-педагогічній роботі і виступають у формі:
– знань (наука);
– знань та умінь (навчання);
– знань, умінь, досвіду і практики (діяльність).
Розробка
та
впровадження
соціально-педагогічних
технологій у роботу соціального педагога ґрунтується на таких
принципах:
1. Індивідуально-особистісний підхід до клієнта;
2. Опора на позитивні сторони особистості;
3. Конфіденційність;
4. Командна робота різних фахівців у ході розв’язання
проблеми
Соціально-педагогічні технології є інтегрованим різновидом
соціальних і педагогічних технологій (П.Д.Павленок,
М.А.Галагузова). Тобто, соціально-педагогічна технологія за
своєю сутністю − це поетапна, спеціально організована
цілеспрямована діяльність. Проектуючи технологію соціальнопедагогічної підтримки дітей у кризових ситуаціях, необхідно
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виходити з розуміння її як цілісної сукупності дій, операцій і
процедур, які забезпечують гарантований результат.
Саме поняття “криза” (від гр. Сrisis — рішення, поворотний
пункт) характеризує, що породжується проблемою, яка постала
перед індивідом і якої він не може уникнути та не може
розв'язати
за
короткий
час
і
звичним
способом.
“Життєва криза” - феномен внутрішнього світу людини, котрий
виявляється в різних формах переживання непродуктивності
свого життєвого шляху”. Життєва криза є поворотним пунктом
життєвого шляху, який виникає в ситуації неможливості
реалізації життєвого замислу, що склався.
Щоб технологія соціально-педагогічної підтримки була
ефективною, необхідно обрати адекватні форми, методи та
засоби соціально-педагогічної діяльності стосовно технологій.
У практичному застосуванні соціально-педагогічні технології
у нашому дослідженні ґрунтуються на ідеї допомоги шляхом
виховного впливу на процес соціалізації дитини або соціалізації
групи, який здійснюється через систему соціального інституту
освіти. Використовуючи соціально-педагогічні технології,
соціальний педагог має коригувати формування соціальних
якостей особистості відповідно до суспільно значущих
цінностей, обмежувати або активізувати вплив тих чи інших
факторів.
Опрацьовуючи технології соціально-педагогічної діяльності
у загальноосвітній школі, можна сказати, що комплексне
використання технологій, базуються на засадах гуманізації,
демократизації та професійної активності соціального педагога.
Список літератури:
1.Алєксєєнко Т. Ф. Технології соціально-педагогічної роботи в
територіальній громаді / Т. Ф. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка:
теорія та практика. – 2004. – № 2. – С. 19–24.
2.Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / [за ред. І.
Д. Звєрєвої]. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 147–160.
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Аліна Кулюк
Науковий керівник – асист. Матейчук Н. Г.
Формування комунікативних здібностей
у майбутніх вчителів як психологічна проблема
Сучасний етап розвитку українського суспільства, яке
переживає кардинальні зміни у всіх сферах свого буття, суттєво
підвищує вимоги до рівня професіоналізму випускників вищих
навчальних закладів. За таких обставин національна школа
потребує педагога, здатного до нестандартних дій, до
використання новітніх технологій навчання, до принципової
переорієнтації на гуманізацію та демократизацію взаємин між
учасниками педагогічного процесу, до творчого підходу у
розв’язанні педагогічних завдань, що вимагає відповідного
розвитку комунікативних можливостей педагога. У зв’язку із
цим проблема формування комунікативних здібностей у
майбутніх учителів, набуває сьогодні особливого значення.
Проблема комунікативних здібностей знайшла своє
відображення у працях вітчизняних і зарубіжних авторів
(А. Батаршев, Г. Васильєв, В. Казміренко, Л. Карамушка,
Н. Коломінський, С. Максименко, Г. Міллер, К. Платонов,
К. Роджерс, М. Форверг, Я. Шкурко та ін.).
Комунікативні здібності вчителя розглядаються як
багатогранне особистісно-професійне утворення, яке забезпечує
здатність оптимальної організації професійного спілкування з
іншими учасниками комунікативного процесу, адекватність
сприймання себе у спілкуванні під час взаємодії та
індивідуально-психологічних особливостей співрозмовників,
швидкість та легкість засвоєння нових, більш ефективних форм
комунікативної поведінки. Вони інтегруються у стилі
професійної взаємодії вчителя, забезпечуючи індивідуальний
характер його спілкування з вихованцями, і є основою
готовності спеціаліста до педагогічного спілкування, провідним
компонентом комунікативної компетентності вчителя [1, с. 28].
Ступінь професіоналізму сучасного вчителя залежить від
рівня розвитку його комунікативної компетентності, а це
передбачає у своїй основі високий рівень розвитку
комунікативних здібностей особистості.
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Розвиток комунікативних здібностей майбутніх учителів
відбувається на ґрунті психологічних передумов, серед яких
науковці виокремлюють такі: загально психологічні, соціальнопсихологічні, психолого-педагогічні. Важливим чинником
ефективного формування комунікативних здібностей у
майбутніх спеціалістів є спеціальна організація у вузі
комунікативної
підготовки,
спрямованої
на
розвиток
комунікативної компетентності студентської молоді.
Формування комунікативних здібностей учителя – важлива
умова оптимізації навчання, виховання та розвитку особистості
учнів [2]. При цьому основною парадигмою в дослідженні
педагогічних комунікативних здібностей виступає суб’єктсуб’єктна взаємодія, яка характеризується тим, що учасниками
комунікативного процесу є люди, які відрізняються активністю,
здатністю свідомого цілеспрямованого планування і організації
своєї поведінки і життєдіяльності загалом, які взаємовпливають,
певним чином сприймають і оцінюють один одного.
Результативність комунікативної підготовки забезпечується
за дотримання низки умов: установлення партнерських
особистісно-рівноправних відносин між викладачем і
студентами; утворення позитивної, довірчої атмосфери
навчання; врахування значення етнопсихологічних чинників у
формуванні
комунікативних
здібностей
особистості
майбутнього педагога; урахування сучасних тенденцій розвитку
та становлення української молоді, динаміки її ціннісних
орієнтацій, потреб і мотивів [1, с. 35].
Список літератури:
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комунікативних здібностей у майбутніх педагогів в сучасній парадигмі
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172

Наталія Курджос
Науковий керівник – асист. Богданюк А. М.
Система естетичного виховання дитячої особистості
засобами української етнопедагогіки
Український народ постійно пропагував гуманістичну ідею –
виховання всебічно й гармонійно розвинутої особистості, необхідним компонентом якого він вважав естетичне виховання.
Українці завжди прагнули бачити своїх дітей красивими і
обличчям, і одягом, і думками, і вчинками, і душею, і серцем.
Звідси й основне кредо народної педагогіки в галузі естетичного
виховання – «навчити дітей жити за законами краси і
благородства, бачити, розуміти, творити прекрасне», формувати
їх естетичні ідеали, виробити смак, потяг до прекрасного,
пробудити творчі естетичні здібності, сформувати щирі,
доброзичливі взаємини, виробити красиву технологію
людського спілкування, сформувати естетичну культуру
особистості, мовленнєвий етикет» [2]. Це кредо народної
педагогіки співзвучне завданням естетичного виховання в
умовах сьогодення – демократизації суспільства. Завданнями ж
є розвиток почуття прекрасного, формування естетичних смаків
і вміння цінувати прекрасне.
У центрі уваги народної педагогіки завжди були естетичні
почуття, естетичні смаки, естетичні потреби, вчинки та дії.
Естетичний смак, як зазначає В. Мосіяшенко, – це здатність
оцінювати предмети, явища з погляду їх естетичних якостей, що
виражає загальні принципи, художні ідеали, погляди людини.
Естетична ж потреба пов'язана з духовними запитами особистості: розуміння суті й змісту прекрасного, уміння його
оцінити, перетворити естетичні знання у відповідні
вчинки,поведінку [2].
Народна педагогіка мобілізує всі можливі засоби, методи
залучення дітей до прекрасного, і розпочинає з маминої
колискової, в якій опоетизовується любов, людяність і добро.
Пізнавати світ дитині допомагає усний фольклор, зокрема,
загадки, скоромовки, лічилки, прислів’я, прикмети, казки й
оповідання, легенди і перекази, пісні та дитячий фольклор.
Значний вплив на формування естетичних уподобань дітей
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мають іграшки, “особливо ті, що відзначаються художньою
досконалістю» – цього прагнули народні умільці, виготовляючи
їх гарними й привабливими [3]. Важливим засобом естетичного
виховання вважається слово, мовленнєвий етикет, що є
«ознакою людської краси» [1]. Народна педагогіка розглядає
усталені норми мовленнєвого спілкування, дає поради щодо
мовленнєвого етикету: «Що маєш казати, то наперед обміркуй»,
«Дав слово – виконай його», «Говори мало, слухай багато, а
думай ще більше». Засобами прилучення дітей до прекрасного є
також природа і праця. Дієвим чинником естетичного виховання
українська народна педагогіка вважає красу побуту, гармонію
речей і предметів в оселі («Хата, хоч і бідненька, але чиста й
чепурненька, а тому й гарна та веселенька»). Помічено, що
досить активно прилучається молодь до прекрасного через
мистецтво, особливо декоративно-ужиткову творчість. Батьки
передають у спадок технологію різьблення, прикрашання одягу,
виготовлення художніх виробів з глини, килимарства, ткацтва,
вишивання, кераміки, художньої обробки дерева [1].
Отже, у системі естетичного виховання народна педагогіка
чільне місце відводить музиці; народним пісням; фольклору;
пісенно-танцювальним
хороводам;
колядкам;
художнім
картинам; народному театру; іграм; святам; традиціям і обрядам
тощо [2]. Тож шляхів залучення молодого покоління до
прекрасного багато, і «всі вони мають одне призначення –
будувати щирі й доброзичливі взаємини між дітьми [3]. Як
бачимо, українська народна педагогіка використовувала
великий арсенал засобів, методів і прийомів естетичного
виховання. І лише вміле їх застосування «дає змогу дитині
змалку засвоювати основи естетичного виховання, навчатися
бачити прекрасне, прилучатися до художньої творчості, жити й
творити за законами краси» [1].
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Іванна Кухтарук
Науковий керівник – асист. Рудницька-Юрійчук І. Р.
Материнська та патернальна депривація
у дітей дошкільного віку в умовах сім’ї
Діти, які позбавлені батьківського піклування, одного із
членів сім’ї, або не отримують його в достатній кількості, з
будь-яких на те причин, залишаються однією з найбільш
соціально занедбаних і найменш психологічно захищених
структур нашої країни. Саме неповні сім’ї акумулюють у собі
найскладніші проблеми психологічного та соціального
становлення особистості.
Відсутність широких контактів і емоційних зв’язків дитини із
батьками, брак соціально-адекватних моделей поведінки, низька
моральна культура, не розуміння батьками важливості
сімейного виховання перешкоджає нормальному протіканню
процесу всебічного та гармонійного розвитку особистості,
соціальної адаптації дітей до самостійного життя. Дослідження,
проведені в різних країнах світу, свідчать про те, що
позбавлення дітей батьківського піклування з наступною
довготривалою психічною депривацією, призводять до
порушення фізичного, психічного та соціального здоров’я.
Першими дослідниками проблеми депривації були
представники класичного психоаналізу: З. Фрейд, Р. Шпіц,
А. Фрейд, Дж. Боулбі, Д. Робертсон, С. Фрейберг, М. Малер,
Д. Віннікот. У своїх працях вони зводять психічну депривацію в
дитячому віці до материнської та патернальної депривації, до
взаємовідносин «мати – дитина», «батько – дитина» [1].
Сім'я в нашому сучасному суспільстві має центральне
значення для психічного розвитку дитини. Тут кожен окремий
член виконує певну роль і задовольняє життєві потреби дитини
– фізичні, емоційні, інтелектуальні та моральні. При
обговоренні проблеми психічної депривації в дитячому віці
йдеться про незадоволення потреб дитини в материнській
любові, емоційному і тілесному контакті. Психологи вважають,
що реалізація потреб маленької дитини у безрозривному зв’язку
з батьками, важливіша, аніж задоволення фізіологічних потреб
[1]. Активність дитини в пізнанні навколишнього світу
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базується на почутті любові до матері. Довіра до світу,
відкритість до сприйняття нового, можливі за умови постійної
материнської турботи. Дефіцит емоційного тепла, який відчуває
дитина в дитинстві, надалі неможливо компенсувати. Справа в
тому, що маленька дитина не в змозі відновити перерваний
емоційний контакт з близькими людьми, вона стає до них
байдужою. У ході спостережень за сотнями малюків з'ясувалося,
що мовленнєвий розвиток дитини залежить, насамперед, від
батька, хоча, здавалося б, матері набагато більше спілкуються із
своїми дітьми. Було доведено, що, на відміну від матерів, які
значну частину проведеного з дитиною часу витрачають на
догляд і турботу, татусі, насамперед, грають з дитиною,
поводяться з ним як товариші в іграх. Вони витрачають на ці
ігри в 4-5 разів більше часу, ніж на годування, переодягання,
гігієнічні процедури і т. ін. Ряд відмітностей у батьківських і
материнських функціях виявлений у дослідженнях Р. Парку,
який є одним із провідних дослідників ролі батька у розвитку
дитини. Зокрема, ним доведено: діти, батько яких допомагав
сповивати, купати і годувати, реагують спокійно на присутність
незнайомої людини; вже в ранньому дитинстві дитина порізному ставиться до батька і матері: якщо їй потрібна турбота і
ласка, дитина звертається до матері, а якщо їй хочеться пограти
– до батька (двоє з трьох дітей, які вчаться ходити, вибирають
партнером для гри саме батька). Найбільш істотним і практично
нічим не замінним виявляється вплив батька на становлення
психосексуальної ідентичності, гендерної ролі як хлопчиків, так
і дівчаток [2].
Список літератури:
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Анастасія Кучера
Науковий керівник – асист. Колтунович Т. А.
Використання комп’ютерних технологій
у сучасному дошкільному навчальному закладі
Комп ютер – один із сучасних засобів інтелектуального
розвитку дітей. Він, з одного боку, розширює освітньо-виховні
можливості, систему комунікацій, дозвілля дитини, сприяє
зростанню інтересу до навчання, підвищує ефективність
останнього, розвиває дитину всебічно, а з іншого – комп’ютер –
потенційне джерело небезпеки у випадку його неправильного
використання чи несправності.
У наш час існують, щонайменше, три підходи до
застосування комп’ютера в ДНЗ: формування у дітей перших
навичок роботи з комп’ютером; застосування комп’ютера як
засобу навчання; використання комп’ютера як засобу, що
впливає на розвиток пізнавальних процесів дитини [1].
Проблеми комп’ютеризації дошкільної освіти, впровадження
комп’ютерів у навчально-виховний процес дошкільного
навчального закладу висвітлено у працях О. В. Бовть,
В. М. Бондаревської,
Ю. М. Васильєвої,
Є. К. Глушкової,
Ю. М. Горвиць, С. В. Гур’єва, Дж. Кілліана, Б. Хантера й ін.
Мета представленої публікації полягає у розкритті
особливостей та значення комп’ютерних технологій у навчанні
та вихованні дітей дошкільного віку.
У дошкільних навчальних закладах комп’ютерні програми
для ігор і занять використовуються з п’яти років, оскільки у
дітей цього віку вже розвинута символічна функція мислення,
яка є основним показником рівня розумового розвитку дитини
(Л. І. Божович, Л. О. Венгер, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін,
В. В. Давидов Д. Б. Ельконін, М. М. Подд’яков); сформоване
підґрунтя для переходу від наочно-образного до логічного
мислення (К. М. Моторін, М. О. Холодна, С. О. Шапкин і ін.).
З-поміж основних завдань для педагогів у напрямі
використання комп’ютерних технологій можна виокремити такі:
формування у дітей елементарних уявлень про комп’ютер як
сучасний технічний засіб, про можливості його використання в
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різних сферах життя; озброєння початковими знаннями,
уміннями та навичками самостійного оволодіння комп ютером
для ознайомлення з довкіллям, конструювання, малювання,
експериментування тощо; сприяння розвитку передумов
теоретичного мислення та інтересу до дій з комп ютерною
технікою [2].
Сучасні комп’ютерні ігри та навчально-розвивальні програми
для дітей дошкільного віку, дають можливість навчити дитину
класифікувати й узагальнювати, аналітично мислити в
нестандартній ситуації, досягати своєї мети, удосконалювати
інтелектуальні навички; розвивати у дитини швидкість реакції,
дрібну моторику рук, візуальне сприйняття об’єктів, пам’ять та
увагу, логічне мислення, зорово-моторну координацію, але вони
мають і негативних характер [3]. У дітей дошкільного віку існує
схильність до аддиктивної поведінки. Серед типових симптомів
аддикції варто наголосити на таких: відсутність мотивації
досягнення аж до відмови вважати себе суб’єктом діяльності; не
сформованість функції прогнозування поведінки; низький рівень
самоусвідомлення, а також відсутність навичок рефлексії; низький
рівень самоповаги аж до неприйняття образу власного «Я»;
самозахист від діяльності при появі труднощів; суперечливість між
самооцінкою та рівнем домагань; схильність до втечі від
реальності в ситуації фрустрації.
Отже,
використання
комп’ютера
значно
підвищує
зацікавленість дитини у навчанні, робить процес засвоєння
нових знань та уявлень про оточуюче більш швидким та
різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню старого
матеріалу, розвиває логічне мислення, поліпшує пізнавальну
активність, сприяє розвитку багатьох психічних процесів.
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Науковий керівник – доц. Ковальчук І.В
Соціально-педагогічні особливості підліткової
субкультури
Проблема формування особистості підлітка до теперішнього
часу залишається однією з самих складних проблем у вітчизняній
педагогіці. Її вирішення потребує комплексного науковопедагогічного підходу, адже процес формування особистості
складається з різних факторів: впливу спадковості, виховання в
сім’ї та школі, впливу навколишнього середовища [1].
Над цією проблемою працювали Т.Гурлєва, Дж.Мід,
А.Толстий, С.Фролов, А.Коен, Т. Парсонс і Ш. Айзенштадт.
У підлітковому віці взаємовідносини з дорослими починають
будуватися під впливом переживання нових почуттів, які
пов'язані з прагненнями до самостійності, дорослості та
самоствердження. Підлітки відмовляються від підвищеного
нормативного контролю з боку дорослих, відходять від
ідеалізованих, надуманих зразків дорослих, починають активно
відстоювати свої права на самостійність, висувають власні
пропозиції у вирішенні значної частини життєвих питань,
перестають виконувати вимоги дорослих щодо змін в їх
поведінці [1].
Субкультура - це система норм, цінностей, настанов,
способів поведінки і життєвих стилів певної соціальної групи,
яка відрізняється від пануючої в суспільстві культури, хоча і
пов'язана з нею.
Соціальному педагогові необхідно досліджувати та вивчати
неформальні групи через такі причини:
- потрібно знати, що відбувається в цій сфері, які
спостерігаються тенденції та напрямки для того, щоб могти
управляти цим процесом [2].
- малі неформальні групи належить розглядати як випадок
функціонування та розвитку суспільства. Вони є нашим
суспільством у мініатюрі, а невеликі групи значно простіше
дослідити, аніж суспільство загалом.
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Неформальні групи - це вільно утворені малі соціальні групи
людей, які вступають у постійну взаємодію для досягнення
особистих цілей.
Неформальні групи створюються не керівництвом шляхом
розпоряджень і формальних постанов, а членами організації
залежно від їхніх взаємних симпатій, спільних інтересів,
однакових прихильностей і таке інше. Ці групи існують у всіх
організаціях, хоча вони не відображені в структурних схемах.
Неформальні групи мають свої неписані правила і норми
поведінки, люди добре знають, хто входить в їх неформальну
групу, а хто ні.У в неформальних групах складається певний
розподіл ролей і позицій, ці групи мають явно чи неявно
визначеного лідера [2].
Головною характерною рисою неформальної групи є її
відособленість, абстрагування від культурних цінностей
старших поколінь, національних традицій. У масовій свідомості
сприйняття молодіжної субкультури часто має негативний
характер.
Іншою характерною рисою неформальної групи може бути її
авангардність, спрямованість у майбутнє, часто екстремальність.
Найчастіше ці риси поєднуються із повною відсутністю
серйозного фундаменту історичних і культурних традицій [2].
Отже, підлітковий вік − важливий етап підготовки до
дорослого життя. Підліток намагається знайти власний стиль
поведінки при цьому немаючи необхідного життєвого досвіду і
знань часто порушує дисципліну, виражає себе через соціально
неприйняті норми і правила.
Список літератури:
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Науковий керівник – асист. Олійник О.В.
Особливості формування навчально-пізнавальної
активності молодших школярів
Проблема формування навчально-пізнавальної активності
школярів є досить актуальною на сучасному етапі розвитку
суспільства. Це зумовлено, передусім, сучасними умовами
навчання
молодших
школярів,
що
характеризуються
гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особистості
дитини, спрямованістю на розвиток її ліпших якостей і
формування різносторонньої і повноцінної особистості.
У змісті розкриття сутності навчально-пізнавальної
діяльності школяра значний внесок зробили філософи,
психологи, педагоги: М. В. Дьомін , В. З. Коган, М. С. Квєтной,
С. Л.Рубінштейн, В. О. Петровський та інші.
Головне завдання освітнього процесу сучасної школи є те,що
учень має вчитися та пізнавати навколишнє середовище сам, а
вчитель – управляти його навчально-пізнавальною діяльністю.
Таким чином, формування навчально-пізнавальної діяльності
молодших школярів характеризується такими ознаками:
наявність безпосереднього мотиву; позитивною емоцією по
відношенню до діяльності;наявністю пізнавальної сторони цієї
емоції.
Кожну з наведених ознак обґрунтовує група умов, за яких
навчально-пізнавальний процес поступово переростає у стійку
необхідність. Саме педагог забезпечує умови, які конструктивно
реалізує на практиці.
Дані умови формування навчально-пізнавальної активності
учнів чітко виокремлюють групи засобів, що реалізуються через
забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя та учнів [1,
с.181].
Сучасний розвиток освітньої системи пропонує учителеві
велику кількість ідей, систем та теорій щодо навчання
молодших школярів. Серед них великі можливості для розвитку
навчально-пізнавальної діяльності надає психолого-педагогічна
система розвивального навчання [2, с.159]. Метою
розвивального навчання є формування особистості учня з
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гнучким розумом, активного, самостійного, прагнучого до
творчого мислення [2, с.171].
Тож сучасна навчально-пізнавальна діяльність здійснюється
так, щоб школярі шукали різницю між новинами та вже
отриманими знаннями, самостійно приймали альтернативні
рішення, мали змогу відкривати для себе щось нове, формувати
та обґрунтовувати власні ідеї та погляди за допомогою
різноманітних засобів навчальної співпраці.
З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що
результативність роботи над формуванням навчальнопізнавальної діяльності школярів повинна передбачати основні
аспекти цілевизначення обох сторін педагогічного процесу.
Отже, кінцевий результат роботи вчителя та учнів повинен
містити такф цілі: сформувати вміння учнів вчитися, самостійно
здобувати знання; позитивне ставлення учнів до навчання та їх
безпосередня активність на уроці; глибока навчальна мотивація
учнів, розвиток інтелектуально-творчих умінь; виховання
взаємодопомоги, взаєморозуміння у колективі та середовищі.
Список літератури:
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Оксана Кушнір
Науковий керівник – асист. Гуляєва М.М.
Роль соціального педагога
у подоланні суїцидальних намірів підлітків
Складнощі соціально-економічної ситуації в Україні
потребують термінового вирішення питань соціальнопсихологічного захисту молоді, адже Україна ввійшла до групи
країн з високим рівнем суїцидальної активності саме серед
молодих людей та підлітків.
Проблему підліткового суїциду (або ж самогубства)
розглядали у своїх працях А. Амбрумова, О. Єфімов,
Ю. Калінін, І. Андрущенко, Т. Шевцова, А. Сікалюк та інші.
Підлітковий суїцид є багатогранним явищем, адже
підлітковий вік – це проміжний етап між «дитинством» і
«дорослістю». У юнаків і дівчат з’являються нові обов’язки,
нові можливості і змінюється сфера їх діяльності. На цьому
етапі виникає відчуття дорослості. Найголовнішим чинником у
формуванні суїцидальних намірів підлітків є лабільна поведінка,
що характеризується різкими змінами у настрої. Саме тому
робота соціального педагога з даною категорією − невід’ємний
компонент у становленні особистості підлітка.
Існує доволі багато підходів до організації роботи
соціального педагога з підлітками-суїцидентами. Такі науковці
як Т. Шевцова та А. Сікалюк мету соціально-педагогічної
роботи з підлітками, які схильні до суїциду, вбачають у
сприянні молодій людині успішно розв`язати її проблеми.
А особливість роботи соціального педагога полягає у зменшенні
відчуття тривоги, безнадійності, неповноцінності [2]. Та
потрібно відмітити, що соціальний педагог під час роботи з
підлітками-суїцидентами повинен керуватися такою системою
надання допомоги: 1. Превентивна робота: проведення бесід,
тренінгів, круглих столів. 2. Виявлення дітей, які мають
труднощі у навчанні, проблеми в поведінці й ознаки емоційних
розладів: бесіди з вчителями, спостереження в класі, тестування,
опитування школярів. 3. Переадресування до спеціалістів:
дитячого психоневролога, психотерапевта, в соціальні служби.
4. Робота з сім’єю, рекомендації щодо перебудови сімейних
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стосунків, стилю виховання. 5. Рекомендації вчителям про вибір
індивідуального педагогічного стилю спілкування з певною
дитиною. 6. Психологічна просвіта учителів і батьків:
психолого-педагогічні семінари, виступи на батьківських
зборах, де пропонуються рекомендації для поліпшення
емоційного клімату в сім’ї. 7. Робота з педагогічним
колективом: психолого-педагогічний консиліум чи спеціальна
педрада, присвячена профілактиці суїцидів; індивідуальні бесіди
та консультації з педагогами за результатами анкетування,
спостереження, рекомендації з вибору адекватних методів
стосовно класу в цілому і окремих учнів. 8. Робота з
підлітками, які схильні до суїциду[1, с. 64-66].
Головним принципом роботи соціального педагога з
підлітками-суїцидентами є добровільність і конфіденційність.
Соціальний педагог повинен володіти емпатійними здібностями
для того, щоб підтримати підлітка. Згідно з Типовою посадовою
інструкцєю соціального педагога він повинен співпрацювати із
психологом, який допомагає йому у розгляді проблемних
ситуацій.
Наприкінці зауважимо, що в умовах сучасної соціальноекономічної кризи особистість опинилась у надскладних
життєвих умовах, які вимагають від неї надмірного зусилля,
щоб вижити. Завдяки цьому духовний та психічний стан
людини досягає найвищої напруги, що призводить до повної або
часткової втрати сенсу життя і, на жаль, не дає можливості
адекватно сприймати кризову ситуацію й особистісний
конфлікт. Тому робота соціальних педагогів вимагає
координації всіх зусиль для поліпшення соціальнопсихологічного захисту молодого покоління.
Список літератури:
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Ірина Лашкіба
Науковий керівник - доц. Пасніченко А.Е.
Теоретичні підходи до визначення психологічного
феномену «толерантність до невизначеності»
Життя сучасної людини має високий темп, зумовлений
багатьма факторами економічного, соціального та політичного
характеру: бурхливий розвиток інформаційних технологій,
розповсюдженість світової мережі, процеси глобалізації та
виступи антиглобалістів, часті випадки тероризму, нестабільна
політична га економічна ситуація в країні і світі, гендерна та
расова дискримінація та багато інших. Невизначеність є
природною властивістю кризових явищ (П.Лушин [2]). Значну
роль у процесі прийняття рішення в невизначених
(екстремальних) умовах відіграє толерантність / інтолерантність
особистості до змін і спосіб реагування на невизначені ситуації.
У психології толерантність до невизначеності (ТН) − нова
проблема. Принцип невизначеності в загальній науці є одним з
провідних на даному етапі розвитку, змінивши принцип
причинності та детермінізму. Проблема ситуаціонізму та
диспозиціоналізму в психологічних поясненнях в контексті
аспекту принципу невизначеності набуває нового звучання.
Відкритість і незавданість регулятивних профілів любого
вибору, довільних і самовизначених дій людини - умова її
діяльнісних та позадіяльнісних форм активності (Т.Корнілова,
2003). За П.Лушиним, невизначеність є першорядною
характеристикою перехідного періоду, на ряду з неможливістю
стратегічного планування та превалюванням EQ над IQ [2].
У невизначених ситуаціях включається природна саморегуляція
відкритої системи, якою є будь-яка особистість. Толерантність
як якість особистості вважається необхідною для успішної
адаптації до нових неочікуваних умов. Нетолерантні люди
проявляють категоричність, нездатність до змін. Психологічну
сутність феномена ТН розуміють як: особистісну змінну
схильність
(І.Френкель-Брунсвік,
1949);
індивідуальну
(С.Баднер, 1962); здібність, що має відношення до когнітивної
та емоційно-вольової сфери особистості (Р.Халлмен); тенденцію
сприймання (Р. Нортон, 1975): здатність розмірковувати над
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проблемою (Р.Бріслін); культуральну складову (Г. Хофстеде,
1984); розбіжність реакцій (Д.Маклейн); характеристику
індивідуальної саморегуляції (К.Стойчева); різновид когнітивного стилю (А.Колмен, М.Холодна); «внутрішню» толерантність (М.Міріманова та А.Обухов); соціально-психологічну установку (О.Луковицька, 1998); особистісну характеристику, що виявляється у здатності переносити ситуації невизначеності (П.Лушин), властивість особистості, яка дозволяє
витримувати кризові прояви, пов'язані з невизначеністю
смислових підвалин власного буття, що виникають під час
переходу до нової ідентичності (А.Гусєв, 2009).
Інтерес до феномену «толерантність до невизначеності» з
боку вітчизняних науковців з'явився наприкінці XX ст.
(М.Шалаєв, 2004; Р.Єремеєва. 2009; О.Дубук; Е.Носенко й
М.Шаповал), що створює певні труднощі через багатовимірність
підходів до перекладу та трактувань. А.Гусєв (2005) визначає
ТН як «властивість особистості, яка дозволяє витримувати
кризові прояви, пов'язані з невизначеністю смислових підвалин
власного буття, що виникають під час переходу до нової
ідентичності» [1]. Вікіпедія визначає ТН як здатність сприймати
інформаційну невизначеність (двозначність) і реагувати у
нейтральний та відкритий спосіб. Рівні ТН корелюють з
креативністю, схильністю до ризику, гнучкістю, життєвим
стилем, орієнтацією на крос-культурну різноманітність і
лідерським стилем.
Отже, ТН є відносно новим конструктом у психологічній
науці. Його розглядаємо як інтегральну властивість особистості,
яка дозволяє витримувати (чи не витримувати, у випадку
інтолерантності) перехідні (кризові) ситуації і містить
когнітивну і поведінкову складові, на які впливають
різноманітні фактори.
1.
2.

Список літератури:
Гусєв
А.И.
Проблематика
научной
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Катерина Ликса
Науковий керівник – доц. Доскач С.С.
Психологічні особливості прояву тривожності
в дітей молодшого шкільного віку
Мето статті є дослідження рівня тривожності в дітей
молодшого шкільного віку.
Тривожність
як
психічний
стан,
характеризується
специфічним переживанням страху, що пов'язаний з
негативними передчуттями чи навіть побоюваннями щодо
наслідків власної діяльності.
Саме у період адаптації дитини до навчання у школі виникає
цей емоційний стан. Поява тривожності у дітей молодшого
шкільного віку зумовлена зміною різних видів діяльності з
дитячої – гри, на більш дорослу – шкільну. Що відбувається в
умовах імовірних несподіванок та очікувань як при затримці
приємних емоцій, так і при очікуванні неприємностей.
A.M. Пріхожан виділяє такі особливості тривожних дітей у
школі. Зокрема, визначення рівня тривожності як властивості
особистості, особливо важливе тому, що ця властивість багато в
чому зумовлює поведінку дитини.
Проведене нами дослідження на базі ЗОШ №10 м. Кам'янцяПодільського виявило такі результати.
Виявлено, що в другому класі більшість дітей з підвищеною
тривожністю. Зокрема, за результатами «Тесту шкільної
тривожності Філіпса» у дітей молодшого шкільного віку
виявився досить високий рівень тривожності, а також високі
показники за наступними факторами не відповідати
очікуванням навколишніх такими - 50%, низька фізіологічна
опірність стресу - у 63,6%.
У значної кількості дітей молодшого шкільного віку (40,9%)
головним чинником високої тривожності виявився страх не
відповідати очікуванням оточення.
Проведене нами дослідження показало, що високий рівень
тривожності характерний для періоду адаптації до шкільного
навчання. Існує багато страхів, виникнення яких не пов'язане з
навчальною діяльністю. Діти молодшого шкільного віку 7-10
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років бояться: залишатися самі вдома, захворіти, темряви,
казкових персонажів тощо.
Для успішного подолання цих проблем нами розроблено
комплекс заходів, які матимуть велике значення для практики
навчально-корекційного процесу, що допоможе вчителям у
співпраці з психологами попередити або подолати шкільну та
особистісну тривожність, а також сприятиме гармонійному
розвитку особистості учня молодшого шкільного віку.
Список літератури:
1. Левитов Н.Д. Психологическое состояние беспокойства, тревоги
// Вопросы психологии, 1969.-№ 1.-С. 131-138.
2. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. - М.: Знание, 1989. 80 с.
3. Прихожан A.M. Тревожность у детей и подростков:
психологическая природа и возрастная динамика / A.M.Прихожан. М.: Просвещение, 2000. - 160с.
4. Диагностика
и
психотерапия
внутреннего
конфликта./Фанталова Е.Б.-2001.-128с.
5. Психология личности: тесты, опросники, методики / Авторысоставители: Н.В.Киршева, Н.В.Рябчикова. - М.: Гелікон, 1995. - 236 с.
6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и
тесты: учеб. пособие. / Д.Я.Райгородский - Самара: Издательский Дом
"БАХРАХ - М", 2002. - 672 с.

