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UDK 681.3.06 (50.41.25) 
Uljana Khanas, Roman Zinko 

 
DIDACTICAL BASIS OF DISTANCE EDUCATION 

(ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ) 
 

Стратегія розвитку освіти обговорюється скрізь у світі на рівні урядів, в межах інших 
міжнародних і міжурядових організацій і робочих груп, неурядових організацій, асоціацій 
учителів впродовж минулих років. Одним з варіантів підтримання такого розвитку є 
використання Інтернету. Зазвичай в Інтернеті використовуються курси двох типів. Перший 
тип – самонавчання. Другий тип дистанційних курсів – груповий. Для такого дистанційного 
навчання необхідно мати доступ щонайменше до електронної пошти. 

Дистанційне навчання - спосіб навчання на віддалі, коли викладачі та студенти фізично 
є присутніми в різних місцях. Використовуються системи трьох видів. Синхронні системи 
забезпечують одночасну участь в процесі навчання студентів і викладачів. Асинхронні системи 
не вимагають одночасної комунікації студентів і викладача. Змішані системи – ті, в яких 
використані елементи як синхронних, так і асинхронних систем.  

При дистанційному навчанні особливо актуальним є врахування психологічних процесів 
навчання студентів, що лежать в основі освітньо-пізнавальної діяльності людини. Один з них – 
ефективність сприйняття і зберігання знань. Тому створення освітньо-методологічних 
матеріалів для дистанційного навчання вимагають розгляду психологічних особливостей 
сприйняття, пам'яті, мислення, уваги студентів. При цьому слід враховувати зворотний зв'язок 
між студентом і викладачем в системі дистанційної освіти. Ця комунікація повинна 
забезпечити психологічний комфорт для студента в процесі навчання. Недотримання 
навчального комфорту створює різні психологічні бар'єри спілкування і визначає готовність 
студентом сприймати нові знання. 

Отже, для забезпечення ефективного дистанційного навчання, яке стає вагомою 
складовою концепції сталого розвитку в освіті, необхідно взяти до уваги тенденції 
технологічного розвитку суспільства (поширення Інтернету) і дидактичних особливостей його 
застосування, психологічні особливості розуміння інформації студентами та індивідуальним 
підходом (педагогічні навички) викладачів. 

Ключові слова: сталий розвиток освіти, Інтернет, дистанційне навчання, психологічні 
процеси навчання студентів. 

 
Стратегия развития образования с целью достижения устойчивого развития 

обсуждается везде в мире на уровне правительств, в пределах других международных и 
межправительственных организаций и рабочих групп, неправительственных организаций, 
ассоциаций учителей на протяжении прошлых лет. Одним из вариантов поддержания такого 
развития есть использование Интернета. Обычно в Интернете используются курсы двух 
типов. Первый тип – самообучение. Второй тип дистанционных курсов – групповой. Для такой 
дистанционной учебы необходимо иметь доступ по меньшей мере к электронной почте. 

Дистанционная учеба – способ учебы на расстоянии, когда преподаватель и студенты 
физически присутствует в разных местах. Используются системы трех видов. Синхронные 
системы обеспечивают одновременное участие в учебном процессе студентов и преподавателя. 
Асинхронные системы не требуют одновременной коммуникации студентов и преподавателя. 
Смешанные системы – те, в которых использованные элементы как синхронных, так и 
асинхронных систем.  

При дистанционной учебе особенно актуальным является учет психологических 
процессов учебы студентов, которые лежат в основе образовательно-познавательной 
деятельности человека. Один из них – эффективность восприятия и хранения знаний. Поэтому 
создания образовательно-методологических материалов для дистанционной учебы требуют 
рассмотрению психологических особенностей восприятия, памяти, мышления, внимания 
студентов. При этом следует учитывать обратную связь между студентом и преподавателем 
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в системе дистанционного образования. Эта коммуникация должна обеспечить 
психологический комфорт для студента в процессе учебы. Несоблюдение учебного комфорта 
создает разные психологические барьеры общения и определяет готовность студентом 
воспринимать новые знания. 

Следовательно, для обеспечения эффективной дистанционной учебы, которая 
становится весомой составляющей концепции устойчивого развития в образовании, необходимо 
принять во внимание тенденции технологического развития общества (распространение 
Интернета) и дидактичных особенностей его приложения, психологические особенности 
понимания информации студентами и индивидуальным подходом (педагогические навыки) 
преподавателей. 