188

Олена Ліщинська
Науковий керівник - доц. Ніколенко О. С.
Спілкування психолога
як основний спосіб комунікації
Дослідження комунікативної сфери діяльності психолога
спрямовані на виявлення максимальної ефективності та
продуктивності його професійної самореалізації.
Актуальність даної проблеми, на нашу думку, в тому, що
спілкування людини даної професії – це мистецтво, яким може
оволодіти не кожен, але саме воно допомагає людям створювати
новий простір для взаємодії.
Наше дослідження спрямоване на виявлення таких
особливостей, які би вказали на відмітність комунікативної
сфери психолога та пересічної особистості.
Окреслюючи поняття «професійне спілкування», можна
визначити його як спеціально організований на наукових
засадах, керований процес обміну повідомленнями, організації
взаєморозуміння,
досягнення
оптимальної
взаємодії,
взаємопізнання в різних видах діяльності учасників професійно
спрямованої комунікації.
Стиль спілкування - це сукупність стійких, повторюваних
прийомів ведення самого процесу спілкування. Різноманітні
комунікативні установки, знання, вміння і навички у кожної
людини утворюють відносно стійку єдність, яка відрізняє
спілкування однієї людини від спілкування іншої [1].
Зіставлення індивідуального стилю спілкування із
загальноприйнятим
дозволяє
виділити
три
види
їх
співвідношення: 1) копіюючий (відображає механічне засвоєння
загальноприйнятих норм, стандартів спілкування і не носить
2)
індивідуалістичний
особистісного
характеру);
(характеризується протиріччям щодо загальних норм, при якому
яскраво виражається оригінальна логічна і граматична
недбалість мови); 3) оптимальний стиль (характеризується
гармонійним
поєднанням
індивідуального
стилю
та
загальноприйнятого, проявляється як індивідуальні варіації
комунікативної поведінки в межах загальноприйнятої норми).
До умов успішності професійного спілкування психолога
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можна також віднести комунікативні вміння психолога. Під
комунікативними вміннями І.Г. Малкіна-Пих розуміє «якості
особистості та готовність до свідомого успішного здійснення
комунікативної діяльності (спілкування) в єдності трьох її
сторін (комунікація, інтеракція, перцепція)» [2, 69].
Комунікативна сторона спілкування пов’язана з обміном
інформації, збагаченням знаннями; інтеракційна полягає в
організації взаємодії та передбачає вміння обрати оптимальну
стратегію і тактику спілкування, саморегуляцію; перцептивна
забезпечує формування образу іншої людини та забезпечує
сприйняття людей один одним.
Важливим елементом також є невербальне спілкування, що
проявляється у жестах, міміці, візуальному контакті, швидкості,
гучності та якості голосу і т.д. Американський психолог Дж.
Трейгер назвав невербальні засоби спілкування емоційною
мовою, адже саме вони «говорять» нам про почуття
співбесідника.
Отже, спілкування у професійній діяльності психолога є
надзвичайно складним і відповідальним. Якщо ж в інших
професіях надається явна перевага або інформаційній сфері, або
емоційній, то діяльність психолога-практика передбачає
гармонійне поєднання цих обох вказаних складових. Саме тому
наші дослідження спрямовані на виявлення проявів як цілісної
структури спілкування, в діяльності психолога, так і окремих її
елементів.
Емпіричні дослідження дадуть нам, на нашу думку, змогу
виявити сильні та слабкі сторони комунікативної сфери та
підтвердити їх важливість у діяльності психолога-практика, як
особистісно значимої характеристики. Це забезпечить більш
ефективну професійну діяльність.
Список літератури:
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Наталія Мазур
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Психологічна готовність військовослужбовця
На державну прикордонну службу України покладаються
завдання - забезпечення недоторканості державного кордону та
охорони суверенних прав нашої держави. Успіх виконання
цього завдання залежить від рівня професійної готовності
персоналу до виконання службових обов’язків.
Платонов К.К., Дружинін В.Н., Дяченко М.І. та Кандибович
Л.А. вважає, що:”психологічна готовність є психічним станом,
що характеризується мобілізацією ресурсів суб'єкта діяльності
та оперативне чи довгострокове виконання конкретної
діяльності” [1; с.416]. К.К.Платонов у структурі готовності
виділяє моральну, психологічну й професійну готовність [3;
с.41]. Психологічна готовність має свою структуру, в якій
розрізняють тривалу готовність і тимчасовий стан готовності [5;
с.37]. Тривала готовність − структура, куди входять:
1) позитивне ставлення до певного виду діяльності, професії;
2) риси характеру, здібності, темперамент, мотивація, адекватні
вимогам діяльності; 3) необхідні знання, навички, вміння;
4) стійкі, професійно важливі особливості сприйняття, уваги,
мислення, емоційно-вольові процеси [4; с.57]. Тимчасова
готовність відбиває особливості й підвищує вимоги майбутньої
ситуації. Її основними рисами є відносна стійкість, дієвість
впливу процес діяльності, відповідність структури готовності
оптимальним умовам досягнення цієї мети.
Характеризуючи готовність, як властивість особистості,
треба звернути увагу на динамічна структуру стану
психологічної готовності — ряд особистісних характеристик,
необхідних у діяльності офіцерів, основні серед яких:
1) мотиваційні — потреба успішно виконувати це завдання,
інтерес до діяльності, прагнення домогтися успіху таі показати
себе якнайкраще;
2) пізнавальні — розуміння обов'язків, трудовий завдання,
оцінка її значимості задля досягнення кінцевих результатів
роботи й особисто (з погляду престижу, статусу), уявлення
ймовірних змін обстановки тощо;
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3) емоційні — почуття професійної та соціальної
відповідальності, упевненість у успіху, наснагу;
4) вольові — управління собою і мобілізація сил,
зосередження на завданні, відволікання від заважаючих впливів,
подолання сумнівів, страху [4].
М.І. Дяченко та Л.А. Кандибович розуміють готовність, як
настанову обистості на певну поведінку, установка на активні
дії, пристосування особистості для успішних дій в даний
момент, зумовлені мотивами і психічними особливостями
особистості. Ці вчені виділяють завчасну, загальну, або тривалу,
готовність і тимчасову, ситуативну (стан готовності). Перша
являє собою раніше придбані настанови, знання, навички,
вміння, мотиви діяльності. На основі її виникає стан готовності
до виконання тих чи інших поточних завдань діяльності.
Тимчасовий стан готовності - це актуалізація, пристосування
всіх сил, створення психологічних можливостей для успішних
дій в даний момент [2; с.125].
Отже, психологічна готовність військовослужбовця − це
стан, який допомагає успішно виконувати свої обов'язки,
правильно використовувати знання, досвід та особисті риси, які
дозволяють зберігати самоконтроль і перебудовувати діяльність
у разі непередбачених перешкод. Тому дуже важливо, щоб
військовослужбовець усвідомлював важливість своїх обов’язків
був психологічно готовим до виконання поставлених перед ним
завданнями.
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Іванна Мазуркевич
Науковий керівник – асист. Чорней І.Д.
Гурткова робота з трудового навчання
як форма позакласної роботи в початковій школі
Концепція позакласної освіти та виховання вказує на
важливу роль художньо-естетичного виховання в гуртку, що
забезпечує художньо-естетичну освіченість та вихованість
особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення,
формування її художньо-естетичної культури засобами
найвищих національних і світових культурологічних надбань,
сприяє виробленню умінь примножувати культурно-мистецькі
традиції народу [1].
Передумови для розвитку конкретних якостей дитячої
особистості, формування навчальних та соціальних умінь
створює гурткова робота, вона дозволяє не переривати лінії
виховання, навчання та розвитку дитини. Робота в гуртках
цілеспрямовано сприяє вихованню та розвитку пізнавальних і
творчих здібностей молодшого школяра в ігровому,
інтелектуальному,
художньому,
практичному
та
комунікативному видах діяльності.
Основними завданнями гурткової роботи є цілеспрямований
розвиток
обдарованих
дітей,
створення
максимально
сприятливих умов для інтелектуального розвитку учнів
початкової школи, надання можливостей молодшим школярам
реалізувати власні творчі здібності під час здійснення досліднопошукової діяльності [2].
Зміст і форма роботи гуртків, у яких працюють діти
молодшого шкільного віку, мають свої особистості, зумовлені в
основному психофізіологічними характеристиками та рівнем
навчальної підготовки дітей. У таких гуртках діти працюють
невимушено за інтересами, виконують відповідно нескладні
завдання, аналізують готові вироби, розробляють нові.
Гурток покликаний нести дитині, насамперед, радість від
виконаної роботи, моральне задоволення від спілкування у
групі, розвиток її творчих здібностей, бажання бути корисним
не лише для себе, а й для оточуючих. Не менш важливим
завданнями гурткової роботи є: навчити дитину бачити красу, а
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ще більш – творити цю красу; розвивати фантазію; з простого і
непомітного, на перший погляд , створити красиве і неповторне,
що милуватиме погляд і радуватиме душу.
Позакласна робота базується на основі спільних принципів
навчання і виховання школярів. Разом з тим, при організації
різних видів позакласної роботи необхідно врахувати їх
специфічні принципи, зокрема: добровільність у виборі учнями
тих чи інших форм і конкретного змісту позакласної роботи з
врахуванням їх особистих інтересів; масовість позакласної
роботи; опора на самостійність , індивідуальність та ініціативу
учнів у створенні різних гуртків і проведенні масових
позакласних заходів; суспільно-корисна спрямованість і творчий
характер різних видів позакласної роботи [3, с. 22].
Особливість позашкільної, позакласної роботи полягає у
проектуванні таких педагогічних методик і технологій, які
могли б як найактивніше допомогти дітям зорієнтуватися і
самореалізуватися у складній багатогранній соціокультурній
ситуації.
Враховуючи специфіку позашкільної виховної роботи,
визначаємо діяльність учня, як один з найважливіших чинників
виховання. Лише активна участь у навколишньому житті дають
стійкі переконання, утверджують людину у вірі. Щоразу
стикаючись з діяльністю, учень вирішує, як ставитись до певних
життєвих ситуацій, яку позицію зайняти. Тому заняття в гуртках
сприяє формуванню моделі поведінки дитини.
Гурткова робота як один із видів позакласної роботи є
невід’ємною складовою в навчально-виховному процесі освіти
взагалі.
Список літератури:
1. Концепція позашкільної роботи у загальноосвітній школі //
Рідна мова. –1996. – №6. – С.48-55.
2. Липецький О. Формування соціальної компетентності учнів
технічних гуртків / О.Липецький // Позашкілля. № 5 (53), травень 2011.
– С.12-13.
3. Кобрій О. Методика позаурочної діяльності / О.Кобрій,
М.Чепіль. – Дрогобич: Відродження. –1999. – С.21-25.
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Ольга Майданська
Науковий керівник – доц. Предик А.А.
Формування естетичної культури молодших
школярів у процесі театралізованої діяльності
На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються
значні зміни, як у соціально-економічній, так і культурній
сферах життя України. У зв’язку з цим Державною
національною програмою “Освіта (Україна ХХІ століття)”
пріоритетними визначено гуманізацію та гуманітаризацію
системи освіти, що має сприяти вихованню й розвитку духовної
культури підростаючого покоління. Формування естетичної
культури у процесі театралізованої діяльності є однією з
актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики.
Суспільна потреба в естетичній освіті та вихованні
громадянина України, державні документи (Державна
національна програма “Освіта”(Україна ХХІ століття), Закон
України “Про загальну середню освіту”, Національна доктрина
розвитку освіти в Україні, “Концепція художньо-естетичного
виховання”, “Національна програма виховання дітей та
учнівської молоді в Україні” та ін.) спрямовують педагогічну
науку і шкільну практику до пошуку оптимальних і
перспективних шляхів формування естетичної культури
особистості.
Саме багатогранність театралізованого мистецтва молодших
школярів та різноманітні форми театралізованої діяльності
виступають домінантою в навчально-виховному процесі й
стимулюють розвиток творчої особистості [3, с.121].
Актуальними є питання розробки та реалізації цілісної
програми формування естетичної культури молодших школярів
у процесі театралізованої діяльності на основі особистісно
зорієнтованого
підходу,
яка
б
охоплювала
сфери
життєдіяльності особистості й враховувала вимоги нормативних
документів розвитку освіти в Україні щодо забезпечення
естетичного виховання, оволодіння учнями знаннями й
уміннями в галузі мистецтва.
Значний внесок у розробку мети, принципів і реалізацію
змісту естетичного виховання зробили Г.Бояджиєв, А.Комарова,
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М.Кнебель, Л.Масол, Н.Миропольська, В.Орлов, О.Рудницька.
Загальнонаукове та теоретичне значення мають праці вчених,
у яких розглядається естетична культура особистості в цілісній
структурі культури (М.Бахтін, Л.Губерський, Д.Джола, І.Зязюн,
М.Каган, Л.Левчук, В.Мазепа, С.Уланова та ін.). Основу для
вивчення закономірностей розвитку структурних компонентів
естетичної культури особистості становлять психологічні
дослідження І.Беха, О.Кононко, О.Леонтьєва, С.Рубінштейна та
ін. Тож мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні
й експериментальній перевірці ефективності змісту та методики
формування естетичної культури молодших школярів у процесі
театралізованої діяльності [ 2, с.200].
Емоційності навчання як одному із компонентів естетичного
розвитку особистості надають важливого значення методисти
Н.Бібік, Н.Ігнатенко, Л.Руденко, О.Савченко, В.Мартиненко,
М.Шпак та ін.
Отже, наявні суперечності: між об’єктивною потребою у
формуванні естетичної культури молодших школярів у процесі
театралізованої діяльності та невизначеністю педагогічних умов
здійснення означеного процесу у взаємозв’язку урочної та
позаурочної роботи; між високим естетико-виховним
потенціалом
театрального
мистецтва
і
недостатнім
використанням його у шкільній практиці; між усвідомленням
естетико-виховного значення театралізованої діяльності і
недостатньою
розробкою
науково-методичних
засад
впровадження її в навчально-виховний процес [1, с.195].
Список літератури::
1. Бітаєв
В.А.
Естетичне
виховання
як
компонент
культуротворення // Мультиверсум: Філософський альманах. – К.: Укр.
центр духовної культури. – 2003. – Вип.36. – С. 190-200;
2. Масол Л.М. Методика навчання містецтва у початковій школі. –
Харків: Ранок. Веста, 2006. – 256 с.
3. Сєрих Л.В. Розвиток естетичної культури молодших школярів у
процесі театралізованої діяльності // Українська культура: питання
історії, теорії, методики: Зб. матер. Всеукраїнської конф. студентів і
молодих учених. – Херсон, 2005. – С. 119-122.
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Тетяна Максимюк
Науковий керівник – асист. Фесун Г.С.
Прокрастинація та сприйняття часу:
гендерний аспект
Двадцять перше століття стало вибуховим у розвитку
новітніх технологій. Людині, яка живе у вирі цих подій, дуже
важко виокремити важливі справи та другорядні. Що ж саме
може спричинити нераціональне використання часу? У науковій
літературі цьому феномену дали назву прокрастинація, що
означає схильність до постійного відкладання «на потім»
неприємних справ [3].
Для більш глибокого аналізу феномену прокрастинації ми
дослідили роботи, які поклали початок науковому аналізу
згаданої проблеми. К.Лей визначає даний термін як добровільне,
ірраціональне відкладання запланованої діяльності, незважаючи
на негативні наслідки, які можуть дорого обійтися людині у
майбутньому [4]. Ряд учених на чолі з П.Стіллом відзначають,
що «синдром завтра» існував у історії людства завжди.
З’ясуванню сутності та механізмів феномену прокрастинації
присвячені дослідження Я. Варварічева, Е.Михайлова,
Н.Шухова. Разом з тим, за відсутності необхідної кількості
фахових досліджень із проблеми взаємозв’язку прокрастинації
та гендерних особливостей цих психологічних феноменів тема
дослідження потребує більш детального аналізу та дослідження.
У рамках нашого наукового дослідження здійснена спроба
виявлення взаємозв’язку прокрастинації з певними станами
особистості та їх впливом на відчуття компетентності у часі.
Вибірку нашого дослідження склали студенти 3-4 курсів,
спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» у
кількості 40 чоловік.
У проведеному дослідженні здійснено комплексний
теоретико-методологічний аналіз феномену прокрастинації та її
взаємозв’язків з певними станами та характеристиками
особистості, у результаті чого сформульовано ряд висновків.
Визначено, що при збільшенні рівня прокрастинації у
людини буде зменшуватись її цілеспрямованість.
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Виявлено, що феномен прокрастинації є більш поширеним у
людей з переважанням фемінних рис. Разом з тим, у людей з
переважанням маскулінних рис буде високий рівень готовності
до дій.
З’ясовано, що при високій упевненості у людини буде
високий рівень компетентності у часі та низький рівень
прокрастинації. Водночас підвищення рівня впевненості буде
позитивно впливати на зменшення прокрастинації.
Здійснивши кореляційний аналіз з такими трьома
характеристиками як компетентність у часі, прокрастинація та
гендерні особливості ми виявили, що вони не є
взаємозалежними.
Отримані дані можуть бути використані для розробки
корекційних програм та вправ на зниження прокрастинації, що у
свою чергу дозволить визначити рамки та умови більш
ефективного функціонування особистості у часі, його
раціонального планування та використання. Перспективними
залишаються дослідження взаємозв’язку прокрастинації з
іншими станами та характеристиками особистості, зокрема
тривожності, які надалі ми плануємо здійснити в наступних
дослідженнях.
Список літератури:
1. Бендас Т. В. Гендерная психология /Т.В.Бендас. – СПб.: Питер,
2006. – 431 с.
2.Берн Ш. Гендерная психология /Шон Берн-СПб: ПроймЕврознак, 2007. – 318с.
3. Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм,
лень / Е. П.Ильин. – М.: Питер, 2011.
4.Мохова С. Б., Неврюеев А. Н. Психологические корреляты общей
и академической прокрастинации у студентов // Вопросы психологии.
– 2013. – №1. – С. 24–35.
5. Тартаковская И. (ред.) Гендер для чайников/ И.Тартаковская . –
М.: Звенья, 2006. – 264 с.
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Наталія Маліцька
Науковий керівник – доц. Залуцький О.В.
До 85-річчя з дня смерті Євсевія Мандичевського
У липні 2014 року минає 85 років з дня смерті нашого
буковинського краянина, музикознавця світового рівня Євсевія
Мандичевського.
Першопроходець у галузі дослідження музичного мистецтва
Буковини ХХ століття, автор книги «Музична Буковина»
Кузьма Демочко цитує на її сторінках одну з австрійських газет,
яка вважала музикознавця, педагога, композитора Євсевія
Мандичевcького «живою музичною енциклопедією»[1].
Лондонська ж газета «Times» оцінюючи багатогранну
діяльність митця, писала, що в Англії у галузі музикознавства не
знайти подібного імені[1].
Народився Євсевій Мандичевський 18 серпня 1857 р. у селі
Молодія Глибоцького району Чернівецької області. Помер 18
липня 1929 р. у передмісті Відня.
Любов до музики, народної пісні відігравала важливе
значення у вихованні Євсевія. Під час навчання у Чернівецькій
гімназії, де музику викладав відомий український композитор
Сидір Воробкевич, його талант розкрився сповна.
У музичній школі при «Товаристві плекання музики на
Буковині», Є.Мандичевський брав уроки гри на віолончелі у її
директора, чеського музиканта, композитора Адальберта
Гржімалі.
Найбільше уваги під час навчання Євсевій приділяв
вивченню теорії музики, гармонії для подальшого зайняття
композицією. Він настільки досконало вивчив закони гармонії,
контрапункту, техніку композиторського письма, що за
недовгих три роки (у віці 14-17 років) створив аж 82 музичних
твори. У цьому часі він написав знамениту кантату «Сила
гармонії» для хору, оркестру і соліста, яка була виконана
вперше у Чернівцях під його власною орудою, а на конкурсі
молодих талантів у Лейпцигу твір був премійований стипендією
для навчання у Віденському університеті (1875-1880рр.) на
філософському факультеті.
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Тут він студіював історію музики, композицію у відомих
педагогів Е.Гансліка, Г.Ноттебома, Р.Фукса. По завершенні
університету Є.Мандичевський розпочав творчий шлях
диригента-хормейстера у Віденській музичній академії, а в
33-х річному віці став професором уславленої на весь світ
консерваторії, яка протягом десятиліть була одним із центрів
музичного життя Європи.
Тут Є.Мандичевський викладав гармонію, контрапункт,
історію музики та музичних інструментів, здійснив низку
наукових досліджень про творчість композиторів-класиків
Й.С.Баха, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта,
К.Черні, А.Брукнера, А.Дворжака, Й.Брамса Й.Штрауса.
Окрім написання численних наукових статей з теорії музики,
бібліографічних публікацій Є Мандичевський займався
критичним виданням творів згаданих композиторів. Зокрема,
здійснив повне видання творів Ф.Шуберта, Й.Гайдна в трьох
томах, уклав 26 томне видання творів Й.Брамса [2].
Є.Мандичевський є автором 11-ти українських хорів на слова
Тараса Шевченка, музики на тексти Юрія Федьковича, низки
обробок для хору у супроводі фортепіано, церковних мелодій,
12 літургій, молитви «Отче наш», «Тебе хвалимо», «Алілуя»,
канону на 3 голоси та інших творів.
Є.Мандичевський ніколи не забував про свій рідний край, тут
часто звучала його музика. Неабиякою популярністю у
чернівчан користувалася кантата «У краю буків», яка
неодноразово виконувалася під його керівництвом.
Своєю творчістю Євсевій Мандичевський зробив вагомий
внесок як у світову мистецьку скарбницю, так і у розвиток
українського музичного мистецтва на Буковині.
Список літератури:
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курсу «Музичне краєзнавство». Вип.: 9. / Укл.: О.В. Залуцький. –
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 35 с.
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Ольга Маруха
Науковий керівник – асист. Попов О. А.
Соціальний супровід молоді, яка повернулася
із місць позбавлення волі
Будь-яка молода людина, яка повернулася з місця
позбавлення волі, опиняється в складній соціальнопсихологічній та економічній ситуації, перебуваючи в центрі
динамічних позитивних і негативних соціальних процесів і
явищ. Труднощі молодої людини в адаптації до нового
середовища зумовлюють необхідність створення державою
належних умов для повноцінного повернення людини в соціум.
Згідно із Наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та
спорту України «Про затвердження Порядку здійснення
соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних
життєвих обставинах», молоді особи, які перебували у
виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та
повернулися з них або були засуджені до покарань без
позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань є
об’єктами соціального супроводу [3].
Соціальний супровід молоді, яка звільнена з місць
позбавлення волі, – це технологія соціальної роботи, яка полягає
у створенні умов для ресоціалізації молоді, яка відбула
покарання у закладах позбавлення волі, а у разі потреби – і
представництві її інтересів, правозахисній діяльності, з метою
дотримання її прав та свобод [2, с. 40-41].
Діючими суб'єктами соціального супроводу є органи
виконавчої влади та формування, що ними створені: служби у
справах дітей, наглядові комісії, патронажні служби та центри
соціальної адаптації, підрозділи органів внутрішніх справ,
центри СССДМ та заклади соціального обслуговування.
Основними організаційними формами соціального супроводу
є індивідуальна та групова робота. До основних методів
належать: консультування, представництво прав, психокорекція,
тренінгові форми набуття соціальної компетенції тощо.
Програма соціального супроводу має бути спрямованою на
адаптацію людини, яка повернулася з місця позбавлення волі, до
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соціуму, який за час її ув’язнення міг не тільки набути нових
рис, але для деяких засуджених кардинально змінитися [2, с. 38].
План соціального супроводу звільненої особи повинен
містити такі напрямки роботи:
- психодіагностика та психокорекція стану клієнта;
- правова допомога у формі групових та індивідуальних
консультацій;
- медична допомога (через проблеми здоров'я значної
частини колишніх ув'язнених, особливо щодо захворювань на
туберкульоз, інфекції, що передаються статевим шляхом,
ВІЛ/СНІД);
- заходи щодо пропаганди здорового способу життя;
- робота з родиною;
- робота з позасімейним соціальним оточенням;
- організація навчання, працевлаштування, змістовного
дозвілля [1].
Потенційний клієнт повинен розуміти, що позитивний
перебіг процесу його ресоціалізації можливий лише за умови
його активної співпраці з фахівцями, залученими до реалізації
плану соціального супроводу.
Отже, соціальний супровід сприяє процесу реабілітації та
соціальної адаптації молодих людей, що повернулися з місць
позбавлення волі, забезпечує їм можливості для повернення до
активної участі у житті суспільства.
Список літератури::
1. Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За
ред. Капської А. Й.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.
2. Методичні рекомендації для працівників центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді щодо роботи з молоддю, яка
звільнилася з місць позбавлення волі: Методичні рекомендації / За ред.
О.І. Пилипенка. – К: Держсоцслужба, 2006. – 112 с.
3. Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України
«Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які
опинилися у складних життєвих обставинах». – [Електронний ресурс].
Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0471-08
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Людмила Марцюга
Науковий керівник – проф. Руснак І. С.
Технологія «Педагогіка співробітництва»
в сучасній початковій школі
Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується
відходом від тоталітарної уніфікації та стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці виховання. Основу
інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми
педагогіки – проблема вивчення, узагальнення і поширення
передового педагогічного досвіду та проблема впровадження
досягнень
психолого-педагогічної
науки
в
практику.
Результатом інноваційних процесів є причинне використання
теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що
утворюються на межі теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом
нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.
Уся система освіти в Україні, і вище утворення в тому числі,
у даний час знаходиться під впливом ідей, сформульованих у
працях теоретиків загальної та педагогічної психології
(Л.С.Виготський, А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін, В.В.Давидов,
Ш.О.Амонашвілі та ін.) і передових практиків сучасної школи
(А.С.Макаренко, А.В. Сухомлинський і ін.). Ці ідеї знайшли
відображення в твердженні співробітництва як
основи
сучасного навчання та виховання [2].
Проблема навчального співробітництва активно і всебічно
розробляється в останні десятиліття в нашій країні і за рубежем.
Співробітництво – це гуманістична ідея спільної розвиваючої
діяльності дітей і дорослих, скріплене взаєморозумінням,
проникненням у духовний світ один одного, колективним
аналізом ходу і результатів цієї діяльності [2]. Важливо
відзначити, що самі учні по-різному ставляться до спільної
діяльності (А.К. Маркова, Т.А. Матіс). Дослідниками виділено
шість рівнів такого ставлення. Так, найнижчий – перший –
рівень характеризується негативним ставленням учнів до
спільного виконання навчальних завдань. «Діти не бачать і не
розуміють переваг спільної роботи, часто відзначають, що така
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форма занять значно ускладнить виконання поставлених
завдань, а співробітництво буде тільки заважати" [3].
В.О.Сухомлинський підкреслював необхідність олюднення
педагогіки, тому основним предметом у школі вважав
людинознавство, а Ш.О.Амонашвілі однією з головних
властивостей педагога називає доброту і любов до дітей, які
мають бути не тільки внутрішнім станом, але й головним
мотивом, стимулом педагогічної діяльності [1].
Психологічний аналіз навчального співробітництва і
спілкування як багаторівневої взаємодії викладача і учня
(навчальної групи) включає розгляд кожної з цих сторін як
суб'єктів навчальної діяльності і того, що характеризує їх обох.
Перше, що їх характеризує – це цілеспрямованість, активність і
умотивованість
діяльності.
Друга
характеристика
співвідноситься з рольовими позиціями обох суб'єктів
співробітництва і спілкування: одна позиція виявляє роль
учителя, викладача, вихователя, наставника; друга – роль учня.
Третя, що визначає обох суб'єктів, – обумовленість навчальної і
педагогічної
діяльності.
Для
втілення
педагогіки
співробітництва у сучасній школі необхідно: ретельно підбирати
вчительський колектив; забезпечити постійне спостереження
досвідченого психолога за навчально-виховним процесом;
створити умови, за яких змагальність у колективі в процесі
співробітництва не буде принижуючою; забезпечити дитині і в
школі і дома усвідомлення того, що тут її приймають і
розуміють.
Отже, педагогіка співробітництва – це ідеальний баланс
влади та підпорядкування всіх учасників виховного процесу, що
призводить до максимізації результатів та формування і
стимулювання
взаємоповаги і самоповаги в учнівському
колективі.
Список літератури:
1. Волков І.П. Вчимо творчості // Педагогічний пошук /
Упорядник І.М.Баженова. – К.: Рад. школа, 1988.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. –
М.: Логос, 2005.
3. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация обучения
и ее воспитание у школьников. – М., 1983. – 164 с.
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Ірина Мацьопа
Науковий керівник – асист. Чорней І.Д.
Ознайомлення молодших школярів з художньою
керамікою на уроках трудового навчання
Сучасна педагогіка скерована на відродження народної
освіти та виховання. І саме декоративно-прикладне мистецтво є
чудовим засобом залучення підростаючого покоління до
вивчення історії, мистецтва, звичаїв і традицій нашого народу. В
ньому закладено великий художньо-творчий і педагогічний
потенціал.
Художня кераміка – один з найпоширеніших видів
українського декоративного мистецтва. Зародившись у глибокій
давнині, вона за тривалий час свого розвитку досягла високого
художнього рівня й технічної досконалості. Вивчення історії
розвитку мистецтва кераміки, техніки та технології створення,
функціонального призначення керамічних виробів, змісту
орнаментальних мотивів, композиції та колориту дає
можливість всесторонньо пізнати традиції побуту, культури
українського народу [1, с. 34].
Такий вид художньої кераміки, як мала пластика,
типологічна група – іграшка, дозволяє опановувати техніку
ліплення з глини, знайомить з цим видом мистецтва школярів.
Керамічна іграшка проста, зрозуміла дітям і, безперечно
доступна для виготовлення учнями шкільних умовах.
Вихідним матеріалом для виготовлення керамічних виробів є
глина. Найкращі глини білого кольору без домішок, найбільш
поширена проста цегельна глина. Головним інструментом
гончара є гончарний круг та його руки. Застосовують також
різні допоміжні пристрої: шаблони, товщиномір, струна для
зрізання, губка, різак [3, с. 90].
Виготовлення глиняних іграшок – це особлива галузь
керамічної справи. Практика свідчить, що учні молодших класів
люблять ліпити, їм дуже цікавий процес створення в об’ємі
власного задуму. Але найголовніше, як свідчать численні
педагогічні дослідження, до ліплення дітей заохочує те, що вони
можуть зі шматка пластиліну чи глини неодноразово
виліплювати фігурки, змінювати їх, переробляти. Цей вид
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творчої роботи дає можливість відчути об’ємність, пластику і
навіть рухомість як матеріалу, так і створених фігурок, іграшок.
Створені дітьми об’ємні фігурки в дитячій уяві і в ігровій формі
набувають живих рис. У руках дитини вони рухаються,
“розмовляють”, сміються тощо [2, с.204].
Пластилін і пластика як матеріали ліплення зручні та
доступні для молодших школярів. Глина, як матеріал для
ліплення в шкільних умовах використовується дуже рідко. Це
пояснюється тим, що учні на початках не вміють акуратно
працювати з цим матеріалом.
Керамічна іграшка цікава дітям тим, що вона піддатлива для
творчості, фантазії. Навчати учнів основам ліплення, розвивати
у них відчуття об’єму, простору, пластики ефективніше і
доцільніше на традиціях народного мистецтва. Учням значно
цікавіше виліплювати типажів народної творчості, аніж ліпити
просто овочі, фрукти, листочки тощо.
Оволодіння обробкою матеріалів, художніми ремеслами
створює всі умови для розвитку особистості. Так, працюючи над
виробом суб’єкт має можливість розвивати слуховий, зоровий,
дотичний та м’язовий аналізатори, які в свою чергу впливають
на сприймання предметів. Разом з тим, формуючи у процесі
роботи над виробом певні знання, уміння та навички,
особистість людини розкривалась не тільки в естетичному та
фізичному напрямку, але і в розумовому.
Отже, ознайомлення учнів з народною керамічною іграшкою
та розвиток умінь створювати керамічні вироби розширює
діапазон пізнання, розвиває творчу активність, спонукає до
подальшої мистецької діяльності.
Список літератури::
1. Вербицька З. Народні ремесла / З.Вербицька. – ХарківТернопіль: Ранок, 2009. – 96с.
2. Найден О.С. Українська народна іграшка / О.С.Найден. – К.,
1999. – 256 с.
3. Школа ремесел: писанкарство, лозоплетіння, ліплення з глини./
упоряд. О.Колонькова. – К.: Шкільний світ. – 2008. – 112 с.
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Науковий керівник - асист. Фесун Г.С.
Особливості переживання екзистенційної кризи
юнацького віку
Усвідомлення
та
переживання
людиною
життєвої
перспективи починається в ранній юності, впливає на побудову
особистістю
життєвого
шляху,
розгортання
процесу
життєтворення, виступає показником зрілості особистості, тому
юнацький вік заслуговує на пильну увагу.
Кожен юнак у період свого особистісного і життєвого
становлення стикається із багатьма проблемними ситуаціями
вибору, які випробовують його на здатність самостійно і
відповідально приймати рішення.
Пошук сенсу життя є актуальним для людини на будь-якому
етапі вікового розвитку. Особливого значення він набуває в
період «подвійної кризи» - вікової та соціальної, яка і є
особливістю юнацького віку. Екзистенційна криза – це втрата
сенсу (екзистенційний вакуум), за В. Франклом «внутрішня
пустота», «переживання прірви». Відтворюючи сенс, людина
реалізує сама себе [2].
Процес усвідомлення юнаком екзистенційної інформації, як
повноцінне глибинне завершення самопізнання на цьому
віковому етапі, спирається на емоційне переживання цієї ж
інформації ще в ранньому дитинстві [1].
Специфікою переживання кризових періодів є актуалізація в
свідомості людини смислу свого життя, смислу свого існування,
оскільки основою для складання стратегії подолання криз є
система смисложиттєвих орієнтирів. Відсутність цих орієнтирів
стає витоком для розгортання кризи екзистенційного змісту.
Для того, щоб здійснити ретельний аналіз зазначеної
проблеми на базі Чернівецького університету імені Юрія
Федьковича проведене дослідження зі студентами 4-го курсу,
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ,
напряму «Практична психологія», денної форми навчання у
кількості 33 особи 20-21 років.
Підібрані методики дозволили діагностувати певні
особливості особистості студентів на даному віковому етапі.
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Реалізувавши психодіагностичне дослідження можна
сформулювати такі висновки:
1. Всі респонденти перебувають у стані самотності, що є
храктерним для нормативної кризи юнацького віку.
2. Найменш задоволеною і найбільш актуальною серед
потреб, запропонованих А. Маслоу студенти відзначили потребу
у безпеці, що дає нам підстави вважати це наслідком соціальної
ситуації у даному віковому періоді; в той же час, коли потреба у
самовираженні найбільш задоволена, що також може бути
показником найбільшої активності студентів для становлення у
суспільстві, у пошуку свого місця у соціумі.
3. У більшості студентів виявлено підвищену тривожність, як
ситуативну (реактивну), так і особистісну.
4. Пріорітетною цінністю серед студентів визначено
«Універсалізм», яка полягає у розумінні, терпимості і підтримці
благополуччя всіх людей і природи. Найнижчий ранг приписано
цінності «Влада». Такий результат нетиповий для періоду
юнацького віку, адже саме на даному етапі життя людина
прагне до здобуття соціального статусу, престижу.
Розглянувши особливості переживань екзистенційної кризи
юнацького віку можна констатувати, що під час юнацького
дорослішання («прилучаючись до суті людської екзистенції»)
дитяча первинна екзистенційна орієнтація при застосуванні
здатності до усвідомлення переходить до нової якості –
первинної екзистенційної інтеграції, де інтеграція – це
об’єднання розрізненої інформації про себе в єдине ціле, або
переведення загальнолюдських законів існування на власний
індивідуальний рівень.
Список літератури:
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ.
вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 1999.-672 с.
2. Варбан Е. А. Психодиагностика стратегий преодоления
критических жизненных ситуаций: некоторые подходы и методы / Е.
А. Варбан // Научный журнал Национального педагогического
университета имени М. П. Драгоманова. Серия № 12 Психологические
науки. - К., 2007. - № 17 (41), ч. 2. - С. 177-182.
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Аліна Микайло
Науковий керівник – асист. Гуляєва М.М.
Причини та наслідки шкільного буллінгу
Жорстоке поводження з дітьми визнано однією з найбільш
розповсюджених форм порушення прав людини у світі. Без
подолання цього згубного явища неможливо створити умови
для повноцінного розвитку дитини, реалізації особистості.
Актуальність вивчення і профілактики шкільного насильства
(буллінгу) як соціально-педагогічного явища зумовлюється як
масштабами поширення, так і тими наслідками, що воно
спричиняє. Особливо це помітно у середовищі школярів, де
спостерігаються крайні форми їхнього вираження з тяжкими
наслідками для тих, хто стає жертвами.
Проблема насильства, зокрема буллінгу, висвітлювалася
О. Дроздовим, В. Ролінським, А. Черняковою та іншими
науковцями. Ґрунтовніше цією проблемою займалися зарубіжні
вчені І. Бердишев, І. Кон, X. Лейманн, Д. Лейн, К. Лоренц,
Д. Ольвеус, Т. Фалд та інші.
Школа – це місце, де дитина проводить тривалий час свого
життя. На превеликий жаль, за даними досліджень, велика
кількість дітей стають жертвами шкільного насильства
(буллінгу) [1, с.121]. Насилля у школі (буллінг) – проблема, яку
не прийнято обговорювати. Її ніби не існує взагалі. Учителі,
дирекція закривають на неї очі, переживаючи за власну
репутацію, а батьки – за власних дітей, вважаючи, що дитина, а
тим більше підліток, повинна уміти постояти за себе в різних
дитячих колективах, або ж мовчки переводять його з однієї
школи в іншу. Однак проблема не зникає, а навпаки, – набуває
значно більших обсягів і жорстокості [3, c.10].
Існує багато причин, чому деякі діти здійснюють буллінг.
Найчастіше виділяють такі причини: помилкове уявлення про
те, що агрессивна поведінка допустима; бажання завоювати
авторитет в очах друзів і однолітків; бажання привернути увагу
впливових дорослих; нудьга, здирство, компенсації за невдачі в
навчанні чи громадському житті; через тиск батьків, через
жорстоке поводження батьків і відсутність їхньої уваги до
дитини. Часто діти вважають знущання способом стати
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популярними, керувати та мати вплив на інших, привернути
увагу, змусити інших їх боятися. Інші просто заздрять тим
дітям, над якими знущаються, а деякі навіть не усвідомлюють
почуттів жертви й обсяг шкоди від їхньої поведінки. Однак
наголошується, що буллінговій поведінці діти навчаються,
тобто не бачили б вони моделей жорстокої поведінки серед
дорослих, по телебаченню тощо, то таких загрозливих
масштабів буллінгу можна було б уникнути [1, c.120].
Найнебезпечніші у явищі буллінгу наслідки. Вони
позначаються не лише на жертві, а на усіх учасниках цього
процесу. Зокрема, у дітей, які стають об’єктами буллінгу, це
явище спричиняє низку психологічних проблем, а саме:
депресію, низьку самооцінку, проблеми зі здоров’ям, низьку
успішність, суїцидальні думки. Для таких дітей школа стає
місцем постійних випробовувань [2, с.126]. Учні, з яких
постійно знущаються, виявляють небажання ходити до школи,
їх успішність знижується. Також вони можуть ставати
замкнутими, надмірно тривожними, недовірливими [3, с.15].
Діти, які лише спостерігають знущання, також, як і самі жертви,
можуть почуватися в небезпеці.У них може спостерігатися
страх, нездатність діяти, почуття провини за бездіяння, а також
може виникати бажання приєднатися до процесу, особливо,
якщо в них немає стійкого ставлення до ситуації.
Найгіршими наслідками буллінгу у школі є випадки суїциду
серед тих дітей, з яких знущалися у школі. Ця проблема стає
проблемою життя тих дітей, які виявляються беззахисними в
цьому суспільстві, в цій школі, в цій групі людей, де їхня
самооцінка стає надто слабкою, а тиск на їхню особистість
надто сильним.
Список літератури:
1. Донченко О. Насильство, заборона і взірець як складові
педагогічної свідомості / О. Донченко // Соц. психологія. – 2005. –
№ 6. – С. 120-132.
2. Дроздов О.Ю. Проблеми агресивної поведінки особистості:
Навч. посіб./ О.Ю. Дроздов, М.А. Скок; Черніг. держ. пед. ун-т
ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – 156 с.
3. Ожийова О.М. Шкільне
насильство: сутність,
види,
профілактика: автореф. дис…. канд. соцiол. наук: 22.00.04 /
О.М. Ожийова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – С. 10-20.
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Любов Микитейчук
Науковий керівник – доц. Двіжона О.В.
Виховна цінність іграшки у ДНЗ
У наш не простий час стресів та психологічного
перенапруження, дитині необхідно час від часу це напруження
якимось чином знімати, а участь у народному ритуалі з
використанням народних іграшок, за дослідженнями вчених, один із найкращих видів психологічної релаксації. Цей аспект
незаперечно свідчить про користь застосування народних
традицій та використання народних іграшок в дошкільному
закладі.
Методологічна розробка дослідження: Антон Семенович
Макаренко назвав іграшку "матеріальною основою" гри.
А відомий учений Юхим Аркін говорив, що іграшка є
"життєвим нервом" гри [2, c. 28].
Найбільш
цінними
для
розуміння
морфології,
функціонування народної іграшки, її естетичної виразності є
історико-мистецтвознавчі дослідження (М. Грушевський,
І. Макарова, О. Найден, М. Некрасова, Т. Перевезенцева,
О. Сокович та ін.)
Українська іграшка характеризується інтернаціональністю,
оскільки наша держава досить різноманітна за етнографічним
складом. Оригінальність і неповторність народної іграшки
визначається також її національною своєрідністю вираження
культури і побуту народу, що символізує її звичаєво-традиційні
ознаки [1, c. 217].
Іграшка предає дитині культурний досвід народу від
покоління до покоління. А саме: вона знайомить з побутом,
звичаєм, традиціями, обрядами свого рідного краю.
Ознайомлюючись з цим у дитини формуються елементи
почуття патріотизму, навички ввічливого відношення з
близькими для дитини дорослими і однолітками, бережливого
відношення до іграшок і речей [3, c. 320].
Використання народної іграшки в процесі виховання сприяє
прилученню дитини до духовного, естетичного, побутового
досвіду народу.
А мистецтво іграшки й оформлення пробуджує у дитини
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естетичні почуття та переживання, формує естетичний смак
ірозвиває творчі здібності. Іграшка несе не лише екологічну а й
духовну чистоту [3, c. 313].
Граючись народною іграшкою, дитина приєднується до
етнонаціональної сфери образних уподобань, художніх
особливостей, які
мовою свого змісту розповідають про
виробничо –обрядову діяльність населення, тієї місцевості, того
краю, де вона проживає.
Отже, народна іграшка є специфічним витвором. Це не лише
предмет гри, вона дуже багато може розповісти про історію
своєї країни. Вона має пізнавальну цінність для дитини, несе в
собі інформацію, є естетичною і втілює оригінальну ідею.
Список літератури:
1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в
дошкільному закладі. - К., 2002. - 407 с.
2. . Найден О.С. Українська народна іграшка. Смислові та обрядові
основи // ОМ - 1991 - №3 - с.27-30.
3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів. /- К.: Академвидав, 2006. 456 с.
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Ганна Михайленко
Науковий керівник – доц. Кобилянська Л.І.
Теоретична підготовка соціальних педагогів у ВНЗ
до роботи в закладах інклюзивної освіти
Сьогодні на зміну ізольованому інтернатному утриманню
дітей з особливими потребами в Україні приходить їх
інтегроване навчання й виховання, соціально-реабілітаційні
заходи, що базуються на таких концептуальних підходах [2,
с.172-173]: реалізація для дитини-інваліда індивідуальних
програм, укладених на основі рівня її розвитку та можливостей;
здійснення ранньої соціальної реабілітації з їх участю та із
залученням сім’ї; рання соціальна інтеграція, максимальне
зняття соціальних перешкод (утримання у спеціальних
установах, суспільна ізольованість); поступовий перехід від
інтеграції у звичний освітньо-виховний простір до повної
інклюзії у нього. Реалізація цих завдань, окрім законодавчої
підтримки й зміни у цілому суспільних орієнтирів та ставлення
до “особливих дітей” передбачає підготовку та перепідготовку
спеціальних фахівців, у т. числі соціальних педагогів.
Інклюзивний підхід у системі освіти полягає у тому, що
загальноосвітні заклади різного типу, мають бути відкритими
для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних,
соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей.
Інклюзивна школа тлумачиться науковцями як заклад, який
забезпечує необхідні освітні послуги, зокрема: адаптує
навчальні програми й плани, фізичне середовище, методи та
форми навчання відповідно до потреб дітей з різними
нозологіями, використовує існуючі у громаді ресурси, залучає
батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних
послуг дітям [1,с.54-55]. У такому навчальному закладі повинна
працювати відповідна команда фахівців, серед них – педагоги –
учителі-предметники, що пройшли відповідну підготовку;
асистенти учителя; учителі-дефектологи, соціальні педагоги,
практичні психологи, логопеди та ін. Метою діяльності
соціального педагога є надання допомоги в соціалізації дитини,
її залучення до соціального середовища шляхом його прийняття

213

і перетворення відповідно до потреб та можливостей,
індивідуальних рис, здобутків й соціального досвіду.
У ВНЗ майбутні соціальні педагоги готуються до роботи в
закладах інклюзивної освіти, починаючи з опанування
теоретичними дисциплінами: “Вступ до спеціальності”,
“Соціальна педагогіка”, “Технології соціально-педагогічної
роботи”, “Технології роботи соціального гувернера” та ін.
Однак основне теоретико-практичне навантаження несе курс
“Основи інклюзивної освіти”, метою якого є формування
цілісної системи знань про філософські, нормативно-правові
організаційні та соціально-педагогічні засади інклюзивної
освіти в її історичному розвитку та на сучасному етапі у країнах
Заходу та в Україні. У результаті вивчення цієї дисципліни
студенти отримують знання про зміст та основні напрями
діяльності,
функції,
обов’язки
соціального
педагога
інклюзивного освітнього закладу; суттєві відмінності
інклюзивного навчання дітей в умовах загальноосвітньої школи;
специфіку соціально-педагогічного супроводу інклюзивної
школи; особистіснозорієнтовану модель навчання, зокрема
освітні технології та інноваційні методики викладання; а також
уміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати змістове
наповнення
соціально-педагогічного
супроводу
роботи
інклюзивної школи; планувати та організовувати роботу з
дітьми, батьками, співпрацю з педагогічним колективом. Цей
курс вивчається студентами 5-курсниками, окремі з яких згодом
мають змогу пройти переддипломну соціально-педагогічну
практику у загальноосвітніх інклюзивних школах (класах).
Отже, у підготовці майбутніх соціальних педагогів для цієї
роботи необхідно не лише опанувати професійно-значущими
компетенціями, практичним інструментарієм, а й “філософією
інклюзії”, тобто відповідним світоглядними переконаннями.
Список літератури:
1.Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [За заг. ред.
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Юлія Мицкан
Науковий керівник – доц. Комісарик М.І.
«Важкі діти» як психолого-педагогічна проблема
Як відомо, багатьом дітям властиві тимчасові відхилення у
поведінці від загальноприйнятої норми. Як правило, вони легко
переборюються зусиллями батьків, вчителів, вихователів. Але
поведінка якоїсь частини дітей виходить за межі припустимих
витівок і провин, і виховна робота з ними, протікаючи з
ускладненнями, не приносить бажаного успіху. Таких дітей
відносять до категорії “важких”.
Проблема “важких” дітей актуальна і в сучасній психології
та педагогіці.
У процесі написання роботи було використано такі методи та
методики дослідження: проективна методика: “Малюнок сім`ї”
(ця тема сприяє, зокрема, виявленню взаємин у сім`ї),
психолого-педагогічне спостереження за поведінкою дітей,
анкетування (опитування за авторською анкетою), бесіди,
індивідуальні та групові обговорення. Методика “Малюнок
сім`ї”. Ця методика дає можливість з'ясувати особливості
сімейних взаємин, батьківський авторитет, стиль спілкування в
сім`ї, ставлення дитини до батьків та інших членів родини, її
прихильність до них і навпаки. Анкетування (опитування). Для
проведення анкетування ми запропонували батькам свою анкету
“Ви і ваша дитина”, яка складалася з 10 запитань, кожне – з
трьома варіантами відповіді, з яких батьки мали обрати одну.
Анкетування проводилося анонімно. Психолого-педагогічне
спостереження. Спостереження − це один із оптимальних
методів дослідження відхилень у поведінці дитини. У ході цього
спостереження ми досліджували ряд ознак у поведінці дітей, які
можна віднести до розряду “важких” чи проблемних:
імпульсивність, агресивність, тривожність.
Аналіз, означеної проблеми дозволяє зробити такі висновки.
У науково-педагогічній літературі немає однозначного
визначення
важковиховуваності.
Поряд
з
поняттям
"важковиховуваність", зустрічаються терміни "педагогічна
занедбаність", "девіантна поведінка", "важкі діти", "соціальнопедагогічна занедбаність".
215

Сім'я – це найважливіший інститут виховання та соціалізації
особистості, де формуються норми поведінки, розкривається
індивідуальність дитини.
Провівши нашу практичну роботу з означеної проблеми ми
переконалися, що в більшості випадків основними причинами
передумови виникнення проблеми важковиховуваності у дітей є
сімейне середовище: недостатня насиченість емоційного
спілкування у сім`ї, відсутність фізичного контакту чи
зайнятості сумісною діяльністю, недостатня кількість уваги
дітям з боку батьків чи, навпаки, гіперопіка, тиск батьків на
дітей, висування завищених вимог, що призводить до появи в
поведінці дітей таких ознак, як надмірна імпульсивність,
агресивність чи тривожність.
Велике значення мають індивідуальні психологічні якості
дитини, тип темпераменту і, як наслідок несприятливого впливу
сімейного клімату акцентуація темпераменту.
Від того, наскільки вчасно і наскільки адекватною буде
психолого-педагогічна допомога “важким” дітям, залежить їх
психологічне благополуччя в майбутньому.
Список літератури:
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Марія Місєчко
Науковий керівник – доц. Двіжона О.В.
Казкотерапія як засіб подолання страху
в дошкільників
У ситуації соціальної нестабільності на сучасну дитину
впливає безліч несприятливих чинників, здатних не тільки
загальмувати розвиток потенційних можливостей особистості,
але й повернути процес її розвитку назад. Сьогодні неможливо
знайти людину, яка б ніколи не відчувала почуття страху.
Турбота, тривога, страх - такі ж необхідні емоційні вияви
нашого психічного життя, як радість, здивування, подив, печаль
[ 2 ].
Останнім часом питання діагностики та корекції страхів
набуло важливого значення у зв’язку зі значним поширення цієї
проблеми у дітей.
Одним із методів подолання страху в дітей дошкільного віку
є казкотерапія. Казкотерапія – це створення особливої казкової
атмосфери, яка робить мрію дійсністю, огортає все навколо
передчуттям дива, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі
своїми страхами і вийти з неї переможцем, а головне – надає
малюку впевненості та захищеності [ 6 ].
На сьогодні день такі учені-психологи, як: Т.ЗінкевичЄвстінгнєєва, Д.Соколов, Н.Кулагіна досліджують ефективність
впливу авторської казкотерапії на світоглядні аспекти
особистості дитини [ 5 ].
Треба пам’ятати, що в дошкільному віці страхи найбільш
успішно піддаються психологічному впливу, оскільки вони поки
що більше зумовлені емоціями і багато в чому носять віковий
перехідний характер.
Отже, мета та завдання казкотерапії полягає у зниженні
агресивності у дітей, усунення тривожності і страхів, розвиток
емоційної саморегуляції та позитивних взаємостосунків з
іншими людьми [ 4 ].
Можемо зробити висновки, що у перші десять років життя
дитини казки є неодмінною складовою її світу і чудовим
інструментом психотерапії. Педагогам, психологам і батькам
варто пам’ятати, що від виявлення проблем дитини і вчасно
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наданої допомоги залежить її подальший розвиток. Тож будьмо
спостережливими й активними. А казкотерапія допоможе
скоригувати поведінку дитини, пояснити їй основні закони
світу, прищепити правильні цінності та розкрити творчий
потенціал.
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1. Єгорушкіна К . Творимо терапевтичну казку : крок за кроком /
К. Єгорушкіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2012.
— № 2. – С.14 – 15.
2. Захаров А. И. Ночные и дневные страхи у детей / А. И. Захаров.
– СПб. : « Издательство СОЮЗ». – 2000. – 448 с.
3. Карпенко Н.В. Психокорекція та психопрофілактика страхів у
дошкільників / Н. В. Карпенко // Психологічна газета. – 2006. – № 7. –
С. 1 – 31.
4. Короткова Л. Д. Сказкотерапия в школе. Методические
рекомендации / Л. Д. Короткова. – М.: Центр гуманитарной
литературы. – 2006. – 144 с.
5. Орлова О. Казкотерапія як природний засіб формування
морального здоров’я дошкільника / О. Орлова // Вісник Інституту
розвитку дитини. Вип.1. Серія:Філософія, педагогіка, психологія:
Збірник наукових праць. – Київ. – 2009. – 178 с.
6. Подоляк Н . Казка , що лікує душі / Н. Подоляк // Дошкільне
виховання. – 2009 . – № 9. – С. 21– 23.
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Марина Міщенко
Науковий керівник – проф. Єременко О.В.
Реалізація міжпредметних зв’язків як основа
опанування мистецьких дисциплін
Серйозної уваги в сьогоденні мистецької освіти потребує
питання забезпечення її змісту як «цілісного поєднання знань
художніх творів (репертуару), теорії музичного мистецтва та
історії його розвитку, практичних умінь і навичок в галузі
музичної діяльності, досвіду сприймання мистецтва, критичнооцінювального ставлення та інтерпретаційних підходів до
надбань музичної спадщини, а також творчої роботи в галузі
музичного мистецтва» [1, 38].
Згідно з вимогами до забезпечення ефективності професійної
підготовки
майбутніх
педагогів-музикантів,
вона
має
здійснюватися як цілісний процес, зорієнтований на певний
результат, а не як сума незалежних один від одної автономних
навчальних дисциплін і дій учасників цього процесу. Важливу
роль у визначенні змісту підготовки студентів відіграє
конкретизація цілей і завдань навчання.
Так, досягнення головної мети виконавської підготовки
студентів – сформованість музичної культури – передбачає
вирішення навчальних завдань і цілей в процесі встановлення
міжпредметних зв’язків у викладанні мистецьких дисциплін.
Адже в школі вчитель виступає і як хормейстер, і як виконавець
на музичному інструменті, і як співак. У цьому контексті
Г.Падалка наголошує: «турбуючись про те, щоб студенти
якнайкраще оволоділи одним якимсь видом виконавства
(сольним співом, грою на фортепіано, диригуванням та ін.),
вони як правило зовсім не використовують знання, вміння і
навички, набуті студентами на інших предметах музичного
циклу» [1]. Такий стан справ актуалізує необхідність
узгодженості у роботі викладачів різних дисциплін. Цей підхід
унеможливить розпорошеність, мозаїчність, розрізненість знань,
умінь і навичок студентів у сфері музичного мистецтва, а буде
сприяти різнобічності, різноплановості їх музичної підготовки.
Відтак, цілісність навчального процесу на факультетах
мистецтв (його еквівалент – професійна підготовка) може бути
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розглянута
як
аддитивно-неаддитивна
система
(за
В.Семиченко), тобто як сукупність і взаємодія окремих
навчальних дисциплін та дій учасників цього процесу.
Основою встановлення зв’язків у викладанні музичних
дисциплін, зокрема предметів диригентсько-хорового циклу, є
закономірності сприйняття та виконання музики, спільні для
всіх видів виконавського мистецтва. Наприклад, хоча б у якому
класі йшла робота над музичним твором (у диригентському,
хоровому, класі фортепіано, баяну, класі постановки голосу),
скрізь виразність виконання – першочергове завдання.
Багаті можливості для розвитку поліфонічного мислення
студентів (зокрема, підчас вивчення партитур в диригентському
класі, співу у хорі) дає курс поліфонії. Деякі педагоги
інструментальних класів успішно використовують диригентські
вміння студентів. Цей прийом допомагає встановити темпоритмічну єдність музики, сприяє цілісному охопленню твору,
яскравішому відчуттю його загальної й часткових кульмінацій.
Робота над великою формою в класі диригування або хоровому
класі багато в чому ідентична роботі над концертом, сонатою в
інструментальному класі. І в першому, і в другому випадках у
студентів інтенсивно розвивається чуття форми. Правильна
робота над фразуванням музичного твору спирається на
уявлення про природну розчленованість живої мови, особливо
відчутної під час співу. Відчуття живого дихання, яке
досягається на заняттях з постановки голосу, можна
використовувати і в інструментальному класі, і під час
диригентського читання хорових творів, і під час співу в хорі.
Отже, пошук шляхів удосконалення фахової підготовки
музиканта-педагога пов’язаний із необхідністю застосування
міжпредметних зв’язків на заняттях мистецького профілю.
Список літератури:
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Олена Мотуз
Науковий керівник – доц. Двіжона О.В.
Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку
засобами образотворчого мистецтва
Мистецтво є однією з форм утілення цінностей, а тому
виступає як самодостатній чинник виховання. Спілкування
дитини з образотворчим мистецтвом постійно виховує та
розвиває. Дитяча психіка дуже вразлива, тому, під час
ознайомлення дитини з витворами мистецтва потрібно вибирати
лише мистецькі твори високого ґатунку і всілякими засобами
обороняти її від спілкування з мистецтвом, що несе негатив.
У світовій педагогічній практиці існує цілий ряд технологій з
розвитку творчого мислення дітей. Нинішні високі вимоги до
якості навчально-виховного процесу у дошкільному закладі
зумовили виникнення та впровадження ТРВЗ (теорія
розв'язування винахідницьких задач).
Оптимізувати навчальний процес, підвищувати ефективність
обсягу та форм роботи з дошкільниками вже неможливо,
керуючись лише традиційними, а інколи застарілими методами
та прийомами виховання та навчання дітей дошкільного віку.
ТРВЗ створює принцип, який допоможе знайти вихід з будь-якої
ситуації, а реалізація творчих здібностей ґрунтується на
використанні різних методів творчого мислення.
Деякі засоби розвитку нестандартного мислення можна
використовувати під час самопідготовки учнів на заняттях,
прогулянок, екскурсій, виховних заходів тощо. Застосування
цих засобів розкриває технологію розумового процесу, виховує
наполегливість, самоповагу, самостійність мислення.
Крім ТРВЗ, слід підкреслити й думку науковців , які
вважають, що великий потенціал для розвитку творчих
здібностей дітей мають нетрадиційні техніки, форми та методи
навчання дошкільнят зображувальної діяльності. Ознайомлення
дітей з нетрадиційними техніками малювання дозволить
створити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей
кожної дитини та надасть можливість реалізувати її потребу
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відображати свої враження навіть у тому випадку, якщо діти не
в достатній мірі володіють зображувальними навичками.
Отже, значення творчого мислення в житті сучасної людини
важко переоцінити.
Творча особистість набагато ліпше і легше пристосовується
до побутових, соціальних та виробничих умов, ефективніше їх
використовує і змінює відповідно до власних уподобань,
переконань, людина, яка володіє творчим мисленням і вміло
його застосовує, несе в собі цінність для суспільства та людства
загалом.
Та й, на жаль, розвиток творчого мислення дітей не завжди
забезпечується в їхніх сім’ях, оскільки економічна та соціальнополітична нестабільність у нашому суспільстві обмежує
можливість батьків займатися дітьми. Тому це завдання в
основному випадає на долю навчальних закладів. Розвиток
творчих здібностей дітей може здійснюватися лише в творчій
діяльності, спеціально організовуваній педагогом у процесі
виховання.
Список літератури:
1. Никанорова В., Пономаренко М. Творчі здібності дітей – на
кінчиках їхніх пальців.//Вихователь-методист дошкільного закладу. 2011. - № 2. - С. 16-27.
2. Сухорукова Г.В. Образотворче мистецтво з методикою
викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник, друге
видання, перероблене та доповнене / Г.В.Сухорукова, О.О.Дронова,
Н.М.Голота, Л.А.Янцур; за заг. ред. Г.В.Сухорукової. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2011. – 376 с.
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Оксана Набережна
Науковий керівник – доц. Осколова (Захарійчук) М. Д.
Інформаційні технології у процесі роботи над словом
"Комп’ютер розглядається не як метод навчання, а лиш як засіб,
при використанні якого слухач зможе найкращим чином розвинути різні
мовленнєві навики". Марк Воршер

Закон
України
«Про
Основні
засади
розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки однією
з найважливіших особливостей нашого часу вважає «перехід
розвинутих
країн
світу
від
постіндустріального
до
інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі
сфери життєдіяльності»[1].
Дослідники проблем педагогічної інноватики (Ю.М. Батурін,
В.І. Загвязинський, Н.Н. Суртаєва Н. Юсуфбекова, А Ніколс)
намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими
характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне,
передове.
Реформування освіти в Україні передбачає її перебудову з
метою впровадження в освітню практику таких технологій, які
створили б максимально сприятливі умови для розвитку і
саморозвитку особистості учня, виявлення та активного
використання його індивідуальних особливостей у навчальній
діяльності. Таке складне завдання можна вирішити шляхом
застосування інноваційних технологій навчання [2].
Інформаційна технологія з’явилася із виникненням
інформаційного суспільства. Академік Глушков В.М. уперше
проаналізував поняття та перспективи розвитку інформаційних
технологій (ІТ).
Дидактичні проблеми і перспективи використання ІТ у
навчанні досліджувала І.В.Роберт.
основи
комп’ютерного
навчання
Психологічні
визначив Машбіц Ю.І. Систему підготовки вчителя до
використання ІТ у навчальному процесі запропонував і
обґрунтував М.І.Жалдак. С. Пейперт сформулював ідею
“комп’ютерних навчальних середовищ” [3].
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Застосування інформаційних технологій у роботі над словом
охоплює такі аспекти:
– мотиваційний: зацікавленість у навчанні, бажання
виконувати складні задачі, формування стійкого позитивного
ставлення до предмета, вивчення якого визначає успішність
засвоєння програмного матеріалу;
– дидактичний: активізація процесів пізнавальної діяльності
учнів, навчання через розвиток в учнів психічних процесів,
можливості вчасного здійснення педагогічної діагностики, стану
засвоєння учнями програмного матеріалу, здійснення
диференціації та індивідуалізації у процесі навчання,
формування прийомів та способів самостійного спостереження
за різними об’єктами, корекція й розвиток швидкості зорового
сприйняття текстів;
– особистісний: створення умов для формування активної
позиції у навчанні, розвиток ініціативності й самостійності
учнів, створення позитивно-емоційного фону уроку, розвиток
комунікативної діяльності, зняття негативного ставлення учнів
до зауважень та вправлень учителя[4].
Отже, застосування інформаційних технологій у роботі над
словом у початковій школі дасть певні переваги перед
стандартним, звичним навчанням.
Список літератури::
1. Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [Електронний ресурс ]. –
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi(21.08.09).
2. Могильний Г.А. Застосування освітніх інформаційних ресурсів
у навчальному процесі / Г.А. Могильний, В.В. Скачко, О.В. Хміль //
Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 21. –
С. 54 – 59.
3. Сучасні інформаційні технології навчання. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://sit.fizmat.tnpu.edu.ua/geogr_turizm/teor/lab1.htm
4. Гордієнко О.А., Шевчук Т. О. Робота над словом на уроках
української мови в початкових класах [Електронний ресурс] /
О.А.Гордієнко, Т.О. Шевчук. Режим доступу: http://librar.org.ua
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Іванна Недорубан
Науковий керівник – доц. Боднарук І.М.
Педагогічна спадщина українських композиторів
М.Леонтовича, К.Стеценка, Я.Степового
Період початку ХХ століття на шляху розвитку вітчизняної
музично-педагогічної думки відзначений творенням вагомих
засад національної музичної освіти в Україні, виникненням
оригінальних ідей та методичних концепцій щодо музичного
розвитку й виховання дитини на ґрунті національної музичної
творчості. Багато відомих композиторів і музично-громадських
діячів того часу органічно поєднували свою творчу, виконавську
та музично-педагогічну діяльність.
Основу музичної спадщини Миколи Леонтовича складають
хорові мініатюри – обробки українських народних пісень. Це
позначені великим талантом композитора перлини народного
мелосу «Козака несуть», «Щедрик», «Дударик», «Женчичокбренчичок» та багато інших. Однак не менш вагомими є і
педагогічні здобутки митця. М.Леонтович був учителем співів
та арифметики Чуківської двокласної школи, при якій
організовував хор і невеличкий оркестр, що виконував
популярні на той час твори російських та європейських
композиторів, а також свої власні композиції. У 1901 році
Леонтович почав працювати вчителем церковного співу й
чистописання у Тиврівському духовному училищі, а у 1902 році
переїхав до Вінниці вчителювати у церковно-приходській
школі, де теж організував хор, а згодом і невеличкий духовий
оркестр. Понад 20 років свого короткого життя митець віддав
педагогічній діяльності у різних навчальних закладах Поділля,
Києва, Тульчина та ін. Свій досвід М.Леонтович узагальнив у
навчальному посібнику для загальноосвітніх шкіл України
«Нотна грамота. Підручник для навчання співів у народних
школах» (Київ, 1920).
Творча спадщина Кирила Стеценка як педагога й
композитора стала вагомим внеском у розвиток національної
музичної культури. Він є автором кантат («Єднаймося»,
«Шевченкові»), численних хорових творів, романсів, обробок
народних пісень, двох дитячих опер («Івасик-Телесик»,
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«Лисичка, Котик і Півник»). Водночас педагог завідував
місцевою парафіяльною школою, керував шкільним і сільським
хором, протягом 1915–1916 років читав лекції з методики співу
на вчительських курсах у м. Ямполі, у 1918 році впорядкував
для дітей збірку музичних творів під назвою «Шкільний
співаник». У своїх нотатках до доповіді про українську пісню в
народній школі митець писав: «...педагогам треба виховати
таких людей, які б мали тверду волю в проведенні у життя
найвищих ідей – правди, краси, добра на користь рідного краю і
народу нашого» [3].
Яків Степовий вписав нову сторінку в історію української
музики передусім як композитор-мініатюрист, автор творів
малих форм (пісень, романсів, хорів, інструментальних п'єс та
ансамблів). У своїй творчості митець розвивав традиції
української та російської музичної класики. Він є автором
вокальних циклів («Барвінки» на слова Т.Шевченка, І.Франка,
Л.Українки, М.Чернявського; «Пісні настрою» на слова
О.Олеся), багатьох фортепіанних творів («Прелюд пам’яті
Т.Шевченка», соната, фантазія, рондо та ін.). Я.Степовий видав
збірники для дітей («Проліски», «Кобзар»), викладав співи у
гімназіях, з 1917 року працював у Київській консерваторії, з
1919 року був завідувачем музичної секції при відділі наросвіти
Київського губревкому, членом Всеукраїнського музичного
комітету, музичним керівником Державного вокального
ансамблю.
Розглянувши
педагогічну
спадщину
М.Леонтовича,
К.Стеценка, Я.Степового, можна дійти до висновку, що ці митці
зробили вагомий внесок у становлення методики музичного
виховання на Україні. Майбутні фахівці повинні ретельно
вивчати їхні здобутки, вміти творчо використовувати цей
безцінний досвід у процесі урочної та позакласної роботи з
учнями.
Список літератури:
1. Булат Т. Я.Степовий / Т.Булат . – К.: Муз. Україна, 1980. – 78 с.
2. В.Д.Довженко М.Д.Леонтович: Збipкa статей i матеріалів /
В.Д.Довженко – Київ: АН УРСР, 1947. – 102 с.

3. Федотов Э. К.Г.Стеценко – педагог / Э.Федотов. – К.:
Музична Україна, 1977. – 101с.
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Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Особливості проявів агресивності
у підлітковому віці
Напружена, нестійка соціальна, економічна, екологічна, ідеологічна обстановка, що склалася в даний час у нашому суспільстві, зумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці зростаючого покоління. Серед них особливу
тривогу викликають не тільки прогресуюча відчуженість,
підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їхній
цинізм, жорстокість, агресивність.
Агресія – одна з тем, вивчення якої цікавить не тільки спеціалістів в різних галузях психології, а також соціологів, працівників правоохоронних органів, педагогів, філософів. Агресивна
поведінка – одне з центральних питань розуміння людської
природи.
Дослідженням агресивної поведінки займалися відомі психологи: А.Адлер, А.Бандура, А.Басс, Дж.Доллард, Р.Берон,
Л.Берковіц, К.Лоренц, З.Фрейд, Е.Фромм, П.В. Симонов,
Л.М. Семенюк, І.А. Фурманов, О.Б. Бовть, ін., які розглядали
різні аспекти проявів агресивної поведінки. Проте проблема
агресивної поведінки дуже важлива, потребує подальшого
дослідження і не втрачає актуальності.
У нашій роботі ми розглядаємо агресивну поведінку як:
1) будь-яку поведінку, що містить загрозу чи завдання
шкоди;
2) нанесення навмисних образ;
3) спробу нанесення фізичних і психічних травм.
Агресія, в якій би формі вона ні виявлялася, – це поведінка,
спрямована на спричинення шкоди або збитку іншій живій
істоті, яка має всі причини уникати такого до себе ставлення. Це
загальне визначення містить такі окремі положення: 1) агресія
обов'язково має на увазі навмисне, цілеспрямоване спричинення
шкоди жертві; 2) як агресія може розглядатися тільки така
поведінка, яка має на увазі спричинення шкоди або збитку
живим організмам; 3) жертви повинні володіти мотивацією
уникнення такого до себе ставлення [2].
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Розкрити ступінь психологічної вивченості феномену агресивності нам допоміг аналіз комплексу теорій, які поєднують у собі різноманітні наукові погляди на цю проблему. До них належать: фундаментальні теорії інстинктів, класичні теорії фрустрації-агресії, теорія соціального научіння агресії. У межах даних
теорій узагальнені фактори, що ініціюють агресію: біологічні,
особистісні, фактори навколишнього середовища тощо [1].
Наше дослідження дозволило зробити такі основні висновки: у 75 % вибірки (n = 24) підлітків середній рівень прямої
вербальної агресивності (методика «Агресивна поведінка»
(Є. П. Ільїн, П. А. Ковальов); у 62,5 % – низький рівень непрямої
вербальної агресії; на низькому рівні непряма фізична агресія у
79,17 %, пряма – у 45,83 %; у 25 % – високий рівень прямої
фізичної агресії; нестриманість на межі проблемної виявляється
у 12,5 % дітей; дівчата більше схильні до проявів вербальної
агресії, тоді як хлопці віддають перевагу розв’язувати конфлікти
і проблеми застосуванням фізичної агресії; емпатія в опитаних
розвинута дуже слабко: у 70,83 % групи – нижчий від
середнього рівень емпатії; у 8,33 % опитаних – середній, у 20,83
% – дуже низький рівні емпатії; ніхто з опитаних серйозної
соціальної фрустрованості (за методикою Л.І. Вассермана) не
відчуває, у половини вибірки – дуже низький рівень
переживання фрустрації, у 37,5 % учнів вона практично
відсутня, у 12,5 % – низький; у переважної більшості опитаних
виявлений низький рівень самооцінки – у 75 % вибірки.
Отже, агресивні підлітки схильні до переживання фрустрації
та провини, не є емпатійними, не прихильні до інших людей, не
товариські, не схильні до співробітництва, навпаки, до
домінування, мають завищену самооцінку, напружені, нездатні
до самоконтролю в поведінці.
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Науковий керівник - доц. Филипчук B.C.
Подолання кризових явищ у молодих сім’ях
як соціально-педагогічна проблема
Важливу роль у розвитку сучасного українського суспільства
відіграє молода сім’я, адже саме на цей період життєдіяльності
родини припадає народження дітей, процес первинної
соціалізації особистості, задоволення її фізіологічних і духовних
потреб, реалізація значущих індивідуальних якостей. Одним
словом, стан молодої сім’ї визначає рівень майбутнього
українського суспільства. Проте прогресивна динаміка сучасної
молодої родини пов'язана з численними об’єктивними й
суб’єктивними труднощами, які спричинюють появу конфліктів,
що часто руйнують сприятливий психологічний клімат сім’ї,
негативно позначаються на здоров’ї членів родини, а нерідко
зумовлюють розлучення. Отже, молода сім’я як соціальний
інститут, з яким пов’язуються подальші суспільні перетворення
в країні, вимагає уважного вивчення її проблем і потреб,
розробки системи соціально-педагогічних умов її становлення й
розвиток.
Численні наукові дослідження (Е.Берн, Л.Шнейдер,
Ю.Азаров, В.Сисенко, М.Обозов, Т.Жаровцева, Г.Батищева,
3.Зайцева, І.Пєша та ін.) свідчать про актуальність потреби
соціально-педагогічного дослідження
сім’ї,
пошуку
закономірностей функціонування сучасних молодих родин. До
проблем молодоїсім’ї зверталися такі науковці: А. Макаренко,
В.Постовий,
Т.Алєксєєнко,
О.Черкасова
(формування
педагогічної культури батьків); В. Сухомлинський, З.Зайцева,
Д.Луцик,В.Кравець, В.Стахневич (підготовка молоді до
сімейного життя).
Однак, незважаючи на широкий спектрнаукових досліджень
у галузі профілактики сімейних розладів (О.Язвінська,
М.Мушкевич, Р.Федоренко, Є.Потапчук, І.Дементьєва, М.Птаха
та ін.), проблема подолання конфліктів у молодій
сім’ї
недостатньо
досліджена.
Зазвичай, науковці розглядають або окремі аспекти
життєдіяльності молодої сім’ї, що впливають на ступінь її
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конфліктності, або ж визначають коло проблем молодої родини
спільно з труднощами сім’ї як такої, зводячи залагодження
конфліктів до практичних порад. Не розглянутими залишаються
проблеми готовності членів подружжя до подолання конфліктів,
залучення молодих сімей, що потребують соціальнопедагогічної допомоги, до роботи центрів соціальної служби для
молоді, виявлення оптимальних соціально-педагогічних умов,
що сприяють системотворчнм процесам молодої подружньої
пари.
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 і
докладають зусилля 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.
Отже, сьогодні молода сім’я як соціальний інститут, на який
покладається, головне, розв`язання демографічної проблеми та з
яким пов’язуються подальші суспільні перетворення в країні,
потребує уважного вивчення та глибокого аналізу її основних
проблем і потреб з метою їх подальшого успішного розв`язання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що
сімейний конфлікт виступає як об’єкт дослідження в
різноманітних галузях наукового знання. Отже, вивчення
сімейного конфлікту різноманітними науковими дисциплінами
свідчить про складний і багатогранний характер цього явища.
Список літератури:
1. . Вівчарик Т.П. Молодим сім’ям (поради) Т.П. Вівчарик Чернівці, 1999.
2. Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків / С.В. Ковальов Наука, К 2001.
3. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. проф.
А.Й. Капської. - К.: ДЦССМ, 2003. - 184 с
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Наталія Олексюк
Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Структурно-змістовий аналіз дидактико-методичних
компетентностей майбутнього викладача
вищого навчального закладу
Процес соціального економічного розвитку України
актуалізує проблему становлення професіоналізму викладача,
розвитку його професійної компетентності. У психологопедагогічній літературі поняття «компетентність» набуло
поширення порівняно недавно. Так, наприкінці 60-х рр. –
початку 70-х рр. в західній, а в кінці 80-х рр. у вітчизняній
літературі
зароджується
спеціальний
напрям
–
компетентністний підхід до освіти.
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що вчені
приділяють значну увагу розробці вимог до загальної
підготовки викладача вищої школи. Ці проблеми знайшли своє
розв’язання у працях А. Алексюка, С. Архипової, С. Вітвицької,
С. Гончаренка, В. Майбороди, І. Рейнгарда, О. Сухомлинської,
М. Фіцули та ін. Педагогічна компетентність як сукупність
якостей, що визначають ефективність професійної підготовки
майбутнього фахівця досліджувалась у працях В. Бездухова,
Т. Браже,
Є. Бондаревської,
Ю. Варданяна,
І. Зимньої,
Л. Мітіної, В. Моторної та ін.
На сучасному етапі С. Вишняков у словнику “Професійна
освіта” трактує термін «компетентність» так: «компетентність
(від лат. competens – належний, здібний) – 1) міра відповідності
знань, умінь і досвіду осіб певного соціально-професійного
статусу реальному рівню складності виконуваних ними задач і
вирішуваних проблем; 2) коло повноважень керуючого органу,
посадової особи; питання, у межах яких мають право прийняття
рішення» [3, с. 52].
На думку Н.Бібік, поняття «компетентність» доцільно
розглядати як оціночну категорію, що характеризує людину як
суб’єкта професійної діяльності, її здатність успішно
виконувати свої повноваження [1, с. 48].
Поняття «педагогічна компетентність», як вважає Л. Мітіна,
– це знання, уміння, навички, а також способи і прийоми їх
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реалізації в діяльності, спілкуванні, розвиткові (саморозвиткові)
особистості. Педагогічна компетентність включає дидактичну та
методичну [2, с. 85].
Під дидактичною компетентністю розуміємо інтегративну
властивість особистості, яка характеризує його теоретичну,
практичну ти психологічну підготовленість до здійснення
навчально-методичної діяльності на рівні нормативних вимог.
Встановлено, що дидактична компетентність особистості
викладача є конструктом взаємопов’язаних компонентів
(гностичний, мотиваційний, діяльнісний, особистісний) [4, с. 21]
Методична компетентність викладача виявляється у
поінформованості з проблем інновацій у галузі освіти,
використанні різноманітних освітніх технологій і засобів
навчання, способах організації роботи студентів на занятті
(визначати
мету
та
завдання
навчального
заняття;
використовувати схеми аналізу різних навчальних занять;
правильно обирати прийоми, методи, обладнання для реалізації
поставлених навчальних завдань).
Можна зробити висновок, що дидактико-методична
компетентність викладача є засобом для створення, розкриття та
розвитку потенційних можливостей особистості викладача,
розвитку його професіоналізму, готовності до навчання
протягом усієї педагогічної діяльності.
Список літератури:
1. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз
застосування /Н. М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті:
світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої
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2. Козлова Г. Компетентнісний підхід до навчання студентів і
викладачів / Г. Козлова, Т. Кублікова // Вища школа – 2011. – №2. –
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3. Дем’яненко Н. Компетентність освітнього простору вищої
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4. Заболотній
О.А.
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компетентності майбутнього викладача вищої школи / О. А.
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Анжеліка Олійник
Науковий керівник – доц.Куб’як Н. І.
Особливості розвитку та виховання
молодших школярів
Молодші школярі – це діти віком від 6-7 до 10-11 років, які
навчаються у 1-4 класах сучасної школи. У молодшому
шкільному віці діти інтенсивно ростуть та розвиваються. Як
зазначав О.М. Леонтьев, у біологічному відношенні молодші
школярі переживають період другого округлення: у них, у
порівнянні з попереднім віком, уповільнюється зріст і значно
збільшується вага. Здійснюється інтенсивний розвиток м'язової
системи. З розвитком дрібних м'язів кисті з'являється здатність
виконувати найрізноманітніші рухи, завдяки чому дитина
оволодіває навичками письма.
У дітей молодшого шкільного віку вдосконалюється нервова
система, інтенсивно розвиваються функції великих півкуль
головного мозку, зростає аналітична й синтетична функції кори.
Вага мозку в молодшому шкільному віці майже досягає ваги
мозку дорослої людини і збільшується в середньому до 1400 г.
Розвивається психіка дитини. Зміцнюється співвідношення
процесів збудження й гальмування: процес гальмування стає
більш виразним, але все ще переважає процес збудження, і
молодші школярі надто збудливі. Збільшується точність
функціонування органів відчуття. У порівнянні з дошкільним
віком відчуття кольору збільшується на 45%, м'язово-суглобні
відчуття збільшуються на 50%, зорові на 50% [2,с.50].
Молодший шкільний вік характеризується вдосконаленням і
диференціацією емоційних реакцій, формуванням характеру,
поглиблюється і знання навколишнього світу, пізнається
сутність навколишньої дійсності. У шестирічному віці дитина
переживає значні зміни в житті. Перехід до шкільного віку
пов'язаний з помітними змінами в її діяльності, спілкуванні,
взаєминах з іншими людьми. Провідною діяльністю стає
навчання, змінюється уклад життя, з'являються нові обов'язки,
новими стають і відносини дитини з навколишніми [1,с.61].
Зважаючи на те, що поведінці молодшого школяра властиві
довірливість, допитливість, наслідування, то безпосередній
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вплив на ставлення до свого здоров'я мають батьки й близьке
оточення. Спілкування з батьками і споглядання взаємин між
ними стає об'єктом пильної уваги та копіювання. Вони
сприймаються як приклад, зразок для усвідомлення власної
статі, у цей час формується ставлення до репродуктивного
здоров'я. Правильний режим харчування в сім'ї, гігієнічні
заходи, а також взаєморозуміння й емоційна підтримка
батьками один одного унаслідуються дитиною [3,с.9].
Останнім часом велика кількість дорослих людей не знають
як запобігти поганому впливові з боку навколишнього
середовища на своїх дітей. Їм слід пам’ятати, що з раннього віку
дитина хоче бути схожою на дорослого, тому завжди
намагається імітувати його поведінку. Малюки копіюють дії
старших братів та сестер, батьків, граються в «дорослі ігри», які
відображають ті ситуації, що вони бачили, при цьому
намагаються вживати відповідну інтонацію, міміку, жести.
Діти, які зростають у сім'ях, де прийнято часто вживати у
їхній присутності спиртні напої, палити, грають у відповідні
сюжетні ігри, уживаючи відповідний лексикон. Згодом
уживання алкоголю, тютюну, а іноді й наркотичних речовин та
наркотиків стають для них звичайним кроком дорослішання, і
сприймається це цілком нормально.
Отже, у молодшому шкільному віці дитина розвивається як
особистість. У неї відбуваються анатомо-фізіологічні зміни,
формується характер, власний світогляд. Саме у цей час батьки
повинні приділяти достатньо уваги своїм дітям.
Список літератури:
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Роксоляна Олійник
Науковий керівник - асист. Журат Ю.В.
Мутизм як прояв соціофобії у дітей дошкільного віку
Прояв мутизму як соціофобії у дітей у наш час недостатньо
досліджений. Саме тому важко прогнозувати його можливий
вплив на особистісний та психічний розвиток та наслідки в
майбутньому.
Проблема дослідження мутизму знайшла своє відображення
у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: М.Вебера,
В. М. Трамера, Е. Кречмера, Г. Є. Сухарєвої, Т. П. Симеонової,
В. П. Кудрявцевої, М. В. Соловйової та чимало інших.
М.Вебер у своїй праці про еклективний мутизм стверджував,
що патологія виникає внаслідок нездатності особистості
встановлювати потрібний контакт. На прикладі матері та дитини
він трактує хворобу як симбіотичну прихильність, і як наслідок
− схильність до гальмування мови. [1,с.361]
Дитячий психіатр М. Трамер уперше проаналізував виборчий
мутизм у семирічної дитини, що розвинулась у відповідь як
реакція на визначення його до школи. Трамер назвав цей мутизм
тотальним, або ефективним. Причиною розвитку дитячого
захворювання він вважав ранимість, лякливість, відсутність
самостійності, інфантилізм, астенічні риси характеру. [1,с.352]
Мета дослідження − вивчення соціально-психологічних і
мовленнєвих ознак прояву мутизму у дітей дошкільного віку.
Аналіз досліджуваної літератури з проблем розвитку і прояву
мутизму у дітей дозволяє говорити про наступні його види та
ознаки.
Види дитячого мутизму:
а) істеричний мутизм - буває зазвичай повним, тобто дитина
не виголошує жодного слова, не вступає в усний контакт;
б) елективний (виборчий) мутизм : дитина не відповідає на
запитання в дитячому садку, а удома і на вулиці говорить
нормально. [2,с.23]
Мутизм носить тимчасовий характер і тривалість його різна;
інколи він може продовжуватися роками і у такому разі
викликає затримку психічного розвитку.
Основні фактори виникнення та розвитку мутизму є такі:
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1) негативний психологічний клімат у сім’ї;
2) часті конфлікти та неладнання з ровесника;
3) страх відповідальності, неготовність до реакції оточуючих
(причини: низька самооцінка, очікування негативної оцінки
оточуючими, скоптофобія - страх глузувань тощо);
4) психотравми, переляк, фіксоване у підсвідомості прийняте
колись рішення мовчати – що є особистим рішенням або чужим
злобливим навіюванням ( наприклад навіяні дітям команди
«замовкни, замовкни, тебе ніхто не питає» тощо). [3,с.104]
Отже, дитячий мутизм є наслідком жорстоких покарань та
надмірних вимог зі сторони дорослих і часто конфліктами з
ровесниками.
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Організація виховної роботи
в учнівських колективах
Немає людини, яка упродовж свого життя не входила б до
складу багатьох колективів, які формуються та існують у
найрізноманітніших сферах життєдіяльності: виробничоекономічній; соціальній; навчальній та ін. Без колективу
неможливий процес соціалізації особистості. Колектив формує
колективність як системну якість його учасників, яка
проявляється у здатності до взаєморозуміння та взаємодії у
процесі організації кожного учнівського колективу.
Найважливішим за своєю діяльністю є учнівський колектив.
Саме в учнівському колективі між школярами утворюється
міжособистісні зв’язки і відносини. Учнівський колектив
являється фундаментом, на базі якого формуються різноманітні
шкільні колективи [2].
В останні десятиліття педагогічні дослідження спрямовані на
виявлення найбільш ефективних форм організації, методів
згуртування і формування учнівський колективі (Т.Є.Коннікова,
Л.І.Новикова, М.Д.Виноградова, А.В.Мудрик, О.С.Богданова,
І.Б.Первин та ін.), на розробку принципів і методів
стимулювання колективної діяльності (Л.Ю. Гордін, М.П.
Шульц та ін.), розвиток виховних функцій колективу та
самоврядування в ньому (В.М.Коротов та ін.), розробку
педагогічного
інструментарію
діяльності
колективу
(Є.С.Кузнецова, Н.Є.Щуркова та ін.).
Під поняттям «учнівський колектив» розуміють групу людей,
які об’єднані спільною метою. Метою формування колективу є
виховання особистості, яка вчиться оцінювати себе, розвивати
комунікативні здібності і здобуває практику соціальних
стосунків.
Характерними ознаками учнівського колективу є суспільно
значуща мета, щоденна спільна діяльність спрямована на її
досягнення та наявність органів самоврядування і встановлення
певних психологічних стосунків між його членами [1].
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Створення і згуртування учнівських колективів –
найважливіше завдання вчителів, і насамперед класних
керівників. Учнівський колектив створюється, зростає й міцніє в
процесі різноманітної діяльності.
На всіх етапах функціонування учнівського колективу
педагоги повинні надавати йому допомогу у виробленні єдиних
установок, що виражається у правилах, законах життя
навчального закладу; у створенні системи єдиних вимог; у
впливі на тон і стиль стосунків у колективі; у плануванні,
підготовці та проведенні запланованих заходів; у координуванні
міжособистісних і ділових стосунків у колективі.
Про рівень розвитку учнівського колективу свідчить:
мобільність при виконанні колективних справ і доручень,
товариські взаємини, уважність один до одного, готовність
допомогти слабшому, поважання гідності однокласників,
здатність до порозуміння без сварок і образ; бажання дітей бути
разом, задоволення від спілкування, готовність долати
труднощі, виконувати відповідальні доручення; самостійне
висунення суспільно значущих цілей і досягнення їх на основі
самоврядування [3].
Отже, організація виховної роботи в учнівському колективі −
складний процес, тому, готуючи майбутнього вчителя до
виховної діяльності, необхідно озброїти його арсеналом методів,
засобів, форм виховної роботи, що сприятимуть згуртуванню та
результативній діяльності учнівського колективу.
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Погляди вчених щодо каузальної основи
страху смерті
Страх смерті − природний для людини, виступає свого роду
морально-етичною категорією, яка вказує на свідому зрілість
емоцій та почуттів. Страх смерті, випробовуваний людьми,
зазвичай пов'язують із усвідомленням ними траєкторії життя.
У працях А. Бєлорусова, А. Д’яченко, Е. Х. Еріксона,
Р.Р.Мея, Б. Параманова, Ф. С. Перлза, О. Ранка, В. Е.Франкла, З.
Фрейда, Е. Фромма, М. Шахматова, К. Г. Юнга, І. Ялома
категорії страху смерті відводиться істотне місце. Зокрема, З.
Фрейд розглядав страх смерті або як різновид будь-якого
первинного страху, або як один із двох фундаментальних
потягів, які складають основу всієї поведінки людини. Учений
писав, що життя втрачає змістовність та інтерес, коли з життєвої
боротьби виключена найвища ставка, тобто саме життя [6].
Згідно з К. Юнгом, у нормальних умовах стурбованість
проблемою смерті проявляється в більш пізнє десятиліття життя
людини, становлення її. Учений розглядає смерть як один з
радикальних «параметрів» колективної свідомості, зазначаючи,
що страх смерті пов’язаний зі страхом життя, а в сприйнятті
смерті виявляються таємниці людської особистості [2].
Е. Фромм указував, що страх смерті виникає, як результат
неправильного ставлення людини до життя, а саме
домінуванням в неї та взагалі у всьому суспільстві орієнтації на
володіння чим-небудь, а не на повноцінне буття. На думку
вченого, відмовитися від страху смерті – це те саме, що
відмовитися від власного розуму [5].
Згідно з Е. Еріксоном [3], страх перед смертю відчувають ті
літні і старі люди, яким прожите життя видається ланцюгом
утрачених можливостей і прикрих промахів. І. Ялом [6] вважає,
що страх смерті більше турбує тих, хто відчуває порожнечу
свого життя і втратив її сенс. Людина тим більше боїться смерті,
чим менше реалізовує свій потенціал, по-справжньому живе.
Відповідно, повне усвідомлення смерті може дати поштовх
кардинальним особистісним змінам.
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На думку Д. Леонтьєва [4], зіткнення зі смертю – найбільш
важливий контекст осмислення життя. О. Ранк [1] зазначав, що
тривога, яка виникає внаслідок руху людини до своєї
неповторності, – страх життя; тривога внаслідок руху назад,
тривога втрати своєї особистості – страх смерті. Учений
стверджує,
що
страх
смерті
проявляється
втратою
індивідуальності, страхом зникненням.
Підкреслимо, що феномен страху смерті можна
використовувати в контексті його ресурсу для життя людини, бо
саме він сприяє усвідомленню життєвих стратегій і пріоритетів.
Страх смерті виступає як самоактуалізуюча детермінанта
людського досвіду, яка свідомо та цілеспрямовано
використовується для розбудови життєвого шляху та пошуку
сенсів життя.
Отож проблема страху смерті − одна з провідних сьогодення.
Вчені не лише розкривають зміст поняття, але й визначають
критерії прояву даного явища, висувають гіпотези стосовно
вікових характеристик і механізмів прояву.
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Особливості афективної сфери особистості в період
кризи середини життя
Феномени криз, критичних періодів у розвитку особистості в
психології інтенсивно досліджують уже тривалий час. Різні
погляди з анонсованого питання представлено у працях як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців (Б.Г. Ананьєв,
Л.І. Божович, Ш. Бюлер, Л.С. Виготський, Е. Еріксон, Д.
Левінсон, Дж. Ловінгер, К. Юнг та ін.).
Першим із психологів, який звернувся до проблеми кризи
середини життя, був К. Юнг [2]. На його переконання, середина
життя людини відмічена трансформацією психіки, яка
починається у віці 35-40 років. Людина починає відчувати, що
цілі та прагнення, які здавалися одвічними, раптом утратили
своє значення.
На думку зарубіжних дослідників (Д. Левінсон, Г. Шихі та
ін.) [1], на стадії „середини життя” оцінка розбіжності життєвих
планів з реальністю суб’єктивно забарвлюється, як правило, в
негативні тони та пов’язана з емоційно-обтяжливими
переживаннями.
Схожі погляди на емоційний стан особистості в середньому
віці простежуються і в дослідженнях вітчизняних психологів.
З метою вивчення особливостей афективної сфери
особистості в період кризи середини життя використано такі
методики: тест „Індекс життєвої задоволеності” Н.В. Паніна та
ін., методику диференційної діагностики депресивних станів
Зунге, методику діагностики самооцінки тривожності
Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна.
В опитуванні взяли участь 90 вчителів віком 35-40 років.
У ході дослідження респондентів було поділено на три групи за
вираженням показників кризи середини життя, таких як:
задоволеність життям, ступінь суб’єктивного відчуття
самотності, депресія, рівень тривожності, осмисленість життя,
ригідність мислення. У першу групу ввійшли досліджувані, в
яких значення всіх показників переживання кризи виражено
вище середнього, тобто в них діагностується наявність кризи
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середини життя – 28,24 % опитаних (експериментальна група); в
другу – жоден з показників переживання кризи не виражено
вище середнього значення, тобто в них діагностується
відсутність кризи середини життя – 41,18 % опитаних
(контрольна група); в третю – окремі показники кризи виражено
вище, а інші – нижче щодо середнього значення, тобто не можна
однозначно визначити, чи переживають такі люди кризу
середини життя – 30,58 % респондентів.
За результатами діагностики задоволеності життям в групі
досліджуваних, що переживають кризу, вибірку розподілено
так: 35,42 % досліджуваних мають високі та 64,58 % низькі бали
за цим показником. Водночас у 100 % опитаних, які не
переживають кризу, − високий рівень. Отримані дані свідчать
про те, що в період кризи середини життя для переважної
більшості людей характерний емоційний стан незадоволеності,
психологічного дискомфорту.
У ході вивчення рівня тривожності виявлено, що в 100 %
досліджуваних, які переживають кризу, діагностується високий
рівень. У групі, де не переживають кризу, загалом, помірний:
14,29 % − високий, 55,71 % − середній і 30 % − низький.
Щодо показника депресивного стану, то в групі
респондентів, які переживають кризу, його вираження вище, ніж
у тих, які не переживають її. А в останніх у 100 %
досліджуваних діагностовано стан без депресії.
За результатами вивчення суб’єктивного відчуття самотності
виявлено, що в групі респондентів, які переживають кризу,
даний показник має середнє значення, а в тій, що не
переживають, – виявлено низький рівень.
Отже, афективна сфера досліджуваних, які переживають
кризу у віці 35-40 років, характеризується незадоволеністю
життям, високим рівнем тривожності, середнім рівнем
самотності і станом без чи легкої депресії.
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Особливості розвитку сучасної приватної освіти
в Україні
Інтегрування з європейською спільнотою як в економічній,
так і в культурно-освітній сферах зумовили необхідність
підвищення якості національної освітньої системи. В державних
документах («Національна доктрина розвитку освіти України у
XXI столітті», «Концепція національного виховання», закони
України «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту»
тощо) стратегічними завданнями освітньої політики України
визначено розширення міжнародного співробітництва, вивчення
і використання кращого зарубіжного досвіду у сфері освіти.
Сучасний стан приватної освіти в Україні є предметом
вивчення фахівців різних галузей соціально-гуманітарного
знання:
філософії,
педагогіки
тощо
(В. Андрущенко,
М. Головатий, В. Кремень, В. Погребняк, Н. Яременко та ін.).
В Україні ставлення до термінів, що вживаються для
позначення навчальних закладів недержавної форми власності,
складне й суперечливе. Так, деякі науковці ототожнюють
поняття «приватна школа», «заклад недержавної освіти»,
«недержавний навчальний заклад», «непідпорядкований
Міністерству освіти заклад», «освітня установа недержавної
форми власності» тощо, тоді як інші науковці вбачають суттєві
відмінності в цих термінах, інші вважають, наприклад, що
термін «недержавний навчальний заклад» неточний і
некоректний, а тому виступають проти його застосування.
Узагальнення теоретичних відомостей до визначення
сутності поняття «освіта» й змісту вищенаведених термінів
дозволило визначити приватну освіту як один із типів освіти,
яка надається приватними особами або асоціаціями; як систему
освітніх структур – навчальних закладів різних типів і рівнів, що
фінансово й адміністративно не залежать від органів державного
управління й утримуються за рахунок коштів різних
недержавних організацій, фондів, добродійних пожертвувань
приватних осіб, оплати батьків тощо.
Щодо історико-педагогічного екскурсу розвитку сучасної
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приватної освіти в Україні, то починаючи з 80-х рр. ХХ ст. –
створено перші приватні школи, що виникли з кооперативних
дитячих садків і репетиторських центрів за ініціативи
талановитих учителів, а також за ініціативи батьків; на початку
90-х років -1991-1992 рр. – прийнято закони «Про освіту», «Про
власність», які заклали правові основи діяльності навчальних
закладів різних форм власності, зокрема й приватної; 1993-1994
рр. – приватним школам надано право самостійного визначення
мети й головних завдань закладу; 1998-1999 рр. – припинено
бюджетне фінансування виконання Держстандарту загальної
середньої освіти приватними школами, позбавлено їх учнів
права на безкоштовні підручники, медичні огляди та інші форми
соціального захисту дітей і вчителів, які працюють у них;
2007 р. – прийнято Закон «Про державний бюджет на 2007 р.»,
який став «метеоритом, який практично поховав під собою
17-річну працю приватної освіти, а разом із тим – і право
українських громадян на вибір навчального закладу» тощо;
2011 р. – створено Державну інспекцію навчальних закладів.
Отже, загальними особливостями розвитку приватної освіти
в сучасній Україні є: діяльність закладів у межах державного
законодавчого поля, що передбачає право батьків на вибір
навчального закладу для своїх дітей; орієнтація на ціннісні
гуманістичні основи освіти, на виховання та навчання кожної
дитини шляхом залучення до широкого спектра наукових,
культурних, спортивних, громадських заходів; поліпшення
якості шкільної освіти, розширення змісту навчальних
предметів та орієнтація на соціальні та культурні потреби
суспільства та особистості.
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Науковий керівник - доц. Мудрий Я.С.
Соціально-педагогічна робота щодо оптимізації
сімейних стосунків
Одним із важливих напрямків роботи соціального педагога
(працівника центру соціальних служб для молоді, шкільного
соціального педагога, класного керівника, який теж виконує ці
функції) є консультування сім'ї.
Мета сімейного консультування - вивчення запиту
(проблеми) клієнта для зміни ролевої взаємодії в його сім’ї і
забезпечення особистісного зростання [1, с. 211]. Як окремі
напрями сімейного консультування можна виділити: дошлюбне
консультування, шлюбне посередництво, консультування
молодих, зрілих сімей і сімей людей похилого віку [3, с. 34]
Консультування сім’ї допомагає узгоджувати і задовольняти
потреби, які пов’язані з сім’єю, оптимізувати сімейну структуру,
сприяє розвитку сім’ї допомагає в подоланні сімейних
конфліктів, вихованні дітей. Розкриємо зміст консультування на
кожному з етапів розвитку сім'ї.
Первинний шлюб. Формування та корекція моделі сімейного
життя, допомога в адаптації молодого подружжя в сім'ї та
суспільстві, набутті самостійності від батьківських сімей, у
працевлаштуванні, професійному навчанні, виробленні правил
сімейного життя, підготовці до відповідального батьківства,
формування тендерної рівності в сім'ї як основи запобігання
насильства і конфліктів у сім'ї, збереження почуттів.
Первинна сім'я. Консультації з вироблення моделі родинного
виховання, догляду за дитиною батьком і матір'ю, самостійності
від батьківських сімей, розподілу сімейних ролей і обов'язків,
збереження подружніх почуттів, самореалізації кожного з
батьків у сім'ї та на роботі. Допомога у формуванні батьківських
почуттів, навичок, визначенні нахилів і інтересів дитини.
Поради щодо виховання дитини, спілкування з нею,
батьківської поведінки. Допомога у визначенні готовності
дитини до школи та підготовки до школи. Сімейні свята,
традиції, правила як основне запобігання конфліктів, розвиток
сім'ї та її членів. Сімейне дозвілля.
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Вторинна сім'я. Самореалізація чоловіка і дружини,
самостійність дитини. Виховання дитини-підлітка. Спілкування
з друзями дитини і з власними друзями. Особисте життя членів
сім'ї. Сімейне дозвілля. Допомога дитині у професійній
орієнтації, запобіганню конфліктів у школі і вдома. Авторитет і
любов батьків та критичність, самостійність дитини.
Збереження подружніх і батьківських почуттів через різні види
діяльності (суспільно-корисної, творчої, самодіяльної, трудової
тощо). Турбота про членів сім'ї, правила сімейного життя для
всіх. Права та обов'язки дітей з 14, 16, 18 років. Відповідальність
батьків за дітей. Права батьків у сім'ї.
Вторинний шлюб. Спілкування дорослих дітей з батьками.
Права та обов'язки батьків і дітей. Сімейне дозвілля.
Спілкування з дітьми й онуками, невістками та зятями, з
мікросередовищем. Допомога пенсіонерам у самореалізації в
суспільно-корисній і творчій діяльності [2, с 26-27].
Важливим у консультативній роботі з сім'єю є використання
саме тих методів і форм, які є найбільш ефективними і
продуктивними для сім'ї, або проблеми, що потребує
розв’язання.
Сімейне консультування є короткотривалим процесом, який
в основному спрямований на допомогу і підтримку сім’ї у
розв’язанні актуальних, ясно усвідомлюваних проблем, які
нещодавно проявились.
Отже, консультування сім'ї – це двобічний процес, який
передбачає спільну діяльність соціального педагога та сім'ї,
спрямовану на збереження цілісності сім'ї, її розвиток,
подолання труднощів і протиріч життєдіяльності.
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Науковий керівник – доц. Тимчук Л.І.
Проблема вільного часу школяра:
соціально-педагогічний аспект
Сфера вільного часу є унікальною і неповторною галуззю,
над якою замислювалися наймудріші представники людства
всіх епох і часів, прагнувши зрозуміти природу часу,
приборкати, приручити його, з користю використовувати. До
цієї проблеми зверталися представники класичної педагогічної
думки: Я.Коменський, С.Шацький, К.Ушинський, А.Макаренко,
В.Сухомлинський; сучасні вчені В.Бочелюк, Н.Яременко,
І.Петрова, В.Постовий, Ю.Стрельцов та інші.
Увага дослідників до проблеми вільного часу та його
раціональної організації пояснюється тим, що дозвілля сприяє
формуванню високої духовності, фізичної досконалості,
задоволенню інтересів і потреб людей у слідкуванні, творчому
розвитку, а також тим, що правильна організація дозвілля може
пом'якшити соціальне напруження, навіть перевести його у
більш безпечне русло.
Ці аспекти набувають особливої актуальності в роботі
соціального педагога, який 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 направлених на
всебічний і гармонійний розвиток особистості.
Результати проведеного емпіричного дослідження, як і
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
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утриманською установкою до життя, є основними причинами
небувалого росту правопорушень серед людей молодого віку.
Маючи глибоку переконаність, що процес пізнання
навколишнього світу, пошуку свого місця в ньому значною
мірою 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.
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.
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 проблемє можливе за умови ефективної
діяльності відповідних фахівців, серед яких і соціальний
педагог. Найбільш дієвими формами і методами його роботи є
різні види ігрових технологій, залучення школярів до
соціального проектування, використання ефектних шоутехнологій. Їх використання потенційно може привернути увагу
й пробудити інтерес школярів і сприяти правильній та
конструктивній організації їх вільного часу.
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Оздоровчі технології та техніки в фізичному
вихованні дошкільників: диференціація понять,
основні методичні підходи
Дошкільний вік у розвитку дитини є періодом, коли
закладається фундамент її здоров'я і фізичного розвитку. Проте
стан здоров'я дітей у даний час не відповідає ні потребам, ні
потенційним можливостям розвитку в сучасному суспільстві
(В.Губа, О.Сухарєв, Р.Стьоркіна, Ю.Чернишенко та ін.)
Здоров'язбережувальна
технологія,
за
визначенням
М.К.Смирнова, це психолого-педагогічна технологія, програма,
методи якої спрямовані на виховання у дитини культури
здоров’я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню
та зміцненню, формування уявлень про здоров’я як суспільної
цінності, мотивації здорового способу життя.
Будь яка оздоровча технологія має відповідати основним
критеріям технологічності: концептуальності, системності,
відтворюваності.
Отже,
керованості,
ефективності,
здоров'язбережувальну
технологію
характеризують:
конкретністьі чіткість мети і завдань, наявність етапів:
початкової діагностики; добору змісту, форм, способів його
реалізації; використання сукупності заходів у певній логіці та з
уточненням
за
результатами
проміжної
діагностики,
критеріальна оцінка результатів. Важливою характеристикою
здоров'язбережувальної технології є її відтворюваність.
На нашу думку, найбільш прийнятна типологія О. Ващенка:
- здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні
умови для перебування, та навчання дитини-дошкільника,
вирішують завданняраціональної організації виховного процесу
(з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей
та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного
навантажень можливостям дитини;
- оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань
зміцнення фізичного здоров’я дітей, підвищення потенціалу
здоров’я;
- технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання,
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формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення
конфліктів тощо), профілактика травматизму та статеве
виховання. Ці технології реалізуються завдяки введенню
відповідних тем до навчального циклу;
- виховання культури здоров’я – виховання особистісних
якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я,
формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню
мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.
З огляду на вищеозначене, можна зробити висновок: слабкий
фізичний розвиток, недостатній рівень фізичної підготовленості,
високий процент захворюваності певної частини дітей свідчать
про те, що якість фізичного виховання дітей в більшості
дошкільних навчальних закладів України не відповідає
завданням формування, збереження, зміцнення здоров'я,
виявлення та використання резервних можливостей організму
дитини. Педагоги дошкільних закладів повинні грамотно
добирати технології з огляду на стан здоров’я дошкільників і
вікову
фізіологічну
й
психологічну
спрямованості
нетрадиційних оздоровчих методів. Оздоровчі технології
повинні бути науково обґрунтованими; спиратись на
національні традиції фізичного виховання й оздоровлення.
Список літератури:
1. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід:
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Педагогічна наука про сутність поняття
«дидактична технологія»
На сучасному етапі суспільного розвитку перед вищою
педагогічною школою гостро постала проблема вдосконалення
підготовки
майбутніх
учителів
із
високим
рівнем
професіоналізму, які відповідально і творчо ставилися б до
результатів свого навчання і до майбутньої професійної
діяльності, оскільки творчий вчитель є ключовою фігурою
успішності освіти учнівської молоді. У зв’язку з цим виникає
необхідність зміни цілей педагогічної освіти, перестановки
акценту зі знань спеціаліста на компетентні-сну спрямованість,
де пріоритетне значення набувають особистісні якості, зі
знаннєвої парадигми підготовки до впровадження нових
технологій у навчально-виховний процес. У цьому контексті
змінюються і пріоритети професійної діяльності нової генерації
вчителів, з-поміж яких значне місце посідають здатності,
зокрема й застосування в навчальному процесі початкової
школи сучасних дидактичних технологій.
Саме слово «технологія» у перекладі з грецької мови означає
мистецтво, майстерність, уміння, сукупність методів обробки,
виготовлення, зміни стану, властивостей, форм об’єкта [3,
с. 217].
У сучасному і більш широкому значенні – це систематичний
метод планування, застосування й оцінювання всього процесу
навчання і засвоєння знань шляхом урахування людських і
технічних ресурсів та взаємодії між ними для досягнення більш
ефективної форми освіти.
Сучасні дослідники виокремлюють такі класи педагогічних
технологій: загально-педагогічні, предметні й локальні;
матеріалістичні й ідеалістичні, діалектичні та метафізичні,
наукові, релігійні, гуманістичні та інші (за філософською
основою); біогенні, соціогенні, психогенні й ідеалістичні (за
провідним фактором); асоціативно-рефлекторні, біхевіористські,
розвивальні й інші (за науковою концепцією); інформаційні,
операційні, емоційно-художні технології, а також технології
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саморозвитку, евристичні та прикладні (за орієнтацією на
особистісні структури); навчальні та виховні, освітні,
професійно орієнтовані та інші (за характером змісту і
структури);
догматичні,
репродуктивні,
пояснювальноілюстративні,
програмованого
навчання,
проблем-ного
навчання,
розвивального
навчання,
саморозвивального
навчання, комунікативні, творчі (за методами та засобами
навчання).
Найголовнішими ознаками нових навчальних технологій є їх
особистісно орієнтована спрямованість, багатоваріантність
способів досягнення результату, вміння організувати навчання
одночасно на різних рівнях складності, утвердження всіма
засобами цінності емоційного благополуччя дітей та їхнього
позитивного ставлення до довкілля [2].
Технологія навчання – це послідовність педагогічних
процедур, операцій і прийомів, що складають у сукупності
цілісну дидактичну систему, реалізація якої в педагогічній
практиці призводить до гарантованого досягнення мети
навчання і сприяє цілісному розвитку особи того, хто навчається
[1]. А дидактична технологія – послідовна взаємопов’язана
система дій педагога, спрямованих на вирішення дидактичних
завдань, планомірне й послідовне втілення на практиці
заздалегідь спроектованого педагогічного процесу.
Отже, впровадження дидактичних технологій у педагогічний
процес початкової школи забезпечує успішне виконання вимог
Державного стандарту початкової загальної освіти і вимагає від
майбутніх учителів розуміння його змісту й ефективного
використання напрацьованого досвіду.
Список літератури:
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– 339 с.
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наук. праць / [ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.) та ін.]. – К., 1997. – С.1725.
3. Словник
іншомовних
слів
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Засоби і методи подолання страхів
у дітей дошкільного віку
У ситуації соціальної нестабільності на сучасну дитину
обрушується безліч несприятливих факторів, здатних не тільки
загальмувати розвиток потенційних можливостей особистості,
але й повернути процес її розвитку назад. Тому велику увагу
проблемі страху приділяється у працях вітчизняних психологів і
психотерапевтів, які відзначають зростання числа дітей з
різноманітними страхами, підвищеною збудливістю і
тривожністю.
Проблема вивчення дитячих страхів у психології не нова.
Хоча вже існує певна кількість розроблених методик,
спрямованих на психодіагностику, профілактику та корекцію
страхів дітей, ефективність яких підтверджена застосуванням на
практиці, як показують дослідження, поки що занадто рано
говорити про стабільну емоційно-вольову сферу, високий рівень
психічного здоров’я дітей взагалі. Тому в дитячій психології
повсякчас
потрібний
новий,
переосмислений
підхід,
враховуючий сучасні життєві потреби та можливості,
найостанніші наукові досягнення в галузі суміжних наук.
Дитячі страхи в тій або іншій мірі зумовлені віковими
особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі
страхи, які зберігаються тривалий час і важко переживаються
дитиною, говорить про нервову ослабленість малюка,
неправильну поведінку батьків, конфліктних відносинах у сім'ї
та в цілому є ознакою неблагополуччя. Більшість причин, як
зазначають психологи, знаходяться у сфері сімейних відносин,
таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або
занадто вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в ньому
тривогу і потім формує ворожість до світу.
Останнім часом питання діагностики та корекції страхів
придбали, важливе значення, зважаючи на їх досить широкого
розповсюдження серед дітей. У зв'язку з вищесказаним гостро
постає необхідність комплексного підходу до розв’язання
проблеми корекції дитячих страхів, зокрема, залучення сім'ї. Ця
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робота може виражатися як в ознайомленні батьків з
результатами дослідження в допустимій формі, так і в напрямку
батьків
на
консультацію
до
фахівця
з
сімейних
питань.Такий підхід може впливати не тільки на зовнішні
сторони прояву страхів, але і на породжують його обставини.
Страхи, емоційні порушення піддаються корекції і без
наслідків проходять у дітей у період дошкільного дитинства.
Тому надзвичайно важливо вчасно звертатися до фахівця, вжити
заходів щодо подолання страхів у дитини. У зв'язку з цим,
найбільш актуальною для практичної психології та педагогіки, є
задача пошуку найбільш ефективних шляхів виявлення та
подолання психічного неблагополуччя дитини.
Отже, емоційний розвиток дитини - це багатство її почуттів,
їх різноманітність. Діти радіють, плачуть, відчувають страх,
печаль, тривогу. Однак у різних дітей різна глибина і
інтенсивність
емоцій.
Ці
характеристики
залежать
від фізіологічних, психологічних і соціальних факторів.
У кожному віці спостерігаються так звані нормативні страхи, які
з'являються як результат розвитку інтелектуальної сфери та
уяви. При сприятливих обставинах життя дитини такі страхи
зникають: діти з них «виростають». Але бувають випадки, коли
страхи накопичуються, наростаючи як снігова грудка,
заважають особистісному розвитку дитини і створюють для неї
адаптаційні, невротичні та інші проблеми.
Список літератури:
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Емпатія в якості професійно
важливої характеристики практичного психолога
Професійне становлення особистості психолога охоплює
весь період практичної діяльності фахівця. Даний процес бере
свій початок з університетської лави і триває протягом усього
професійного життя психолога. А. К. Маркова розглядає зміст
професіоналізму людини не тільки як досягнення нею високих
професійних результатів, не тільки як високу продуктивність її
праці, але неодмінно як наявність психологічних компонентів внутрішнього ставлення людини до праці, стан її психічних
якостей
(мотиваційної
і
операціональної
сторін
професіоналізму). Тобто професійне становлення фахівця
значною мірою залежить від особистісного компонента, від
усвідомленості необхідності саморозвитку й самовдосконалення
[3, c.217].
Поняття «професійної емпатії» охоплює індивідуально психологічні особливості та необхідні знання, уміння й навички
для ефективної діяльності психолога - практика. Професійна
емпатія є системою індивідуально - психологічних
характеристик, а саме компонентів емпатії, емпатійної
спрямованості, модальності, рівня вираженості емпатії та її
видів і т. ін.; а також процесуальних характеристик емпатії на
рівні когнітивно - емотивно - дієвої взаємодії в контексті циклів
емпатійного реагування, технічних аспектів емпатії, структури
емпатійної репліки та ін [4, c. 35].
Здатність до емпатії, співпереживання, співчуття є дуже
важливим компонентом професії практичного психолога. Під
цією здатністю розуміють вміння глибоко проникати у
внутрішній світ іншої людини - клієнта, розуміти його, бачити
те, що відбувається, з його позиції, сприймати світ його очима,
визнавати його точку зору правомірною та допустимою.
Головним в емпатії є готовність, бажання і здатність людини
психологічно відчувати і розуміти іншу людину. Саме завдяки
цій якості психолог здатен ліпше та глибше розуміти клієнта та
допомагати йому [2, c. 99].
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За К.Роджерсом, поняття емпатії полягає ось у чому. 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.61].
Отже, можна сказати, що однією з професійно значущих
властивостей,
необхідних
для
успішного
здійснення
психологічної взаємодії , є емпатія. Виявлення закономірностей
розвитку емпатійних властивостей випускників вузів виступає
як умова ефективної орієнтації їх на професію психолога.
Особливо актуальна ця проблема в професійному становленні
студентів психологів, оскільки саме в цей період продовжує
розвиватися емпатійние ставлення до людини, і мотивується
професійне самовизначення.
Емпатія сприяє розвитку міжособистісних відносин і
стабілізує їх, дозволяє надавати підтримку партнерові не тільки
у звичайних, а й у важких екстремальних умовах, коли він
особливо її потребує. Особливо ці якості співвідносяться з
вимогами професійної та особистісної компетенції професій
сфери «людина-людина», до яких належить професія психолога.
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4. ЧепелєваН. В., Пов'якель Н . І. Теоретичне обґрунтування
моделі особистості практичного психолога // Психологія: Збірник
наукових праць - Вип. 3. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1998. - С. 3541.
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Ольга Постой
Науковий керівник – доц. Пасніченко А.Е.
Психологічна підготовка до змагальної діяльності
спортсменів у спортивних танцях
Психологічна підготовка – одна з провідних форм психологічного забезпечення, що охоплює період з моменту приходу дитини в спортивні танці і деякий час після закінчення
спортсменом регулярних занять спортом. Значущість даного
виду підготовки обумовлена спрямованістю на формування тих
якостей та властивостей психіки спортсмена, що забезпечують
високу результативність його діяльності.
Успішність психологічної підготовки залежить від урахування дидактичних принципів: свідомості й активності, систематичності і послідовності, доступності, індивідуальності, міцності. В.І.Воронова називає основні її напрями у спорті [1]:
 формування функціональної надійності психіки спортсмена, що досягається шляхом удосконалення спеціалізованих
форм пізнавальної діяльності (формуються спеціальні знання,
практичні уміння і навички, специфічний руховий досвід);
 формування емоційно-вольової стійкості, психологічної
надійності спортсмена (розвиток здатності керувати своєю поведінкою в екстремальних ситуаціях спортивної діяльності);
 формування психічної готовності до змагань в умовах
міжособистісного і групового суперництва (своєчасна адаптація
до мінливих обставин змагальної боротьби, долання суб’єктивних бар’єрів, знання сильних і слабких сторін суперника та ін.);
 особливості післязмагальної діяльності, що обумовлені
досягнутими на змаганнях результатами.
Психологічна підготовка спортсмена здійснюється завжди в
поєднанні з іншими видами: фізичною, тактичною, технічною.
Це – тривалий, складний процес, який передбачає загальну (до
змагань, до тренувального процесу) та спеціальну (до конкретного змагання й корекцію психічних станів на заключному
етапі) психологічну підготовку. Успіхи/невдачі спеціальної підготовки призводять до корекції загальної психологічної підготовки. Використовуються такі засоби підготовки спортсмена:
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 Формування світогляду – формування мотивів спортивної діяльності та світогляду як найстійкішого мотиву – здійснюється завдяки розвитку сучасних поглядів на культурно-історичні витоки спорту (зокрема спортивних танців), виробленню провідних принципів спортивного тренування з обраного виду, а також формуванню власних принципів та поглядів спортсмена,
команди та тренера з усіх питань сумісної діяльності [2].
 Навіювання та самонавіювання. У кваліфікованих спортсменів є місткий арсенал засобів для використання гіпнотичних можливостей психіки: фокусування, зосередження на змісті
навіювання (мотивація, увага, очікування, міжособистісні стосунки). Проте люди не однаково придатні до навіювання, тому
використання цих засобів повинно бути індивідуалізованим [2].
 Підготовка через участь у діяльності – найбільш різноманітний засіб психологічної підготовки спортсменів. Тренер
слідкує за хвилеподібним характером навантажень, за їх циклічністю, працює над технікою рухів. Часто тренування проводяться за схемою максимального наближення до умов змагань [2].
 Контроль та самоконтроль через одержання інформації про параметри та результати дій: психічний розвиток завдяки
контролю та самоконтролю набуває вищого усвідомлення дій, у
руховій культурі спортсмена, у поведінці. Контроль здійснюється у формі щоденника, звітів за пам'яттю про тренувальні/змагальні ситуації, виставлення оцінок за проміжними/підсумковими
параметрами діяльності, відеозаписів, контролю з приладами,
спостережень за емоціями (сміху, гніву), настроєм, самопочуттям (бажанням працювати, тривожністю, безсонням та інше) [2].
Напрями психологічної підготовки тісно пов’язані між собою
і для їх реалізації потрібне ретельне попереднє планування.
Тому психологічна підготовка – важливий аспект використання
наукових досягнень психології, реалізації її засобів та методів
для підвищення ефективності спортивної діяльності. Отже, вона
тісно пов'язана з якістю психологічної культури спорту.
Список літератури:
1. Воронова В.І. Психологія спорту: Навч. посібник. – К.:
Олімпійська література, 2007. – 298 с.
2. Родионов А.В. Практическая психология физической культуры
и спорта. – Махачкала: Юпитер, 2002. – 160 с.
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Ірина Похила
Науковий керівник – доц. Прокоп І.С.
Технологія проблемного навчання
на уроках математики в початкових класах
Зростити особистість мислячу, самостійну, творчу –
соціальне замовлення інформаційного суспільства. Уміння
працювати з інформацією упродовж життя: здобувати її,
переробляти, застосовувати для індивідуального розвитку та
самовдосконалення, передавати і в результаті – уміння
спілкуватися повинно стати невід’ємною рисою життя людини
ХХІ століття. Важлива роль у формуванні саме такої людини
належить проблемному навчанню.
Проблемне навчання розглядається як технологія сучасної
освіти, спрямована на активне одержання учнями знань,
формування прийомів дослідницької пізнавальної діяльності,
залучення до наукового пошуку, творчості, виховання соціально
значимих рис особистості. Проблемне навчання застосоване на
конструюванні творчих навчальних завдань, що стимулюють
навчальний процес і підвищують загальну активність учнів.
Воно формує пізнавальну спрямованість особистості, сприяє
виробленню
психологічної
установки
на
подолання
пізнавальних труднощів.
Процес формування даної технології має глибоку історію.
Перші підвалини елементів проблемного навчання закладено ще
Сократом, творцем «евристичних бесід», що наразі є основою
евристичного методу навчання. Ідеї проблемного навчання
пропагували у своїх працях видатні педагоги минулого
Ж. Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський, А. Дістервег,
які наголошували на самостійній активній діяльності учнів на
шляху до засвоєння нових знань. Засновником концепції
проблемного навчання вважається російський учений
С. Л. Рубінштейн, який власне і є автором теорії мислення.
Активно досліджуються питання проблемного навчання у 7080 рр. XX ст. (І. Я. Лернер, М. М. Скаткін, А. М. Матюшкін,
М. І. Махмутов, В. Оконь, Ч. Куписевич) і на сучасному етапі
розвитку педагогічної науки. Отже, у педагогічній літературі під
проблемним навчанням розуміють навчально-пізнавальну
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діяльність учнів із засвоєнням знань і способів діяльності на
основі створення й розв’язання проблемних ситуацій. Кожна
навчальна проблема – це штучна педагогічна конструкція, яка
моделюється вчителем у структурі змісту навчального предмета.
Математика – одна з тих глибинних наук, яка найбільше
сприяє розвитку мислення, яке є ключовою категорією
проблемного навчання. Не випадково провідною метою
математичної освіти є інтелектуальний розвиток учнів,
формування якостей мислення, необхідних людині для
повноцінного життя в суспільстві [2, с. 36]. Цього можна
досягнути, пропонуючи учням проблемне вивчення матеріалу,
яке включає в себе такі етапи: створення проблемної ситуації;
формулювання проблеми; висунення гіпотез; перевірка
висунутих гіпотез; аналіз результатів перевірки гіпотез;
висновки й узагальнення; повернення до проблемної ситуації.
Збільшення розумового навантаження учнів на уроках
математики приводить до того, що вчителі все частіше
розмірковують над тим, як підтримати в учнів зацікавленість до
вивчення матеріалу, їх активність протягом всього уроку, як
зробити так, щоб всі учні засвоїли основний рівень підготовки, а
більшість з них засвоїли навчальний матеріал на творчому рівні.
У зв'язку з цим стає необхідним і доцільним застосування в
роботі вчителя на уроках математики технології проблемного
навчання, що активізує розумову діяльність учнів, стимулює їх
до самостійного здобуття знань.
Список літератури:
1. Державна національна програма “Освіта” (Україна – XXI ст). –
Постанова Кабінету Міністрів України. – К.: Райдуга, 1994.
2. Манвелов С. Г.
Конструирование
современного
урока
математики / С. Г. Манвелов. – М.: Просвещение, 2006. – 174 с.
3. Оконь В. Основы проблемного обучения /В. Оконь. – М.:
Просвещение, 1968. – 208 с.
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Марина Присакар
Науковий керівник – асист. Фесун Г.С.
Електронні ЗМІ як джерело психологічного впливу
Сьогодні одним з найбільш потужних засобів психологічного
впливу на політичні ідеали українців є електронні ЗМІ, які
бурхливо розвиваються завдяки використанню новітніх
інформаційних, комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.
Сучасні електронні ЗМІ, завдяки своїм широким технічним
можливостям впливають на політичну свідомість та
підсвідомість всіх суб'єктів політичної діяльності і формують,
таким чином, у громадян новий континуум політичних ідеалів.
Дослідження рівня і спрямованості впливу електронних ЗМІ
на політичні ідеали дозволить не тільки отримати нове
теоретичне знання про ціннісні орієнтації суспільства, а й
виявити цінну політико-психологічну інформацію прикладного
характеру про існуючі у соціумі тенденції формування нових
політичних ідеалів, про перспективи політичного устрою
українського суспільства [3, с. 46]. Під психологічним впливом
електронних ЗМІ формується новий блок політичних ідеалів, що
виникають як адаптаційна реакція суспільства на сучасні явища
глобалізації, а також модернізацію політичної свідомості
сучасного суспільства [4, с.77].
Проблемам медіа-впливу і ролі ЗМІ у сучасному суспільстві
присвячуються праці представників теорії масової комунікації.
серед них варто відзначити плюралістичну модель, яка
формувалась на визнанні формальної незалежності ЗМІ від
державних інститутів. У рамках цієї моделі працювали такі
вчені, як Г.Ласуел, У.Ліпман, К.Левін, Г.Ленгов, Е.Епштейн,
П. Лазарсфельт і Р.Мертон. Серед російських авторів, які
торкаються проблеми ЗМІ у політичному контексті варто
відзначити праці А.Черних, М.Грачова, А.Соловйова, В.Теріна,
Є.Дь'якової,
А.Трахтенберга,
Н.Менщикової,
Є.Зуєвої,
С.Давидової [1, с. 53-54].
ЗМІ – могутня сила впливу на свідомість людей, засіб
оперативного повідомлення інформації у різні куточки світу,
найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини [2, с.13].
Одним з основних та найважливіших способів впливу на
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електорат є телебачення. Назвемо основні маніпуляції, які
здійснюються за допомогою телебачення, це: фабрикація фактів,
відбір для матеріалу подій реальності, сірий та чорний PR,
масові психози, повторення, дроблення і терміновість,
спрощення, стереотипізація, сенсаційність, заміна змісту слів і
понять [2, с.36].
Крім того, ЗМІ здійснюють психологічний вплив на наступні
сфери психіки: потребністно-мотиваційну, інтелектуальнопізнавальну, емоційно-вольову, комунікативно-поведінкову
сфери. При цьому психологічний вплив має свої закономірності:
якщо він спрямований на потребністно-мотиваційну сферу
людей, то його результати позначаються на спрямованості і силі
спонукань людей; якщо спрямований на емоційну сферу
психіки, то це відбивається на внутрішніх переживаннях, а
також на міжособистісних відносинах; поєднання впливів на
потребністно-мотиваційну і емоційну разом – дозволяє впливати
на вольову активність людей і так керувати їх поведінкою [2,
с.55].
Отже, ЗМІ – це організаційно-технічні комплекси, які
дозволяють здійснювати швидку передачу, масове тиражування
великих обсягів словесної, образної та музичної інформації. ЗМІ
здійснюють психологічний вплив на усі сфери особистості,
змінюють звички людей, вводячи їм у підсвідомість нові
установки, так формуючи нові ідеали.
Список літератури:
1. Брайант, Дженнингз, Томпсон, Сузан Основы воздействия СМИ.:
Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2004. — 432 с .
2. Засурский Я. Н. Система средств массовой информации в
России. − М.: Аспект-Пресс, МГУ, 2001.
3. Мельник Г. С. Mass Media: психологические процессы и
эффекты. − Спб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета,
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4. Соколов А. В. Социальная коммуникация. − М.: Профиздат,
2001.