Ключевые слова: устойчивое развитие образования, Интернет, дистанционная учеба, 
психологические процессы учебы студентов. 

 
During last years the development of education with the aim to achieve the sustainable progress 

has been discussed at the level of governments, within different international and inter-governmental 
organizations and working groups, non-governmental organizations, associations of teachers and other 
societies all around the world. The use of the Internet is considered to be one of the ways to maintain 
such development. Two types of courses are usually used in the Internet. 

The first type of the distance courses has been designed for self-study. The second one can be 
used for the group study. So to use this kind of distance study it is necessary for students to have an 
access at least to the e-mail. 

Distance learning (e-learning) is a method of training on distance, when a teacher and students 
are physically in different places. Three kinds of systems are used here: synchronous, asynchronous and 
mixed. The synchronous systems provide simultaneous participation of the teacher and students in the 
process of training. The asynchronous systems do not require simultaneous communication of the 
teacher and students. The mixed systems are the systems in which the elements of synchronous and 
asynchronous systems are used.  

All psychological processes of training students that are the basis of education and cognitive 
activity of man should be taken into account at distance learning. 

One of them is the efficiency of perception and storage of knowledge. Therefore the creation of 
educationally-methodological materials for distance learning requires the consideration of the students’ 
psychological peculiarities of perception, memory, thinking and attention. The inverse relationship of a 
student and a teacher should be taken into account in the process of distance learning as well. The 
communication must provide a psychological comfort for a student in the process of training.  

Lack of such comfort creates different psychological barriers in the communication process and 
determines a student’s ability to perceive new knowledge. 

Thus, to provide the effective distance training, that has become the important constituent in 
sustainable development of education, it is necessary to take into account the technological progress of 
the society (wide use of the Internet) and the learning strategy application, psychological peculiarities 
of students’ understanding of information and individual approaches (pedagogical skills) of teachers. 

Keywords: sustainable development of education, distance learning, psychological processes of 
training. 

 
Introduction. Development of the education with the aim of achievement 

of sustainable development is discussed all around the world on the level of 
government, within different international and inter-governmental organizations 
and working groups, non-governmental organizations, associations of teachers 
and other societies during the last years. Declaration, accepted at the World 
Summit on the sustainable development, which took place in Johannesburg in 
2002, reflected the obligation of world state leaders «to create humane, equal-
right and attentive to the human problems society, which acknowledge, that 
every member of this society has its human dignity». 

The analysis of recent studies. Education is the foundation of sustainable 
development; it is said in chapter 36 of summit Programme which took place in 
Rio de Janeiro in 1992. This conception was proved once more at summit in 
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Johannesburg. Modern conception of education for sustainable development 
(ESD) in many points is based on the agreement about development of 
ecological education, such as Tbilisi declaration (UNESCO-UNEP, 1977), 
Salonika declaration (UNESCO-UNEP, 1997), and Belgrade charter (UNESCO-
UNEP, 1975). It is based on the accepted by the heads of states in 1992 at the 
UN Conference on the question of environment and development «Bussines of 
the Day for 21st century» and other important documents. 

Universal model of education for sustainable development doesn’t exist. 
Despite the consensus of states regarding the general conception, the approaches 
to the education in each country differs because of local peculiarities and 
priorities. Each country should determine its priorities and actions, accents and 
processes as well, concerning the ecological, social, economical conditions and 
appropriate ways of problem solution. In different countries and regions of our 
planet educational courses are being introduced, conceptions and reports are 
being prepared, but the development of global and regional understanding in this 
field international organizations started only during the last years. 

The aim of education for the benefit of sustainable development – to help 
students to accept such values, to develop such knowledge and skills, which will 
help them to choose individual and collective decisions of local and global 
character for improvement of life quality without any harm for environment and 
threat for future generations [Korjakina,  2000: p.61]. For teacher it means 
change of mechanical teaching into the creation of the circumstances for active 
perception of the environment and receiving practical experience by the 
students. For students – from passive perception of information to its active 
discovering, critical comprehension, to receiving the experience for practical 
use, to communication and real actions. For educational institution – to the 
change of management politics, use of resources, organization of different kinds 
of collaboration with local societies. It means creation of such educational 
surrounding, where exists opportunity for [Khutorskij, 2001: p.48]: 

 to orient in information and to comprehend it critically; 
 to express and persist in own opinion; 
 to make substantial choice between alternatives; 
 to work together, to learn to collaborate and negotiate, to communicate 

and respect democratic decisions; 
 to listen and understand others; 
 to forecast the consequences of own actions; 
 responsively take part in school and social life. 
According to the definition of Brynland Comission «it is such 

development, which satisfies needs of nowadays, but doesn’t threat the ability of 
future generations to satisfy their own needs». Education must form this 
conception in the society and do it during the whole life (pic.1). 
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Pic. 1. Provision of education for person during her life 
 