262

Наталія Процків
Науковий керівник – доц. Лісова О.С.
Особливості Я-концепції підлітків
з гастроентерологічними захворюваннями
Дослідження особливостей Я-концепції підлітків із
гастроентерологічними порушеннями на сьогодні є важливою
проблемою, адже поширеність даної патології з кожним роком
різко зростає [3]. А Я-концепція є одним із центральних
новоутворень підліткового віку і важливою передумовою
інтеграції особистості у процесі її розвитку та зростання. Вона
сприяє досягненню внутрішньої узгодженості особистості,
визначає інтерпретацію досвіду і є джерелом очікувань [1], [2].
Мета нашої роботи – вияв особливостей Я-концепції
підлітків з гастроентерологічними розладами та визначення
«мішеней» і завдань психокорекційного впливу.
Методи: психоанамнез; психодіагностичний метод (тестопитувальник самоставлення (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв);
дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн в
модифікації А.М.Прихожан; Тенессійська шкала Я-концепції);
методи математико-статистичної обробки.
Вибірка: основна група - підлітки, в яких діагностовано
гастроентерологічні захворювання (20 осіб); контрольна група практично здорові підлітки (20 осіб). Середній вік
досліджуваних становить 14,2 роки.
Результати. Я-концепція підлітків зазнає істотних змін під
впливом хронічного соматичного захворювання. У підлітків із
гастроентерологічними розладами це проявляється у погіршенні
глобальних показників самоставлення, самоінтересу й
аутосимпатії у порівнянні з їхніми здоровими однолітками, що у
поведінці реалізується у недовірі до самого себе, готовності
бачити в собі більше недоліків, схильності до самокритики і
самозвинувачення, і разом з цим – у невпевненості у своїй
цікавості для інших, байдужості, апатії до власних думок,
почуттів, вражень. Однак це все ще дозволяє зберігати повагу до
себе на рівні такої у практично здорових однолітків.
Рівень самооцінки у підлітків з гастроентерологічними
розладами відносно реалістичний. Хоча він достовірно нижчий
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у порівнянні з практично здоровими підлітками, але ця різниця
знаходиться у межах норми, що вказує на дещо підвищену у
хворих підлітків невпевненість у собі, тривожність. Хворі
підлітки не претендують на якісь особливі особистісні
досягнення, насамперед в інтелектуальній сфері, а також у
сферах авторитету серед однолітків і впевненості, що значно
відрізняється від практично здорових осіб. З віком зростають
їхні домагання щодо своєї зовнішності та загалом поліпшується
загальне враження від самого себе, власна самооцінка стає
більш позитивною і стійкою, що характерно і для практично
здорових
їхніх
однолітків.
Однак
тривалість
гастроентерологічного захворювання негативно впливає на
самоповагу, аутосимпатію, самооцінку розуму, характеру,
авторитету, самооцінку й домагання щодо зовнішності.
Висновки. Основними «мішенями» психокорекційного
впливу мають стати 1) самоінтерес і аутосимпатія підлітків –
необхідне їхнє підвищення і підсилення мотивації щодо
самодослідження і самореалізації; 2) суб’єктивні образи
фізичного, морального, особистісного, сімейного і соціального
Я – необхідний їхній неупереджений аналіз, дослідження їхніх
сильних і слабких сторін, формування їх у більш адекватному,
інтегрованому й позитивному вигляді; 3) домагання в
інтелектуальній сфері, а також у сферах авторитету серед
однолітків і впевненості в собі – необхідне вивчення цих
домагань, причин їх заниження й аналіз оптимальних для
кожного індивідуального випадку домагань у зазначених
сферах; 4) загальна позитивна оцінка себе і позитивне
самоставлення – тут необхідне сприяння прийняттю підлітком
самого себе таким, який він є на даний момент, розвиток
мотивації до змін у бік самовдосконалення.
Список літератури:
1. Берн Е. Развитие Я-концепции и воспитание / Е. Бернс. – М.:
Прогресс, 1996. – 420с.
2. Кон И. С. Отркытие «Я» / И. С. Кон. – М.: Политиздат, 1978. –
264 с.
3. Пархоменко Л. К., Ещенко А. В. Патология пищеварительной
системы у детей и подростков с заболеваниями щитовидной железы
//Здоровье ребёнка. – 2010. – № 5 (26). – С. 126-130.
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Лілія Прунчак
Наук. керівник – доц. Шевчук К.Д.
Особливості емоційно-почуттєвого розвитку
дітей передшкільного віку
Емоційно-почуттєва сфера особистості – це багатогранна
структура, складовими якої є як емоції так і інші емоційні
одиниці: емоційний тон, емоційний стан, емоційні якості
особистості, вираженість яких дозволяє говорити про емоційні
типи особистості, почуття, оскільки, кожне з цих понять має
достатньо чіткі диференціальні ознаки.
Вивчення різних аспектів емоційно-почуттєвої сфери −
предметом численних теоретико-емпіричних досліджень вчених
(О.В.Запорожець, А.І. Захаров, О.І. Кульчицька, Я.З. Неверович
та інші). Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що,
з одного боку, емоції, почуття є проявом активності,
виявляються, розвиваються і формуються в діяльності
(Л.І. Божович, М.І. Лісіна, С.Ю. Мещерякова й інші), з іншого
боку, емоції беруть участь у регуляції діяльності (Г.С. Костюк,
О.М.Леонтьєв, П.В. Сімонов).
Учені-дослідники стверджують, що наші думки та вчинки –
це лише продовження наших почуттів і емоцій. Уміння розуміти
почуття іншої людини пов'язане зі складним процесом пізнання
самих себе [1, с. 242].
Емоційно-почуттєва сфера дитини, зокрема старшого
дошкільного віку (нами трактується як передшкільного віку),
має свої особливості. І якщо діти отримують знання для
розпізнання своїх емоцій та почуттів, то вони зможуть відчувати
емоційний стан іншої людини та сприяти доброзичливим
стосункам один з одним, а це гарантує загальне психічне
оздоровлення дітей та й усього суспільства в цілому.
Емоції та почуття часто визначають поведінку дитини,
впливають на її життєві цілі та плани, відіграють значну роль у
ігровій та у навчальній діяльності, сприяють розвитку творчості,
підвищують її результативність.
Емоційне життя – це сукупність емоційних явищ, які
відбуваються в організмі і психіці дошкільника. Воно являє
собою своєрідну форму існування в процесі якого дитина
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класифікує об'єкти, явища, стани, людей на «приємні» і
«неприємні», переживає їх, виражає своє ставлення до них [3, с.
57].
Визначено, що розвиток емоційно-почуттєвої сфери старших
дошкільників відбувається завдяки наступному: навчанню
конструктивним
формам
поведінки
на
основі
комунікабельності; розвитку здібностей адекватного сприймати
себе та інших людей, самопізнання, розвиток самооцінки та
самовиховання; знятті надмірного емоційного напруження,
скутості, тривожності; розвитку вміння розуміти емоційний стан
оточуючих та вміння адекватно висловлювати свій, відтворенні
емоційних станів, пов'язаних з переживаннями задоволення і
невдоволення в чергуванні, та окремих рис характеру і
соціально забарвлених почуттів; розвитку позитивних емоцій та
почуттів [3, с. 84].
Аналіз науково-психологічної літератури дає підставу
стверджувати, що пізнання закономірностей емоційно
почуттєвої – сфери передшкільного віку є актуальними у
дослідженнях учених. Становлення емоцій та почуттів дитини
являє собою складний процес. Емоційно-почуттєвий розвиток
дітей передшкільного віку залежить від емоційності
сприймання; сили й тривалості почуттів, від рівня
інтелектуального розвитку дитини. Механізми емоційнопочуттєвого сприймання, що завершується почуттям, думкою,
ідеєю, мисленням тісно пов'язані із пізнавальною стороною
ціннісного ставлення особистості до дійсності та існують у
формі естетичних суджень.
Список літератури:
1. Изард К.Е. Психология эмоций: перевод с английского / Изард
К.Е. – СПб.: Питер, 2000. – 464с.
2. Плохій З.П. Формування екологічної мотиваційної діяльності
дошкільнят / Н.Н. Плохій // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. –
С.19-21.
3. Приходько Ю.О. Розвиток відчуттів і сприймань у дітей
дошкільного віку (сенсорний розвиток) / Приходько Ю.О. – К.: НПУ
ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 165 с.
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Вікторія Рабинюк
Науковий керівник - доц. Гуцуляк Н.М.
Особливості реакцій членів подружжя
на конфліктну ситуацію
Життя сучасної сім’ї – це світ спілкування, в основному, між
чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми у процесі
повсякденних стосунків. Подружнє спілкування відбувається на
інтимно–особистісному рівні, а за класифікацією Е.Берна, воно
потрапляє в категорію близькості. Проте ця близькість дуже
своєрідна, вона може час від часу поєднуватися з більш чи менш
гострими конфліктами. І хоча ці конфлікти начебто не такі
серйозні або тривалі, як між сторонніми людьми, їх шкідливий
вплив на здоров’я, долю сім’ї і, особливо, дітей буває набагато
більшим.
У
процесі
експериментального
дослідження
ми
діагностували сприйняття й розуміння членами подружжя один
одного і конфліктної ситуації, а також індивідуально-специфічні
захисні патерни подружжя за допомогою методики «Реакції
членів подружжя на конфлікт» (А.С. Кочарян, Г.С. Кочарян,
А.В. Киричук) [1, с.136]. У дослідженні брали участь 30
подружніх пар: 15 молоді сім’ї з дітьми та 15 – середні сім’ї з
дітьми.

Рис. 1. Реакції подружжя із різним стажем сімейного життя
на конфлікт (середні показники)
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Як бачимо, усі типи реагування на конфлікт, як у молодих
сім’ях, так і в сім’ях із середнім стажем подружнього життя
знаходяться на середньому рівні прояву і не містять яскраво
виражених тенденцій, хоча й мають суттєві відмітності.
Так, домінуючими для молодих сімей реакціями реагування
на конфлікт є фіксація на психотравмі, депресія та
неконструктивні установки. Дані показники, на нашу думку,
характеризують молоде подружжя як дещо дезінтегровану
сімейну систему, вразливу та схильну до депресії, в якій члени
подружжя проявляють «застрягання» на емоціях з подальшим
відчуттям провини та байдужості.
А, сім’ї із середнім стажем перебування у шлюбі у
невизначених ситуаціях конфлікту схильні до соматизації
тривоги, прояву дефензивних та проективних механізмів. Таким
чином, типовими реакціями членів такого подружжя на
конфлікт з великою ймовірністю будуть уникнення, втеча в
хворобу (головний, шлунковий біль тощо), заперечення
труднощів, регресія. Зі збільшенням стажу подружнього життя
чіткіше спрацьовують захисні механізми, які не допускають до
свідомості психотравмуючі ситуації. Варто відмітити, що і в
молодих сім’ях, і в сім’ях зі стажем рівень агресії, як реакції на
конфлікт, залишається незмінним.
Вивчивши реакції досліджуваних членів подружжя із різним
стажем сімейного життя на конфлікт, можна зробити висновки
про те, на що слід звернути увагу під час психокорекційної
роботи з ними. У роботі з молодими сім’ями слід працювати над
вмінням пробачати образи, над усвідомленням наявності
реальних шляхів для задоволення потреб, над умінням
обговорювати сімейні проблеми та спільно шукати їх
вирішення. Робота з сім’ями з середнім стажем може бути
спрямована на зниження тривожності членів подружжя та на
уникнення спотвореної реінтерпретації психотравмуючої
інформації за допомогою методів психоаналізу та клієнтцентрованого підходу.
Список літератури:
1.Кочарян Г.С.. Психотерапия сексуальных расстройств и
супружеских конфликтов / Г.С. Кочарян, А.С. Кочарян. - М.:
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Галина Радуляк
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Розвиток розумових здібностей учнів молодшого
шкільного віку засобами українознавства
Проблема розумового виховання особистості – одна із
актуальних проблем сучасності, адже суспільний розвиток
останніх десятиліть характеризується потужним сплеском у
царині наукових досліджень, пошуком інноваційних технологій,
удосконаленням
комп’ютерної
техніки,
загалом,
інтелектуалізацією виробничо-трудової діяльності людей.
Рівень інтелектуального розвитку народу «виявляється в
його культурних здобутках, а особливо в стані науки й техніки»
нагальних
[1,с.67]. Вклад кожної людини у розв’язання
соціально-економічних,
науково-технічних,
культурних,
освітніх проблем сучасності залежить від рівня її інтелекту,
розумових здібностей, здатності мислити креативно. Тож
розвиток розумових здібностей учнів молодшого шкільного віку
є одним із вагомих завдань освіти й виховання. Особливий
наголос на цьому зроблено у Державній національній програмі
«Освіта» (Україна ХХІ століття): «впровадження нових
підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які
відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли
розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних
здібностей» [2, с.17].
Розвиток розумових здібностей особистості – вагоме питання
психолого- педагогічної науки (Г.Щукіна, А.Фурман, М.Богус,
Н.Менчинська, О.Скрипченко та ін.). Одним із його важливих
аспектів є дослідження засобів впливу на психічні властивості
людини, формування інтелекту, пізнавальних та творчих
здібностей. Тож мета нашої наукової розвідки – обґрунтування
педагогічних умов використання українознавства у процесі
розумового виховання учнів молодшого шкільного віку.
Розумове виховання передбачає розвиток інтелекту,
пізнавальних і творчих здібностей, вироблення культури
розумової праці, потреби в розумовому збагаченні, набутті
знань та вмілому їх застосуванні на практиці. Одним із завдань
розумового виховання є розвиток інтелекту, який може
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реалізуватися як в навчальній діяльності, так і в позаурочній і
позашкільній роботі.
Зважаючи на виховний потенціал українознавства, його
великі педагогічні можливості, українознавство, на думку
багатьох вітчизняних дослідників, повинно використовуватися
за таких умов: врахування вікових особливостей учнів,
професіоналізм педагога, аналіз змісту навчальних дисциплін 14 кл., уміле й доречне поєднання українознавчого матеріалу з
тематикою того чи іншого предмета.
Найбільше можливостей оптимального використання
українознавчого матеріалу для розумового розвитку школярів
має початкова школа, адже саме вона повинна забезпечити
безболісний перехід дітей від ігрової діяльності до навчальної.
Тому українознавство вчителі здебільшого використовують з
пізнавальною метою «тобто у ролі носія навчальної інформації,
розрахованої на засвоєння учнями, а в позаурочній виховній
роботі вони намагаються створити умови для закріплення та
використання цих знань на практиці, зокрема, у розвитку
інтересів та здібностей учнів» [3, с.147].
Особливої уваги заслуговує усна народна творчість (загадки,
скоромовки, прислів’я та приказки, народні прикмети, казки,
ігри тощо), використання якої полегшує сприймання навчальної
інформації, спонукає до активності на уроках, допомагає зняти
емоційне напруження, розвиває мислення.
Список літератури:
1. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів
/ Григорій Ващенко. – К.: Либідь,1997. – 415 с.
2. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ
століття. – К.: Райдуга, 1994. – 62 с.
3. Як використовувати народознавство в школі / За ред. чл. – кор.
АПН України, проф. Скульського Р.П. –Івано-Франківськ, 2000.–374 с.
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Ілона Ребенчук
Науковий керівник – асист. Богданюк А.М.
Педагогіка народознавства як одна з основ
національного виховання підростаючих поколінь
українців
Одним із провідних напрямів роботи національної загальноосвітньої школи «була», є сьогодні «і має бути» (авт.)
народознавча основа навчально-виховного процесу. Вона
передбачає успішне оволодіння народною культурою, духовним
набутком нації, теоретичне і практичне засвоєння учнями
патріотичних ідей, виховання їх як діячів історії та культури
рідного народу [1].
Народознавство – це сукупність наук про народ, його духовність, культуру, історію, а також здобутки народного мистецтва,
які відображають багатогранність його життя»; це явище, що
вкрай важливо сьогодні, – «застерігає людину від моральної
деградації». Педагогіка ж народознавства – це напрям сучасної
педагогіки, який забезпечує практичне засвоєння культурноісторичних, мистецьких надбань народу, це систематичний
пошук, творче співробітництво школи, батьків, громадськості з
метою успішного розв'язання проблем національного виховання
[3, с. 131]; це також загальні орієнтири на теоретичне і
практичне засвоєння молоддю краєзнавчого, фольклорного,
географічного, етнографічного та історичного матеріалу.
Педагогіка народознавства об'єднує в собі як здобутки народної
педагогіки, так і досягнення психолого-педагогічної науки, а
також сучасних наук про людину, народ.
Дослідники відзначають окремі підходи у національному
вихованні
підростаючих
поколінь
українців:
а) «народознавчий підхід», що забезпечує всебічне і глибоке
засвоєння учнями культурно-історичного шляху розвитку
народу; б) «людинознавчий підхід», який відображає
демократизацію і гуманізацію шкільного життя; розуміння
багатогранного внутрішнього світу людини, закономірностей її
діяльності; формує почуття милосердя, уміння сприймати біль
інших людей, відгукуватися на чуже горе; в) «особистісний», що
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створює умови для комплексного впливу на вихованця,
глибокого знання його душі, рівня сформованості якостей
характеру; розраховує на результат – сильну, самобутню,
яскраву особистість, вирощену на високих народних ідеалах,
народних традиціях, звичаях, обрядах [3, с. 132-133].
Сутність педагогіки народознавства лаконічно відображено в
етнопедагогічному дослідженні В. Мосіяшенко крізь призму
основних наукових понять: народна культура, етнопедагогіка,
народознавство, педагогіка народного календаря, фольклорне
виховання, козацька педагогіка, народна символіка, національна
самосвідомість, національний характер, народний світогляд,
національна школа, національна система виховання [4].
Тож основні напрями і зміст народознавчої роботи визначені
сьогодні в численних дослідженнях вітчизняних теоретиків і
практиків. Серед цілої низки аспектів варто виокремити основні:
рідна мова, народна педагогіка з її складовими, календарнообрядові традиції, родинно-побутові звичаї, обряди, народна
художня образність, народна мораль, національна характерологія
та психологія, національна самосвідомість, патріотизм, науковий і
народний світогляд, розвиток дитячої творчості, національна
школа, національна система виховання тощо [1; 2; 3; 4].
Отже, відзначимо, що в умовах реформування національної
школи сьогодення педагогіка народознавства відіграє роль
серцевини навчально-виховного процесу, та, на жаль, тільки у
діяльності національно свідомих українських учителів-прак-тиків. І
хай «український етнос нині творить свою власну
альтернативу…», але потрібно пам’ятати, що «це можливо лише на
основі перевірених тисячоліттями етнічних цінностей» [2, с. 453].
Список літератури:
1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.)».
– К., 1999.
2. Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – Х.,
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3. Мосіяшенко В. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. А.
Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.
4.Стельмахович М. Українська народна педагогіка : навч. посіб. /
М. Г. Стельмахович. – К., 1997. – 254 с.
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Ольга Ріпей
Науковий керівник – доц. Мудрий Я. С.
Медіація як спосіб вирішення міжособистісних
конфліктів у загальноосвітній школі
Давно відомо, що легше не сваритися, аніж потім миритися.
Дорослі іноді набувають такої життєвої мудрості запізно, але ж
дітей можна навчити.
Медіація як соціальний і юридичний інститут виникла в 30-х
роках ХХ століття в часи Великої депресії – у якості технології
переговорів між роботодавцями та працівниками. «Медіація» це міжнародний загальновживаний термін, що відповідає
нашому терміну «посередництво». Поняття «медіація» походить
від латинського «mediare» - бути посередником. Медіацією
називають процес переговорів, коли до вирішення спірного
питання залучається нейтральна сторона – медіатор
(посередник), яка веде цей переговорний процес, вислуховує
аргументацію обох (або декількох) сторін щодо суті суперечки,
дає кваліфіковані поради й активно допомагає сторонам
самостійно прийняти рішення, що задовольнить учасників
переговорів [2, с.162] Медіація (примирення) – процедура
альтернативного,
добровільного
врегулювання
спорів,
залагодження конфліктів шляхом ведення переговорів між
сторонами конфлікту (спору) за допомогою одного або
декількох медіаторів (посередників) з метою досягнення
сторонами взаємоприйнятного рішення про врегулювання
конфлікту (спору) або усунення спричиненої конфліктом
(спором) шкоди [1]. Особливою рисою медіації є те, що сторони
спільно беруть на себе відповідальність за прийняття рішення та
його виконання.
Враховуючи процес зростання, виховання і становлення
дітей як особистості, дуже важливо вчасно вжити заходів у
запобіганні конфліктних ситуацій серед школярів, оскільки
прояв агресії і вихід в конфліктну ситуацію дуже негативно
позначається на психологічному стані школяра, а також на
всьому процесі навчання і спілкування з однокласниками,
вчителями, батьками, що в майбутньому веде до некерованої
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психологічної ситуації. Шкільна медіація - це, мабуть, найменш
конфліктний і найбільш миролюбний спосіб заздалегідь, ще до
виникнення, «втопити» будь-який конфлікт. А якщо сварка уже
почалася - то цей метод найефективніший для врегулювання у
шкільному середовищі конфліктів, які склалися.
Шкільна медіація сприяє швидкому та ефективному
розв'язанню конфліктів на локальному рівні без залучення
владних структур і адміністративного тиску. Медіаційну
допомогу можуть здійснювати практичний психолог,
соціальний педагог, інші представники педагогічного колективу
школи, а також «зовнішні» стосовно до школи спеціалісти медіатори.
Процес медіації являє собою сукупність фактичних і
юридичних дій, чинених учасниками медіації протягом певного
проміжку часу. Виділяють п’ять основних етапів медіації та два
додаткових:
1. Складання угоди про медіацію.
2. З’ясування позицій сторін.
3. Виявлення інтересів, що стоять за позиціями сторін.
4. Знаходження рішення.
5. Кінцева угода за результатами медіації.
6. Правова процедура та підтвердження угоди.
7. Виконання, перегляд і корекція угоди.
Отже, творчий підхід до розуміння проблеми конфліктної
поведінки школярів може забезпечити правильне вирішення
виходу з ситуації, що склалася. При застосуванні методики
вирішення конфліктних ситуацій, а саме – медіації, помітно
легше вирішується конфлікт: діти ліпше розуміють, у чому
сааме не мали рації, або навпаки, – в чому правильність їхньої
поведінки.
Список літератури:
1. Закон України «Про медіацію». Проект від 17.12.2010 № 7481.
2. Леко Б., Чуйко Г. Медіація: підручник. – Чернівці: Книги – ХХІ,
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Аліна Робу
Науковий керівник – асист. Богданюк А.М.
Основні принципи педагогічної концепції С.Русової
Складні для українського народу роки, що минають з часу
проголошення незалежності Української держави, позначені
інтенсивною розробкою та утвердженням засад відродження і
забезпечення життєдіяльності національної системи освіти,
усвідомленням сутності внеску у його розвиток незаслужено
забутих освітніх діячів і педагогів минулого.
У цьому контексті заслуговують неабиякої уваги
дослідження творчої спадщини педагога європейського рівня,
визначного громадського діяча Софії Федорівни Русової (18561940рр.).
Перші спроби наукового осмислення ролі Софії Русової
здійснені за межами України (В. Єрмоленко, О. Лятуринська,
Г. Мандрика, Ю. Русов та ін.). В останні роки творча спадщина
С. Русової повертається в українську національну систему
освіти.
Освітня діяльність С. Ф. Русової – не тільки одна з віх історії,
а й дієвий орієнтир у сучасних освітніх реаліях України. Аналіз
фундаментальних педагогічних праць педагога («Дидактика»,
«Нова школа соціального виховання», «Нові методи дошкільного виховання», «Теорія і практика дошкільного
виховання», «Теорія педагогіки на основі психології»,
підручник «Історія педагогіки» та ін.) яскраво демонструє, що
центральне місце відведено ідеї нової національної школи,
співзвучної і сьогодні.
Наведене підтверджує, що С. Русова вважала школу
провідним
чинником
культурно-освітнього
визволення
українського народу, важливою умовою його самореалізації,
виховання національної самосвідомості, розробивши загальні
засади національної школи («Проект новой свободной школы
для Украины») [2, с. 30]. У творах С. Русової розкрито ряд
принципових засад, зокрема мету й завдання нової школи.
«Єдина діяльна школа», за її висновком, – це та, яка виступає
«не лише головним засобом для поширення народньої освіти, а
й тим осередком, де зароджується, виховується та найкраще
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зміцняється народня свідомість» [4, с. 3]. Національний
характер школи С. Русова визначила насамперед програмою
навчання, в якій перше місце відводила «предметам
національним – мова, література, історія, географія свого
народу, його давні закони, його психіко-етнічні риси» [3, с. 111].
Тож сутність поняття «національне виховання» і його мету
вчена вбачала у формуванні національної свідомості. На цьому
етапі головним завданням формування національної свідомості,
на її думку, має виступати сприяння ранньому етнічному
самоусвідомленню дитини [1, с. 166].
Аналіз
спадщини
С.
Русової
підтверджує,
що
найважливішими структурними компонентами розвитку й
формування особистості вона визначала розумове, моральне та
естетичне виховання. Тож педагогічна концепція педагога тісно
переплітається з основними ідеями національної школи, яка
презентує виховний ідеал національної системи виховання через
призму особистості й поєднує в собі розумову, моральну,
естетичну, трудову вихованість, людину «в найкращому
значенні цього слова
Отже, в творчій спадщині Софії Русової знайшли
відображення важливі проблеми теорії та методики розбудови
національної школи, національно-громадянського виховання,
формування національної свідомості, високих моральних
якостей, чимало з яких не втратили своєї актуальності і в наші
дні. Тож педагогічна спадщина Софії Федорівни Русової є
вагомим внеском у педагогічну науку, важливим джерелом
творчого використання в розробці сучасної теорії та практики
національної освіти.
Список літератури:
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Христина Рогулька
Науковий керівник – доц. Гаркавенко Н.В.
Емоційно-вольовий розвиток у дошкільному віці
Науковці, які займалися проблемою розвитку здібностей
особистості (як загальних так і спеціальних), відзначали
важливість вольового компоненту та його структури
(Г.С.Костюк, Н.С.Лейтес, Р.О.Семенонова та ін.).
Актуальнсть роботи визначається у всебічному розвитку
дитини та її емоційно-вольовому аспекті. Оскільк дошкільне
дитинство є важливим етапом у формуванні майбутнього
школяра.
«Розв’язання задач у кожній галузі людської діяльності
нікому не дається без зусиль, без боротьби, - писав Г.С. Костюк,
- Воно йде через перебування труднощів, яке вимагає…ще й
наполегливості, сили волі та інших її якостей. Це стосується як
зазначених так і видатних людей» (Г.С.Костюк, 1963).
Спеціалісти в галузі психології відзначають дошкільний вік
як період інтенсивного розвитку особистості, протягом якого
закладаються її основні компоненти і якості. Звідси бере свій
початок і воля як такий компонент, від розвитку якого значно
залежить успішність людини як суб’єкта будь-якого виду
діяльності (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, О.В.Запорожець,
Л.І.Божович).
Мета нашого дослідження − вивчення особливостей
вольового
розвитку
дитини-дошкільника
(молодшого,
середнього, старшого дошкільного віку). Під волею ми
розуміємо здатність дитини діяти в напрямку свідомо
поставленої мети і мобілізувати свої фізичні і психічні
можливості для подолання перешкод, що постають на її шляху
(В.І.Селіванов). Ми передбачали, що розвиток волі дитинидошкільника пов’язаний із становленням структури її вольової
дії.
Аналіз отриманих результатів дозволив нам визначити якісні
стадії становлення волі – її новоутворення в кожний період
дошкільного віку. У молодшого дошкільника з’являються
свідомі бажання, розвиваються уміння ставити продуктивні та
творчі цілі, визначати їх відповідним словом; він прагне до
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активних самостійних дій і намагається їх регулювати, згідно з
прийнятою метою діяльності, ігровою роллю, правилами
поведінки, прагне стримувати негативні емоції у взаєминах –
все це при безпосередній підтримці дорослого. В середнього
дошкільника з’являється цілеспрямована поведінка на основі
наміру, умінні планувати знайому діяльність, можливість
самостійно виконувати нескладні інструкції, дотримуватися
відомих правил поведінки і культури взаємин, гальмувати свої
рухи; також у них розвивається уміння мобілізувати вольові
зусилля у подоланні перешкод на шляху мети при
опосередкованій підтримці з боку ігрової ситуації, дорослого,
або предмета, що його змінює. У старшого дошкільника
розвивається свідома, самостійна цілеспрямована поведінка,
планування дій на основі внутрішнього мовлення, активне
ставлення до труднощів, самостійна мобілізація вольових
зусиль.
Нами визначені також основні лінії психокорекції поведінки
дітей з недоліками в розвитку їх вольової сфери (недосконалість
розвитку чи несформованість етапів вольової дії).
Отже, головним завданням психолого-педагогічних впливів
на дитину має стати створення сприятливих умов для
пробудження її внутрішньої активності, самостійної організації
та спрямування її на об’єктивні цінності (прийняте рішення,
дане слово, правила культури поведінки та взаємин між
людьми) з обов’язковим урахуванням її індивідуальнопсихологічних особливостей.
Список літератури:
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Марія Романюк
Науковий керівник – доц. Лісовий В.А.
До питання про використання нових інформаційних
технологій на уроках музики
Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес
становлення художнього образу через різні форми художнього
втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на
виявлення життєвих зв'язків музики. Урок музики стає не
просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а й
уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси:
сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні
здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення
тощо.
Мета статті – з'ясувати, яку роль відіграють у побудові
сучасного уроку музики інформаційні технології.
Сучасні комп'ютерні технології в мистецькій освіті учнів
базуються на ідеї їхньої інтеграції із традиційними навчальними
методиками. Кажучи про вдосконалення педагогічних
технологій, ми маємо на увазі передусім інформаційні
технології, тобто технології, що несуть у своїй основі
максимальну кількість інформації. Отриманий у результаті
обсяг знань не завжди передбачає акцент на теоретичному
освоєнні матеріалу. Адже на уроках гуманітарного циклу
особливо важливий процес безпосереднього сприйняття учнями
конкретного музичного твору чи образотворчого мистецтва.
Інформаційні технології дозволяють по-новому, комплексно
використовувати на уроках музики текстову, звукову, графічну
й відеоінформацію - створюється новий мультимедійний
контент. На уроках музики гармонійно поєднуються знання
комп’ютерної грамоти з музикою, образотворчим мистецтвом,
літературою, і, як результат цього поєднання, створюється нова
якість сучасного інтегрованого уроку. Дослідження впливу
нових технологій на рівень і якість навчання показали, що
завдяки інтерактивній дошці та комп'ютеру в дітей з'являється
зацікавлення в навчанні, укріплюється бажання вчитися,
результати їхньої праці поліпшуються.
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Використання інформаційних технологій дає змогу залучати
дітей до створення творчих робіт, пошукової роботи під час
вивчення народної творчості, української музичної культури,
творчості композиторів світу, оформлення результатів роботи у
вигляді різних проектів за певними темами. Існує чимало
програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного
мистецтва. Умовно їх можна поділити на декілька груп: музичні
програвачі, програми для співу карооке, музичні конструктори,
музичні енциклопедії, навчальні програми, музичні ігри.
Сьогодні, коли вчитель не завжди має можливість
застосовувати готові програмні матеріали, найбільш зручним
засобом для створення уроків із мультимедійним супроводом є
програма Microsoft PowerPoint. Особливо зручна вона під час
подання нового матеріалу. Ця програма дозволяє поєднувати
аудіо та відеоматеріали в єдине ціле. Із цих позицій комп'ютер
став універсальним засобом навчання, а зручність його
використання допомагає організувати процес навчання
раціонально й ефективно. Використання слайд-презентацій,
фотоматеріалів і репродукцій у цій програмі дає прекрасний фон
для викладання музичної літератури. Робота зі звуковими
редакторами дозволяє записувати, редагувати й обробляти звук,
компонувати фрагменти музичних творів для створення аудіоальбомів, які можна використовувати на уроках музичного
мистецтва.
Отже, якщо послідовно й систематично використовувати на
уроках музичного мистецтва комп'ютерні технології, стане
легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати
спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання
особистості в музиці, реалізувати можливості сучасних засобів
навчання. Використання комп'ютерних та інформаційних
технологій − необхідний інструмент для сучасного уроку
музики, важливий кроком до виховання гармонійної особистості
XXI століття.
Список літератури:
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Олена Ротар
Науковий керівник – асист. Чорней І.Д.
Розвиток соціальної активності молодших школярів
на уроках трудового навчання
Наукові дослідження різних проблем, пов'язаних із
методикою трудового навчання в початкових класах,
піднімають її на більш високу наукову основу. Це стосується і
вивчення особливостей соціальної активності та її ролі у
трудовій діяльності молодших школярів.
Міжособистісні стосунки як інтегральна властивість
особистості є джерелом соціальної активності людини щодо
ідеального та предметного перетворення навколишнього світу.
Тільки в процесі перетворення природного, предметного та
соціального середовища можлива зміна і самої людини, її
свідомості й моралі, а водночас і формування активної життєвої
позиції особи. «Лінія, що веде від того, чим людина була на
одному етапі своєї історії, до того, чим вона стала на
наступному, – писав відомий психолог С.Л. Рубінштейн, –
проходить через те, що вона зробила» [1, с.112].
Під активністю розуміють фундаментальну властивість
матерії мати джерело своїх змін всередині себе, бути причиною
своїх самочинних змін. Саме поняття "активність" покликане
виразити провідну роль внутрішніх спонукальних сил руху, що
опосередковують вплив зовнішніх факторів.
На ґрунті комунікативної активності, в основі якої і лежить
піклування про інших, формується почуття товариськості й
дружби, чуйність, такт, утверджується культура спілкування та
культура бажань. Піклування про оточуючих є ефективним
стимулятором інших видів активності, де воно виступає і як
причина, і як результат.
Трудова активність є тим особистісним надбанням, яке
великою мірою визначає моральну вихованість дитини, впливає
на успішність розвитку в неї інших моральних рис. Трудову
активність молодших школярів можна визначити за такими
критеріями: рівень потреби в праці, характер трудової
орієнтованості, взаємодія з іншими людьми в трудовій
діяльності [1, с.33].
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Існують різні форми взаємодії дітей у процесі трудової
діяльності: активна допомога іншим, тим, хто поруч, незалежно
від своїх симпатій; допомога тому, хто потрібен або викликає
симпатію; прагнення обмежити ділові стосунки: нікому не
допомагати й не чекати допомоги від інших; прагнення
перекладати свої трудові обов'язки на інших; наполегливий
пошук шляхів уникнення трудових обов'язків [2, с.57].
Отже,
з
урахуванням
зазначених
критеріїв,
що
характеризують трудову активність школярів, можна умовно
виділити п'ять її типів: ентузіасти, сумлінні працівники, діти з
індиферентним ставленням до праці, ледарі, діти зі схильністю
до асоціальних дій.
Розвиток трудової активності учнів групи може гальмуватись
у зв'язку з відсутністю елементарних трудових навичок, що
добре засвоєні їх ровесниками. Боячись мати вигляд
неспритних, некмітливих в очах своїх ровесників, такі учні
уникають певних видів роботи. Своєчасна допомога дасть їм
змогу брати активну участь у суспільно корисній праці [1,
с.107].
Виховання любові до праці потребує підбору цікавих за
змістом і методикою організації видів праці. Недоцільно
пропонувати учням одноманітну, нетворчу працю. Проте їх
треба психологічно готувати до того, що в житті нерідко
доводиться виконувати й нецікаву роботу.
Критерієм трудової вихованості школярів є висока особиста
зацікавленість і продуктивність праці, відмінна якість продукції,
трудова активність і творче, раціоналізаторське ставлення до
процесу праці, трудова, виробнича, планова, технологічна
дисципліна, працелюбність.
Отже, першочергове завдання вчителя трудового навчання –
це формування в дітей соціальної активності шляхом
емоційного позитивного ставлення до уроків праці.
Список літератури:
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Андрій Рубан
Науковий керівник – асист. Степаненко О.П.
Причини виникнення міжособистісних конфліктів
Спільна діяльність людей, спілкування людини з людиною
супроводжуються взаємним обміном думок, почуттів, вчинків,
що, призводить до згоди чи незгоди в міжособистісних
стосунках. Коли відносини складаються так, можуть виникати
часткові протиріччя, і виникає міжособистісний конфлікт.
У міжособистісній взаємодії важливу роль відіграють
індивідуальні якості опонентів, їх власна самооцінка,
саморефлексія,
індивідуальний
поріг
толерантності,
агресивність (пасивність), тип поведінки, соціокультурні
відмінності і т.д. Існують поняття міжособистісної сумісності та
несумісності.
У міжособистісному конфлікті знижується здатність
учасників до саморегуляції, свідомого самоконтролю;
спостерігаються часті афективні спалахи, знижується стійкість
до стресів і фрустрацій. До міжособистісних конфліктів більш
схильні люди, чиї потреби не задовольняються в процесі
спілкування. Отже, конфлікт пов'язаний із порушеннями
спілкування у сукупності і являє собою виявлення
неузгодженості (думок, інтересів і норм).
До умов порушення нормального спілкування, що є
передумовою виникнення конфліктної ситуації, відносяться:
комунікативні; прагматичні; легітимні. Прагматичні порушення
пов'язані
з
усвідомленням
несумісності
інтересів.
Комунікативним порушенням є комунікативна ізоляція.
Легітимні порушення пов’язані із загостреним почуттям
справедливості [1, с. 25-26].
Досить часто у ситуації конфлікту люди неправильно
сприймають власні дії, а також інтереси, інтенції, погляди
опонента. Так, Мелібруда Е. вважає типовими спотвореннями
сприйняття: "ілюзії власного благородства"; "пошук соломинки
в оці іншого"; "подвійна етика"; "все зрозуміло". Ці та подібні
припущення, притаманні кожному з нас у конфліктній ситуації,
як правило, посилюють конфлікт і перешкоджають
конструктивному виходу із проблемної ситуації.
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Причини виникнення конфліктів досить часто залежать від
складності характеру людини. Шейнов В.П. виділяє шість типів
конфліктних особистостей: демонстративні; некеровані;
раціоналісти; безвільні; надточні; ригідні [2].
"Демонстративні" характеризуються прагненням завжди бути
в центрі уваги, користуватися успіхом.
"Некеровані" . Люди цього типу нездатні планувати наперед,
поведінка у них непередбачлива, у них відсутній самоконтроль,
вони досить імпульсивні.
"Раціоналісти". У цих людей передусім стоїть розрахунок.
Вони завжди готові до конфлікту в будь-який момент, коли є
реальна можливість досягнути завдяки йому особистих цілей.
"Безвільні". Відсутність власних поглядів і принципів може
зробити таку людину зброєю в руках особи, під чиїм впливом
вона опинилася.
"Надточні" . Це добросовісні робітники у них досить
завищенні вимоги до себе і до інших.
"Ригідні". Люди характеризуються честолюбністю, з
завищеною самооцінкою, небажанням і невмінням рахуватись з
думкою навколишніх людей.
Спостереження показують, що 80% конфліктів виникає
всупереч бажанням його учасників. Відбувається це через
особливості нашої психіки, і тому що більшість людей або не
знають про них, або не надають їм значення.
Джерела конфлікту або його причини можуть бути трьох
різновидів: об’єктивні, емоційні, і псевдо-об’єктивні.
Для ефективного розв’язання
проблем кожній людині
необхідно засвоїти теоретичні знання та практичні навики
поведінки в конфліктних ситуаціях,а також знання про причини
виникнення та способи залагодження конфліктів.
Список літератури:
1. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - К.,1996, - 200 с.
2. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Мн., Амалфея, 1996. – 288 с.
3. Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфлітологіята теорія переговорів.
Навч. Посіб. – К.:Центр учбової літератури, 2012.- 168 с.
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Людмила Рубана
Науковий керівник - асист. Гуляєва М.М.
Соціально-педагогічна профілактика кібербуллінгу
Одна з проблем соціалізації особистості пов’язана із впливом
високотехнологічних засобів комунікації, до яких, в першу
чергу, належить мережа Інтернет, на психіку і свідомість
людини, особливо на культуру поведінки та свідомість дітей і
молоді. З кожним роком необережна та нерозважлива поведінка
в мережі Інтернет призводить до збільшення кількості дітей, що
стають жертвам специфічного виду насильства в цій мережі, для
позначення якого в науковий обіг введено спеціальний термін кібербуллінг.
Фундаментальні основи сучасних теорій насильства були
закладені в дослідженнях Х.Арангурена, Г.Блумера, М.Вебера,
Д.Галтунга, Л.Гумпловича, Р.Дарендорфа, Е.Дюркгейма,
Г.Зіммеля, Л.Козера та ін. Проблематики насильства як
загальносоціального явища торкаються у своїх працях
вітчизняні дослідники: А.А.Гусейнов, Л.М.Герасіна, В.В.Голіна,
В.Д.Губін, І.Н.Даньшин, А.К.Зайцев, А.М.Ковальов та ін. Проте
ще дуже мало наукових праць присвяченого жорстокому
ставленню та насильству поза рамками традиційних інститутів
соціалізації, зокрема в мережі Інтернет.
Неправомірні дії з використанням мережі Інтернет, що є
основою кібербуллінгу, не лише ставлять людину в залежне
становище, але й завдають величезну моральну шкоду
суспільству і є серйозною перепоною на шляху подолання
нерівності та дотримання людських прав[1, с. 12]. У цьому
контексті постає нагальна потреба соціально-педагогічної
профілактики цього явища через активізацію моральноправового виховання дітей, молоді, одним із завдань якого є
формування активної життєвої позиції у правовій сфері, тобто
непримиримого ставлення до порушення прав людини,
розуміння підростаючим поколінням ролі та суті держави і
права, знання основних законів України, принципу єдності прав,
свобод, обов’язків і відповідальності. Розв’язання цих проблем
потребує підвищення ефективності виховного впливу на дітей і
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молодь за рахунок застосування нестандартних методів і форм
виховної роботи, виявлення якостей вихованця, що сприятимуть
формуванню звички правильної поведінки.
Соціальним педагогам навчальних закладів потрібно
звернути увагу на розвиток якостей морального орієнтування в
оточуючому середовищі. Орієнтування учнів на безпеку
життєдіяльності має якомога швидше увійти в арсенал засобів
соціальних педагогів.
Головними завданнями навчально-виховних заходів щодо
запобігання кібербуллінгу є: підвищення загального рівня
правової свідомості дітей, молоді та батьків, рівня обізнаності з
проблем порушення прав людини, навчання моделям безпечної
поведінки, вироблення уміння протистояти негативним
впливам, толерантного ставлення до потерпілих від насильства,
виховання поваги до прав та основних свобод людини [2].
Безперечно, проблема насильства надзвичайно складна для
вивчення, а отже, й для визначення шляхів протидії цьому
явищу. Тому нагальне завдання – змінювати терпиме ставлення
членів суспільства до насильства над дитиною з допомогою
інформаційних технологій, зокрема через проведення широкої
просвітницької роботи, спрямованої на подолання стереотипів у
суспільних і сімейних відносинах та впровадження
гуманістичних моральних і культурних цінностей у свідомість
громадян.
Список літератури:
1. Безпечне
користування
сучасними
інформаційнокомунікативними технологіями: метод, рек. / О.А.Удалова [та ін.]: заг.
ред.
К.Б.Левченко.
О.А.Удалова,
Л.Г.Ковальчук:
упоряд.:
С.В.Колесникова. Н.П.Бочкор. — К.: Агенство «Україна». 20 10. - 72 с.
2. Войскунский А.Г. Психологические исследования феномена
Интернет-аддикции [Электронный ресурс] / А.Г. Войкунский.
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Катерина Рудан
Науковий керівник – асист. Біленкова Л. М.
Організація самостійної діяльності учнів у гуртках
позашкільних навчальних закладів
Прогрес української держави потребує від освіти як
стратегічного ресурсу забезпечення національних інтересів,
зміцнення авторитету
та конкурентоспроможності на
міжнародній арені, культурного, інтелектуального, творчого
потенціалу народу, всебічного розвитку особистості, її
самостійності, відповідальності, працелюбства. Тому питання
організації самостійної роботи, розвитку самостійності
особистості є одним з ключових у навчально-виховному процесі
всіх складових системи освіти.
Загальні
теоретичні
основи
розвитку
особистісної
самостійності закладені в педагогічних працях П. Ф. Каптерева,
Я. А. Коменського, Й. Г. Песталоцці, С. Ф. Русової, Ж. Ж. Руссо,
Л. М. Толстого, К. Д. Ушинського та ін. Сучасні загальні
аспекти розвитку самостійності учнів, організації самостійної
роботи в системі позашкільної освіти представлено в наукових
І. Д. Беха,
О. О. Бєлошицького,
О.В.Биковської,
працях
В. В. Вербицького, Г.П.Пустовіта, Т.І.Сущенко, В.А.Редіної та
ін. [3, с. 142].
Педагогічна практика свідчить про те, що тільки знання,
отримані самостійною працею, роблять школярів особистістю,
здатною творчо вирішувати професійні та морально-етичні
проблеми. Мабуть, саме тому найбільш важливою та
обов’язковою умовою розвитку творчого потенціалу в учнів є
якомога вищий ступінь їх самостійності в навчальному процесі.
Самостійна робота – це робота, яка запланована для учня та
виконується згідно із завдання учителя при його методичному
керівництві, але без його безпосередньої участі. Крім того, вона
передбачає оволодіння складними вміннями і навичками бачити
мету та зміст роботи, організовувати власну самоосвіту, вміння
по-новому підходити до виконання завдань.
Система позашкільної освіти, яка в сучасних умовах набуває
особливої важливості й актуальності, значну увагу приділяє
287

організації самостійної роботи учнів. Це зумовлено тим, що за
своєю суттю вона характеризується добровільною участю в
навчально-виховному процесі дітей різних вікових категорій та
відсутністю регламентуючих настанов.
Установлено, що державна політика позашкільної освіти
регламентується Конституцією України, законами України “Про
освіту” та “Про охорону дитинства”, а Законом України “Про
позашкільну освіту” загалом визначаються головні положення
державної політики у сфері позашкілля, її правові, соціальноекономічні, а також організаційні, освітні та виховні засади [1,
с.8].
Організація самостійної роботи учнів у гуртках
позашкільних навчальних закладів пов’язана з безпосередньою
організацією трудової діяльності самих дітей у різних її видах і
формах. При цьому аналіз теоретичних джерел та педагогічної
практики, свідчить: наявні розробки та прикладні рекомендації
не повністю розкривають основні положення щодо організації
самостійної роботи учнів у системі позашкільної освіти.
Плідна самостійна робота – необхідна умова формування
потреби в самоорганізації особистості, здатності до постійного
відновлення своїх знань протягом усієї трудової діяльності.
Методика організації самостійної роботи в гуртках
позашкільних начальних закладів, її планування як єдиного
цілого повинна бути спрямована на вироблення в учнів навичок
високоорганізованої суспільно корисної праці, уміння
організувати себе в різних видах життєдіяльності [2, с. 95].
Отже, щоб самостійна робота учнів у гуртках позашкільних
навчальних закладах у повному обсязі реалізувала свої освітні
та виховні функції, вона має бути планомірною, систематичною
та змістовною.
Список літератури:
1. Закон України «Про позашкільну освіту»// Позашкільна освіта в
Україні (нормативно-правові акти) – К. : НЕНЦ, 2002 – С. 3-32.
2. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка: теорія, історія практика :
наук.-метод. посіб. / Т.І. Сущенко. – К. : Праймдрук, 2011. – 299с.
3. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання: книга 1:
теоретико-дидактичний аспект/ Г.П. Пустовіт. – Миколаїв, 2010.–
270с.
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Аліна Руснак
Науковий керівник – асист. Канівець Т.М.
Психологічні особливості адаптації до праці
Адаптація є важливим засобом попередження травмування,
виникнення нещасних випадків у трудовому процесі й відіграє
значну роль в охороні праці. Так, Л.Столяренко визначила
адаптованість як рівень фактичного пристосування людини,
рівень її соціального статусу й самовідчуття, задоволеності або
незадоволеності собою і своїм життям [4,с.48].
Наймаючись на роботу в ту чи іншу організацію, людина має
певні цілі, потреби, норми поведінки, відповідно до яких вона
ставить вимоги до організації, умов праці та мотивації. У зв’язку
з цим необхідно організувати проведення адаптації.
Адаптація до праці – це процес перебудови та пристосування
особистісних, енергетичних. Інформаційних, операціональних
та інших структур і систем суб’єкта праці до особливостей
трудової діяльності з метою найбільш ефективної його
саморегуляції на етапах професійного шляху; процес
пристосування суб’єкта праці до особливостей трудової
діяльності.
Успішність адаптації залежить від характеру виробництва,
його середовища та самого працівника. Чим це середовище
складніше, більше відрізняється від звичного на попередньому
місці роботи, тим важче проходить процес адаптації.
Адаптація як процес характеризується певною тривалістю і,
звичайно, має початок і кінець. З організаційного погляду
виділяють декілька періодів адаптації. Перший - це період
ознайомлення (тривалість – один місяць); другий –
оцінювальний (до одного року); на третьому періоді
відбуваєьтся поступова інтеграція в організацію.
Важливу роль у ефективній адаптації нових працівників
відіграє керівник, який проводить попередню розмову з
працівниками, щоб вони добре зустріли нового співробітника,
призначає опікуна, вивчає стан матеріальних умов праці.
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Крім адаптації людини до робочого місця, доцільна й
адаптація роботи до людини. Це передбачає: організацію
робочих місць відповідно до вимог ергономіки; побудову
структури організації й розподілу трудових функцій та
конкретних завдань з урахуванням здібностец і характеру
працвників; індивідуалізації системи мотивації.
Отже, професійна адаптація характеризується досконалим
володінням
вибраною
професією
або
спеціальністю,
закріпленням трудових навичок і умінь, що виявляється у
стабільному виконанні норм виробітку, високій якості
продукції, точності й надійності, творчій активності.
Список літератури:
1. Канівець Т.М. Психологія праці: навч.посібник / Т.М.Канівець.
– Чернівці: Чернівецький університет, 2011. – 120 с.
2. Психологія працевлаштування (хрестоматія до навчального
курсу) / Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім..Г.С.Сковороди;
упоряд.: О.М.Макаренко, М.О.Голубєва, І.В.Федорєєва. – ПереяславХмельницький, 2007. – 124 с.
3. Психологія
праці:
Навчально-методичний
посібник
/
Т.М.Траверсе; Київський нац.ун-т ім..Т.Шевченка, Ін-т післядипломної
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4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Учебное пособие. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 672 с.
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Галина Савчин
Науковий керівник – асист. Шестобуз О.С.
Особливості творчого розвитку дітей молодшого
шкільного віку засобами образотворчого мистецтва
В умовах оновлення сучасної системи освіти проблема
творчого розвитку набуває особливої актуальності. Останнім
часом у науці й практиці значна увага приділяється проблемі
формування креативних та інтелектуальних здібностей. Одне з
центральних питань проблеми творчості – можливості
формування творчої фантазії й умінь, творчого мислення та
стилю діяльності.
Метою сучасної початкової школи є забезпечення
становлення
особистості,
цілеспрямоване
подальшого
виявлення та розвиток здібностей, інтересів, формування
бажання і вміння вчитися.
Значним внеском у вирішення проблеми дитячої творчості
стали праці Л. Виготського. Оскільки уява універсальна в будьякому виді діяльності, вчений обґрунтовує місце і роль цього
важливого компонента творчості у дітей. Основним у творчій
діяльності дітей є те, що вони, комбінуючи й імпровізуючи,
відчувають себе творцями, які вміють створювати своє,
неповторне. У молодшому шкільному віці важлива роль
належить самовираженню дітей через власну художньоестетичну діяльність [2].
Дитина, малюючи, часто бачить у практичній діяльності
захоплюючу гру, тобто учень ніби спілкується зі знайомими
емоційно сприйнятими образами. У багатьох дітей є свої
улюблені образи, які часто є витвором фантазії, визначають
активність,
напруження
творчої
діяльності.
Засобами
образотворчого мистецтва дитина має можливість виразити свої
«невидимі» почуття та задуми [1].
Художні матеріали, що використовуються при малюванні,
досить різноманітні – це олівці, фарби, фломастери, туш,
кольорова крейда, вугілля тощо. Малюнки можна виконувати на
папері, картоні, пластику, дереві. Усіма засобами вчитель
повинен заохочувати особистісну інтерпретацію учнями
зображуваного об’єкта. Пізнання техніки малювання полягає в
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тому, що школярі повинні володіти нею на такому рівні, який їм
необхідний для творчого самовираження [3].
Засоби образотворчого мистецтва, а саме: лінія, колір,
крапка, штрих, об’єм, форма, композиція тощо мають творчорозвивальне значення. Через засоби образотворчого мистецтва в
учнів формуються:
– емоційність: відчуття форми прекрасного, гармонії,
естетичні почуття насолоди, задоволення, радощі та творчість
тощо;
– пізнання: розуміння та знання явищ і процесів природи,
дійсності та мистецтва, активізація логічного, абстрактного й
художнього мислення, збагачення уяви, фантазії, підсилення
інтуїції та ін.;
– мотивація: збудження інтересу до знань і набуття навичок
творчої діяльності, активізація будь-якого виду конструктивної
діяльності, результати якої обов’язково мають характеристики
новизни та оригінальності.
Образотворчі засоби спроможні передавати думки і почуття
більш безпосередньо, вони більш особистісні, мають
невичерпний потенціал розвитку емоційної сфери дитини
молодшого шкільного віку. Без розвитку почуттів, уяви, без
пристрасті до творчості дитина не зможе сьогодні здобувати
знання з образотворчого мистецтва.
Отже, молодший шкільний вік сприйнятливий до образного
пізнання світу. Враховуючи цю особливість, педагогічно
доцільно залучати дітей до творчого діалогу з образотворчим
мистецтвом, навчати «мові мистецтва», за допомогою якої таке
спілкування стає яскравим і глибоким.
Список літератури:
1. Андрущенко І. Творча діяльність як основа формування
естетичної культури особистості / І. Андрущенко // Рідна школа. –
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Яна Саламандик
Науковий керівник – доц. Гаркавенко Н.В.
Особливості впливу травмуючих подій
на особистість підлітка
У сучасному світі людина кожного дня піддається впливу
багатьох стресогенних факторів, що значно підвищує
можливість виникнення психологічної травми.
Одним із важливих питань у психології переживань і
кризовій психології є вивчення особливостей впливу тяжких
життєвих ситуацій на психіку підлітка.
Різні аспекти вивчення проблеми психологічної травми
висвітлені в працях вітчизняних (Александровський Ю.А.,
Лазебна О.О., Магомед-Емінов М.Ш., Мазур О.С., Решетніков
М.М., Тарабріна Н.В., Трубіцина Л.В., Черепанова О.М.) та
зарубіжних (Калшед Д., Левін П., Перлз Ф., Фрейд З., Юнг К.)
учених.
Психологічну травму в загальному можна визначити як
реакцію особистості на стресову життєву подію.
На сьогоднішній день у психології не існує єдиного
визначення поняття психологічної травми. Травму часто
визначають як реакцію на подію, яка виходить за рамки
звичного досвіду й завдає шкоди психічному й фізичному
здоров'ю, ранить особистість і впливає на життя людини [3].
Трубіцина Л.В. відносить до цієї групи й події, пов'язані із
загpозою фізичному чи психічному здоров'ю людини або її
близьких, ситуації, пов'язані із сильним приниженням, які для
багатьох людей виявляються не менш, а іноді й більш
травмуючими, ніж фізична небезпека, а також ситуації «краху»,
«провалу», втрати всіх надій.
За типом подій розрізняють такі психотравмуючі фактори:
воєнні дії, природні (кліматичні, сейсмічні) катастрофи,
екологічні й техногенні катастрофи, пожежі, терористичні акти,
присутність при насильницькій смерті інших, нещасні випадки,
у тому числі транспортні й виробничі аварії, сексуальне
насильство, раптова поява загрозливого для життя
захворювання, напад і та ін.
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Особливим видом травмуючих подій, які відносять до числа
найбільш травмуючих, є втрата близької людини.
Підлітковий вік один із найбільш важливих етапів життя
людини. Саме в цей період відбуваються найсерйозніші зміни та
зрушення в особистості підлітка, його організмі.
Підлітковий вік (пубертатний період) є також одним із
кризових етапів становлення особистості людини [1].
Емоційна сфера підлітків характеризується великою
яскравістю, силою, стійкістю. Дослідження показали, що
підлітки частіше випробовують сильні позитивні або сильні
негативні емоції й рідше перебувають у нейтральному стані (Р.
Ларсон, М. Ричардс).
Тому особливістю емоційного реагування є порівняно легке
виникнення емоційної напруженості. У цей період
спостерігаються досить часті й тривалі афективні реакції.
Саме тому реакція на травмуючі події в цей період може
бути яскравою, тривалою і непередбачуваною.
отже, підлітковий вік носить кризовий характер, що
пов'язаний з переходом дитини на наступну стадію формування
особистості. У процесі переходу виникають новоутворення
даного віку, які й характеризують його. Саме через ці
особливості всі види травмуючих подій підліток може
переживати дуже гостро і важко, з відповідною необхідністю
отримання психологічної допомоги та підтримки.
Список літератури:
1. Дозорцева Е.Г. Психологическая травма у подростков с
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Світлана Саранчук
Науковий керівник – асист. Богданюк А. М.
Розвиток пізнавальної активності молодших
школярів засобами української етнопедагогіки
Одним із головних завдань сучасної української школи є
підвищення ефективності навчально-пізнавального процесу, що
передбачає врахування рівня розвитку пізнавальної активності,
здібностей, нахилів та навичок учнів у процесі вивчення
навчальних предметів, а також пошуки та вміле використання
всеможливих дієвих засобів підвищення цієї активності у
школярів.
Основні аспекти розвитку пізнавальної активності молодших
школярів завжди привертали увагу психологів, педагогів,
методистів, учителів-практиків. В Україні ці питання
розглядали: А. Алексеюк, І. Бех, Н. Бібік, В. Вербицький,
С. Гончаренко, О. Киричук, Г. Костюк, Р. Науменко, В. Онищук,
В. Оржехов-ська,
І. Підласий,
О. Савченко,
О. Синиця,
В. Сухомлинський.
Постає питання: що ж таке пізнання? З точки зору
психологів, це вища форма відображення об'єктивної дійсності,
процес вироблення знань. До пізнання чогось нового учнів
штовхає інтерес, як стверджує В. Петровський, – форма прояву
пізнавальних потреб, яка забезпечує спрямованість особистості
на усвідомлення цілей діяльності і сприяє ознайомленню з
новими фактами, відображенню дійсності. Пізнавальний же
інтерес – це активне емоційне ставлення суб'єкта до предмета
пізнання. Вченими доведено, що формування пізнавальної
активності здійснюється в процесі навчання, де розвиваються
пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприймання, пам'ять,
увага, мовлення. Засобами активізації пізнавальної активності
школярів виступають: навчальний зміст, форми, методи
навчання [1, с.77].
Зокрема, проблему пошуку дієвих засобів розвитку
активності пізнання розкривали в своїх працях Д.Богоявленська,
В.Котирло, О.Матюшкін. Досліджено, що розвиток пізнавальної
активності здійснюється різними засобами, в тому числі й
етнопедагогічними. Завдання ж учителя – забезпечити
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активність пізнавальної діяльності, спрямовану на оволодіння
знаннями.
Багато
видатних
педагогів
у
своїй
діяльності
використовували великий арсенал засобів етнопедагогіки.
Зокрема, виховна система К. Ушинського базується на мудрості
народної педагогіки; В. Сухомлинський справедливо вважав
українську народну педагогіку «багатотомним підручником
виховання», а «першими та найяскравішими сторінками для
читання мови почуттів народні пісні» [2, с.23]. Адже
етнопедагогіка – галузь педагогіки, система емпіричних
педагогічних знань і навичок, досвід певного етносу у вихованні
підростаючих покоління [1, с.19].
Основними засобами української етнопедагогіки визначають:
рідну мову, природу, фольклор, звичаї, традиції, обряди,
мистецтво та ін. [3, с.148]. Природа – без сумніву – вічне
джерело людської творчості, людського мислення, гармонійно
розвиненої особистості, що презентується у загадках,
прислів’ях, приказках, прикметах, легендах, казках, переказах.
Тож дієвим стимулюючим засобом пізнавальної активності
школярів є фольклор, який охоплює словесну творчість:
колискові пісні, забавлянки, небилиці, казки, бувальщини, ігрові
пісні, лічилки, загадки та ін.), і безпосередньо дитячу творчість
(скоромовки, мирилки) [2, с.9]. Народне мистецтво – пласт
культури, пов’язаний з відтворенням світосприйняття
українського народу, його психології, етичних і естетичних
прагнень, що охоплює всі види народної творчості.
Отже, робота над розвитком пізнавальної активності учнів
тісно переплітається з формуванням творчої особистості
дитини. Тому позитивні результати в навчально-виховному
процесі можуть бути досягнуті лише тоді, коли будуть створені
умови для реалізації творчого потенціалу кожної дитини.
Список літератури:
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Яна Семенко
Науковий керівник – асист. Канівець Т.М.
Почуття гумору
як компонент психологічного здоров’я
Психологічне здоров’я − необхідна умова повноцінного
функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності.
Ефективна діяльність за подібних умов значною мірою залежить
від наявності в неї необхідних особистісних ресурсів для
регулювання ставлення до швидко змінюваних життєвих
ситуацій та вміння долати негативні переживання за допомогою
певних психологічних прийомів.
Одним із таких прийомів може бути гумор. Окрім
підвищення позитивних емоцій і протидії негативним настроям,
таким як депресія і тривога, гумор вважається цінним
механізмом подолання стресових життєвих подій і важливою
соціальною навичкою для початку, підтримування та розвитку
задовольняючих міжособистісних стосунків.
С.Л.Рубінштейн - почуття гумору характеризується як
світоглядне явище, як одне із тих почуттів, що найчастіше
відображають стійкі світоглядні настанови особистості. За
рівнем узагальнення воно еквівалентне абстрактному
мисленню[3, c.302].
Почуття гумору, на думку О.Лука, – це прагнення суб’єкта
відшукувати недоладні та смішні риси в повсякденному
оточенні. За таких умов психічна дія розгортається в емоційній
сфері, а розумові реакції виконують функцію лише пускового
механізму для такої реакції. Автор зазначає: «В терміні почуття
гумору «слово» «почуття» має певний новий смисловий
відтінок, що означає складний комплекс психічних якостей,
інакше – складну душевну організацію».
Є. Ільїн розвиває цю ідею, визначаючи почуття гумору як
«особливе ультрапародоксальне бачення (сприйняття і
осмислення) реального і уявного та наголошує на залежності
здатності розуміння смішного від інтелектуального та
культурного рівня особистості.
Існує ряд психологів, які трактують почуття гумору як
стратегію подолання та захисного механізму, що базується на
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тенденції підтримувати гумористичний погляд на ситуацію
навіть за несприятливих умов. Так, О.Г. Шмельов визначає
переживання комічного як своєрідну компенсуючу реакцію, що
дозволяє відчути полегшення в результаті символічного
(сублімаційного) подолання перешкоди, яку не можна подолати
в реальному житті.
А.О. Кронік та Є.О. Кронік описують почуття гумору як
ефективний засіб роботи в сімейній терапії та наводять погляд
Д. Лихачова, згідно з яким «сміх знімає психологічні травми,
полегшує людині його важке життя» Л.В.Карасьов відзначає
близькість сміху до агресивності (посміхаючись, людина
піднімає догори куточки губ так, що можна бачити різці) і
робить висновок, що природа перетворила сміх на свій захисний
механізм.
Отже, питання дослідження психологічного здоров’я та
взаємовпливу із почуттям гумору є і буде актуальним, оскільки
психологічне здоров’я є необхідною умовою повноцінного
функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності.
Список літератури::
1.Зайва О.О. Обґрунтування притаманності почуттю гумору
потенціалу психологічного подолання / О.О. Зайва // Вісник
Дніпропетровського університету. Педагогіка та психологія. –
Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 9. – C. 23-29.
2. Мартин Р. Психология юмора / Р. Мартин; [пер. с англ. под. ред.
Л. В. Куликова]. – СПб.: Питер, 2009. – 480 с.
3. Рубінштейн С.Л. Основи общей психологии /С.Л. Рубинштейн. –
СПб. : Питер, 2007. – 713 с.
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Альбіна Семенюк
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Рослинна символіка українців у педагогічному
процесі сучасної початкової школи
Символіка – поняття «загальнолюдське і національноспецифічне, етногенетичне» [2,с.7]. Дослідження саме
останнього аспекту символіки надзвичайно актуальне, адже
українська система символічного відображення дійсності,
зокрема власного національного буття, належить до
найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на
планеті.
Теоретичні й практичні аспекти символу й символіки досить
ґрунтовно розглянуті у працях як зарубіжних, так і вітчизняних
дослідників (Г.Гегель, К.Юнг, М.Костомаров, О.Потебня,
О.Лосєв, В.Сергійчук, Б.Чепурко, В.Кононенко, М.Дмитренко та
ін.). З огляду на те, що у науковій літературі символ і символіка
розглядаються переважно у філософсько-пізнавальному та
культурологічному контексті, вважаємо за доцільне акцентувати
методичний аспект цієї проблеми. Тож метою пропонованої
розвідки є розкриття педагогічного потенціалу рослинної
символіки українців та окреслення можливостей використання у
навчально-виховному процесі сучасної початкової школи.
У процесі творення національної школи, національної
системи виховання педагогіка української символіки, як
зазначають науковці [2,с.3], є зразком природовідповідності
виховання. Завдяки своєму природовідповідному характеру
вона створює умови для глибокого почуття співпереживання,
приналежності людини до природи, як невід’ємної частки її.
Протягом тисячолітньої історії нашого народу сформувалися
тисячі символів, які уособлюють красу України, духовну міць її
народу. Учні молодшого шкільного віку мають розуміти, що є
рослини, з якими найбільш пов’язані традиції, звичаї та обряди
і символічне значення яких має високий статус у свідомості,
культурному житті, побуті нації. Для українців – це калина,
верба, тополя, барвінок, рута-м’ята, чорнобривці та ін. Саме ці
рослини значно частіше, ніж інші, оспівують у фольклорі,
використовують в обрядовості.
299

Зміст навчальних дисциплін сучасної початкової школи дає
широкі можливості використання рослинної символіки
українців. Уроки літературного читання, природознавства,
української мови, образотворчого мистецтва, трудового
навчання дозволяють достатньо повно вивчати символіку
рослинного світу українців в легендах, переказах, піснях,
загадках, прислів’ях та приказках тощо.
Робота, розпочата на уроці, має логічне продовження у
позаурочний час. Молодшим школярам до вподоби свята, ранки,
виховні бесіди: «Без верби і калини нема України», «Дивосвіт
української природи», «Символіка маминого квітника».
З великою зацікавленістю, як показує практика, молодші
школярі готуються до творчих конкурсів, різноманітних
вікторин: «Український віночок», «Рослини-символи України»,
«Рослини в пісенній народній творчості українців» й ін..
Символіка – один із вагомих засобів впливу на формування
особистості. Нині, в умовах оновлення змісту шкільної освіти,
актуалізації національних пріоритетів, по-новому має бути й
осмислене значення української символіки, її педагогічний
потенціал, адже символи – важливий атрибут нації, одна з її
сутнісних ознак. Тому, вивчаючи рослинну символіку українців,
потрібно домагатися, щоб кожен учень успішно оволодівав
цими «згустками інтелектуального, художньо-образного,
емоційно-чуттєвого досвіду наших пращурів» [3, с.149],
глибинно усвідомлював її духовне багатство.
Список літератури:
1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із
навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2012. – 392 с.
2. Словник символів культури України / За заг. редакцією
В.П.Коцура, О.І.Потапенка, М.К.Дмитренка. – К.:Міленіум, 2002. –
260с.
3. Українознавство в системі освіти. Навчальний посібник. – За
ред. Л.П.Яресько. – К.: Міленіум, 2004. – 312 с.
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Світлана Сенів
Науковий керівник – доц. Андрєєва Я.Ф.
Психологічні особливості інтернет-спілкування
У зв’язку з бурхливою еволюцією комп’ютерних і мережних
технологій кількість користувачів Всесвітньої мережі постійно
зростає, проте досить непропорційно. Так, у технологічно
розвинених країнах, таких як США, Великобританія, Німеччина,
Франція, де Інтернет існує вже досить довго, чисельність
населення, що використовує його, зростає повільніше, ніж в інших
державах, оскільки досить високий процент жителів цих країн
постійно застосовують його на роботі або вдома. Загальна кількість
користувачів мережі збільшується в основному за рахунок країн,
що розвиваються.
Швидке зростання кількості інтернет-користувачів було
обумовлене, насамперед, поширенням персональних комп’ютерів,
які стали більш доступними та вже перестали належати до
обладнання науковців чи дослідників, а почали займати все більше
місця в житті звичайних громадян. З іншого боку зростання
кількості користувачів Інтернет у світі пов’язане зі зростанням
кількості веб-сайтів, що пропонують різноманітний контент та
сервіси користувачам. Так, згідно оприлюдненої у січні 2009 року
інформації провідної американської компанії з маркетингових
досліджень comScore, найпопулярнішим веб-сайтом у світі
виявилась пошукова система Google, яку у грудні 2008 року
відвідало 777,9 млн користувачів, тобто понад 70% від їх загальної
кількості у світі. Свою роль, звісно, зіграло й здешевлення доступу
до мережі, який тепер стає по кишені кожному громадянину навіть
з невисоким рівнем достатку [1, с. 70].
Проблема інтернет-спілкування, психологічних особливостей
користувачів інтернета досліджується багатьма вченими, зокрема
Буровим В.А.. Він вважає, що привабливим як «засіб відходу від
реальності» інтернет робить:
 по-перше, можливість анонімних соціальних інтеракцій (тут
особливе значення має почуття безпеки при здійсненні інтеракцій,
включаючи використання електронної пошти, чатів, ICQ і т.д.);
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 по-друге, можливість для реалізації уявлень, фантазій зі
зворотним зв'язком (у тому числі можливість створювати нові
образи "Я"; вербалізація уявлень і / або фантазій, неможливих для
реалізації в звичайному світі, наприклад, рольові ігри в чатах);
 по-третє, надзвичайно широка можливість пошуку нового
співрозмовника, задовольняє практично будь-яких критеріїв (тут
важливо зазначити, що немає необхідності утримувати увагу
одного співрозмовника — тому що в будь-який момент можна
знайти нового);
 по-четверте,
необмежений
доступ
до
інформації
("інформаційний вампіризм") займає останнє місце в списку, тому
що в основному небезпека стати Інтернет — залежним загрожує
тим, хто шукає спілкування, а не інформацію [2, с. 128].
Найпривабливіша сторона інтернету — це пошуки близького
друга або коханої людини. Тому дуже популярні сайти і клуби
знайомств. Недоліки Інтернету — це психологічна залежність,
перевантажені або нецікаві сайти, неживе спілкування, постійна
реклама при відкритті будь-яких сторінок, однакові реферати,
недостатня кількість часу. А головною перевагою інтернету
називають великий обсяг інформації, в ньому можна знайти щось
рідкісне. Усе залежить від того, що людина очікує від інтернету. І,
незважаючи на те, що існують особистісні відмітності в інтернетперевагах (у виборі форм комунікацій) у загальному, він настільки
«злився з нашою свідомістю, що без нього ми вже не мислимо
свого існування» [3, с. 107].
Список літератури:
1. Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу: Підручник.
— К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с.
2. Войскунский А.Е. Групповая игровая деятельность в
Интернете / А.Е. Войскунский // Психологический журнал. – 1999. –
Т.20. – №1. – С. 126-132.
3. Пижугийда В.В. Личностные особенности студентовпользователей сети Интернет/ В.В. Пижугийда // Известия
Таганрогского государственного радиотехнического университета. –
2006. – Т. 68. – № 13. – С. 103-108.
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Поліна Сіліна
Науковий керівник – асист. Шестобуз О.С.
Інформація як базове поняття навчального предмета
«Сходинки до інформатики»
В епоху комп’ютеризації суспільства постає проблема
обізнаності особистості в новітніх технологіях і комп’ютерній
техніці. В основу нової редакції Державного стандарту
початкової загальної освіти, впровадження якого розпочалося з
1 вересня 2012 року, покладено компетентнісний підхід до
освіти молодших школярів.
Одним з ключових завдань початкової ланки освіти
визначено формування компетентності учнів з питань
інформаційно-комунікаційних технологій. Тому у розділі
«Освітня галузь «Технології» введено змістову лінію
«Ознайомлення
із
інформаційно-комунікаційними
технологіями». Сьогодні всі учні початкових класів вивчають
навчальний предмет «Сходинки до інформатики» з 2 класу [3,
с.62].
Одне із завдань курсу «Сходинки до інформатики» –
формування в дітей молодшого шкільного віку початкових
уявлень про базове поняття інформатики – інформацію.
Відповідно на якому ґрунтуються такі поняття як знак,
повідомлення, дані, дезінформація та ін.
Більшість науковців відмовляються від спроб дати строге
визначення інформації та вважають, що інформацію слід
розглядати як первинне, невизначене поняття подібно безлічі в
математиці.
В українському педагогічному словнику подано, що
інформація (від лат. informatio – пояснення, викладення) – це
одне з загальних понять науки; нові відомості про навколишній
світ, одержувані в результаті взаємодії з ним; зміст будь-якого
повідомлення, дані про щось, які розглядаються в аспекті
передачі їх у часі та просторі; інформація має певний сенс, який
можна зрозуміти й інтерпретувати за допомогою природної
мови в процесі людського спілкування [1, с.150].
Інформація – це відомості, які можна збирати, зберігати,
передавати, обробляти, використовувати тощо [2, с.32].
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Інформація існує у вигляді документів, креслень, малюнків,
текстів, звукових і світлових сигналів, електричних та нервових
імпульсів тощо. Інформацію з навколишнього середовища
людина сприймає органами чуття. Складність цього терміну
полягає у його широкому застосування в усіх сферах життя, від
яких і залежить конкретне його тлумачення.
Учителеві слід пам’ятати, що вводити поняття інформації
доцільно конкретно-індуктивним способом, за допомогою
наочних прикладів. Ознайомлювати з ним варто на перших
уроках, пояснення не повинно бути формальним, а у вигляді
проблемного діалогу.
Поняття «інформація» учні мають розуміти на інтуїтивному
рівні, вміти наводити приклади повідомлень, розуміти, що
повідомлення передають інформацію – відомості про предмети,
живі істоти й явища оточуючої дійсності.
Учитель не повинен намагатися дати точне визначення цього
поняття і записати його. Він лише звертає увагу на те, що
інформація є первинним і не означуваним поняттям та
роз’яснює деякі його властивості, зокрема: повноту,
достовірність, цінність, актуальність, ясність та ін. Доцільно
запропонувати молодшим школярам ігрові ситуації, під час яких
вони самостійно наведуть приклади обміну інформацією між
людьми, одержання її з середовища, зберігання, передавання,
аналізу та синтезу.
Таким чином, основна мета навчального предмету
«Сходинки до інформатики» – сформувати в учнів початкових
класів поняття інформації, найбільш адекватне науковому
сприйняттю та поясненню реалій навколишнього світу,
пояснити його основні властивості.
Список літератури:
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник /
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3. Древаль Г., Проценко Т. Досвід та перспективи впровадження
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Дарія Скидан
Науковий керівник – доц. Кобилянська Л.І.
Теоретичні основи профілактики ВІЛ/СНІДу
серед учнів загальноосвітніх шкіл
Проблема ВІЛ/СНІДу в сучасній Україні, незважаючи на
зусилля державних, неурядових та міжнародних організацій,
залишається надзвичайно актуальною, адже масштаби епідемії
продовжують зростати, що свідчить про недостатню
ефективність профілактичних заходів. Український уряд узяв на
себе низку зобов’язань, зокрема, відповідно до ст. 4 Закону
України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”,
держава має регулярно та повно інформувати населення, в тому
числі через засоби масової інформації, про причини
інфікування, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, заходи та засоби
профілактики, необхідні для запобігання інфікування ВІЛ та
поширенню епідемії; включити до навчальних програм
середніх, професійно-технічних та вищих закладів освіти
спеціальну тематику з питань профілактики захворювання на
СНІД; забезпечити доступність для населення засобів
профілактики, що дають можливість запобігти зараженню і
поширенню ВІЛ-інфекції статевим шляхом [1, с.10-11].
Профілактика поширення ВІЛ/СНІДу серед учнів є
невід’ємною складовою подолання цієї епідемії та її негативних
наслідків. У Концепції державної програми “Репродуктивне
здоров’я нації на 2006-2015 роки”, Стратегії дій Уряду,
спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу,
на період до 2011 року та загальнодержавній програмі
“Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013
роки”, а також працях вітчизняних учених (Т.Бойченко,
О.Безпалько, О.Вакуленко, О.Головченко, М.Гончаренко,
В.Горащук, Л.Гриценюк, Н.Зимівець, С.Кириленко, С.Лапаєнко,
В.Оржеховська,
В.Петрович,
В.Пономаренко
та
ін.)
запропоновано ряд теоретико-практичних кроків, спрямованих
перш за все на профілактику ВІЛ/СНІДу серед старшокласників.
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Аналіз державних документів і науково-теоретичних
доробок свідчить, що основними напрямами профілактичної
роботи серед учнівської молоді є безпечна статева поведінка та
профілактика ризикованої поведінки; формування здорового
способу життя та культури здоров'я учнівської молоді;
моделювання та впровадження спеціальних програм щодо
здорового способу життя; урахування психологічних та
статевоспецифічні особливостей факторів ризику інфікування
ВІЛ/СНІДом, вікових закономірностей формування особистості
дитини при моделюванні, плануванні та здійсненні основних
форм і методів педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу серед
учнівської молоді, узагальнення досвіду профілактики ВІЛінфекції. Суттєвим напрямом і етапом профілактичної
діяльності є й аналіз мотиваційних чинників ризику, соціальнопсихологічних умов та особистісних властивостей, що мають
важливе значення для становлення в особистості; з’ясування
потенційного виховного впливу середовища на профілактику
ВІЛ-інфекції, або ролі негативних соціальних чинників на
формування девіантної поведінки підлітків, яка може
спричинити інфікування.
Серед вартісних аспектів роботи – пропаганда інноваційних
методик профілактики ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі;
допомога батькам щодо їх освіти в галузі ВІЛ/СНІДу, соціальнопедагогічний вплив на прищеплення навичок здорового способу
життя в родині, системи цінностей, що закладають основу
психосексуальної культури міжстатевих стосунків. Окремий
напрям роботи становить соціально-педагогічна підтримка ВІЛінфікованих дітей та їх сімей у громаді; подолання стигматизації
і дискримінації людей (дітей), які живуть з ВІЛ; взаємодія
державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу
серед учнівської молоді.
Список літератури:
1.Збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я підлітків та
молоді: потенціал громади: [метод. матеріали до тренінгу] / за заг. ред.
Г.М.Лактіонової. – К.: УДЦССДМ, 2004. – 205 с.
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Анна-Кристина Слободян
Науковий керівник – асист. Матейчук Н. Г.
Порушення стосунків підлітка й дорослого
як першоджерело агресивної поведінки
Фактор несприятливого впливу родинних стосунків на
формування особистості дитини, що виявляється в
незадоволенні її життєво важливих соціальних потреб, особливо
небезпечний для подальшого розвитку особистості. Форми
прояву агресії в сімейних відносинах дуже різноманітні: пряме
фізичне або сексуальне насильство, нехтування дитиною,
образи, негативні оцінки, придушення особистості, емоційне
неприйняття дитини.
Члени сім’ї можуть демонструвати агресивну поведінку самі
або можуть підкріплювати небажані дії дитини. На становлення
агресивної поведінки дитини впливають різні чинники,
наприклад, сімейні конфлікти або хибні підходи до виховання
дітей.
Стиль сімейного виховання – це спосіб взаємодії батьків і
дітей, що характеризується застосуванням певних засобів і
методів виховного впливу, виражається в особливій манері
вербального та невербального спілкування [3].
Е. Ейдеміллер і В. Юстицкіс виділяють потуральну
гіперпротекцію,
домінуючу
гіперпротекцію,
підвищену
моральну відповідальність, емоційне відторгнення, жорстоке
поводження з дитиною та гіпопротекцію [2, с. 161].
Стилі виділяються за такими критеріями:
1. Рівень протекції (уваги до дитини) у процесі виховання.
2. Повнота задоволення потреб дитини.
3. Рівень вимог до дитини в сім’ї [1].
За умов правильного виховання ці параметри збалансовані,
тобто застосування виховних впливів базується на принципах,
що забезпечують задоволення базових соціальних потреб
дитини. Якщо ж надмірно виражені риси лише деяких
параметрів, а інші взагалі відсутні – це хибний тип виховання [2,
с. 160].
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Зазначені стилі виховання по-різному впливають на розвиток
особистості, формування її особистісних рис, зокрема такої, як
агресивність. Згідно з афективно-динамічною теорією, цей
зв’язок може бути:
- безпосередній, що виникає в результаті «прямого» впливу
стилю сімейного виховання, коли порушення поведінки є
реакцією дитини на ситуацію депривації або фрустрації;
- опосередкований, що виникає в результаті тривалого
впливу стилю сімейного виховання, коли порушення поведінки
є наслідком кризової ситуації в сім’ї, стійких негативних
емоційних станів дитини: невротичних розладів, психотизму,
депресії або синдрому психічної неврівноваженості.
Коли батьки, остерігаючись «поганого впливу», самі
обирають друзів для сина або для доньки, організовують
дозвілля своєї дитини, нав’язують їй свої погляди, смаки,
інтереси, норми поведінки – це домінуюча гіперпротекція.
Виховання за цим типом викликає гіпертрофовану реакцію
емансипації, підліток узагалі виходить з-під контролю батьків.
У підлітків, які виховуються в умовах потуральної
гіперпротекції, вже перші зіткнення з реальністю викликають
негативні переживання (роздратування, гнів, розпач).
Природно, що на виникнення агресивної поведінки
впливають різні фактори макро- та мікросоціуму: економічні,
соціальні, сімейні тощо. Важлива, на нашу думку, зміна
соціальної ситуації розвитку дитини, яка полягає у створенні
сприятливих умов для задоволення не тільки її життєвих, а й
базових соціальних потреб.
Список літератури:
1. Фурманов И. А. Агрессия и насилие: диагностика,
профилактика и корекция / И.А.Фурманов. – СПб. : Речь, 2007. – 480 с.
2. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч.
посібник / Н. Ю. Максимова. – К. : Либідь. 2011. – 520 с.
3. Томашевська С. О. Стилі сімейного виховання [Електронний
ресурс]
/
С.О.Томашевська.
–
Режим
доступу:
http:
//www.rusnauka.com/10_DN_2013/Pedagogica/3_13306 1.doc.htm