The aim of article is to show didactics bases needed for realization of the 

controlled from distance education. It is thus expedient to take into account the 
psychological features of students. 

General regulations. One the directions of providing of such education 
there is the controlled from distance education. Such education will be realized 
by means of row of variants of connection and communication in society: mail, 
radio and television, Internet (pic.2). On modern development of society the use 
of the Internet becomes more effective for realization of the most various 
educational courses. 

It is possible to meet two types of courses in the Internet. The first type - 
for self-study. The distance course is contained on a site, access to it is free of 
charge. A student follows instructions, checks up the level of the knowledge, for 
more deep acquaintance with the proper discipline gets reference to the other 
sites in the network. There are a lot of such courses in the Internet, their amount 
permanently increase, but their only disadvantage is, that student does not get 
any certificate about quality of his knowledge.  

 
Pic.2. Use of communication in society for provision of education  

 
The second type of the distance course − for the group study. An active 

exchange of information, by thoughts with a teacher and students is predicted. In 
this case exists the payment for education, the control terms of studying are set 
(the term of exams for getting the certificate is determined by a student); such 
course, as a rule, is included in the system of preparation of specialist of definite 
qualification (bachelor, specialist, master's degree). In some case it is necessary 
to give a certificate subject, that precedes the selected course.  
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It is necessary to have an access at least to the e-mail to study at a distance 
course. It is desirable to have possibility, at least sometimes, to work in the mode 
of on-line in the Internet.  

The distance course contains such informative materials:  
1. Manual or lecture notes.  
2. Methodical materials to implementation of laboratory and practical 

works.  
3. Computer educational programs in the Internet, on diskettes, CD-ROM 

(electronic textbook, supervisory, testing, trainer programs, laboratory works, 
reference books, encyclopedias, subject-oriented space).  

4. Instructional materials.  
The distance course contains (pic.3):  

 
Pic.3. Informational data base of didactic provision of distance 

educational course  
 

1. Introductory information, where a purpose and task of course are laid 
out, the schedule, recommendations.  

2. Previous self-testing, that will allow the user to estimate the level of 
the preparation and adapt a course under himself.  

3. Recommendations to the study of course.  
4. The theoretical material compounded, as a rule, as modules. Such 

presentation simplifies the learning of material, gives the concrete points of 
controlling of the learnt material, provides high quality of study.  

5. Laboratory and practical works with the previous checking system 
(admittance).  
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6. List of the most frequent questions, and answers on them (FAQ).  
7. Glossary.  
8. List of references to other sites in the Internet for deepening of 

knowledge of the subject.  
The main feature of distance education is the active intercourse of 

students (рис.4):  
 by an e-mail with a teacher and students of virtual group (virtual, 

because students in the process of learning do not meet in one audience);  
 through the list of deliveries or TV conference (discussions, seminars, 

collective works);  
 using chat or videoconferences for the discussion of material in the real 

time (are not predicted in all distance courses).  
 

 
Pic.4. Organization of distance education with the use of Internet  

 
Before the lessons, as a rule, students are to get acquainted with each 

other. Questionnaires with placing of the obtained information on a server and 
distribution in the list of deliveries can be used to that aim. It helps students to 
find a partner for the group task (2-3 persons), to organize the discussion of 
material and others.  

Types of providing of distance education. The system of distance 
education at the university contains such types of providing:  

Methodical - methods, recommendations on technology of distance 
education taking into account didactic and psychological aspects.  

Program – network system programs, computer educational programs, 
instrumental environments for creation of on-line educational programs. Today 
for creation of the computer educational programs it is possible to use the 
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software environments located on different servers (WebCT, First Class and in.).  
Technical – the personal computers for server organization, the personal 

and network computers.  
Informative – lecture notes, textbooks, and other methodical materials on 

paper and magnetic transmitters, reference books, various data-bases on 
methodical materials, on-line data, shots.  

Organizational – normative documents of the state and organizations, 
determining structures of organizations, which conduct distance education, and 
international relations.  

Modern information technologies of distance education.  
Books and printed materials. These means are central in distance 

education. They have the great number of advantages – it is easy to use, it is 
easy to carry and etc. Two new types have appeared: printing on demand (small 
volumes, it is possible to use the pdf format) and electronic book.  

Electronic texts and publications. It is a new mechanism of using of 
information technologies for creation of the printed materials. It is possible to 
point out two steps of creation: stage to printing (rough copies of content, editing 
of content, modeling of pages) and after printing stage (printing and delivery). 
The whole cycle of making has changed and accelerated quantity of acting 
persons and mediators have diminished.  

Appearance of a new type of publication requires creation of new systems, 
which work with mega-data (information about information).  

Computer training. The computer training uses a text and graphic arts, 
from 90-s the developers added a sound, video and animation. New mechanisms 
of delivery (CD-ROM) allow to increase the delivery of information at once. 
Large part is acted by new means of compression of audio- and video  
information, that simplifies delivery of information.  

Multi-media. Large part in the increase of possibilities of multi-media is 
acted by the author systems. Now the tendency of their development moves 
toward presentation of materials in the Internet.  

Multi-media also develops as entertaining industry. Some consider that 
combination of educational components with entertaining presentation will 
appear in a future – edutainment.  

Television. It is used by many educational establishments of world as the 
mean of information. The sizes of tele-production increase and become more 
technological.  

Radio. It was used on the initial stage of development of the opened 
learning, now it is especially popular in those countries, where television and 
networks are limited. Presently different local radio stations increased their role 
in Europe, a great amount of them works in the Internet today.  

Virtual reality and design. Virtual reality appeared as a results of the 
design which is used for the difficult training tasks for soldieries, pilots, 
operators of power-stations. The fundamental idea of design is the creation of 
the real situation for a person, that studies. During a few decades the design is 
executed on the computers, that allows to reproduce different possibilities of 
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models. But designing and usage can be long enough and demands great efforts. 
In virtual reality the three-dimensional game is used – mostly in the games. 
Development of this direction in teaching is still more protracted, than in the 
design.  

Electronic worlds. Basic conception of electronic world is that all 
resources which are needed for work (information, trenazh) to the man-machine 
interface. It gives possibility to decide problems, which appear in the process of 
work in an independent manner.  

Broadcasting and audiocassettes. Broadcasting – is synchronous delivery 
of educational audio materials, which not always can be optimal for some 
students. Now exists Internet-radio which can become audio-library for users.  

Audiocassettes and audio CD are the second asynchronous mean. They 
are wide-spread and international standards on them exist.  

TV coverage and video cassettes. The forms of synchronous TV coverage 
develop from «old television» to different additional methods (cable, satellite, 
microwave). New technological decisions appear, such as the high-quality TV 
(HDTV).  

In addition to video cassettes video discs appeared, capacity of which in 
six times more than CD-ROM, and provides the revision of video image during 
three hours. Such DVD have a plenty of advantages for education, for example, 
high quality, searching possibilities, potential multi language paths and others.  

CD-ROM. These means replaced diskettes in the middle of 90-s, 
increasing the volume of information which is saved, in 500 times. It is very 
comfortable for delivery of audio- and video files.  

CD-ROM has an international standard (ISO 9660), that facilitates an 
exchange by information. It is forecast, that popularity of this mean will grow. 
Already today users can make the disks.  

The internet, intranet. Computer networks become the key means of 
delivery of educational materials. The heart both of network and intranet is 
protocol TCP/IP − and this is the main thing.  

TV conferences (Skype-conferences). This term has large distribution and 
includes audio conferences, computer conferences and video conferences. 
Audio- and video conferences - synchronous; computer conferences are 
asynchronous.  

Audio conferences use ordinary telephone communication and they are 
very cheap. Video conferences take place between groups, but videos-boards, 
that can improve communication, are developing during the last three years,.  

As to the computer conferences, there are a lot of forms, where text 
exchange messages were earlier used, now it is possible to apply synchronous 
communication with the transmission of graphic arts, sliding seats and to link to 
the audio conferences.  