308

Марина Слобозян
Науковий керівник – доц. Боднарук І.М.
Основні правила гігієни й охорони дитячого голосу
Вокальному мистецтву як окремому виду музичного
виконавства присвячено цілий ряд науково-теоретичних і
практичних досліджень Ю.Алієва, Л.Дмітрієва, А.Менабені,
В.Морозова, І.Назаренко, Г.Стулової, Л.Пашкиної, К.Пігрова,
О.Ростовського, Л.Хлєбнікової, П.Чеснокова та ін., в яких
розкриваються проблеми, пов'язані з історією вокальної
педагогіки, теорією голосоутворення, методикою навчання
вокальному мистецтву тощо.
Спів дуже корисний для фізичного розвитку. Він є
своєрідною гімнастикою, яка сприяє правильному росту грудної
клітки, зміцнює дихальну й серцево-судинну системи, розвиває і
тренує слух, артикуляційний апарат [2,с.123].
У процесі співу задіяно багато груп м'язів. Здійснювана ними
фізична робота сприяє зміцненню здоров'я. Завдяки постійній
вентиляції легенів значно знижується ризик захворювань
дихальної системи. Але в той же час неправильні заняття
вокалом можуть і зашкодити.
Деякі педагоги, прагнучи домогтися миттєвих результатів,
надмірно перенавантажують голос учня. Особливо це
небезпечно для дитячого вокалу. Найуразливішим місцем
голосового апарату є гортань. Тривалий спів форсованим звуком
може викликати крововилив у справжню голосову зв’язку. Якщо
занадто голосно співати і форсувати звук, то з’являються
співацькі вузлики – доброякісні пухлини гортані, які
здебільшого розташовані на межі передньої та середньої
третини голосових зв'язок. Це значно впливає на голос дитини:
він стає хрипким, відсутня чистота звуку, з’являється швидка
голосова втома та ін.
Для вокаліста надзвичайно важливо режим дня і взагалі
життя. Голос – це інструмент, який можна настроїти тільки тоді,
коли добре настроєний увесь організм. Загальна втома організму
внаслідок короткочасного сну, фізичної перевтоми може бути
причиною голосової втоми. Співак має лягати спати в один і той
самий час. Тривалість сну має бути не менше 8 годин на добу.
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Йому треба добре харчуватися і багато часу проводити на
свіжому повітрі. Приміщення, в якому відбуваються заняття,
треба добре провітрювати, зволожувати, бо сухість повітря
негативно впливає на слизову оболонку верхніх дихальних
шляхів, порушує їхню функцію біологічного фільтру. Під час
співу змінюється кисневий баланс в організмі, знижується вміст
кисню в артеріальній крові, особливо у дітей молодшого віку.
Кожне заняття, на якому розучується нова пісня, має тривати не
більше 10-20 хвилин, - інакше співаки втомлюються. Науковці
рекомендують юним співакам дотримуватися таких правил:
1. Під час співу стеж за співацькою поставою і жестами
керівника. Дихання бери безшумно, через ніс. Вдихай спокійно,
але швидко. 2. Співай легко, невимушено, без напруження,
м’яким звуком. Голосні виконуй наспівно, а приголосні –
швидко і чітко. 3. Уважно прислухайся до співу свого голосу, до
співу своїх товаришів і музичного супроводу. 4. Завжди думай
про зміст вокального твору. Намагайся виразно й емоційно
передати зміст слів і власне ставлення до пісні. 5. Бережи свій
голос: спів розпочинай з розспівування, не кричи, не співай
різким звуком, на холодному та сирому повітрі. 6. Пам’ятай:
твій спів має бути виразним і красивим, нести радість і
задоволення тобі і твоїм слухачам [1,с.79].
Отже, охорона дитячого голосу – це систематичне та
правильне навчання співу у поєднанні з фоніатричним наглядом
за співаком. Учні повинні усвідомлювати небезпеку голосового
перенапруження і дотримуватися правил режиму і гігієни голосу
у повсякденному житті. На цьому повинен постійно
наголошувати вчитель музики.
Список літератури:
1. Вишпінська Я. М. Готуємося до професії вчителя музики (Вступ
до спеціальності): навч. посібник / Я. М. Вишпінська. - Чернівці :
Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 112 с.
2. Хлебнікова Л. О. Методика хорового співу у початковій школі:
Методичний посібник. – Тернопіль. – Навчальна книга – Богдан, 2006.
– 216 с.
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Катерина Собкович
Науковий керівник – асист. Шестобуз О.С.
Особливості вивчення курсу «Сходинки до
інформатики» у початковій школі
Сучасне
інформаційне
суспільство
висуває
перед
початковою ланкою освіти нові вимоги, які необхідно грамотно
вирішувати, з огляду на вікові та психологічні особливості
дітей. Важливими також є психологічна готовність особистості
до сприйняття нового з навколишньої дійсності та виховання у
молодших школярів потреби постійно вчитися. Тому
інформатизація
сфери
освіти
повинна
випереджати
інформатизацію інших напрямків суспільної діяльності,
оскільки саме тут закладаються соціальні, психологічні,
загальнокультурні та професійні передумови інформатизації
суспільства.
Ключові питання інформатизації освіти, аналіз педагогічного
потенціалу інформатизації навчально-виховного процесу
висвітлюються у працях Н. Апатової, Л. Білоусової, В. Бикова,
І. Булах, А. Єршова, М. Жалдака, Б. Житомирського, Ю. Жука,
В. Клочка, М. Лапчика, Г. Михаліна, В. Монахова, Н. Морзе,
С. Ракова, Ю. Рамського, О. Співаковського, М. Шкіля та ін.
Інформатика (скорочення від понять – «ІНФОРмація» і
«автоМАТИКА») – наука про інформацію та інформаційні
процеси в природі та суспільстві, методи та засоби пошуку,
збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання,
передавання інформації та управління інформаційними
процесами. Це динамічна наука, що інтенсивно розвивається та
суттєво впливає на розвиток інших наук і технологій, вона
перетворюється із суто технічної на фундаментальну, суспільно
значущу науку [1, c.85].
Інформатика – комплексна наукова й інженерна дисципліна,
об’єктом якої є інформаційні процеси будь-якої природи,
предметом – нові інформаційні технології, які реалізуються за
допомогою комп’ютерних систем, методологією є філософські
основи природничих і гуманітарних наук, обчислювальний
експеримент. Програма курсу «Сходинки до інформатики»
спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі
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«Технології», визначених у Державному стандарті початкової
загальної освіти та враховує рекомендації ЮНЕСКО
«Інформатика в початковій освіті». Курс «Сходинки до
інформатики» − підготовчий, який передує більш широкому і
глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній
школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних
питань науки інформатики та інформаційних технологій в
елементарній формі та носить світоглядний характер.
Структура курсу «Сходинки до інформатики» має такі
змістові лінії: комп’ютер та його складові, інформація та
інформаційні процеси, використання інформаційних технологій,
алгоритми і виконавці, комунікаційні технології. Програма
курсу побудована лінійно-концентрично, зміст понять
поступово розширюється та доповнюється. Концентричність
передбачає повернення до подання та опрацювання
інформаційних даних (текстових, графічних, числових) за
допомогою різних програмних середовищ. Лінійність має за
мету ознайомити учнів на пропедевтичному етапі вивчення
курсу з простими редакторами тексту, графіки, презентацій.
Поняття інформаційних процесів та їх використання у
навчальному процесі розширюється і доповнюється в кожному
класі [2].
Отже, курс «Сходинки до інформатики» розглядається як
необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприяє
більш успішному навчанню учнів у початковій школі і в
наступних класах, формуванню предметних і ключових
компетентностей, всебічному розвитку дітей молодшого
шкільного віку.
Список літератури:
1. Коршунова О. В. Інформатика: навч.-метод. посібник /
О. В. Коршунова. – Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. – 368 с.
2. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із
навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2012. – 392 с.
3. Сходинки до інформатики: підручник / С. Я. Колесніков,
Г. В. Ломаковська, Ф. М. Рівкінд та ін. – К.: АДЕФ-Україна, 2001. – 68 с.
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Антоніна Солонар
Науковий керівник – доц. Лісова О.С.
Психологічні чинники терапевтичного середовища
в лікувальному закладі
Науково-технічний процес і вимоги сучасного життя
здійснили значний вплив на підхід до особистості пацієнта та
його лікування. Усе більше приділяється уваги впливу
психосоціальних чинників в розвитку та перебігу хвороби, а
також у лікувальному процесі [2]. Зараз до особистості хворого
необхідно підходити не тільки як до суб’єкта хвороби, а й як до
суб’єкта лікувального процесу, який бере участь в ньому,
переживає його, впливає на його ефективність [1]. Унаслідок
цього важливою медико-соціальною проблемою є необхідність
створення сприятливого терапевтичного середовища в умовах
стаціонарного лікування хворих [3].
Мета дослідження: вияв та опис психологічних чинників
терапевтичного середовища і визначення закономірностей його
репрезентації у хворих неврологічного та кардіологічного
відділення для подальшого формування завдань їхньої
психологічної корекції.
Методи дослідження: бесіда; психоанамнез; спостереження;
психологічної
психодіагностичний
метод
(методики:
діагностики ставлення до хвороби (ТОБОЛ), «Особистісний
диференціал», «Шкала оцінки якості життя» за О.С. Чабан;
діагностики міжособистісних ставлень Т. Лірі; особистісний
опитувальник для виміру емоційного ставлення до спілкування);
анкета «Професійний тип медичної сестри» за Т.М. Павлюк;
методи математико-статистичнної обробки.
Результати: Для хворих неврологічного та кардіологічного
профілів характерна в основному позитивна оцінка
терапевтичного
середовища
(ТС)
у
клініці.
Хворі
неврологічного профілю надають активності впливу ТС на їх
особистість і здоров’я достовірно більшого значення, ніж хворі
кардіологічного профілю. Позитивні оцінки терапевтичного
середовища у клініці знижуються у пацієнтів відповідно до
збільшення кількості відвідувань ними лікарні. Простежується
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тісний прямий взаємозв'язок оцінки різних аспектів якості життя
з позитивною оцінкою ТС у клініці. Це вказує на важливість
якості ТС для позитивних оцінок якості життя пацієнтів.
У медичних сестер обох відділень стаціонару виявлено
домінування альтруїстичного типу ставлення до оточуючих.
Найменш виражений показник паранояльного ставлення до
оточуючих, який, достовірно частіше проявляється серед
медичних сестер неврологічного відділення. Так само серед
медсестер неврологічного відділення більш вираженим є
підкорюване і залежне ставлення до оточуючих. Цих три
виражених тенденціїї вказують на недостатньо благополучний
мікроклімат у колективі даного відділення. Даний факт також
пояснює вищу оцінку активності впливу ТС клініки, яку дали
пацієнти неврологічного відділення.
Серед медсестер неврологічного відділення яскраво
проявляється переважання типу медсестри А, «яка грає завчену
роль». і достовірно слабше проявляється тип М «материнський»,
котрий характеризується емпатійністю та турботливістю.
Це вказує на неблагополучність чинників, які впливають на ТС з
боку особистості медпрацівників.
Висновки: Головними психологічними чинниками, які
впливають на оцінку пацієнтами ТС, виступають особливості їх
особистості, котрі проявляються у ставленні до хвороби й
лікування, якість життя пацієнтів, рівень освіти і зайнятість.
З боку медичного персоналу важливими психологічними
чинниками формування ТС клініки є їхні особистісні
особливості, котрі проявляються у ставленні до спілкування й
до людей у процесі взаємодії, а також у характері виконання
професійних обов’язків.
Список літератури:
1. Луцик В.Л. Типологічна оцінка терапевтичного середовища в
різних психоневрологічних закладах // Наукові записки Харківського
університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. —
Харків: ХУПС, 2007. — Вип.1. — С. 215-218.
2. Чабан О.С. Якість життя пацієнта з позицій медичної психології /
Олександр Созонтович Чабан // МЛ – 2008. - № 5 (51). – С. 40 - 43.
3. Шестопалова Л.Ф., Болотов Д.М. Характеристика основних
клінічних варіантів і типів перебігу розладів адаптації //Архів
психіатрії. – 2005. – Т.11. - № 3(42), № 4 (43). – С. 42-47.
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Оксана Сопрович
Науковий керівник – асист. Чорней І.Д.
Розвиток творчості молодших школярів у процесі
створення виробів у техніці квілінгу
Одним з актуальних завдань сучасної освіти є розвиток
творчого, нестандартного просторового мислення і застосування
його у практичній діяльності. І чим раніше діти будуть залучені
до цього процесу, тим легше вони в подальшому будуть
стверджуватися
як
особистості,
проявляти
творчий
індивідуальний потенціал [1, с.304].
В.О.Сухомлинський творчість назвав самою «суттю життя в
світі знань і краси», а творчу діяльність школяра розглядав як
стимул розвитку пізнання. «Творчість, – писав він, – є
щаблинкою самостійного мислення, на якій дитина пізнає
радість власної думки, переживає моральну гідність творця» [2,
с.434]. «У кожної дитини, – писав Василь Олександрович, –
дрімають задатки якихось здібностей…щоб їх запалити,
потрібна іскра. Такою іскрою є натхнення, захоплення
майстерністю старшого товариша або ровесника»[4, с. 343]
Тому завдання сучасного вчителя – зрозуміти світ дитини,
який є складним компонентом різноманітних зорових, слухових
відчуттів та емоцій. Чуттєве сприйняття світу захоплює дитину,
повністю володіє нею, спонукає до пошукової діяльності,
розкриває творчі здібності, закладені в дитині з народження.
Допомогти відкрити себе найбільш повно, створити умови для
динаміки творчого зростання та підтримки допитливого
прагнення пізнати світ у всіх яскравих барвах і проявах повинен
саме вчитель.
Паперова пластика як один з видів ручної праці сприяє
виконанню цього завдання. Тут дитині надається можливість
самостійно відкрити для себе чарівний світ аркушів паперу,
усвідомити структуру, насолодитися палітрою кольорових гам,
поєднання комбінацій форм. Паперова пластика нагадує
скульптуру на площині, де форма створюється за рахунок
об’єму.
Похідним прийомом техніки паперової пластики називають
квілінг (анг. quilling) – мистецтво скручування паперових
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смужок у різноманітні елементи для створення декоративних
композицій. Техніка квілінгу відома людству ще з
середньовіччя, тоді вона вважалася справжнім мистецтвом. Це
мистецтво виготовлення листівок, квітів і фігурок з паперових
стрічок прийшло до нас із Кореї [3, с.30].
Зі спіральок паперу виготовляють візерунки і квіти, які
можна використовувати для прикрашання альбомів, листівок,
рамок для фотографій і подарункових упаковок. За допомогою
квілінгу можна також створювати красиві настінні прикраси або
навіть оригінальну біжутерію. Такий вид рукоділля як квілінг
часто називають «паперовою філігранню», оскільки композиції,
виготовлені за допомогою паперокручення, дуже нагадують
філігранні ювелірні вироби. Квілінг – досить простий і красивий
вид рукоділля, який не вимагає великих витрат. Буде потрібно
мінімум інструментів і матеріалів, щоб створити цікаві вироби.
Дану техніку можна використовувати при вивченні окремих тем
до гурткових навчальних програм, а можна використовувати
цілу навчальну програму, адже обсяг матеріалу для вивчення
величезний.
Мистецтво створення виробів у техніці квілінгу дає широкі
можливості для розвитку творчих здібностей учнів, зокрема
уміння уявляти, фантазувати, читати й самим виконувати схеми,
шукати оптимальну форму та будову, пояснювати послідовність
створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватися чіткості
й акуратності в роботі, знаходити кольорове вирішення.
Список літератури:
1. Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям /
Биковська О.В., Лихота С.О. та ін. – К.: Грамота, 2007. – Вип. 1. –
360с.
2. Сухомлинський В.О. Вчити вчитися / В.О.Сухомлинський //
Вибр. тв.:у 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.5.
3. Декоративні композиції у техніці квілінгу / І.Веремійчик //
Початкова школа : наук.-метод. журн. – 2012. – № 3. – С. 30.
4. Сухомлинський
В.О.
Павлиська
середня
школа
/
В.О.Сухомлинський // Вибр. тв.:у 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.4.
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Вікторія Сорочан
Науковий керівник – доц. Романюк С.З.
Підготовка майбутніх учителів до впровадження
нового Державного стандарту початкової загальної
освіти у навчання української мови
Початкова ланка освіти – фундамент шкільного навчання,
адже саме тут закладається основа для формування особистості
майбутнього громадянина. Тому навчально-виховний процес у
початковій школі мають забезпечувати висококваліфіковані
фахівці, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими
особливостями учнів початкових класів, використовують у
практиці роботи сучасні педагогічні та інформаційнокомунікаційні
технології,
керуються
нововведеними
нормативними документами.
Незважаючи на значну кількість наукових праць з питань
професійної підготовки майбутнього вчителя (В. Бондар,
С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Коберник, В. Кузь, О. Пометун
тощо), проблема впровадження нового Державного стандарту
початкової загальної освіти у навчання української мови
залишається
малодослідженою
і
потребує
всебічного
обґрунтування [1, с.201].
Сучасний етап підготовки вчителів до запровадження нового
Державного стандарту вимагає не тільки глибокого
теоретичного усвідомлення ролі цього процесу в розвитку
особистості, а й практичної готовності майбутніх учителів до
нього [2, с.2-7].
Однією з умов підвищення ефективності підготовки
майбутнього вчителя початкових класів до застосування
інтерактивних технологій навчання в педагогічному процесі
початкової школи є збагачення змістового й операційного
компонентів навчальних дисциплін «Сучасна українська мова з
практикумом»,
«Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням)», «Методика навчання української мови»,
«Методика навчання літературного читання», «Технологія
вивчення освітньої галузі «Мови і літератури» у початковій
школі» тощо. До програм із названих вище дисциплін необхідно
ввести додатковий теоретичний матеріал, а саме: особливості
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реалізації нового змісту Державного стандарту початкової
загальної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, зміст і
побудова підручників за новим Державним стандартом
початкової загальної освіти, методичні рекомендації щодо
роботи за новими підручниками з української мови та ін.
Також вважаємо, що для цілісної системної підготовки
майбутніх учителів початкових класів буде оптимальним
впровадження спецкурсу «Особливості викладання навчальних
дисциплін за новим Держстандартом початкової загальної
освіти, новими програмами та підручниками», який мав би
містити лекційні, практичні та семінарські заняття, а також
самостійну роботу студентів. Вважаємо, що вивчення
студентами даної дисципліни сприятиме формуванню в них
прогностичної компетенції до реалізації завдань нового
Державного стандарту початкової загальної освіти.
Система завдань, яка буде реалізовуватись у циклі
практичних, семінарських занять та самостійної роботи з даного
спецкурсу, повинна надійно закріплювати вивчені теми,
спонукати до творчого мислення, аналізу освітньої ситуації в
країні, своєї ролі у сучасному освітньому просторі; допомагати
у набутті практичних навичок та професійних компетенцій.
Виділені нами умови підготовки майбутніх учителів
початкових класів до реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної освіти характеризують вимоги до
змістового
наповнення
та
функціональної
організації
професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів,
реалізацію яких необхідно забезпечити у навчально-виховному
процесі педагогічних ВНЗ різних рівнів акредитації.
Список літератури:
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Науковий керівник – асист. Матейчук Н. Г.
Особливості проведення процедури медіації
однолітків
За даними МВС України, кількість правопорушень, скоєних
школярами, за останні десять років зросла на 36 % – з 5653 до
7685 випадків. Приріст злочинів, кваліфікованих як хуліганство,
становить 4,3 %, у 2,5 рази збільшилася кількість умисних
вбивств, у 2,3 разу – заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
Кожен двадцятий злочин був скоєний із метою помсти; 12,9 %
підлітків скоїли злочин під впливом інших співучасників.
Статистика також свідчить, що більшості правопорушень,
скоєних школярами, передували незначні проступки, що не
підлягають кримінальній відповідальності. Отже, кількість
правопорушень серед підлітків можна було б значно скоротити,
якби у системі освіти і виховання існував ефективний механізм
профілактики насильства серед школярів [1, с. 13].
На території СНД діють кілька освітніх програм,
спрямованих на розвиток у школярів навичок розв’язання
конфліктів ненасильницьким шляхом. Одна з них – програма
«Медіація однолітків» (ШСРК). Медіація однолітків покладає
відповідальність за залагодження конфліктів на самих учнів.
Школярі мають багато переваг перед досвідченими
спеціалістами під час залагодження конфліктів, що виникають
між однолітками.
Медіація – це не просто розмова між сторонами конфлікту.
Успішність цього процесу залежить від навичок та вмінь
медіатора та того, як він проведе саму процедуру медіації.
Підготовка є вирішальним етапом у процесі медіації. Часто
учасники медіації відразу перестрибують до розв’язання
проблеми: «Я не хочу витрачати час на формальності. Я просто
хочу сісти разом з іншою стороною і розставити крапки над «і».
Я не думаю, що вся ця справа забере більше години». Медіатор
має вистояти перед спокусою погодитися на такий підхід. На
відміну від інших форм розв’язання суперечок, успішні
результати медіації більше залежать від поетапного слідування
процесу.
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Медіатор (або координатор ШСРК) попередньо розмовляє з
кожним учасником конфлікту окремо. Медіатор використовує
перший особистий контакт зі сторонами для встановлення
довіри та атмосфери безпеки. Процедура медіації починатися з
визначення мети зустрічі.
Особливість процедури медіації визначається її принципами
– добровільність, конфіденційність, неупередженість і
нейтральність, рівноправність, щирість намірів [2. с. 267-268].
Важливим на початку зустрічі є чітке окреслення ролі
медіатора та самих учасників. Медіатор слідкує за процедурою
зустрічі, сприяє створенню та збереженню безпечного,
передбачуваного та продуктивного перебігу перемов.
Підписання згоди на участь у медіації переслідує три важливі
завдання: сторони досягають першого порозуміння між собою;
здійснюючи ритуал підписання форми, кожна сторона реально
підтверджує намір продовжувати медіацію; сторони визнають
конкретні вимоги, зазначені в документі.
Розповіді сторін починаються з прохання медіатора описати
конфлікту ситуацію, пояснити, що сталося. Завдання цього
етапу – надати сторонам можливість висловитися стосовно
конфліктної ситуації та ставлення до неї.
Розв’язання проблеми. Завдання цього етапу – визначити
шляхи розв’язання проблеми та знайти варіант, який
задовольнить обидві сторони конфлікту.
Останній етап процедури медіації – підписання документа
(угоди), який офіційно закріплює досягнене протягом
попереднього етапу порозуміння [1, с. 126-127].
Результат медіації залежить від трьох основних складових:
роботи зі змістом, роботи з емоціями та дотримання процедури
медіації.
Список літератури:
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Науковий керівник – проф. Руснак І. С.
Формування лідерських якостей у молодших
школярів засобами учнівського самоврядування
у позашкільній роботі
З вихованням творчої особистості нерозривно пов’язане
майбутнє країни, відродження нації, гуманізація суспільства.
Керувати політичними, національними та економічними
процесами повинні ті, хто насправді є професіоналами, хто уміє
гуртувати навколо себе і вести за собою, хто здатен сформувати
професійну команду, в якій поважають думку кожного члена, в
якій кожен може виявити свої здібності та реалізуватись у тій чи
іншій справі. Такі завдання суспільства вимагають нових
підходів до виховання, виявлення та розвитку здібностей лідера,
адже лідер у школі – це майбутній політик чи бізнесмен, якому
виконувати як щоденні, так і масштабні завдання, які поставить
суспільство у час загальної глобалізації світу. Успіх України на
світовій арені закладається сьогодні у школі лідерства –
шкільному самоврядуванні учнів.
Аналізуючи досвід роботи позашкільних закладів з розвитку
дитячого самоуправління, можемо узагальнити, що навички
розв’язання соціально значущих проблем школярі більш
ефективно набувають під час реальної діяльності, активної
взаємодії з соціумом, у тому числі за допомогою єдиного
інформаційного простору закладу. Самоуправління варто
запроваджувати і розвивати там, де існують передумови
спільної діяльності, яку потрібно організовувати. Умовами для
розвитку учнівського самоуправління є: готовність адміністрації
підтримати нову справу, розширити й закріпити права дітей,
учителів і батьків; підтримка ідеї дитячого самоуправління
педагогічним колективом [1, с. 13].
Науковці Н.М.Комарова, Л.В.Шелестова, С.П. Андріяш, Л.В.
виокремлюють
в
організації
учнівського
Галіцина
самоврядування ряд принципів, дотримання яких сприятиме
активізації участі вихованців ПНЗ, підвищить рівень
суб'єктивного задоволення від діяльності: партнерство; розвиток
колективу через формування перспектив; формування
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суспільної думки; залучення всіх вихованців до різноманітної і
змістовної спільної діяльності; педагогічна допомога, а не
контроль з боку педагогів [2, с.10].
Беручи до уваги специфіку позашкільної освіти, можемо
окреслити певні пріоритетні напрями організації роботи з
розвитку дитячого самоуправління в ПНЗ:
1. Ефективна соціалізація вихованців. Соціалізація дитини в
позашкільному закладі – це процес набуття досвіду соціальних
взаємовідносин і засвоєння нових соціальних ролей.
Результатом ефективної соціалізації має бути сума таких
складових: соціальна адаптивність, соціальна автономність,
соціальна активність і соціальна мобільність вихованця [3, с 23].
2. Проектна діяльність дитячих рад. Діяльнісна основа
дитячого самоуправління має бути спрямована на соціальнозначущі та корисні для закладу (міста, району, селища) справи.
Проекти згуртовують та надихають вихованців, педагогів та
батьків на цікаві, корисні, творчі справи.
3. «Школи Лідерів». Позашкільний навчальний заклад є
універсальним виховним простором для розвитку лідерських
якостей вихованців,
та створює умови для реалізації
лідерського потенціалу підлітка. Створивши для дітей широке
поле можливостей для самореалізації, орієнтуючи їх на
досягнення соціально корисної мети, індивідуальної та
суспільної, самоуправління допоможе налаштувати їх на
корисну групову чи індивідуальну діяльність, що неодмінно
сприятиме подальшому формуванню лідерських якостей
особистості.
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Музично-ритмічне виховання як одне з основних
завдань музичного розвитку
Одне з головних завдань музичного розвитку полягає у
здійсненні ритмічного виховання. Музичний ритм виник з руху,
з трудової діяльності людини. Пізніше він розвинувся в
синкретичному мистецтві (танець, пантоміма) і граматичній
структурі слова (мовна динаміка). Початковий етап формування
музичного мистецтва ґрунтувався на триєдності: рух, слово,
музика. І якщо рух у музиці порушував природнє акцентування,
то слово втискувало музику (пісню) в жорсткі ритмічні рамки.
Діти дуже рано починають реагувати на ударно-ритмічні звуки,
тоді як відчуття висоти з’являється десь із трьох років. Тому
цілком зрозуміло, що ритмічні звуки сприймаються дітьми
набагато легше, ніж звуковисотні. Крім того, саме зародження
пісні починається не зі звуковисотності, а з ритмічної структури
тексту.
В.Ковалів у праці «Методика музичного виховання на
релятивній основі» підкреслює, що «дитяча здібність реагувати
на висоту звуків розвивається з віком; шести-семирічні діти в
більшості випадків погано орієнтуються у висоті звуків, а багато
з них не можуть правильно заспівати навіть найпростішу
пісеньку; вони набагато краще орієнтуються в ритмічних рухах,
добре відрізняють біг від ходіння, швидкий темп від повільного,
довгі звуки від коротких. Перші ритмічні вправи засвоюються
ними дуже швидко і дають можливість вчителеві за короткий
час досягти високих ритмічних показників і, зокрема,
ритмічного унісону, як передумови унісону звукового» [1, с.57].
Я.Кушка у посібнику «Методика музичного виховання
дітей» підкреслює, що музично-ритмічне виховання розвиває
почуття музичного ритму, його сприймання, виконання,
імпровізування. Імпровізування, за автором, є особливим видом
роботи, елементом творчості, за допомогою якого можна
успішно уточнити й збагатити ритмічну уяву дітей [2, c.93].
Розвиток музично-ритмічного почуття школярів включає
організацію їх рухової активності, виховання певних ритмічних
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навичок, усвідомлення учнями естетичної виразності ритму як
елементу музичної мови тощо. Як зазначав Б.Теплов, «почуття
музичного метру має не тільки моторну, але й емоційну
природу: в основі його лежить сприймання виразності музики.
Тому поза музикою чуття музичного ритму не може ні
пробудитися, ні розвиватися» [3, с.197].
Музика і рух – такі ж взаємопов’язані поняття. Як звук та
його ритмічна пульсація. Протягом не одного десятка років
педагоги використовують рух як засіб музичного розвитку. На
позитивну роль рухів під музику вказували у своїх працях
В.Верховинець,
С.Руднєв,
М.Румер,
Н.Гродзенська,
Н.Ветлугіна, Е.Конорова, В.Білобородова, Е.Мальцева та інші.
Музично-ритмічне відчуття – здатність активно (рухомо)
переживати музику, відчувати емоційну виразність музичного
ритму й точно відтворювати його. Воно безпосередньо
виявляється у тих рухових реакціях, як більш-менш точно
передають ритм музики, яка звучить. Музично-ритмічне
відчуття складає основу всіх проявів музичності, які пов’язані із
сприйманням і відтворенням часової ходи «музичного руху».
Основним завданням музично-ритмічного виховання
виступають наступні: формування музично-ритмічних навичок,
засвоєння учнями елементарної мови рухів (пантомімічних і
танцювальних), ознайомлення з деякими прийомами композиції
танцю.
Отже, музично-ритмічне виховання – це процес,
спрямований на організацію рухової актичност, виховання
певних ритмічних навичок, усвідомлення учнями естетичної
виразності ритму як елемента музичної мови.
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Науковий керівник – доц. Софроній З.В.
До проблеми формування виконавської волі
майбутніх учителів музики в процесі диригентськохорової підготовки
Важливе місце в системі підготовки майбутніх учителів
музики вищих навчальних закладів займають навчальні хори.
Основною
метою
навчального
хору
є
підготовка
високопрофесійного
вчителя-хоровика.
Співаючи
у
навчальному хорі кожен майбутній диригент формує також свої
особистісні професійні якості, серед яких воля посідає одне з
чільних мість, адже без неї жоден творчий задум диригента не
здатен реалізуватись у “живому” звучанні хору.
Мета статті – актуалізувати проблему формуванння
виконавської волі майбутніх учителів музики у процесі
диригентсько-хорової підготовки у ВНЗ.
Сучасні дослідники психології особистості людини, яка
досягла значних успіхів у житті, говорять про те, що в цьому
успіху дуже часто найбільше значення мають не здібності і
сприятливі обставини, а тверда воля, що веде людину до
перемоги. “Щасливим є той, - сказав один філософ, - хто у
здійсненній напередодні роботі бачить сліди своєї волі” [3, 147].
Більшість наших успіхів залежать від перемоги над собою,
умінням долати свої слабкі прояви і природні недоліки у процесі
професійного становлення.
Видатні діячі науки і мистецтва, які здійснили неоціненний
внесок у світову скарбницю володіли, як правило, твердою і
непохитною волею. З цього приводу О.Бальзак говорив: “Не
існує великих талантів без великої волі… Якщо талант – це
розвинена природна схильність, то тверда воля – щохвилинна
перемога над інстинктами, над захопленнями…” [3, 148].
У “Музичній психології” зазначено, що “воля – це здібність
людини свідомо регулювати свою поведінку і діяльність.
Проявляється вона в умінні долати внутрішні і зовнішні
труднощі у процесі здійснення цілеспрямованих дій і поступків”
[3, 147]. Суттєвими моментами чи фазами вольового процесу є:
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виникнення бажання і постановка мети; стадія осмислення і
боротьба мотивів; прийняття рішення; виконання [3, 149].
М.Рубінштейн,
Г.Нейгауз
приділяли
значну
увагу
формуванню вольової сфери учнів. Г.Коган виокремлював
“пристрасну і наполегливу волю” у ланцюгові психологічних
передумов успішності піаніста. Серед виконавських здібностей
А.Щапов виокремлює виконавську волю і витримку:
“Естрадний виступ потребує великої виконавської волі і
витримки: потрібно уміти мобілізувати усю свою енергію і
водночас вміло її витрачати; потрібно домагатись задуманої
виконавської концепції не дивлячись на можливі помилки та
виконавські невдачі ” [4, 40].
Науковці у галузі професійної підготовки майбутніх учителів
музики підкреслювали значну роль вольових якостей. На думку
О.Апраксиної,
для
вчителя
музики
“ініціативність…
виконавська воля і самовладання не просто бажані якості, вони
необхідні. Особливо важливо те, що їх можлива розвивати” [1,
42]. Серед важливих професійно-значимих якостей вчителя
музики
В.Муцмахер
виокремлює
вольові
якості:
цілеспрямованість,
наполегливість,
самовладання
і
самостійність [2, 31].
Отже, не підлягає сумніву, що формування виконавської волі
є одним із важливих завдань фахової підготовки вчителя
музики. Основне, що відрізняє вольовий розвиток вчителя
музики, – це його педагогічна спрямованість. Водночас
методика формування виконавської волі потребує спеціального
наукового дослідження.
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Тетяна Тимофєєва
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Етапи вступу до повторного шлюбу
Подружні стосунки при повторному шлюбі проходять такі
етапи: сепарація; неповна родина; залицяння; повторний шлюб і
створення змішаної (бінуклеарної) родини Розвиток подружніх
стосунків у повторних шлюбах припускає рішення на кожній
стадії ряду психологічних завдань.1. Сепарація/розлучення: а)
подолання наслідків втрати частини (іноді більшої) друзів; б)
знаходження почуття власної гідності й незалежності; в)
переживання горя відносно зруйнованого шлюбу; г)
пристосування до реакції на розлучення з боку членів родини. 2.
Неповна родина: а) реорганізація часу й ресурсів
(психологічних, матеріальних та ін.) для забезпечення
оптимального догляду за дитиною; б) подолання почуття
провини й гніву; в) створення нових систем соціальної
підтримки й комунікації. 3. Залицяння: а) поява потреби в
близьких стосунках із новою людиною, прийняття залицяння;
б) подолання нереалістичних очікувань, прийняття можливості
конфлікту в нових стосунках; в) підготовка до подружньої й
батьківської ролі в новій родині, усталення й реорганізація
контактів з її членами, тому що повторні шлюбні стосунки, на
відміну від першого шлюбу, мають на увазі об’єднання трьох і
більше родин. 4. Власне шлюб: а) рятування від міфів про
повторний шлюб; б) вироблення правил і встановлення нових
традицій; в) створення нових підсистем і альянсів;
г) трансформація меж між старою й новою родинами [3].
Однією з основних проблем повторного шлюбу є відсутність
вироблених норм і традицій. Найчастіше такі стосунки
будуються на проблемах, не розвязаних у попередньому шлюбі.
Дружинам доводиться встановлювати близькі взаємини й
одночасно по-новому структурувати вже існуючі підсистеми.
Особливим фактором при формуванні повторного шлюбу
виступають діти, змушені ділити свої симпатії між рідними й
прийомними батьками. Коли розлучені люди, які мають дітей,
беруть повторний шлюб, утворюються змішані (бінуклеарні)
родини. У членів таких родин виникають додаткові проблеми,
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пов’язані із пристосуванням до ролей мачухи, вітчима,
прийомних дітей. Повторні шлюби часто створюють для дітей
атмосферу амбівалентності, конфлікту та невизначеності
родинних почуттів. Однак удалий повторний шлюб може
знизити стрес у дорослих, особливо в батьків, на чиїм
піклуванні залишилися діти [2].
Повторні шлюби відрізняються від перших. Вони існують у
рамках більш складної сімейної організації, що може
призводити до серйозних конфліктів. Водночас повторні шлюби
часто відрізняються більшою відкритістю у спілкуванні,
готовністю до прийняття конфліктів і вірою в те, що
розбіжності, які виникають, можуть бути вирішені на користь
обох сторін. У цілому перспективи шлюбних стосунків
базуються на ресурсах, які має родина, і залежать від характеру
їхньої зміни, від здатності переборювати кризи моментів. Що
стосується повторних шлюбів, то їхнє становлення й зміцнення
залежить не тільки від ресурсів знову створеної родини, але й
від психологічного ресурсу попередніх стосунків у дитячобатьківскій і родинній підсистемах [1].
Отже, важливе питання щодо того, які чинники зумовлюють
успішність саме повторного шлюбу. Це пов’язано з особливою
структурою повторного (розширеного) шлюбу, специфічною
емоційною ситуацією, яка його супроводжує (наявність травми
та розчарування, страх повторення пережитої ситуації,
збереження почуттів до старого партнера, наявність дітей тощо),
віком, особливостями демографічної ситуації. У науковій
літературі ці питання й дотепер залишаються недостатньо
з’ясованими.
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Ганна Тимчук
Науковий керівник - асист. Равлюк Т. А.
Специфіка соціально-педагогічної діяльності
в дошкільних навчально-виховних закладах
Ефективність сучасного реформування освіти в Україні
визначається якістю професійної підготовки фахівців соціальнопедагогічної сфери. У контексті професіоналізації, практичного
навчання, важливим є орієнтування студентів на діяльність у
закладах і установах різного типу, в тому числі дошкільних.
Сьогодні виникає потреба у конкретизації напрямів
діяльності соціального педагога в дошкільному навчальновиховному закладі, вдосконаленні змісту, методів, форм роботи.
За відомостями Міністерства освіти і науки України в 2013 р.
у державі функціонують 15,3 тис. дошкільних навчальних
закладів, які відвідують 1137,5 тис. дітей [1, с. 4]. З огляду на це,
констатуємо необхідність здійснення соціально-педагогічної
роботи в дошкільних навчально-виховних закладах.
Питання діяльності соціального педагога вивчали вітчизняні
дослідники О. Безпалько, В. Бочарова, Т. Веретенко, І. Звєрєва,
А. Капська, Л. Коваль, С. Хлебік, В. Поліщук, О. Пенішкевич,
Л. Тимчук та ін. Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей
дошкільного віку досліджували Т. Алєксєєнко, С. Болтівець,
О. Кононко, Т. Поніманська та ін.
Науковці розкривають зміст соціального виховання дітей
дошкільного віку, наголошують на важливості співпраці з
батьками, потребі у розширенні функцій дошкільного
навчального закладу шляхом запровадження соціальнопедагогічного патронажу сімей.
Метою соціально-педагогічної роботи в таких закладах є
сприяння успішному вирішенню вихованцями власних проблем.
Засоби досягнення цієї мети - виявлення та розвиток
потенційних можливостей дитини, її соціального оточення,
забезпечення необхідних соціальних змін, навчання, виховання
та самовиховання особистості [2, с. 32].
Перед соціальними педагогами ставляться такі професійні
завдання: турбота про дітей, які за певних причин вилучені із
ДНЗ; надання допомоги та підтримки батькам при переведенні
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дитини в інший дошкільний заклад; захист прав дітей, які є
представниками національних меншин; сприяння дітям ібатькам
в отриманні гарантованих їм пільг; організація різноманітних
благодійних акцій [3, с. 298].
Діяльність соціального педагога дошкільного навчальновиховного закладу може здійснюватись за такими напрямами:
педагогізація соціально-культурного середовища мікрорайону;
здійснення
соціально-педагогічного
патронажу
дітей
мікрорайону, які не відвідують дошкільний навчально-виховний
заклад; забезпечення педагогічного всеобучу батьків та інших
членів родини (дідусів і бабусь), опікунів тощо; допомога
родині у вихованні дітей відповідно до запитів батьків та
особливостей виховання в конкретній родині; організація
змістовного дозвілля вихованців у ДНЗ і мікрорайоні; робота з
попередження та профілактики насильства над дітьми в сім'ї;
робота з дітьми з особливими потребами та їх батьками,
створення сприятливого навчально-розвивального інклюзивного
середовища; супровід процесу адаптації дитини та батьків до
дошкільного навчального закладу; визначення психологічної
готовності дітей до навчання в школі; посередницька роль у
взаєминах дитини, родини з освітніми, соціокультурними
закладами мікрорайону [2, с. 61].
Зважаючи на мету, соціальні завдання, напрями соціальнопедагогічної діяльності, соціальний педагог у дошкільному
навчально-виховному закладі є фахівцем нової генерації,
покликаним забезпечувати розвиток цілісної особистості.
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Володимир Ткач
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Особливості символіки української вишиванки
«білим по білому»
Міфічні,
релігійні,
соціально-психологічні
уявлення
українців яскраво відображені у системі символів, «особливих
умовних образах народної культури» [3,с.11]. Символи і
символіку трактують на побутовому, філософському,
естетичному, психологічному, лінгвістичному та ін. рівнях.
Дослідження особливостей української символіки актуальне в
контексті пізнання специфіки українського світу, ментальності,
усвідомлення власної національної самобутності, бачення у
рідній культурі загальнолюдських цінностей. Метою нашої
розвідки є характеристика основних значеннєвих компонентів
символіки української вишиванки (білим по білому).
Вишита сорочка, як зазначають дослідники [1,2,3], з давніхдавен слугує оберегом для того, хто її носить, це символ роду,
краси, здоров’я. Вишивка білим по білому («біллю») поширена в
таких районах України як Поділля, Прикарпаття, Чернігівщина,
Слобожанщина. Це одна із улюблених технік вишивання
українців,
своєрідний
художній
прийом,
переважно
асоціювалась у народі з красою морозних візерунків: «Білим по
білому шила / Інеєм рубила / Сорочку чумаченьку, / Що вірно
любила» [1, с.57].
Білий колір – символ здоров’я, чистоти, юності, щасливої
долі, родової пам’яті, чесності, любові, вірності, святковості.
Орнаментика вишиванки поєднує геометричні й рослинні узори.
Зауважимо, що чоловіча й жіноча вишиванки мають певні
відмітності в оздобленні. У нашому дослідження ми зупинимось
на характеристиці символіки орнаментів чоловічної вишиванки.
Зигзаг – символ води; на комірці – символ повноти, чистоти
душі людини, наповненості її світлом, радістю, добром;
хвиляста лінія – символ руху; загалом, хвилясту чи
зигзагоподібну лінію дослідники називають меандром –
символом неперервності життя, вічності. Квадрат – символ
упорядкованості, певної ділянки землі, поля, отже, символ
достатку. Клинця (скісні лінії) – символізують колосся, життя,
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достаток. Коло – символ довершеності, досконалості, символ
неперервності життя, вічності, сонця. Трикутник – з основою
внизу символізує вогонь і потяг до небесних сил; трикутник з
вершиною внизу символізує воду; з давніх часів трикутник
вважався символом дощової хмари або й самого дощу. Біля
трикутника є маленькі крапки, що символізують посіяне в
землю насіння, яке потребує вологи. Хрест – знак чоловічого
начала, символ рівноваги, очищення, відваги, мужності.
Навколо планки – дві смуги козацьких восьмикутних зірок
і«крижаних мережок», що символізують духовну досконалість,
духовне відродження.
Троянда, ружа, хрещата ружа, шипшина, мальва –
символом чистоти, невинності молодості, життя. Якщо
звернутися до тих геометричних мотивів, із яких виводять
походження орнаменту ружа, або троянда, то саме їхня хрещата
або зірчаста композиція, мотив восьмипелюсткової розетки чи
мальтійського хреста, може свідчити про те, що, крім суто
християнських, ружа несе й окремі давні значення, наближені до
солярних символів або символів неба. Магічний вплив цієї
однотонної вишивки створюється малюнком візурунка, який
об`єднує наші прадавні символи – козацьку зірку, безкінечник
та ін., що наповнюють власника світлою енергією, силою. Тобто
графічною мовою тут записане побажання «Козацькому роду
нема переводу», замовляння на щасливу долю, довге життя,
багатство, здоров'я; захист від злої сили, звернення до світлих
небесних помічників, прагнення до духовної досконалості.
Список літератури:
1. Кара-Васильєва Тетяна, Чорноморець Алла, Українська вишивка /
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3. Словник символів культури України / За заг. редакцією
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Марія Тома
Науковий керівник – асист. Палагнюк О.В.
Вплив взаємовідносин між батьками на формування
особистості дитини
Сім’я, як своєрідний мікроколектив, відіграє істотну й
довготривалу роль у процесі становлення особистості дитини,
особливо у дошкільному віці, коли дитина найбільшою мірою
сприймає виховні впливи [1, c. 57-80; 2]. Саме тому метою
нашого
дослідження
виступає
теоретичне
вивчення
особливостей впливу взаємовідносин між батьками на
формування особистості дитини.
Для з’ясування особливостей організації виховного
процесу в сім’ї в сучасній психологічній і педагогічній науці
прийнято виділяти різні напрямки аналізу, особливе місце серед
яких, на наше переконання, займає вивчення стилю сімейного
виховання [2, с. 91; 3, с. 127-135; 6]. При тому, як показує
теоретичний аналіз, від вибору того чи іншого виховного
впливу залежить, крім усього, становлення особистості дитини.
Важливо, аби внаслідок виховання дитина не стала емоційно
байдужою до інших, з проявами егоцентризму, індивідуалізму, а
сім’я для неї – лише необхідною формальністю. Або ж, аби
зростаюча особистість не обрала стиль життя, пов'язаний з
інфантильністю, безпорадністю, безініціативністю, уникненням
відповідальності [2, с. 103-110; 4].
Крім організації виховного процесу у сім’ї, не менш значуще
дослідження соціально-психологічного клімату у сім’ї [2; 7]. Як
стверджують науковці, від атмосфери в сім’ї, морального
обличчя батьків великою мірою залежить спрямованість
активності дитини, її позитивне або негативне самопочуття,
характер особистісних очікувань підростаючої особистості щодо
оточуючих людей. А від того, що переживатиме дитина в перші
роки життя, якою буде спрямованість її почуттів, залежатиме й
соціальна «вартість» її «Я». Емоційно дітьми переживаються не
тільки розмови дорослих, але і їх поведінка, що суттєво
відображається у характері дитячих ігор. У сюжетно-рольових
іграх дітьми відтворюються взаємовідносини між батьками, які
стають моделлю поведінки для дітей у майбутньому у власних
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сім’ї [4].Важливо зазначити, що руйнівний впливна розвиток
дитини мають сімейні конфлікти. Незважаючи на позитивне чи
негативне їх вирішення‚ сама ситуація напруги в стосунках
батьків сприймаються дуже гостро і болюче дитиною. Сімейні
конфлікти сприяють формуванню негативної самооцінки у
дитини та послаблюється взаємна співпраця між батьками та
дитиною [2, с. 341-350].
Деякі батьки переносять особистісні проблеми у стосунках з
іншими членами сім̕ ї на дітей, до того ж переважно підсвідомо.
В результаті чого у дитини може розвиватися страх агресії‚
страх незалежності‚ або самотності, страх близькості або довіри
та страх підкорення, що виражається в дальшому порушенні
емоційної сфери, та деформації особистості. Стиль поведінки
дитини в конфлікті також формується залежно від сімейних
стереотипів поведінки [2, с. 347]. Взаємовідносини батьків
впливають і на їхній авторитет в очах дітей. Негативно впливає
на виховання дітей, на особистісне їх формування несумісність
моральних позицій подружжя, розбіжність їх поглядів на честь,
мораль, совість, обов̕язки перед сім̕єю, міру відповідальності за
стан сім̕ї. Як свідчать результати ряду опитувань, сучасна
українська сім’я часто не має змоги повною мірою реалізувати
власний виховний потенціал, що спричинено суспільними та
внутрісімейними факторами [4].Отже, формування особистості
дитини в сучасному суспільстві ставить нові вимоги до системи
виховання й освіти підростаючої особистості, а також
врахування особливостей функціонування й розвитку сучасної
сім’ї як мікрогрупи суспільства.
Список літератури:
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Юрій Томко
Науковий керівник – доц. Мокрогуз. І.М.
Молоді виконавці сучасної музики на бандурі
Сучасне бандурне виконавство розвивається за двома
напрямками: кобзарство – зі збереженням традиційного
репертуару й акомпануючої функції інструмента, з намаганням
відродити автентику інструментарію та виконавства; академічне
бандурне
виконавство,
що
поділяється
на
сольноінструментальне, вокально-інструментальне та ансамблеве – з
оновленням
конструкції
інструмента,
його
виразововиконавських можливостей та репертуару.
Мета статті: проаналізувати та висвітлити мистецький шлях
молодих сучасних виконавців на бандурі, які пропагують
народну музику в оригінальному аранжуванні, винаходять нові
способи та прийоми гри на українському національному
інструменті бандура.
Найяскравішими представниками сучасного бандурного
мистецтва є Георгій Матвіїв, Ярослав Джусь, брати Шпаки,
Валентин Лисенко. У руках Г. Матвіїва традиційний
український інструмент може звучати як контрабас, гітара і
арфа, або як ударний інструмент і навіть платівка, яку крутить
діджей. А все тому, що молодий музикант з Одеси винайшов 16
нових способів гри на бандурі і тепер грає на фольклорному
інструменті музику у стилі ньюейдж, джаз і блюз. Г. Матвіїв
радує слухачів і народними піснями, але в його обробці вони
звучать невпізнанно. Народна пісня «Взяв би я бандуру» у його
виконанні схожа на іспанське фламенко, а «Розпрягайте, хлопці,
коні» − на філософську замальовку. Знято перший в історії кліп
для соло бандури на пісню Георгія Матвіїва Wild West Jazz.
Матвіїв став солістом Одеської Філармонії, а також заснував
власний гурт Matviyiv Jazz Band і випустив два диски “On The
Edge” та “Exit”.
Ще один молодий бандурист, киянин Ярослав Джусь,
здивував журі другого сезону телешоу «Україна має талант»,
виконавши на бандурі уривки відомих рок-хітів The Beatles,
Metallica, Queen та інших. Згодом він виклав у You Tube відео зі
своєю кавер-версією на пісню Paparazzi Леді Гаги, чим
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запам’ятався багатьом інтернет-користувачам.
Завдяки порталу You Tube відомими одного дня прокинулись
і трійнята-бандуристи з Кам'янець-Подільського, які підібрали
на бандурі ноти до пісні «Сhildren» італійського композитора
електронної музики Роберта Майлза. Відео 24-річних Ярослава,
Святослава і Мирослава Шпаків з бандурами, які грають цей
відомий хіт на тлі квітастого килима у себе вдома, набрало
більше півтори сотні тисяч переглядів на You Tube.
Ще одним відомим сучасним бандуристом є В. Лисенко,
один із найбільш яскравих інструменталістів на території СНД,
а багато хто з музичних критиків називають його «справжнім
революціонером у сучасному мистецтві». В. Лисенко –
пізнаваний артист, у 2009 році він став фіналістом шоу «Україна
має талант» на телеканалі СТБ, а в 2010-му році – став зіркою
Першого каналу Росії після участі в фіналі шоу «Хвилина
слави». Крутий поворот у творчості В. Лисенка зіграла спільна
робота з популярним у всьому світі dj Light, а пізніше поява у
спільних концертних і приватних виступах з Т. Кароль,
Д. Біланом, В. Павликом, О. Сумською. Музичні номери
стильного бандуриста В.Лисенка стали лейтмотивами
престижних показів мод в Києві та Москві, в найближчому
майбутньому – новий fashion-проект у Варшаві та Стокгольмі.
Отже на даному етапі бандурне мистецтво набуває все
більшого розвитку, оскільки інструмент має дуже багато
прихованих можливостей і кожен виконавець може відкривати
щось нове, цікаве й використовувати це у своїй творчості.
Список літератури:
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Богдана Томнюк
Науковий керівник – асист. Богданюк А. М.
Формування естетичної культури
молодших школярів засобами українознавства
У сучасних умовах появи нових цінностей особливого
значення набуває розвиток естетичної культури особистості.
Серед основних структур, які здійснюють естетичне виховання
–загальноосвітня
школа,
де
цей
напрям
виховання
реалізовується як на уроках, так і в позакласній діяльності, і
важливим завданням якої є навчити дитину розуміти красу,
духовне багатство, доброту, сердечність. Оскільки «однією з
важливих передумов формування естетичних потреб,
переживань і відчуттів людини є її інтелектуальний розвиток»,
мета естетичного виховання полягає у «всебічному
ознайомленні дитини із досягненнями світової культури та
культурними цінностями людства» [2, с.29].
Тож головне завдання початкової школи в галузі естетичного
виховання – сформувати гармонійно розвинену, духовно багату,
здатну на глибокі почуття й переживання особистість, творця
прекрасного й доброго [1, с.46]. Завдання ж педагогів полягає у
тому, щоб наповнити розум дитини, одухотворити її серце,
навчити захоплюватися краплиною роси троянди і красою
березового гаю, солов'їною піснею і музикою квітучого саду,
ніжною мелодією весняного струмка… [3, с.231].
Проблема естетичного виховання розглядається педагогами,
психологами, методистами на різних рівнях: суть естетичних
почуттів розвивають у своїх працях психологи В. Дерябін,
О. Лавров, В. Нагаєв; вагомого значення даній проблемі
надавали педагоги К. Ушинський, В. Сухомлинський; а сьогодні
продовжують їх починання Л. Варзацька, Л. Шевченко та ін.
Упродовж
останніх
десятиліть
шкільна
практика
переконливо
доводить,
що
продумане
використання
українознавства у навчально-виховній діяльності є вагомим
чинником підвищення її ефективності загалом і розвитку
естетичної культури зокрема.
Яскравість і невимушеність почуттів, характерні для
молодшого шкільного віку, допомагають залучити вихованців
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до активної діяльності, спрямованої на розвиток естетичної
культури дитячої особистості. Серед багатьох засобів
естетичного впливу першорядного змісту набувають: художня
література й музичне мистецтво, де виявляються найглибші і
найблагородніші почуття; природа, яка формує естетичні
почуття, смаки; усвідомлена творча праця, що дозволяє дітям
знаходити радість; естетичне задоволення, гордість за свою
майстерність; образотворча діяльність, що дозволяє глибше
пізнати суть життєвих явищ тощо.
У сучасній системі навчання й виховання велика увага
приділяється вивченню народних духовно-естетичних надбань,
які швидко і з цікавістю сприймаються школярами. Знайомство
на уроках з українознавчим матеріалом має свою перспективу:
почуте, пережите, засвоєне знадобиться учням у подальшому
житті. Головне – уміло використовувати даний матеріал з метою
формування у школярів почуття прекрасного. Вважаємо, що
вчителю, реалізовуючи завдання нових програм, треба сприяти
формуванню в учнів творчого мислення на основі естетичного
тавеличного; опановуючи методику естетичного виховання, –
зосередити увагу на засобах, формах і методах розвитку
естетичної культури школяра; в повній мірі використовувати
арсенал завдань позакласної роботи з естетичного виховання,
яка включає цілеспрямовану роботу над вивченням
літературного, музичного, театрального та інших видів
мистецької діяльності – всього, що всебічно сприятиме розвитку
естетичної культури учнів.
Ми, впевнені : використання українознавчого матеріалу в
навчально-виховній діяльності створить сприятливі умови для
інтенсивного розвитку якостей, які перебувають на стадії
формування; сприятиме виробленню в молодших школярів
естетичних смаків, формуванню їх естетичних почуттів, ідеалів
– усього, що складає естетичну культуру особистості [1, с.48].
Список літератури::
1. Горобець Н. Формування естетичних почуттів у молодших
школярів / Н. Горобець // Рідна школа. – 1999. – № 11. – С. 46-49.
2. Кулагіна Г. П. Виховуємо красою / Г. П. Кулагіна // Початкова
школа. – 1994. – № 3. – С. 27-31.
3. Ушинський К. Д. Вибрані твори. Рідне слово / К. Д. Ушинський. –
К., – 1983. – 432 с.
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Юлія Труфен
Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Вплив гендерних стереотипів
на міжособистісне спілкування
Сучасному суспільству властиві зміни в системі гендерних
відносин, що може негативно вплинути на гендерну ідентичність, і негативно відбитися на відносинах між людьми. Вивчення психології чоловіків і жінок та їх відмінностей безпосередньо
стосується не лише людини як такої, але й суспільства загалом.
Аналіз впливу гендерних стереотипів на міжособистісне
спілкування проводили А.В.Маренков, І.С.Клецина, Т.В. Бендас,
І.С.Кон, ін. За визначенням А.В.Маренкова, гендерний
стереотип – це «стійка програма сприйняття, цілепокладання, а
також поведінки людини, залежно від прийнятих в даній культурі норм і правил життєдіяльності представників певної статі» [1,c.161]. Це стійкі для даного суспільства в даний
історичний період уявлення про відмітності між чоловіками та
жінками [2, с.17].
Виділяють кілька груп гендерних стереотипів: маскулінностіфемінінності: маскулінності приписуються активно-творчі характеристики, інструментальні риси особистості (активність, домінантність, упевненість у собі, агресивність, логічне мислення,
здатність до лідерства); фемінінність розглядається як пасивнорепродуктивне начало, що проявляється в експресивних
особистісних характеристиках (залежність, тривожність, низька
самооцінка, емоційність) [3, с. 188]; що базується на уявленні
про розподіл сімейних і професійних ролей між чоловіками та
жінками; для жінки найбільш значимою соціальною роллю
вважається роль домогосподарки, матері, на неї покладають
відповідальність за взаємини в родині [3]; що визначається специфікою змісту праці: жіноча праця повинна мати виконавський, обслуговуючий характер, бути частиною експресивної сфери діяльності; для чоловіків можлива творча й керівна
робота, в інструментальній сфері діяльності [3, с. 202]. Вплив
суспільства проявляється в тому, що поведінка, відповідна до
гендерного стереотипу, вважається прийнятною, а відхилення
від стереотипу може викликати осуд.
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Стиль спілкування пов'язаний з необхідністю підтримувати
прийняту культурою норму маскулінності або фемінінності. Чоловічий стиль традиційно орієнтований на підтримку статусу ,
зобов'язує приховувати свої слабкості, підкреслювати
досягнення та високі домагання. Жіночий – розрахований на
зменшення соціальної відстані, встановлення психологічної близькості з іншими людьми. Така нормативна установка змушує
чоловіків приховувати свої риси та проблеми, які виглядають
фемінінними (зокрема, сором'язливість), що зменшує ступінь їх
загального саморозкриття.
Юнаки частіше, ніж дівчата, використовують шаблонні типи
взаємодії. Вони у меншій мірі володіють прийомами і споробами спілкування. Дівчата ж більш гнучкі й варіативні в
спілкуванні.
О. О. Бодальов показав, що в коло безпосереднього спілкування у жінок, людей різного віку входить більше, ніж у чоловіків.
Це підтверджується і даними, отриманими І. С. Коном [5, с.47].
Якщо юнаки в спілкуванні з представниками протилежної статі
орієнтуються в основному на однолітків, то дівчата в значній їх
частині – на старших представників чоловічої статі.
Отже, розуміння гендерного стереотипу дуже важливе,
оскільки воно впливає на результативність міжособистісного
спілкування. Усвідомлення й прийняття того факту, що кожна
людина, поза залежністю від її гендерної приналежності, є
індивідуальністю, зі своїм набором психологічних якостей і
властивостей, співвідношенням маскулінності й фемінінності в
психіці, дозволить кожній індивідуальності й суспільству в
цілому стати більш продуктивним і гармонічним.
Список літератури:
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Науковий керівник – доц. Боднарук І.М.
Роль Києво-Могилянської академії у підготовці
музично-педагогічних кадрів
Києво-Могилянська академія була найпрестижнішим вищим
навчальним закладом на східнослов’янських землях. У цьому
закладі вивчали латинську, грецьку та інші мови, а також
риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та
музику.
У системі освіти Академії музика посідала провідне місце,
що сприяло підготовці кадрів музикантів-виконавців, педагогівтеоретиків і навіть композиторів. Звідти вийшли видатні
українські музиканти Максим Березовський, Артемій Ведель,
філософ, поет і композитор Григорій Сковорода, автори
теоретичних праць, регенти й учителі музики Йосип Мохов,
Василь Сербжинський [2, c.178].
Події музичного життя Київської академії висвітлюються у
працях
О.Шреєр-Ткаченко,
П.Козицького,
М.Поповича,
Т.Шеффер. Важливе значення мають окремі праці, присвячені
(О.Шреєр-Ткаченко),
музичній
творчості
Г.Сковороди
М.Березовського (М.Степаненко, М.Рицарева, М.Юрченко),
А.Веделя (М.Боровик, В.Кук, В.Петрушевський).
У Києво-Могилянській академії учнів перш за все навчали
нотного співу. У 1-4 класах був предмет «Музика і співи».
В академії існував хор, який виступав у святкові та недільні дні.
Академічний хор складався більш ніж з 300 студентів (при
чисельному складі Академії в межах 1000 осіб). Як пише
М.Демков, «співи були у найквітучішому стані в Академії.
Кожен вихованець вважав для себе щастям вступити до
«братської капелії». Студенти Академії утворювали нерідко
співацькі хори по приходських церквах, за що одержували
винагороду» [1, с.12].
У Києво-Могилянській Академії співали на 4, 5, 6 і навіть 8
голосів. Багато хто з випускників цієї Академії займалися
педагогічною діяльністю: вчителювали, складали підручники,
оскільки мали високий рівень фахової підготовки.
Одним із вихованців Академії був Микола Дилецький. Саме
341