E-mail. The most powerful asynchronous technology, where it is possible 
to send sheet both to the separate addressees and to the group of people. The list 
of deliveries can be used for collaboration in matter. At the Britain Open 
University 5% of educational time students of a work with the video data, 15% 
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of time - with audio- and video materials and up to 80% of time they work with 
the printed matters.  

Methods of getting of educational information at distance education 
[Osvitnij portal]. 

Distance education is the mean of learning in the distance, when a teacher 
and students physically present in different places. Historically, teaching 
controlled from distance meant the extra-mural teaching. However today – it is 
the mean of teaching, that uses audio, videos and computer communication 
channels.  

The distance education − is closely connected to the distance education. It 
is considered that the distance education is the process of transmission of 
knowledge (teacher and institute are responsible for it), and distance education is 
the process of getting knowledge (student is responsible for it).  

According to the way of getting of information the next systems are 
distinguished: synchronous educational systems and asynchronous.  

The synchronous systems assume simultaneous participation in the process 
of lessons of students and teacher. To such systems belong: interactive TV, 
audio graphic arts, computer TV conferences (USENET), IRC (Internet Relay 
Chat), MUD (Multi User Domain), MOO (Multi-user Object Oriented).   

The asynchronous systems do not require simultaneous communication of 
students and teacher. The student chooses time and plan of employments 
himself. To such systems in distance education belong courses on the basis of 
the printed matters, audio/video cassettes, e-mail, WWW, FTP.  

The mixed systems – those, in which the elements of both synchronous and 
asynchronous systems are used.  

According to the technical basis of data transmission the next forms of 
distance education are distinguished:  

 delivery of the printed matters by post (typical for the traditional extra-
mural learning); 

 delivery of audio- and video cassettes; 
 by the means of the audio the graphics (Audiographics); 
 through interactive TV and video conferences; 
 through TV conferences, IRC, MOO, MUD (Internet); 
 through an e-mail and letters sending (Internet); 
 through the WWW (Internet). 
Lately Internet ousts other forms. It is caused by three circumstances:  
1. technical development of the Internet-technologies, that allow to 

imitate any educational model by cheaper and more comfortable means; 
2. simplicity of connecting to the Internet; 
3. low cost of connecting. 
Psychological-pedagogical features of the distance education. 
The psychological processes of personality are the basis of educational-

cognitive activity. One of them is effectiveness of assimilation and storage of 
knowledge (ріс.5). That’s why during distance education it is necessary to stick 
to them with consideration of specific of distance education.  
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Any new form of learning, including distance, requires creation of 
psychological base without which it is impossible to speak about quality of 
educational process. V. Demcin selects the row of psychological principles 
which affect quality of distance teaching. He pays the special attention to the 
necessity of the detailed planning of educational activity, its organization, clear 
raising of purposes and tasks of learning. Students are to understand setting of 
the offered courses. An author marks that efficiency of educational activity of 
students to a great extent depend on the content of the materials which 
determines a structure and level of their cognitive interests − general or special.  

Development of educational-methodological materials for distance 
education demand the consideration of psychological patterns of perception, 
memory, thinking, attention, and age features of students as well. It is explained 
by that fact, that the cognitive processes of students directly affect assimilation 
of educational material. There is the number of independent of personality 
characteristics features which is necessary to take into account at the 
development of educational-methodological materials, in particular:  

 

 
Pic. 5. Efficiency of understanding  and fixing of knowledge  

 
 man senses are limited in the possibility to react on informative signals, 

so the only dosed quantity of reports is consequently perceived from an 
environment; and if there are too much information, the brain suffers glut of 
information; 

 a man perceives a world depending on that she expects to perceive, 
that’s why its consciousness reacts more on new and unexpected; 

 the «effect of the technical saturation» is that a man is not able to 
execute the monotonous tasks during even the short period of time without any 
variety, as a consequence he sometimes unconsciously changes the performed 
task.  

Taking into consideration of mentioned above peculiarities facilitate the 
rise of the level of perception of information and understanding of educational 
material by those, who studies in the system of the distance education.  

The feed-back between a student and teacher in the system of distance 
education is its absolute attribute. This communication must provide the 
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psychological comfort to the student in the process of learning. Essence of 
mechanism of feed-back consists in that fact, that in the interpersonal contact the 
process of exchange of information doubles in some way and carries in itself 
from a recipient to the communicator information about the quality of the 
recipient perception and estimates the conduct of communicator. Adequacy of 
information perception depends on many reasons, the most important of them is 
presence or absence of communicative barriers. A communicative barrier is the 
psychological obstacle on the way of adequate information transmission between 
partners of intercourse. If such barrier appears, information distorts or its content 
changes.  

There are different psychological barriers of intercourse:  
 a semantic barrier which is related to the use of different meanings of the 

same notion by the participants of the process of intercourse; 
 a stylistic barrier appears at disparity of styles of speech of 

communicator and recipient; 
 a logical barrier appears when the logic of thinking, offered by 

communicator, is very complex. 
The communicative barrier can outgrow into the barrier of relations. It the 

psychological phenomenon which arises up in the process of intercourse of 
communicator and recipient especially, when the sense of mistrust and hostility 
to communicator spreads on offered information (pic.6).  

It is important to take into account that any information which to come the 
recipient influence his conduct and thinking. And in particular cases the 
communicative barrier appears as the psychological defense from the 
psychological influencing of other man, which arises up in the process of 
information exchange between the participants of intercourse. Thus, personal 
characteristics of teachers in the system of the distance education are of the 
important value for providing of the proper psychological comfort to the studies.  

Psychologists pay attention to the ability of student to work independently 
with information. It is known, that independent work in the system DL is the 
basic element of educational activity.  

 

 
 

Pic.6. Factors, which influence the amount and quality of information 
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memorizing  
 
The next levels of student readiness to independent work are 

distinguished:  
 high, when a cognitive and professional reasons prevail; 
 intermediate, when different reasons are caused by different problems; 
 low, when an external reason prevails: necessity to pass the credit or 

exam. 
The main reasons for independent activity may be educational-cognitive 

and professional reasons. Interests, responsibility, fear of deduction and others 
like that, can be concrete stimulus. Different reasons variously affect the quality 
of educational activity.  

Such psychological problems as absence of experience of independent 
work, insufficient volitional self-regulation, influencing of group options etc. 
can interfere the realization of independent activity. 

The main factors which provide the effectiveness of educational 
environment is considered (On materials of the article of [Malinco, 2002]). 

 skilled teaching staff; 
 pedagogical skills, the aim of which is upbringing and education of 

person «not to live in the circumstances of uncertainty», but ready to improve 
and to perfect the social reality and to remove this uncertainty; he person which 
is able to influence «events». Event is understand as an actualization of 
qualitative perspectives of social development; 

 working out of course with addition of the elements conditioned by 
application of technological means of learning; 

 work of students’ services (the feedback on the quality of education). 
Conclusions. So, for the providing of effective distance education, which 

becomes more and more actual according to the conception of the sustainable 
development in education, it is necessary to take into account tendencies of 
technological development of society (spreading of the Internet) and didactic 
peculiarities of their application, psychological peculiarities of understanding of 
information by the students and individual approach (pedagogical skills) of 
teachers.  
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРНЕТЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ: 
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ, 

ПРОФІЛАКТИКА 
 

Студент ХХІ сторіччя вже не уявляє своє повсякденне життя і процес навчання без 
комп’ютерної техніки та мережі інтернету. Інтернет усе частіше стає чи не єдиним способом 
дозвілля для молоді, що аж ніяк не сприяє гармонійній соціалізації особистості. Надмірне 
захоплення інтернетом стає передумовою виникнення інтернетзалежності. У статті 
висвітлюються передумови виникнення інтернетзалежності серед студентської молоді. 
Зазначається негативний вплив надмірного використання інтернету на психологічне здоров'я 
користувачів. В інтернетзалежних студентів спостерігаються порушення в емоційно-вольовій, 
соціальній, міжособистісній, комунікативній сферах. Водночас інтернетзалежність негативно 
позначається на навчальній діяльності студентів. У зв’язку із цим у статті обґрунтовано 
необхідність проведення інформаційно-профілактичних заходів серед студентської молоді задля 
збереження психологічного здоров'я, формування гармонійної, усебічно розвиненої особистості, 
стійкої до цього виду залежності.  

Ключові слова: інтернетзалежність, студенти, психологічне здоров'я, профілактика.  
 