він написав «Мусікійську граматику» – теоретичний трактат, у
якому докладно розкривається граматична і технічна сутність
лінійної системи. Також Дилецький увів до своєї праці розділ,
присвячений тому, як навчати дітей співу, а багато його цінних
вказівок служили для вчителів методичним керівництвом [1].
Одним із творців українського хорового стилю у духовній
музиці був Максим Созонтович Березовський. Він узагальнив
досягнення вітчизняної хорової музики у циклічних
(багаточастинних) хорових духовних композиціях. Перші
композиції для хору були написані ним саме під час навчання у
Київській академії, де він також навчився віртуозно грати на
скрипці та чудово співати. Твори М.Березовського, такі як
"Вірую", причасники "Творяй ангели своя духи", "Чашу
спасенія", "Во всю землю ізиде", концерт "Не отвержи мене во
время старости", виказують великий талант митця, його високу
музичну культуру та композиторську техніку.
Структурні принципи хорових концертів М.Березовського
розвинув Артемій Лук'янович Ведель. Він також отримав
серйозну музичну підготовку й композиторські знання у
Київській академії, де був керівником хору та першим
скрипалем-солістом студентського симфонічного оркестру.
Пізніше А.Ведель був відряджений до Москви, де працював
регентом і капельмейстером капели.
Отже, Києво-Могилянська академія відіграла провідну роль у
підготовці музично-педагогічних кадрів на Україні. Отримавши
в її стінах ґрунтовні знання, вихованці цього закладу з
покоління в покоління передавали свій досвід, формуючи
українську культуру, розвиваючи хорову, інструментальну та
вокальну музику.
Список літератури:
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Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Психологічний супровід дітей з особливими
освітніми потребами в закладах професійної освіти
Перехід України до демократичного відкритого суспільства з
ринковою економікою передбачає істотні зміни в освіті, скерованість на досягнення її нової якості. Підготувати молодь до
реалій оточуючого світу, професійного самовизначення,
опанування професії, самостійної праці покликана система
професійно-технічної освіти. Значної уваги вимагає учнівська
молодь з особливими потребами [2, с.14].
Психологічні дослідження багатьох науковців свідчать, що
більшості учням з особливими потребами властиві суттєві проблеми, пов'язані із навчанням. Вони відчувають себе ізольовано,
зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена
тривожність, роздратованість, емоційні розлади, переживають
великий дефіцит соціальних контактів, стикаються із
труднощами міжособистісних відносин, у міжособистісних
стосунках спостерігаються підлеглі відносини, підвищена
потреба у захисті, відповідальність за прийняття рішення
найчастіше перекладається на оточуючих, у їхньому мовленні
домінують слова: самотність, нездатність, неспроможність,
марність життя, занижена самооцінка, невпевненість у собі,
вони втрачають впевненість у собі, в можливостях самореалізації, зокрема, в особистісній сфері, створенні власної сім’ї і вихованні дітей [1, с.223-224].
Право на вільне обрання професії та можливість заробляти на
життя працею гарантоване Конституцією України. Проте, як
свідчить досвід, діти-інваліди не можуть конкурувати зі своїми
здоровими однолітками на ринку праці, особливо в сучасних
економічних умовах. У вирішенні питань професійного
навчання вони потребують певних підходів і психологопедагогічного супроводу [1, с.18].
Психологічній супровід – це галузь і спосіб діяльності практичного психолога, які призначені для сприяння людині та суспільству у вирішенні широкого кола проблем, породжених
життям людини у соціумі.
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Для ефективного психологічного супроводу учнів з обмеженими можливостями необхідна, по-перше, діагностика. Вона
дає можливість отримати необхідну інформацію про особистість
учня, його розвиток, потенційні можливості, потреби, життєві
цінності. По-друге, прогностика, яка дає можливість перебудувати освітнє середовище, спроектувати зміст і напрямки індивідуальної навчальної траєкторії та розвитку учня, створити сприятливі умови для задоволення освітніх і розвивальних потреб
учнів, а також їх самопізнання та самореалізації, що тісно пов'язані з навчальною діяльністю. По-третє, превентивна та розвивальна робота як конкретна допомога, що супроводжується
психологічною підтримкою учнів у процесі взаємодії з освітнім
середовищем. По-четверте, це корекція, яка дає змогу надавати
допомогу учням з особливими потребами з метою сприяння
адаптації до нових умов навчання, зменшення проявів тривожності й агресивності, підвищення самооцінки, впевненості в своїх силах. По-п'яте, це консультативна та просвітницька
робота [2, с.45-47].
Отже, особливість роботи практичного психолога з учнями з
особливими потребами полягає в налагодженні взаємодії дитини
з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Це цілісна
діяльність, командна взаємодія (викладачів, майстрів в/н,
батьків, практичного психолога, медпрацівника), що допомагає
створити такі соціально-педагогічні умови, які сприятимуть
внутрішньому управлінню індивіда, досягненню ним своїх
цілей, реалізації різнобічних типів поведінки, гнучкій адаптації.
Завдяки творчій адаптивній поведінці вона діє продумано,
прагне до самостійності, гармонійності, спрямовує свої зусилля
на досягнення власних цілей. Разом з тим, самоактуалізація не
може бути реалізована без емпатійного розуміння і прийняття
іншої людини, тобто взаємодії з нею.
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Світлана Федоряк
Науковий керівник – доц. Доскач С.С.
Психологічний аналіз поглядів учених на проблему
психологічної готовності старших дошкільників
до навчання у школі
Під психологічною готовністю до шкільного навчання
розуміється необхідний і достатній рівень психічного розвитку
дитини для освоєння шкільної навчальної програми.
У вітчизняній психології детальне опрацювання проблеми
готовності до шкільного навчання, своїм корінням сягає праць
Л.С. Виготського, міститься у працях А. Анастазі, Л.І. Божович,
Д.Б. Ельконіна, Н.Г.Салміної, О.Є. Кравцової.
У теоретичних роботах Л.І. Божович основний акцент
робився на значення мотиваційної сфери у формуванні
особистості дитини [1]. А також в дослідженнях Л.І.Божович,
присвячених психологічної готовності до школи, як нижчого
актуального рівня психічного розвитку, необхідного і
достатнього для початку навчання в школі, було запропоновано
новоутворення, назване нею «внутрішня позиція школяра» [2].
Обговорюючи проблему готовності до школи, Д.Б.Ельконін
виокремив необхідні передумови навчальної діяльності. Вміння
дітей свідомо підпорядковувати свої дії правилом, узагальнено
визначає спосіб дії. Уміння орієнтуватися на задану систему
вимог. Вміння уважно слухати, висловлюватися і виконувати
завдання, пропоновані в усній формі. Уміння самостійно
виконати завдання, яке наочно сприймається зразком [7].
У дослідженнях Л.А. Венгера показником готовності до
шкільного навчання є вміння дитини свідомо підпорядковувати
свої дії заданому правилу при послідовному виконанні
словесних указівок дорослого. Дане вміння пов'язувалося зі
здатністю оволодіння загальним засобом дій в ситуації завдання
[6].
Відмітною особливістю цього підходу, зазначав Т.Г. Салмін,
є розгляд семіотичної функції як показника готовності дітей до
школи, причому ступінь розвитку даної функції характеризує
інтелектуальний розвиток дитини [4].
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Передумови навчальної діяльності, за даними А.П. Усової,
виникають тільки при спеціально організованому навчанні,
інакше в дітей спостерігається невміння навчатися, коли вони не
можуть виконати інструкцію дорослого, проконтролювати та
оцінити свою діяльність [5].
Отже, аналіз поглядів вітчизняних учених на дану проблему
дозволяє стверджувати думку про те, що успішне навчання у
школі залежить не тільки від рівня навчання, а й від
психологічного
розвитку
особистості
майбутнього
першокласника, зокрема особистісних якостей та рис.
Список літератури:
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віці. - М.: Наука, 2006. - 82 с.
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Мар’яна Фестрига
Науковий керівник – доц. Романюк С.З.
Особливості вивчення фразеологізмів
у початковій школі
У сучасних умовах одним із найголовніших завдань
початкового навчання рідної мови є збагачення словника учнів.
Успішне його виконання має велике значення для розвитку
мовлення і мислення дітей молодшого шкільного віку.
Розширення їх лексичного запасу − необхідна умова засвоєння
не лише мови, а й інших предметів.
Ознайомлення учнів зі стійкими висловами української мови,
з прислів'ями, приказками збуджує пізнавальний інтерес до цих
зворотів, до використання їх в усному і писемному мовленні. А
це сприяє активізації творчості й самостійності школярів на
уроках.
Основні
завдання,
які
передбачають
роботу
з
фразеологічними одиницями, такі: збагачення фразеологічного
запасу учнів; комунікативна спрямованість навчання, введення
фразеологізмів у мовленнєву практику; активне вживання
фразеологізмів в усному та писемному мовленні; підвищення
культури мовлення дітей [1, с.18].
На уроках мови робота пов'язується з опануванням
граматики і правопису, при читанні – зі спостереженнями над
словом і стійкими словосполученнями в художньому мовленні.
Обсяг і кількість виучуваного матеріалу визначає вчитель,
враховуючи його доступність і доцільність [3, с.19].
Починати ознайомлення з фразеологічними зворотами слід з
перших років шкільного навчання. Для такої роботи бажано
використовувати фразеологічні вислови з чітко визначеним
компонентним складом і стійкою структурою, найбільш
поширені, доступні для розуміння учнів молодших класів [1,
с.41].
Працюючи над фразеологізмами, насамперед треба
домогтися, щоб школярі розуміли їх значення. Для цього
необхідно добирати відповідні тренувальні вправи, виконання
яких дає змогу усвідомлювати смисл фразеологічних зворотів.
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Бажано
звертатися
спершу
до
прямого
значення
словосполучень, а потім – до переносного [1, с.20].
Наступним етапом в опануванні фразеологічних одиниць є
проведення тренувальних вправ на засвоєння парадигмосинтагматичних властивостей фразеологізму з одночасним
закріпленням значення, вимови, структури фразеологічної
одиниці, її написання. Бажано, щоб вона вводилася тільки у
вивчених мовленнєвих конструкціях.
Передусім бажано, щоб діти запам'ятовували фразеологічні
вислови. Тому при кожній нагоді треба не лише звертати увагу
на фразеологізм, з'ясовувати його значення, а й радити
запам'ятати. Пізніше варто запропонувати дітям у тексті або
вказаному уривку чи абзаці знайти вислів з певним значенням і
запам'ятати його.
Важливим етапом роботи над фразеологізмами може бути
заміна їх словами. Виконуючи такі завдання, діти навчаться
помічати неподільні звороти у текстах, які їм доводиться читати
у класі й дома. У бесідах про позакласне читання вчителеві
варто запитати, чи не помічали діти у прочитаних творах
цікавих висловів, заохочувати кожну знахідку.
Отже, вивчення фразеології суттєво розширює знання учнів
про мову. Школярі ознайомлюються з однією з основних
одиниць мови – словом (поряд зі звуком і реченням), а також
фразеологізмом, який має лексичне і граматичне значення, а
також з тим, що слово і фразеологізм різними відношеннями
пов'язані з іншими одиницями мови. Учні одержують відомості
про те, що слова і фразеологізми у мові не ізольовані одне від
одного, а об'єднані певними відношеннями. Вивчення
фразеології допомагає виявити багатство фразеологічного
запасу мови.
Список літератури:
1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій
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2. Лунько Н. Вживання фразеологізмів в усному і писемному
мовленні школярів / Н.Лунько // Початкова школа. – 2006. – №2. –
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348

Анастасія Філенко
Науковий керівник – доц. Поліщук О.М.
Психологія життєвого простору особистості
Буття людини – це завжди буття у світі речей та явищ, які
складають зовнішню об’єктивну реальність людини. На основі
цієї реальності та через внутрішню діяльність свідомості
людини відбувається формування так званого життєвого
простору особистості, сторони і складові якого мають ціннісний
характер та ціла структура якого сформована на основі
внутрішньої мотивації, спрямованості та вікових характеристик.
Вивчення життєвого простору та передумов до його формування
було і є актуальним, адже те, чим оточує себе людина, що вона
цінує, характеризує і її саму, її внутрішній світ.
Уведене в науковий обіг понад століття тому, поняття
життєвого простору знайшло своє пояснення у працях багатьох
дослідників, таких як Г. Ріккерт, Є. Гуссерль, М. Хайдегер,
А.Бодалев, Л.П. Гримак, К. Уілбер, Ю. Лотман та ін.
Життєвий простір особистості – це результат певного
структурування світу, виділення в ньому деякої особливо
значущої і тісно пов'язаної з власними інтересами і прагненнями
області, яка сприймається і переживається суб'єктом як «свій»
світ [2].
У той чи інший час багатьма вченими розглядалося питання
типології життєвого простору. Окрім таких його рівнів, як
зовнішній та внутрішній світ, а також таких вимірів, як фізичне
тіло, територія, особисті речі, звички, друзі та уподобання
(цінності), можна виділити такі типи життєвого простору:
традиціоналістський,
гедоністичний
та
прогресистський
(Д.Леонтьєв) [3]; Д-життя та Б-життя (А.Маслоу); модуси
володіння, соціальних досягнень і служіння (А.Фонарьов) тощо [1].
У життєвому просторі особистості виділяються центр (ядро),
периферію та кордони. У центрі знаходяться об'єкти, найбільш
цінні для суб'єкта (він ототожнює їх з собою). У напрямку від
центру до периферії его-залученість знижується. Кордони,
існуючи у вигляді реальних фізичних перешкод і соціальних
норм, сприяють здійсненню функції контролю над своїм
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простором і виступають засобом регулювання відкритості та
доступності суб'єкта для інших суб'єктів.
Динаміка життєвого простору особистості реалізується в
першу чергу через процеси ідентифікації / відокремлення.
У результаті цих процесів те, що було на периферії, з часом
може переміститися в центр, а те, що було в центрі, - рушити до
периферії. Особливості цих динамічних процесів відображають і
виражають особливості становлення особистості: розвиток і
зміну інтересів, ціннісних орієнтацій, найбільш значущих
людських відносин, сфер діяльності [2].
Серед характеристик життєвого простору можна виділити
наступні:
широта
життєвого
простору
та
ступінь
диференційованості і узгодженості його частин, проникність
зовнішніх та внутрішніх кордонів життєвого простору, ступінь
реалістичності - ірреалістичності життєвого простору, широта
тимчасової ретроспективи і перспективи, цілісність часової
перспективи, ступінь подієвої насиченості життєвого простору,
тощо [4].
Отже, життєвий простір особистості – це її персональний
світ, продукт її духовного, культурного, життєвого самовизначення; це не просто світ речей, які оточують людину, а
така їх сукупність, що володіє значенням, смислом і утворює
глибоку цілісну структуру із рівнів, вимірів типів.
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2. Кондратова Н. Теоретические предпосылки и содержание
понятия «жизненное пространство личности» / Н.А. Кондратова //
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Леся Флорескул
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л.П.
Соціально-захисна діяльність притулків
для неповнолітніх в Україні
Захист прав дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку –
проблема національного значення для України, що потребує
законодавчого
оформлення,
науково-теоретичного
обґрунтування, ефективних форм та методів реалізації. Це
особливо актуально для категорії безпритульних, бездоглядних
дітей, підлітків-дромоманів, дітей, схильних до правопорушень,
девіантної чи адиктивної поведінки та ін., які з певних причин
потрапляють до притулків для неповнолітніх. Станом на квітень
2011 р., в Україні функціонувало 95 притулків для
неповнолітніх у системі служб у справах дітей, які опікуються
вирішенням проблем бездоглядних й безпритульних дітей,
надають їм першу „невідкладну” допомогу. Серед них – близько
50% становлять діти із неповних сімей, 20% –діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у
закладах освіти (школах-інтернатах). Позитивною є динаміка
щодо розвитку ефективних форм влаштування та ресоціалізації
бездоглядних дітей після притулку. Збільшується кількість
вихованців притулків, влаштованих під опіку та піклування, у
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Під соціальним захистом дітей у загальному законодавці та
дослідники розуміють комплекс правових, економічних,
медичних і психолого-педагогічних заходів, який забезпечує їх
оптимальний біологічний та соціальний розвиток, адаптацію до
існуючих соціально-економічних умов. Що стосується
бездоглядної та безпритульної дитини, то тут бачиться перш за
все система практичних заходів держави і суспільства,
спрямованих на відновлення зовнішніх соціально-економічних,
політичних,
медико-екологічних,
правових,
психологопедагогічних умов, які забезпечують на сучасному рівні
виживання й розвиток дітей та спрямовані на подолання
ситуації, коли дії окремих осіб чи інститутів наносять
безпосередню шкоду здоров’ю дитини, її фізичному,
психічному,
моральному,
інтелектуальному
розвитку,
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деформують природний процес соціалізації особистості та її
самореалізації. В Україні соціальний захист бездоглядних та
безпритульних дітей розподілений між установами освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту населення і передбачає
надання конкретних соціальних послуг та допомоги дітям, що
опинились у важкій життєвій ситуації, у задоволенні потреб,
необхідних для їх нормального розвитку.
Основна мета соціально-захисної діяльності притулків для
неповнолітніх полягає у ліквідації та попередженні
екстремально-стресових ситуацій життя бездоглядної дитини,
відновленні порушених прав на повноцінний фізичний,
психічний, особистісний розвиток іа самореалізацію, сімейне
виховання. Види соціального захисту, які безпосередньо є
змістом соціально-захисної діяльності притулків, − це
натуральна соціальна допомога (безкоштовне забезпечення
предметами першої необхідності – продуктами харчування,
ліками, засобами санітарії і особистої гігієни, засобами догляду
за дітьми, одягом, взуттям, технічними і допоміжними засобами
реабілітації) [1,с.26]; соціальне обслуговування (система
соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і
послуги, що надають соціальні служби для подолання або
„пом’якшення” життєвих труднощів, підтримку їх соціального
статусу та повноцінної життєдіяльності. Воно передбачає
надання соціальних послуг: за місцем проживання особи
(вдома); у стаціонарних інтернатних установах та закладах; в
установах денного перебування; в установах та закладах
тимчасового або постійного перебування; у територіальних
центрах соціального обслуговування; в інших закладах
соціальної підтримки, серед яких і притулки для неповнолітніх).
Захисна діяльність має й медичний аспект, адже передбачає
допомогу, що становить комплекс заходів, спрямованих на
лікування й оздоровлення вихованців і надається безпосередньо
медичними працівниками.
Список літератури:
1.Боровик В. Ф. Дітям потрібен захист / В. Ф. Боровик //
Превентивне виховання : проблема ненасильства : [зб. наук.-практ.
статей / заг. ред. В. М. Оржеховської]. – К. : Олди-плюс, 2000. – 132 с.

352

Аліна Фока
Науковий керівник – асист. Степаненко О.П.
Функції емпатії у спілкуванні
Емпатія сприяє збалансованості міжособистісних відносин,
робить поведінку людини соціально зумовленою, є основним
фактором успіху у тих видах діяльності, які потребують
чуттєвого сприйняття світу іншої людини. Особливості емпатії
служать
передумовою
виникнення
ускладненого
чи
неускладненого спілкування, що представленні розумінням –
нерозумінням партнерами один одного. Тому необхідно більш
детально розглянути функції емпатії у спілкуванні.
Існує достатня кількість досліджень, у яких описуються різні
функції емпатії. Однією із підстав для класифікації функцій
емпатії в спілкуванні може виступати багатокомпонентність
структури самої емпатії. Виходячи з того, що емпатія
складається з емоційної, когнітивної і поведінкової сторін,
виділяються три групи функцій. Так, до ряду емоційних функцій
емпатії входять: 1) розвиток соціальних емоцій; 2) полегшення
емоційного ототожнення; 3) актуалізація власного емоційного
досвіду; 4) супровід емоційної соціальної децентрації;
5) задоволення емоційних потреб; 6) регуляція пізнавальних
процесів на визначених етапах спілкування.
Група когнітивних функцій емпатії складається з:
1)відображення установок і орієнтації об'єкта емпатії до
навколишнього; 2) забезпечення впізнання емоційних станів
інших, їхніх відносин, особистісних характеристик по їхньому
виразному поводженню; 3) розвитку здібності прийняти погляд
іншого;
4)
зниження
надлишкової
самоконцентрації;
5)орієнтації в потенційному і реальному емоційному станах
іншого; 6) побудови припущень про напрямок змін у
поводженні іншого; 7) оцінки перспективи подальших відносин.
До набору поведінкових функцій емпатії входять:
1)регуляція засобів звертання, використовуваних партнером, за
допомогою їхньої оцінки та зворотного зв'язку, що приводить до
корекції поведінки; 2) супровід поведінці, що їй допомагає;
3)вибір адекватних поведінкових актів, які здатні викликати
взаємну емпатію; 4) вираження суджень із приводу думок і
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почуттів іншого; 5) використання форм звертання, які б
найменше заподіювали шкоду іншій людині.
Існування двох форм емпатії (співчуття і співпереживання)
вказує на їхні різні функції. Емпатія у формі співпереживання
виконує наступні функції у спілкуванні: 1) підсилює ступінь
ідентифікації з іншим; 2) знімає напругу, почуття дискомфорту,
що викликані переживаннями іншого; 3) сприяє задоволенню
потреби у власному благополуччі; 4) розвиває егоїстичні
способи поведінки та стратегії взаємодії "за себе".
Емпатія у формі співчуття: 1) збільшує ступінь розуміння
емоційних станів іншого; 2) актуалізує переживання
неблагополуччя іншого безвідносно до власного дискомфорту;
3) сприяє задоволенню потреби в благополуччі іншого;
4)обумовлює вибір альтруїстичних способів поведінки та
стратегій взаємодії під девізом "за іншого".
Наступним критерієм класифікації функцій емпатії може
виступати
структура
спілкування.
У
психологічних
дослідженнях традиційно звертаються до аналізу ролі емпатії в
перцептивній стороні спілкування [1, 2].
Функція емпатії в контексті комунікативної сторони
спілкування полягає в наданні особливого, заснованого на
вчутті, способу одержання, обробки і перевірки вірогідності
інформації.
В інтерактивній стороні спілкування емпатія виступає як
регулятор взаємодії за допомогою оцінки і прогнозу найбільш
адекватних способів поведінки відповідно до емоційного стану
учасників.
Емпатія є умовою і результатом збалансованих і повноцінних
міжособистісних відносин та у своїй вищій поведінковій формі,
виступає могутнім фактором регуляції соціальної поведінки
особистості.
Список літератури:
1. Гаврилова Т. П. Эмпатия как специфический способ
познаниячеловека человеком / Теоретические и прикладные проблемы
психологи познания людьми друг друга.- Краснодар. 1975. С 17-19.
2. Ковалёв А.Г. Эмпатия и процесс практического познания
одной личностью другой . – Краснодар.: Изд-во Кубан. ун-та, 1975.128с.
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Олеся Франків
Науковий керівник – доц. Боднарук І. М.
Методика організації слухання музики
в початкових класах
Музика,
як
символічна
мова,
завжди
вимагає
індивідуального розкриття. У науково-методичній літературі
постійно підкреслюється, що найпершим завданням педагога є
залучення учня до слухання музики, її глибокого сприйняття,
адже відомо, що сприймання музики, як і виконання, є творчим
процесом. Яскраве сприймання музики стає важливим джерелом
творчого виконання.
Розгляду проблем музичного виховання, впливу музичного
мистецтва на розвиток особистості, її духовний світ присвячена
значна кількість праць в різних галузях музичної педагогіки
таких науковців, як О. Апраксіна, З. Бервецький, Н. Ветлугіна,
Е. Жак-Далькроза, Д. Кабалевський, 3. Кодай, М. Леонтович,
Р. Марченко, К. Орф, О. Ростовський, Л. Хлєбнікова.
Однією із цілей музичного виховання є музичний розвиток
дитини. Урахування вікових особливостей допомагає
встановити, які саме форми, засоби і види діяльності
найефективніші для музичного розвитку дитини того чи іншого
віку [1].
Досліджуючи особливості музичного розвитку молодших
школярів О. Ростовський зазначає, що в галузі відчуттів і
сприйняття їх розвиток іде від найпростішого розрізнення
найвиразніших, найяскравіших барв, форм, звуків до
активнішого усвідомлення красивих, гармонійних сполучень, до
диференціювання звуковисотних і ритмічних співвідношень у
музиці, нюансів кольорової гами, різноманітності форм,
поетичного співзвуччя [3].
Успіх музичного навчання та виховання залежить від
урахування вчителем вікових особливостей дітей, їх готовності
до навчальної діяльності.
Розвиток музичного сприймання дітей – складне завдання
вчителя. Він повинен не лише яскраво виконати твір, а й
словесно інтерпретувати його, вміло застосовувати методи
розповіді й бесіди. Крім цих загальнодидактичних методів, є й
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інші, які стосуються саме музичного виховання: метод вибору
підходящих визначень, метод порівняння, метод музичних
колекцій, ігровий метод, спів фрагментів музичних творів,
призначених для слухання, використання інших видів мистецтва
[2].
Отже, аналіз науково-педагогічної і методичної літератури в
галузі музичної освіти дозволив зробити наступні висновки:
слухання музики впливає на розвиток художньо-творчого
мислення дітей, найбільш сприяє музичному, емоційному,
інтелектуальному та творчому зростанню особистості. Усі
форми музичних занять зі школярами мають сприяти їхньому
духовному розвитку, пізнанню світу, формуванню світогляду,
вихованню моралі. На виконання цього завдання спрямовується
творча ініціатива вчителя, його знання і досвід, любов до дітей і
музики.
Список літератури:
1. Ветлугіна Н. О. Музичний розвиток дитини: Кн. для учителя /
Н. О. Ветлугіна. – К.: Музична Україна, 1978.- 256 с.
2. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.метод. посібник / О. Я. Ростовський – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2011. – 640 с.
3. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початкових
класах: Навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2001. – 248 с.
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Катерина Фуштей
Науковий керівник – доц. Палійчук О. М.
Основні теоретичні положення побудови
початкового курсу математики в умовах нового
Державного стандарту початкової загальної освіти
20 квiтня 2011 року постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
затверджено Державний стандарт початкової загальної освiти,
оновлений
на
засадах
особистiсно
орiєнтованого
i
компетентнiсного пiдходiв. Відповідно до нього, метою
освiтньої галузi «Математика» є формування предметної
математичної й ключових компетентностей, необхiдних для
самореалiзацiї учнiв у свiтi, який швидко змiнюється. Предметна
математична компетентнiсть розглядається як особистiсне
утворення, що характеризує здатнiсть учня (ученицi)
створювати математичнi моделi процесiв навколишнього свiту,
застосовувати досвiд математичної діяльності пiд час
розв’язування навчально-пiзнавальних i практично орiєнтованих
задач. Iншими словами – це здатнiсть учня актуалiзувати,
iнтегрувати й застосувати в реальнiй життєвiй ситуацiї
засвоєний у процесi навчання математики досвiд дiяльностi.
Умiння вчитися є ключовою компетентнiстю, яка формується
у процесi навчання математики. У результатi засвоєння змiсту
математики учнi зможуть:
 сприймати та визначати мету навчальної дiяльностi;
 зосереджуватися на предметi дiяльностi;
 органiзовувати свою дiяльнiсть для досягнення суб’єктивно
чи суспiльно значимого результату;
 використовувати набутий досвiд у конкретнiй навчальнiй
або життєвiй ситуацiї;
 висловлювати цiннiснi ставлення щодо результату й
процесу власної дiяльностi;
 усвiдомлювати, аналiзувати, оцiнювати, коригувати
результати своєї діяльності.
Зміст початкового курсу математики окреслений у
Державному стандарті шістьма змістовими лініями: числа, дiї з
числами; величини; математичнi вирази, рiвностi, нерiвностi;
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сюжетнi задачi; просторовi вiдношення, геометричнi фiгури;
робота з даними [1].
Вивчення змістової лінії «Робота з даними», яка вперше
з’явилась у оновленому Державному стандарті, передбачає
формування елементарних уявлень учнів про деякі способи
обробки даних спостережень за навколишнім світом та умінь
працювати з інформацією (читати і розуміти, знаходити,
аналізувати, порівнювати інформацію, подану в різний спосіб,
використовувати
дані
для
розв’язування
практично
зорієнтованих задач).
Особливостями нової програми з математики є те, що кожна
змістова лінія розпочинається з узагальнення та систематизації
знань, умінь учнів за попередній рік навчання. Такий підхід
дозволяє простежувати, який саме «приріст» компетентності
учні мають одержати в новому навчальному році.
У програмі чітко визначені теоретичні засади курсу
математики початкової школи – теоретико-множинну теорію.
Лічба пов’язується із роботою з множинами – визначенням
кількості елементів множини, уявлення про натуральне число
формується на основі оперування множинами предметів,
конкретний зміст арифметичних дій також водиться через
об’єднання множин або вилучення підмножини з множини [2].
Програмою передбачено диференціацію змісту навчання – з
метою розширеного вивчення курсу для кожного класу подано
орієнтовний перелік додаткових тем, які учитель обирає
самостійно з огляду на індивідуальні можливості і потреби
учнів [3].
Список літератури:
1. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011%D0%BF
2. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із
навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2011. – 186-200 с.
3. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. Чи відповідають програмі
нові підручники з математики?// С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. –
Початкове навчання і виховання. – № 1 (329). – 2013. – С. 38-39
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Христина Хомащук
Науковий керівник – доц. Андрєєва Я.Ф.
Психологічні механізми захисту
На даний час досить актуально постає проблема механізмів
психологічного захисту особистості, яка живе в нестабільному
світі, що постійно змінюється. У людині завжди діють «дві
сили»: з одного боку – бажання вирішити свою психологічну
проблему (навіть, якщо вона не усвідомлюється, тим не менш,
душа прагне її вирішити), а з іншого боку – опір цьому
розв’язанню проблеми.
З.Фрейд першим запропонував термін «захист» у праці
«Захисні нейропсихози» (1894 р.) [3], пізніше, в «Етіології істерії» (1896 р.) Фрейд детально описав функціональне
призначення захисту та його мету, яка полягає в ослабленні
інтрапсихічного конфлікту, зумовленого протиріччям між
інстинктивними імпульсами несвідомого і інтеріоризованими
вимогами навколишнього середовища, які виникають в
результаті соціальної взаємодії. У творі «По ту сторону
принципу задоволення» термін «захист» замінений Фрейдом на
«придушення» [5].
Погляди А. Фрейд принципово не відрізняються від поглядів
З. Фрейда останніх років його творчості. Її заслуга полягає в
спробі створення цілісної теоретичної системи захисних
механізмів. У фундаментальній монографії, яка вийшла в світ у
1936 році, вона вперше докладно описала різні способи захисної
поведінки [1]. А.Фрейд виділила такі критерії класифікації
захисних механізмів: локалізація погрози «Я», час утворення в
онтогенезі, ступінь конструктивності. Саме вона до кінця
розвинула ідею З.Фрейда про зв'язок між окремими способами
захисту та відповідними неврозами, визначила роль захисних
механізмів в нормі та патології індивідуального розвитку. І,
нарешті, А. Фрейд дає першу розгорнену дефініцію захисних
механізмів: «Захисні механізми» – це діяльність «Я », яка
починається, коли "Я" схильне до надмірної активності мотивів,
або відповідних їм афектів, які являють собою для нього
небезпеку. Вони функціонують автоматично, не узгоджуючись
зі свідомістю» [2, с. 171].
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Саме тому завдання психолога полягає в тому, щоб
допомогти людині перевести несвідомі імпульси у свідомі, для
того, щоб досягти контролю над ними. Якщо людина стане
ставитися до себе в цілому позитивно, пропускаючи усвідомість
уявлення про свою недосконалість, різні недоліки, які
проявляються в конкретних діях, то вона набуватиме владу над
своїми вчинками та підвищить упевненість у них.
Порівняльна таблиця психологічних механізмів
З.Фрейда та А.Фрейд
Психологічні механізми захисту
З.Фрейд
А. Фрейд
Витіснення, регресія, реактивне
Витіснення, придушення,
утворення, ізоляція, скасування
регресія, проекція, інтроекція,
колись колишнього, проекція,
ізоляція, націоналізація,
інтроекція, звернення на себе,
компенсація, реактивні
звернення на свою протилежність,
утворення, заперечення
сублімація.
реальності та сублімація.