Студент XXІ века уже не представляет свою повседневную жизнь и процесс обучения 

без компьютерной техники и сети интернета. Интернет все чаще становится едва ли не 
единственным способом досуга для молодежи, что отнюдь не способствует гармоничной 
социализации личности. Чрезмерная увлеченность интернетом становится предпосылкой 
возникновения интернетзависимости. В статье освещаются этапы формирования 
интернетзависимости среди студенческой молодежи. Рассматривается влияние чрезмерного 
использования интернета на психологическое здоровье пользователей. В интернетзависимых 
студентов наблюдаются нарушения в эмоционально-волевой, социальной, межличностной, 
коммуникативной сферах. В то же время интернет-зависимость отрицательно сказывается на 
учебной деятельности студентов. В связи с этим в статье обоснована необходимость 
проведения информационно-профилактических мероприятий среди студенческой молодежи для 
сохранения психологического здоровья, формирования гармоничной, всесторонне развитой 
личности, устойчивой к этому виду зависимости. 

Ключевые слова: интернетзависимость, студенты, психологическое здоровье, 
профилактика. 

 
The student of the XXІ-st century does not present the daily life and educational process without 

a computer and the Internet. Negative influence on harmonious socialization of person carries out that 
the Internet is increasingly becoming the one only way of leisure for youth. Excessive Internet use can 
be a prerequisite for forming of the Internet addiction. The article describes prerequisites for the 
formation of Internet addiction among students. This article explores the negative influence for the 
psychological health of users by excessive Internet use. Internet addicts’ students have the violation in 
the emotional, social, interpersonal, communicative spheres. At the same time, dependant students 
experienced significant educational problems. That is why article describes the main aspects of 
prevention of Internet addiction among student youth. The prevention must be directed for maintenance 
of the psychological health, formation of a harmonious and fully developed personality, steady to 
development of this addiction. 

Key words: Internet addiction, students, psychological health, prevention. 
 
Постановка проблеми. В останні роки інтернет став невід'ємною 

складовою життя багатьох людей. Особливо це стосується молоді, яка є 
найактивнішим користувачем інтернет-ресурсів. Сьогодні студенти 
поставлені перед необхідністю обов'язкового освоєння мережі Інтернет під 
час навчання у ВНЗ та використання її в подальшій професійній діяльності. 
З одного боку, використання інтернету значно спрощує навчальний процес, 
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а з іншого – служить засобом комунікації. Інтернет-простір надає 
студентам широкі можливості для самореалізації, допомагає розкрити 
творчий потенціал. За допомогою інтернету студенти можуть брати участь 
в економічному, культурному, політичному, науковому житті суспільства. 
У комп'ютеризованій діяльності в них формується властивість людини-
діяча. 

Водночас викликає занепокоєння той факт, що сьогодні все частіше 
інтернет стає чи не єдиним засобом дозвілля для молоді, що аж ніяк не 
сприяє гармонійній соціалізації особистості. Надмірна захопленість 
Інтернетом може бути передумовою виникнення інтернетзалежності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми 
розвитку інтернетзалежності було започатковано наприкінці ХХ століття 
американським психіатром І. Голдбергом [Goldberg, 1996] та клінічним 
психологом К. Янг [Young, 1996]. Уперше термін «інтернетзалежність» 
(Internet addiction, інтернет-адикція) був запропонований І. Голдбергом, під 
яким учений розумів розлад поведінки в результаті використання 
інтернету, що згубно впливає на побутову, навчальну, соціальну, 
професійну, сімейну, фінансову та психологічну сфери діяльності людини. 
На сучасному етапі досліджень цієї проблематики інтернетзалежність 
визначається, як нав'язливе бажання ввійти в інтернет, знаходячись off-line, 
і нездатність вийти з інтернету, будучи on-line [Дрепа, 2009a]. Доктором 
М. Орзак [Orzack, 1998] була проведена систематизація ознак 
інтернетзалежності з виділенням психологічних і фізичних симптомів. У 
працях Н. Королеви [Королева, 2004], Л. Юр’євої [Юрьева, Больбот, 2006], 
О. Кудашкіної [Кудашкіна, 2012] описано психологічні особливості 
інтернетзалежної особистості. Питання розвитку інтернетзалежності серед 
студентської молоді висвітлені в працях Т. Воробйової, С. Глушкова, 
Д. Купко [Воробьева, Глушкова, Купко 2011], М. Дрепи [Дрепа, 2009b], 
С. Архипової, Я. Скорик [Архипова, Скорик 2010]. Водночас слід 
зазначити, що в сучасній літературі обмаль праць, присвячених 
профілактиці інтернетзалежності. Таким чином, не зважаючи на достатньо 
велику кількість публікацій із даної проблематики, вона зберігає свою 
актуальність. 