Отже, передумови для вивчення феномену психологічного
захисту закладені в концепції З. Фрейда й А. Фрейд. За
допомогою захисних механізмів особистість несвідомо оберігає
свою психіку від травм, що загрожують зруйнувати Яконцепцію особистості. Але разом з тим ці механізми заважають
людині усвідомити свої помилки щодо власних рис і мотивів
поведінки, що часто ускладнює ефективне розв’язання особистих проблем. Тобто психологічний захист є однією з найбільш суперечливих властивостей у структурі особистості, оскільки одночасно сприяє як її стабілізації, так і дезорганізації.
Список літератури:
1. Freud A. The Ego and the Mechanisms of Defense // The writings of
Anna Freud. – Vol. 2. – London, 1977. – P.9.
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v. — V.2. – N.Y.: Collier Books, 1963. — P. 67–81.
4. Freud S. Histerie und Angst // Studienausgabe B.6. Fischer Verlag. –
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5. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Психология
бессознательного: Сб. произведений. — М.: Просвещение, 1990. —
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Діана Цеона
Науковий керівник - асист. Гуляєва М.М.
Соціально-педагогічна проблема мобінгу:
сутність, причини, наслідки
Девіантна поведінка є однією з найбільш важливих проблем
будь-якого суспільства. Сьогодні, коли зріс відсоток безробіття,
в Україні дестабілізація економічної ситуації призводить до
виникнення страху втратити робоче місце і, як наслідок,
виникає некоректна поведінка по відношенню до своїх колег. Це
явище має назву «мобінг».
Проблему мобінгу (або ж насильства на роботі) розглядали у
своїх працях Г. Алтухова, А. Ваніорек та Л. Ваніорек, Т.
Базаров, Т. Дем’янов, К. Лоренц, Г. Лейман, Н. Девенпорт та
інші.
Мобінг - це колективний психологічний терор, цькування
когось із працівників із боку його колег, підлеглих або
керівництва, здійснювані з метою змусити його піти з місця
роботи [3]. Засобом досягнення мети є поширення чуток,
залякування, соціальна ізоляція і приниження.
Причини мобінгу надзвичайно різноманітні. Вони пов’язані
як із колективом, так і з самою жертвою. Це і можливість
позбутися конкурента, погана організація інформаційних
потоків, розпливчасті межі відповідальності, бажання
перекласти свої обов’язки на інших, дідівщина в колективі та
інші. Та найчастіше причиною мобінгу є заздрість колег або ж
страх перед «кращим» колегою [1]. Однак далеко не завжди
причіпки колег викликані їх несправедливістю або
патологічною злостивістю. Часто сама людина дає привід
ставитися до себе неадекватно.
Мобінг завдає непоправної шкоди професійному розвитку
особистості як на етапі адаптації, так і в процесі професійного
розвитку: формує негативний образ професії, призводить до
невиконання професійних обов’язків, байдужості до роботи,
професійного вигорання, деформує особистість, перешкоджає
самореалізації. погіршує якість життя людини в цілому. Мобінг
здійснює негативний вплив також для здоров’я і психічний стан
людини. Наслідки мобінгу страхітливі (це і стреси,
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неврози.погіршення апетиту. сну. головні болі. відчуття
відсгороненос і і/відчуженості і т.д.). При цьому мобінг
шкідливий не тільки для співробітника, що піддається нападкам
з боку колективу чи керівництва - страждає й сама фірма [2].
Ігнорувати мобінг в жодному не можна. У боротьбі з
мобінгом важливо, щоб сама жертва намагалася захистити себе
від насильства, та не боялася проявляти ініціативу і творчість,
професійну активність для захисту себе від цієї проблеми.
Ставши жертвою мобінгу. потрібно в першу чергу
проаналізувати ситуацію. Провести самоаналіз ситуації в
колективі, у відкриту боротися з плітками і наклепами,
спробувати солідаризуватися з агресором. Керівництву також
необхідно проявляти пильність і розпізнавати перші ознаки
мобінгу. Для залагодження виробничих конфліктів необхідно,
щоб грамотний керівник зробив усе можливе, для відновлення
мир і припинення нездорових відносин між співробітниками.
Наприкінці слід зауважити, що мобінг є вкрай негативним
явищем, що впливає безпосередньо як на жертву мобінгу, так і
на весь колектив. У результаті цього безперервного вкрай
вираженого ворожого ставлення психічний і фізичний стан
людини, яка стала жертвою такого переслідування, може сильно
погіршитися.
Список літератури:
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362

Тетяна Цибуляк
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Порівняльний аналіз лідерства і керівництва
Лідерство — це соціально-психологічний феномен, що
характеризує відношення домінування і підпорядкованості в
групі. Лідерство є результатом дії як об'єктивних чинників (мети
і завдань групи в конкретній ситуації), так і суб'єктивних
(потреби, інтереси, індивідуально-психологічні особливості
членів групи), а також це дії лідера як ініціатора й організатора
групової діяльності. Б.Кузьмін розглядає керівництво як процес
управління трудовою діяльністю групи, який здійснює керівник
як посередник соціального контролю і влади на підставі
адміністративно-правових повноважень [3].
Б. Паригін визначив такі відмітності між лідером і
керівником: — керівник призначається офіційно, а лідер
висувається неофіційно; — керівник перед законом,
адміністрацією несе відповідальність за стан справ у групі і за
результати
її
діяльності; лідер ніякої персональної
відповідальності не несе за стан справ у групі, за те, що в ній
відбувається;— керівникові певними законодавчими актами,
постановами чи наказами даються певні права і повноваження;
лідер не має таких прав і повноважень, також не має
формальних санкцій, використовуючи які, міг би впливати на
учасників групи; — керівник репрезентує свою групу в
зовнішній організації і вирішує питання, пов'язані з її
відносинами з іншими групами; лідер обмежений у своїй
діяльності головно сферою взаємин у групі [1].
Однозначної думки про доцільність поєднання в одній особі
керівника і групового лідера у соціально-психологічній науці
немає. Поширене твердження, що лідерські можливості
збільшують силу впливу керівника; за активної реалізації
керівником якостей ділового і мотиваційного лідера зростає
задоволеність індивідів членством у групі. Не менш настирними
є міркування, що ролі керівника і лідера у групі мають належати
різним особам. Щодо цього використовують такі аргументи: —
діяльність лідера і керівника має неоднакову спрямованість.
Керівник зорієнтований на реалізацію завдань групи, лідер — на
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її внутрішні інтереси; — експресивний лідер, стаючи
формальним керівником, розвалює групову діяльність або
змушений переорієнтовуватися на інструментальні функції
(ділова сфера). Це може спричинити його конфлікт з групою
(він або не стає керівником, або перестає бути лідером); — існує
не так багато груп, яким властиве поєднання в одній особі
керівника та інструментального лідера. Незважаючи на
відмітності, керівник і лідер часто вирішують і взаємопов'язані
проблеми, покликані стимулювати групу, націлювати її на
розв'язання групових завдань та ін. Чимало спільних рис містять
і психологічні характеристики їх діяльності, зокрема: —
керівник і лідер є координаторами, організаторами соціальної
групи;— керівник і лідер, хоч і різними засобами, здійснюють
соціальний вплив у групі;— керівник і лідер використовують
субординаційні відносини (керівник — чітко регламентовані,
лідер — заздалегідь не передбачені) [2]. Ідеальним варіантом
вважається поєднання формального і неформального лідерства,
тобто офіційний керівник визнається членами групи і як лідер.
У цьому випадку його формальні права доповнюються
можливістю неформального впливу на групу [4].
Отже, поняття "лідер" і "керівник" мають багато спільного:
спонукають групу на виконання поставлених перед нею завдань,
визначають вибір способів і засобів їхнього виконання.
Відмітності: лідерство - це процес впливу на людей,
породжений саме системою неформальних відносин, а
керівництво має на увазі в першу чергу наявність чітко
структурованих формальних відносин, через які воно
реалізується.
Список літератури:
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Діана Чорна
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Негармонійне шкільне середовище як один
із чинників формування девіантної поведінки
молодших школярів
Сучасна українська державна освітня політика спрямована
перш за все на розширення можливостей компетентного вибору
дитиною власного життєвого шляху, виховання особистості в
дусі відповідального ставлення до себе, до оточення як до
найвищої індивідуальної і суспільної цінності, створення умов
для всебічного розвитку, творчої самореалізації кожного
громадянина. Водночас цей процес ускладнюється соціальноекономічною, політичною, екологічною нестабільністю в
суспільстві, підсилюється недоліками сімейного і шкільного
виховання. Важливо чітко розкрити причини виникнення
відхилень у поведінці учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, розробити діагностичні методики, щоб окреслити
шляхи ефективної профілактики девіантної поведінки
неповнолітніх, визначити роль школи, сім’ї, позашкільних
установ та спеціальних виховних закладів. Проте залишаються
недостатньо вивченими чинники детермінації девіацій, що
утруднює створення науково обґрунтованих рекомендації щодо
ефективної профілактики девіантної поведінки молодших
школярів у навчально-виховному процесі.
Більшість дослідників роблять акцент на психологічних
факторах і механізмах девіантної поведінки, акцентують увагу
на деформації в ціннісно-мотиваційній системі, проблеми
саморегуляції, когнітивні перекручування, негативний життєвий
досвід. Психологічний підхід ґрунтується на виділенні виду
порушення норми, мети поведінки та її мотивації, результатів
такої поведінки та її характеристики, тоді як педагогічний – на

завданнях виховання, навчання, перевиховання учнів.
В останні роки увага теоретиків і практиків спрямована
на удосконалення навчально-виховного процесу у початковій
школі. Створюючи для всіх учнів однакові умови (єдиний
режим, єдині навчальні програми, однакові вимоги до знань,
умінь і навичок), традиційна школа формує умови, які
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перешкоджають введенню особистіснозорієнтованого підходу
[2,с.37]. До педагогічних ознак негарномійного шкільного
середовища відносять: невідповідність шкільного розпорядку і
санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного процесу
психофізіологічним особливостям дітей групи ризику;
невідповідність темпів навчальної роботи на уроці можливостям
дітей; екстенсивний характер шкільних навантажень;
переважання оцінкового стимулювання тощо. Важливими є й
звичне для школи сидіння за партами в напруженому стані;
відсутність природних стимулів і переважання приміщень
закритого типу, обмеження простору; словесно-інформаційний
принцип побудови навчального процесу. Це негативно впливає
на цілісне сприймання, розуміння навколишнього світу. Світ
почуттів і уявлень замінюється світом букв, цифр [1,с.94].
Гримання, погрози та образи призводять до виникнення в
дитини стану загальмованості – мимовільного захисту з метою
недопущення продовження дії, руйнівної для психіки.
До негативних чинників шкільного середовища, які
впливають на особливості розвитку учнів початкових класів,
можна віднести й стресову тактику авторитарної педагогіки;
інтенсифікацію навчального процесу; невідповідність процесу
навчання індивідуальним, віковим особливостям учнів;
недостатнє розуміння педагогами проблеми розвитку дитини,
охорони здоров’я; недосвідченість батьків [2].
Отже, саме негармонійне шкільне середовище, вимоги, які
воно висуває до учнів, неможливість виконання учнями цих
вимог без втрат, часто стає суттєвим чинником формування
девіантної поведінки молодших школярів.
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Юлія Шахрай
Науковий керівник – проф. Кушнір І. Г.
Основні причини виникнення страхів
Одним із найбільш складним і важливим у проблемі страху є
питання про причини його виникнення.
Як причини страху С.Томкінс називає драйви, емоції і
когнітивні процеси. Драйв – потужний емоційний стан, що
характеризується підвищеною самовіддачею і емоційним
запалом: наснагою, ентузіазмом, вірою в успіх. [8].
Драйв, на думку Томкінса, набуває психологічне значення
тоді, коли його інтенсивність досягає критичного рівня, коли він
сигналізує людині про гострий фізіологічний дефіцит. У цих
випадках драйв активує емоцію страху. Будь-яка емоція може
активувати страх за принципом емоційного зараження [8].
Розмірковуючи про роль біології і досвіду в активації страху
психіатр Джон Боулбі говорить про природні сигнали
небезпеки: біль, самотність, раптова зміна стимуляції і стрімке
наближення об'єкта. Автор так само розглядає розвиток емоції
страху як функцію якості прихильності дитини до матері. Біль,
перший і важливий з природних активаторів страху. Страх,
викликаний очікуванням болю, надзвичайно прискорює процес
навчання [1].
Такі
дослідники
У.
Джеймс,
К.Ланге,
Б.Кенон,
Л.С.Виготський, Я.Рейковский, Я.Стреляу, та ін. в якості
основної
причини
розглядали
фізіологічні
механізми
виникнення страхів [2,3,4,6].
Так, У. Джеймс вважав, що страх, як і інші емоції, виникає в
результаті відчуття фізіологічних змін у власному організмі «боїмося, тому що дрижимо». Подібної думки дотримувався і
К.Ланге. За теорією Б.Кеннона, психологічне переживання
страху і фізіологічні реакції виникають одночасно[3].
Отто Ранк вбачає першопричину страху в родовому
травматизмі [4]. Акт народження, на думку автора - «справжня
травма, первинний шок». Поява на світ приносить індивіду
перший страх, перший з числа безлічі інших страхів, що
виникають протягом життя.
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З. Фрейд виділив три основних види страху: об’єктивний
(реальний страх), невротичний і моральний. Об’єктивний страх
виникає як реакція на небезпеку в реальному світі, невротичний
– на невідому небезпеку, яка є внутрішньою і свідомо не
визнається, моральний страх – «тривожність совісті» [7].
Ф.Ріман серед факторів, які впливають на виникнення
страхів,
виділяв
індивідуальні
особливості
людини
(«особливості соматичної та духовної конституції»), схильність,
спадковість, індивідуальні умови життя, історію становлення
особистості [5]
Отже, можна зробити висновок, що основними причинами
виникнення страху, на думку вчених, є родовий травматизм,
індивідуальні особливості людини, спадковість, індивідуальні
умови життя, природні сигнали небезпеки (самотність, біль),
події, або ситуації, що пов’язані із переживанням болю. Такий
перелік факторів виникнення страхів служить стимулом для
подальшого дослідження вченими феномену страху на
експериментальному рівні.
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Анастасія Шевчук
Науковий керівник – доц. Пасніченко А.Е.
Гомосексуалізм як науковий конструкт у психології
Починаючи з кінця XIX століття, гомосексуальністю почала
активно цікавитись як психіатрія, так і психологія. Із виникненням цієї теми гомосексуалізм одразу ж був віднесений до списку
патології сексуального потягу. У 1886 р. Річард Крафт-Ебінг у
праці «Статеві психопатії» визначив гомосексуальність як «дегенеративне захворювання». З того часу ця думка стала панівною до початку процесу депатологізаціі гомосексуальності у
1940-х роках.
Уже у 1947 р. З. Фрейд, ведучи мову про гомосексуальність,
не розглядав її як хворобу:«Гомосексуальність, звісно, не є
перевагою, але це не порок, не деградація, і вона не може бути
визначена як захворювання.» [3, c. 67]. Такої ж думки
дотримувались Альфред Кінсі та дослідниця гомосексуальності
Евелін Хукер. У своїх дослідженнях вона за допомогою
клінічних діагностичних тестів Роршаха і ТАТ порівняла
психологічні характеристики гетеро- та гомосексуалів.
Результати психологічної адаптації у них не різнились, тож був
зроблений висновок про необхідність відмови від концепції
гомосексуальності як психічного захворювання [1, c. 496].
Різні думки існують і щодо походження гомосексуальних
потягів та факторів впливу. Вивчення та пояснення гомосексуалізму як індивідуальної властивості особистості відбувається
в есенціалістському і конструктивістському напрямках. Есенціалістський підхід розглядає сексуальність як фундаментальну культурно індиферентну характеристику, незалежну від соціального впливу біологічно даного потягу [4, c. 30], що спрямовується
імпульсами або інстинктами. Наприклад, Генрі Елліс убачав у
гомосексуальності деяку вроджену якість особистості. Шандор
Радо також говорить про набутість гомосексуальних потягів:
«люди не успадковують готового нейрогормонального механізму вибору партнера, … у кожної статі є можливість вибору».
Конструктивістський підхід розглядає прояви сексуальності
створеним культурою і суспільством конструктом. А. Кінсі заперечував вплив біологічних факторів і спадковості. Він підкрес369

лював роль соціалізації у формуванні гомосексуальної моделі:
«вибір сексуального партнера визначається традицією, соціальними заборонами, можливостями або навіть міркуваннями вигоди». Чарльз Сокарідес також говорить про вибір гомосексуального об’єкта у людини як «результат научіння», а не як вроджену ознаку [5, с. 39].
У сучасній науці більше уваги приділяється багатофакторному підходу, який є своєрідним синтезом двох попередніх. Він
зазначає, що і біологічні, і соціально-культурні фактори впливають на розвиток гомосексуальності, враховуються усі фактори
які можуть вплинути на формування сексуальної орієнтації.
Френсіс Мондімор зазначав: «сексуальна орієнтація слідує такій
кількості біологічних "правил", що гомосексуальність не може
вважатися виключно "соціальним" конструктом» [2, с. 213].
З. Фрейд вважав, що всім людям властива так звана «вроджена бісексуальність», а гомосексуальність він вважав варіантом
раннього дитячого розвитку [3, c. 64].. У своїх тренінгах Юрій
Бурлан говорить: «в системно-векторній психології є таке
поняття «Задано, але не забезпечено», тобто якщо є вектор, то є
й всі вроджені властивості, а уже як ними розпорядитись –
справа самої людини».
Із появою гомосексуалізму як предмета дослідження у психіатрії та психології це явище пройшло шлях від різкої критики та
патологізації до визнання більшістю дослідників та теоретиків
його як однієї із варіацій сексуальної орієнтації. На сьогодні під
впливом численних організацій «сексменьшин», їх «боротьби за
життя» гомосексуальність виходить на план буденності і норми.
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Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Соціальна адаптація у сучасних умовах
Соціально-психологічна адаптація набуває виняткової
актуальності в переломні періоди, як життєдіяльності людини,
так і у періоди радикальних соціальних реформ. Це
пристосуванням індивіда під групові норми, й навпаки—
інтереси соціальної групи до окремого індивіда даної групи.
Пристосування організму до нових умов, до нового режиму
супроводжуються, як правило, зміною поведінкових реакцій
дитини, розладом сну, апетиту. Проте адаптація у дітей
відбувається по-різному, відповідно до віку, типу вищої
нервової діяльності, стану здоров'я, стилю виховання в сім'ї,
емоційної залежності від матері. Враховуючи це виділяються
три групи дітей, за характером пристосування до нових умов
життя: Перша група - ті, для кого процес адаптації легкий та
безболісний. Друга група - малюки, які адаптуються повільніше
і важче. Поведінка у них нестала. Третя група - діти, які важко
пристосовуються до нового для себе побуту [2].
Процес адаптації дитини до нових умов має кілька основних
етапів :
1. „Шторм". Підвищуються збудливість, тривожність,
можливе збільшення агресивності або заглиблення у себе.
Погані сон, апетит, настрій. Фізіологічна буря триває від 2-3
днів до 1 -2 місяців (у окремих дітей).
2. „Шторм ущухає". Дитина продовжує придивлятися до
нового оточення, робить спроби долучитися до спільної
діяльності, стає активною, зацікавленою, урівноваженою. Цей
період триває від 1 тижня до 2-3 місяців.
3. „Штиль". Організм віднаходить найсприятливіші
варіанти реагування на нові умови життя, режим дня,
спілкування. Дитина починає активно засвоювати нову
інформацію, встановлювати контакти, брати участь у заняттях.
Зменшується захворюваність, стабілізуються сон, апетит,
настрій. Цей період триває від 2-3 тижнів до 6.
Перелічимо можливі причини «важкої адаптації дітей до
умов дитячого закладу»: 1. Несформованість у дитини
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позитивної установки на відвідування дитячого закладу.
2. Несформованість
навичок
самообслуговування.
3. Несформованість продуктивних форм спілкування з
ровесниками. 4. Значна невідповідність домашнього режиму
режимові дитячого закладу. 5. Затримка формування емоційних
зв'язків між дитиною та вихователем [1, с.149-151].
Рекомендації, які сприяють підвищенню рівня адаптивності
дітей. Тобто дані пункти можуть слугувати напрямом
корекційної роботи практичного психолога, щодо проблеми
адаптації учнів у навчальному закладі :
1. Щиро й доброзичливо стався до всіх однокласників.
2. Виявляй щиру, безкорисливу зацікавленість до всіх
однокласників.
3. Доводячи щось іншим, ясно, точно й аргументовано
викладай свої думки.
4. Не вважай себе всезнайкою і не вихваляйся оцінками,
вміннями перед іншими.
5. Спробуй завоювати авторитет серед ровесників
сьогоднішніми справами, а не колишніми заслугами [2, с.174].
Отже, високий рівень адаптації, можна розглядати як прояв
комформізму, що веде до формування пристосувальницького
стилю життя, проте таке твердження потребує детального
розгляду та подальшого вивчення. Тому проблемою розгляду
даної теми є пошук механізмів та методів оптимізації цього
суперечливого процесу, можливого лише у тому випадку, коли
буде пізнана його сутність, структура і механізми, і навіть
специфіка його перебігу у різноманітних галузях соціального
життя.
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Валентина Шелемба
Науковий керівник - асист. Попов. О.А.
Проблеми матерів-одиначок у сучасному суспільстві
У сучасному суспільстві неповна материнська сім'я вже
давно перестала вважатися специфічним феноменом, чимось
відмінним від норми. Кількість таких сімей в Україні щороку
зростає. Так, за статистикою Міністерства соціальної політики
України в 2011 р. в нашій державі було більше 570 тисяч
одиноких матерів [3]. Це зумовлює необхідність вивчення
подібних родин, виявлення основних проблем і труднощів, з
якими стикаються самотні матері, що виховують дітей.
Серед проблем, з якими найчастіше стикаються матеріодиначки, можна виокремити: матеріально-побутові (фінансові),
психологічні, житлові працевлаштування, виховання та
соціалізації дітей; відсутності досвіду сімейного життя;
проблема ставлення до вітчима, мачухи; проблема взаємин дітей
(у разі народження спільної дитини при повторному шлюбі), а
також соціальні та медичні.
На підставі аналізу дитяче-батьківських відносин у неповній
материнській сім'ї психологи виділяють такі типові помилки
матерів-одиначок:
- «Гіперопіка» - дитина і проблеми, пов'язані з нею,
висуваються на перше місце в системі життєвих цілей і
орієнтацій одинокої матері. «Сліпа» материнська любов та
надмірна турбота обертаються на практиці психологічними
відхиленнями і затримками в інтелектуальному і емоційному
розвитку дітей, формують у них занижену самооцінку, сприяють
придушенню їх самостійності.
- Емоційне усунення матері від власне виховного процесу та
надмірна орієнтація на матеріальну турботу про дитину. Вимоги
дітей таких матерів, як правило, постійно зростають, але
оскільки матері не в змозі виконувати всі їхні зростаючі запити,
це стає причиною обопільних переживань і конфліктів.
- Перешкоджання контактам дитини з батьком, аж до
наполегливого «викорінення» успадкованих від нього якостей,
що зумовлено неприязню матері до колишнього чоловіка. Деякі
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жінки намагаються виховувати у дочок негативне ставлення до
чоловіків узагалі.
- Неоднозначне ставлення до дитини, що виявляється то в
«нападах» надмірної любові, то у спалахах роздратування, коли
на неї проектуються власні біди і розчарування. Такий стиль
виховання призводить згодом до розвитку у дитини неврозу.
- Прагнення матері зробити дитину «зразковою, незважаючи
на те, що у неї немає батька». У такій ситуації мати замість ролі
захисника і друга опиняється в ролі домашнього наглядача.
- Практичне усунення матері від виконання обов'язків щодо
задоволення життєво необхідних потреб дитини (в їжі, одязі,
догляді і т.п.) і її виховання [2].
Усе більш наочним стає протиріччя між зростаючими
соціальними та особистішими проблемами одиноких матерів та
змістом діяльності соціальних служб, покликаних надавати їм
допомогу і здійснювати соціальний захист. Окрім того, матеріодиначки достатньо мало знають про соціальні служби,
покликані надавати їм допомогу і підтримку, у складних
життєвих обставинах вони частіше схильні розраховувати на
власні сили або на допомогу рідних [1].
Отже, широке коло проблем, з якими мають справу матеріодиначки, зумовлює необхідність надання їм невідкладної
допомоги, в тому числі здійснення з ними соціальної роботи.
Список літератури:
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Валерія Шоріна
Науковий керівник – асист. Беспалько Г.М.
Використання комп’ютерних технологій в
освітньому процесі дошкільного навчального закладу
Реформування
дошкільної
освіти,
необхідність
її
інформатизації потребує науково-методичного забезпечення
використання в педагогічному процесі новітніх засобів
навчання, зокрема інтерактивних технологій та підготовку
фахівців, які досконало володіють сучасними комп’ютерними
технологіями[3].
Проблемою розробки й використання комп’ютерних
технологій навчання займалися ряд дослідників: Н.Атапова,
А.Верлань, М.Головань, А.Гуржій, Ю.Дорошенко, М.Жалдак,
Ю.Жук, Н.Морзе, С.Раков, Ю.Рамський, І.Роберт, П.Ротаєнко,
В.Руденко, М.Семко [1]. Зарубіжні і вітчизняні вчені
стверджують, що використання комп’ютера в дошкільному віці
можливе і необхідне, воно сприяє підвищенню інтересу до
навчання, його ефективності.
. Перехід до інформаційного суспільства суттєво впливає на
освіту. Як зазначає С.Сисоєва, це стосується не лише змісту,
форм і методів навчання, а й самого розуміння сучасної
професійної освіти як неперервної, спрямованої на формування
творчої особистості, здатної до саморозвитку та навчання
впродовж усього життя[3].
Основною метою використання комп’ютера в дошкільній
установі слід вважати всебічний розвиток дитини, підготовку її
до життя й діяльності в „комп’ютерній дійсності”, тобто
формування у неї позитивного емоційного ставлення до
комп’ютера, сприйняття його як помічника в різних видах
діяльності, розуміння його призначення й можливостей для
досягнення поставленої мети.
Система комп’ютерної освіти для дошкільників охоплює:
комп’ютерні програми та ігри; методичні рекомендації;
спеціальну науково-пізнавальну літературу для дошкільників
про персональний комп’ютер; кваліфікованих спеціалістів,
готових до роботи з комп’ютерно-ігровими комплексами;
методичні рекомендації для батьків.
375

Для підтримки стійкого рівня працездатності і збереження
здоров’я дітей велике значення мають умови, у яких проходять
заняття за комп’ютером. Вони можуть проводитися лише в
присутності вихователя або викладача. Оптимальним варіантом
буде комп’ютерно-ігровий комплекс, який складається з
комп’ютерної зали і зали релаксації. В організації занять дітей з
комп’ютером важливе значення мають ознайомлювальноадаптаційний, освітньо-виховний і творчий етапи[2].
Спілкування дітей дошкільного віку з комп’ютером
починається з комп’ютерних ігор, ретельно підібраних з
урахуванням віку й навчальної спрямованості. Вони вчать дітей
переборювати труднощі, контролювати виконання дій,
оцінювати результати. Завдяки комп’ютеру стає ефективним
навчання цілеспрямованості, плануванню, контролю і оцінки
результатів самостійної діяльності дитини, через сполучення
ігрових і неігрових моментів.
Отже, комп’ютерні технології у дошкільному навчальному
закладі охоплюють створення, впровадження і розвиток
комп'ютерноорієнтованого навчального середовища. Метою
комп’ютерних технологій є підготовка особистості до
повноцінного життя в інформатизованій державі та підвищення
якості освіти. Можна зробити також висновок, що комп'ютерні
технології полегшують процес навчання та роблять його
цікавішим, але вони не можуть повністю замінити вихователя,
оскільки дітям потрібне „живе” пояснення, наочний приклад
ібагато іншого, чого не зможе зробити машина.
Список літератури:
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/Наук.ред. О.Л.Кононко. К.:Ред.журн.«Дошкільне виховання», 2003. с. 114-194.
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Оксана Штемплюк
Науковий керівник – асист. Колтунович Т.А.
Казкотерапія як метод роботи зі страхами у дітей
дошкільного віку
Проблема дослідження феномена страхів не втрачає актуальності, в першу чергу, тому, що дитячі страхи активуються дуже
рано, неначе самі по собі, а згодом розширення їхнього спектру
може призвести до фізичного й нервового ослаблення дитини,
стати серйозною перешкодою для її нормального розвитку і навчання в школі, до труднощів у її самовираженні в різних видах
діяльності, до неправильної поведінки батьків, конфліктних
відносин у сім’ї тощо. Тому питання їх профілактики,
своєчасної діагностики та корекції, розуміння причин їхньої
появи вимагає подальшого дослідження.
Проблема дитячих страхів знайшла відображення у працях
Т. Голушко,
О. Захарова,
М. Кляйн,
В. Лебединського,
В. Мухіної, А. Прихожан, Г. Саллівена, Д. Селлі, А. Фройд і ін.
Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей використання
методу казкотерапії у боротьбі з дитячими страхами.
За визначенням О. І. Захарова, страх – афективне
відображення у свідомості конкретної людини загрози для її
життя і благополуччя. Підґрунтям страху є інстинкт
самозбереження.
Страх
має
захисний
характер
і
супроводжується певними фізіологічними змінами у вищій
нервовій діяльності, що відбивається на частоті пульсу, дихання,
показниках артеріального тиску, виділенні шлункового соку [2].
Ученими науково обґрунтовано, що страх проявляється на
поведінковому, тілесному рівнях і на рівні переживань. У порівнянні з іншими емоціями, для страху характерний стримуючий
вплив, що проявляється у обмеженні сприйняття; сповільненні,
звуженні, ригідності мислення; напруженні м’язів; зниженні
відчуття свободи в поведінці; почутті невпевненості, незахищеності; у неможливості контролювати ситуацію.
На кожному з етапів свого розвитку діти переживають різні
страхи. Так, від народження до 6-ти місяців малят може налякати голосний і несподіваний шум, будь-який швидкий рух з боку
іншої людини, падіння, втрата підтримки. З 7-ми місяців до року
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малюків лякають уже конкретні голосні звуки, незнайомі люди,
роздягання, вдягання, зміна обстановки, висота. Діти 1–2 років
можуть боятися розлуки з батьками, незнайомих людей, травм,
засинання й сну. Джерелом страхів у дітей до 3 років є відкидання з боку батьків, незнайомі однолітки, зміна обстановки, порядку життя, темрява. Діти 3–4 років бояться темряви, самотності й
замкненого простору. Саме в цьому віці більшість батьків
вирішують, що їхня дитина вже подорослішала, тому повинна
спати в окремій кімнаті, і, вимкнувши в кімнаті світло, міцніше
зачиняють двері в дитячу. У 6–7 років апогею досягає страх
смерті. У цьому віці в дитини формується почуття часу й
простору, з являється концепція життя, вона розуміє, що воно
не нескінченне [1].
Щоби вчасно діагностувати страх і допомогти дитині його
позбутися,
часто
використовують
казкотерапію
–
психотерапевтичний метод, у якому при аналізі та використанні
образів героїв дитина може побороти свої страхи, негативні
риси особистості.
Казкотерапія – процес утворення зв’язків між казковими
подіями та поведінкою у реальному житті; процес перенесення
казкового сенсу до реальності [2].
Виділяють три види казкотерапії: діагностуючу, прогностичну, корекційну. Для боротьби зі страхами, які виникають у
дітей, використовують діагностуючу казкотерапію, яка впливає
на свідомість дитини. Цей метод використовують не тільки для
боротьби зі страхами, але й для розвитку уяви, мовлення, пам’яті; творчих здібностей; для інтеграції особистості, розширення свідомості, вдосконалення взаємодій з навколишнім світом.
Численні дослідження (Г. Азовцевої, А. Лісіної, Т. Речицької
й ін.) доводять, що казкотерапія позитивно впливає на емоційний стан дитини, супроводжує розвиток пізнавальних процесів
та викорінює дитячі страхи.
Список літератури:
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Юлія Яковишин
Науковий керівник – асист. Шестобуз О.С.
Організація самостійної діяльності молодших
школярів на уроках інформатики
Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки й інформаційних
технологій вимагають від особистості широкої обізнаності у цій
сфері. Сучасне століття називають століттям інформації, тому
людина повинна навчитися орієнтуватися в інформаційному
потоці. І чим раніше це відбудеться, тим ефективніше буде її
діяльність.
Необхідно ще у початковій школі закласти первинні навички
інформаційної культури, початки комп’ютерної грамотності,
забезпечити поступальність у навчанні. Необхідно підготувати
мислення учнів до сприйняття ними сучасних інформаційних
технологій. Однак завдання початкової школи не лише
передавати дітям необхідні знання з інформатики, але й навчити
їх здобувати ці знання самостійно.
Швидкий розвиток науково-технічного прогресу диктує
необхідність озброїти молодшого школяра знаннями й
уміннями, які допоможуть йому йти в ногу з часом, тобто
виховати особистість, яка не тільки володіє багажем знань, але й
вміє адаптуватися до певних вимог сучасного суспільства. Саме
тому, у концепції початкової освіти велика увага приділяється
самостійній навчальній діяльності учнів.
В українському педагогічному словнику «самостійність»
тлумачиться як одна з властивостей особистості, яка
характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю
засобів знань, умінь і навичок, якими володіє особистість, подруге, ставленням особистості до процесу діяльності, її
результатів і умов здійснення, зв’язками з іншими людьми, що
складаються в процесі діяльності [1, с.297].
Самостійна діяльність є найважливішим компонентом
педагогічного процесу, що передбачає інтеграцію різних видів
індивідуальної та колективної діяльності у процесі навчання.
Самостійна робота домінує серед інших видів навчальної
діяльності та дозволяє розглядати знання як об’єкт власної
діяльності учня. Пізнавальна діяльність у процесі виконання
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самостійної роботи характеризується високим рівнем
самостійності й активності, являється залученням суб’єкта до
творчої діяльності.
Організація самостійної роботи молодших школярів на
уроках інформатики передбачає поетапне засвоєння нового
матеріалу, його закріплення, застосування на практиці,
повторення матеріалу. Ефективність самостійної роботи
залежить від її організації, змісту, взаємозв’язку та характеру
завдань. Насамперед вона сприяє: поглибленню та розширенню
знань учнів з інформатики, формуванню інтересу до
пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами процесу
пізнання, розвитку пізнавальних здібностей, засвоєнню
алгоритмів, методів виконання завдань [2, с.105].
Самостійна діяльність з інформатики може бути
відтворювального,
реконструктивного,
евристичного
та
дослідницького або творчого характеру. Організація самостійної
роботи можлива на всіх етапах вивчення матеріалу: при роботі з
електронними підручниками, мультимедійними презентаціями,
навчальними програмами; при виконанні різних дослідницьких
проектів, індивідуальній, груповій та масовій роботі.
Головним завданням самостійної роботи на уроках
інформатики у початковій школі є підвищення якості знань,
формування пізнавальної активності, самостійності, позитивної
мотивації, інтелектуальних умінь за допомогою засобів
інформаційно-комунікаційних технологій.
Отже, сучасні освітні технології спрямовані на те, щоб
привчити учня працювати самостійно, так як саме ця якість дає
можливість успішно адаптуватися в умовах швидкозмінного
суспільства. Організація самостійної діяльності учнів
початкових класів на уроках інформатики − одне з основних
завдань учителя на сучасному етапі розвитку суспільства.
Список літератури:
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник /
С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 375 с.
2. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в
навчальному процесі: посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. –
Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с.
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Вікторія Яцук
Науковий керівник - доц. Ковальчук І. В.
Соціальна робота із забезпечення
ресоціалізації людини похилого віку
Головною особливістю та характерною ознакою ХХІ століття
є демографічна ситуація, яка докорінно змінила вікову
структуру населення більшості країн світу, зокрема України, що
характеризується малою чисельністю дітей та високою
чисельністю людей похилого віку. Оскільки наразі
спостерігається зростання числа людей похилого віку в
суспільстві, соціальна робота з цією категорією необхідна для їх
повноцінного функціонування, ресоціалізації та запобігання
розвитку економічних, побутових, психологічних ідуховних
проблем.
Можна стверджувати, що соціальна робота з людьми
похилого віку займає пріоритетне місце в системі соціального
захисту населення та забезпечує повноцінне функціонування
даної категорії після виходу на пенсію. Вона багатопланова та
багатоаспектна, вважалась і вважається однією з найважчих у
психологічному плані. Тому соціальні працівники повинні мати
універсальну підготовку щодо всіх аспектів життя людей
похилого
віку,
усвідомлювати
величезну
кількість
психологічних, психопатологічних, соматичних, моральноетичних проблем, які виникають у людей цього вікового
періоду. У зв’язку з цим, вони потребують підтримки, захисту,
допомоги та піклування для того, щоб активно брати участь у
житті суспільства, не бути ізольованими від нього і не стати
тягарем для оточуючих [2].
Виділяють додаткові принципи соціальної роботи, що
об’єднані в п’ять груп. Це принципи груп:
1. «Незалежність»
2. «Участь».
3. «Відхід»
4. «Реалізація внутрішнього потенціалу».
5. «Достоїнство [3, 88].
Соціальна робота
з
людьми
похилого
віку в
Україні провадиться за такими напрямами: 1) соціальне
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забезпечення, соціальна допомога, створення необхідних
матеріальних і фінансових умов для підтримання нормальної
життєдіяльності; 2) догляд і соціальна допомога в стаціонарних
установах Міністерства праці і соціальної політики; 3) соціальна
робота з людьми похилого віку в територіальних центрах і
відділеннях денного перебування; 4) догляд і соціальна
підтримка вдома [1].
Отже, люди похилого віку стикаються з різноманітними
проблемами, розв’язання яких покладається на працівників
соціальної сфери. Цей напрям діяльності має свою мету та
завдання, принципи та напрями, форми та методи, але
здійснюється він не завжди ефективно через відсутність
обґрунтованих стратегій обслуговування й обмеження
соціально-економічних можливостей держави забезпечити його
достатніми ресурсами.
Список літератури:
1. Тюптя Л. Т.. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посібн.
[для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Т. Тюптя. І. Б. Іванова. – К.: Знання,
2008. – 574 с.
2. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: навч. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Шахрай. – К.: Центр навчальної
літератури, 2006. – 464 с.
3. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: Наук.-метод.
посіб. [для студ. магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі
соціальної роботи, соціальної педагогіки]. - Луганськ.: Альма-матер,
2003. – 92 с.
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Христина Яцяк
Науковий керівник – доц. Гордійчук О.Є
Удосконалення роботи вчителя початкових класів
з неблагополучними сім’ями та дітьми з таких сімей
Актуальність дослідження проблеми неблагополучних сімей
і дітей з таких сімей наразі у центрі уваги вчених. Так, даній
проблемі присвятили свої праці такі вчені: Т.Алексеєнко,
О.Безпалько, Ю.Василькова, Є.Волкова, В. Дружиніна,
І.Зайнишева, , А.Капська, Г. Лактіонова, В.Поліщук та ін.
Необхідність роботи вчителя початкових класів з
неблагополучними сім’ями та дітьми з таких сімей є вкрай
актуальною. Неблагополучними є сім’ї, в яких батьки
ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків
внаслідок зловживання алкогольними та наркотичними
речовинами, ведення аморального способу життя, жорстоко і
безвідповідально поводяться з дітьми; в яких порушуються
психологічні зв'язки між дітьми і батьками, складаються
несприятливі умови для виховання дитини, умови життя
провокують вихід дітей із сім'ї, їхню невротизацію, суїцидальні
прояви, зростання бездоглядності та безпритульності дітей, їх
асоціальну та кримінальну поведінку [1].
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні
системи удосконалення роботи вчителя початкових класів з
неблагополучними сім’ями та дітьми з таких сімей.
Насамперед, удосконалення роботи вчителя початкових
класів буде залежати від основних напрямків, форм та методів
роботи з неблагополучними сім’ями та дітьми з
неблагополучних сімей. Ці напрямки досить різноманітні:
виявлення
проблем
кожної
конкретної
дитини,
психодіагностика, корекційна робота, допомога батькам і дітям
у встановленні правильних взаємовідносин, розширення знань
дітей та батьків про правила формування знань про правила
формування здорового способу життя, навчання засобів захисту
від психологічних і соціальних стресів, контроль за умовами
життя дитини в сім’ї та школі, зниження емоційного
напруження
учнів,
оцінка
індивідуально-психологічних
особливостей і можливостей дитини та створення програми її
383

розвитку допомога у встановленні контактів батьків з класними
керівниками, створення сприятливого мікроклімату у класних
колективах та ін. [3, с.78].
У роботі з сім’єю поєднуються масові, індивідуально-групові
та індивідуальні форми роботи: батьківські збори, батьківські
дні в школі, свята сім’ї, кабінети психолого-педагогічного
всеобучу, вечори обміну сімейним досвідом, групові
консультації батьків зі спеціалістами-науковцями (педагогами,
психологами, медиками, юристами, соціологами), шкільні
батьківські конференції, бесіди та ін.
Основними формами роботи з дітьми з неблагополучних
сімей є: групи підтримки, самодопомоги та взаємодопомоги,
лекторії, консультпункти, тренінги, семінари, курси, громадські
оплачувані роботи для дітей, організація предметного дозвілля,
спілкування і відпочинку дітей і батьків, а також гуртки за
інтересами, ярмарки професій, клуби спілкування, спільне
відзначення свят, благодійні акції, екскурсії, походи та ін. [2,
с.113].
Основними
методами
роботи
є
інформування,
консультування,
переконання,
навіювання,
приклад,
представництво, перенавчання, переключення, реконструкція
характеру, педагогічні ситуації, вправи тощо [2,с.111].
Можна зробити висновок, що робота вчителя початкових
класів з неблагополучними сім’ями відповідальна та важка,
адже для того, щоб отримати результат своєї праці, необхідно
добирати оптимальні й ефективні форми та методи роботи з
неблагополучними сім’ями та дітьми з таких сімей.
Список літератури:
1. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та
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з
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Марина Ящук
Науковий керівник – асист. Гайсонюк Н.А.
Особливості роботи зі станом гострого горя
Протягом життя всі ми щось утрачаємо: це може бути смерть
близької людини, розлучення, втрата роботи та багато іншого.
Саме втрата значущого об’єкта викликає у людини стан гострого горя. Загальновідомо, що реакція на втрату значущого об’єкта – специфічний психічний процес, який розвивається за власними принципами.
Узарубіжній літературі існує кілька психотерапевтичних
напрямків вивчення феномену горя: психоаналітична теорія
(З.Фрейд), екзистенційний підхід (І.Ялом, В.Франкл та ін.),
гештальт-терапія ( Ф.Перлз), концепція Еріха Ліндеманна.
Усі вищеперелічені напрямки розглядали феномен горя з
різних сторін, але погоджуються в тому, що картина гострого
горя дуже схожа у різних людей [1]. І хоча фізіологічна
характеристика симптомів, що супроводжують переживання
гострого горя, ідентична, трактування феномену сильно
відрізняються.
З. Фрейд так описує механізми роботи печалі: «Улюбленого
об’єкта більше не існує, і реальність підказує вимоги відняти всі
лібідо, пов’язані з цим об’єктом… Але оскільки вимогу не можна виконати негайно, її часткове задоволення потребуватиме
значних затрат часу та енергії, втрачений об’єкт і далі існуватиме психічно. Кожен спогад і очікування, в яких лібідо пов’язувалося з об’єктом, призупиняється, набуває підвищеної активної
сили, так звільнюючи лібідо.»[2, c.205]. Бачимо, що Фрейд описує та пояснює феномен болю, але вказує не на спосіб механізму
роботи печалі, а на «матеріал», з яким ця робота проводиться:
спогади й очікування.
Утрата значущого об’єкта постійно активізує в людині
внутрішні спроби чинити опір реальності втрати або шляхом її
заперечення, або шляхом заміщення об’єкта втрати новим
об’єктом. Кінцевий результат залежатиме від природи ставлення
до втраченого об’єкта, а також від попередніх коупінгових
механізмів і від того, наскільки успішним було їх використання.
Віктор Франкл вважає, що людина, переживаючи безвихідну
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ситуацію, має можливість актуалізувати свою вищу цінність,
здійснити глибинний сенс, сенс страждання. На думку В.
Франкл, печаль і каяття мають глибокий сенс для внутрішнього
життя людини. «Смуток за людиною, яку ми любили і втратили,
дозволяє сумуючому якось жити далі, а каяття винного дозволить йому звільнитися від провини і цим якось спокутувати її»
[3, c.120].
Перелічені підходи широко описують усі симптоми, перебіг,
викривлені реації та прогнози гострого горя. Вони пропонують
різні варіанти та техніки допомоги. Проаналізувавши їх можемо
стверджувати, що для відновлення людини та її подальшого
якісного функціонування найнеобхіднішим є її власне бажання
працювати над собою, відпустити об’єкт втрати, знайти в собі
силу та відважність повернутися до свого життя. Мета
психотерапевта полягає в тому, щоб розділити з клієнтом роботу горя, допомогти йому позбутися залежності від втраченого та
знайти нові моделі взаємодії з іншими людьми. Сама ж людина
має прийняти біль утрати, переглянути свої стосунки з втраченим, визнати зміни власних емоційних реакцій, а відтак знайти
прийнятну форму подальшого ставлення до втраченого. Людині
потрібно здолати своє почуття провини та знайти навкруг себе
людей, з якими вона зможе розділити своє горе.
Останнім часом через зростання інтенсивності факторів
середовища життя людини, які набули стресового характеру та
вимагають від людини значної адаптаційної напруги маємо
значну кількість людей, які потребують кваліфікованої
психологічної допомоги.. Але на заваді швидкому самостійному
відновленню також стають стереотипи про те, що чим швидше у
людини зникнуть усі прояви горя, тим ліпше. Насправді ж горе
потрібно пережити і прожити його до решти, як би це не було
важко. Саме це і є основним завданнямю психотерапевта.
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