Метою написання статті є аналіз передумов формування 
інтернет-залежності серед студентської молоді, визначення впливу 
надмірного використання інтернету на психологічний стан особистості та 
висвітлення питання профілактики інтернет-адикції. 

Виклад основного матеріалу. Основною передумовою розвитку 
інтернетзалежності у студентів, як стверджує М. Дрепа, є неповне 
розв'язання кризи зустрічі з дорослістю, що проявляється в розвитку кризи 
ідентичності з виникненням конфлікту між самоідентифікацією 
особистості і пропонованими соціальними ролями. Своєрідною формою 
адаптації студента до складної життєвої реальності є залежність, що 
проявляється в зосередженості на певній сфері діяльності при ігноруванні 
інших, своєрідна втеча від реальних проблем у деякий ілюзорний світ 
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[Дрепа, 2009b]. Інтернет-середовище привабливе тим, що в ньому не мають 
значення такі характеристики соціального статусу, як зовнішній вигляд, 
вік, стать, рід діяльності тощо. Інтернет дозволяє студентам формувати 
нову ідентичність, створювати новий образ і здійснювати нереалізовані 
потреби. 

Окрім цього, студентська молодь має специфічні соціальні і 
психологічні риси, наявність яких визначається як віковими особливостями 
молодих людей, так і тим, що їх соціально-економічне і суспільно-
політичне положення, духовний світ знаходяться в стані становлення, 
формування. У зв'язку із цим саме студенти схильні до виникнення різних 
видів залежностей, зокрема інтернет-адикції [Ларионова, Дегтерев, 2013]. 

Формування інтернетзалежності в студентів відбувається непомітно. 
Спочатку студент отримує доступ до мережі інтернету, оцінює її 
можливості, учиться в ній працювати. До нього приходить усвідомлення 
зручності даної технології, яку можна застосовувати як у навчальній, так і 
в міжособистісній сфері. Далі студент переконується, що всі дані і ресурси 
мережі є надійними. Основною причиною цього є той факт, що багато 
енциклопедій, словників і наукових праць, викладених в інтернеті, 
знаходяться у вільному доступі. Потім він починає практикувати 
розміщення власної інформації.  

Таким чином студент постає активним користувачем, який 
застосовує всі можливості мережі інтернету не лише для здобуття 
необхідних даних, але й для розміщення та поширення власної інформації. 
Він стає частиною мережі і поступово звикає до неї і свого віртуального 
статусу. Якщо спочатку студент міг більш вибірково підходити до відбору 
необхідних даних і не бути прив'язаним до інтернету, як віртуальна 
одиниця, то тепер він знаходиться під впливом мережі та її законів. Вплив 
інтернету на життя студентів стає неконтрольованим, що призводить до 
виникнення інтернетзалежності [Воробьева, Глушкова, Купко, 2011]. 

Студенти, що страждають на комп'ютерну та інтернетзалежність, як 
правило, мають порушення в емоційно-вольовій, соціальній, 
міжособистісній, комунікативній сферах, проблеми соціальної адаптації 
[Бугайова, 2010]. Зокрема серед студентів з високим рівнем інтернет-
залежності спостерігається: 

– збільшення рівня особистісної тривожності, що виражається в 
постійному відчутті напруженості; 

– збільшення рівня депресії, а саме: пригнічений настрій, незалежно 
від обставин; утрата інтересу або задоволення від колись приємної 
діяльності; виражена стомлюваність і песимізм; 

– підвищення рівнів агресивності і ворожості формується як форма 
протесту проти непорозумінь з оточенням, незадоволення своїм 
суспільним становищем; 

– низький рівень сили волі проявляється в невмінні стримувати емоції, 
в імпульсивних і непродуманих діях, неспроможності виконувати задумані 
справи, досягати поставленої мети; 
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– зниження рівня стресостійкості свідчить про порушення 
здатності інтернетзалежних студентів витримувати значні інтелектуальні, 
вольові та емоційні навантаження без шкідливих наслідків для діяльності, 
оточення і власного здоров'я; 

– зниження рівня самооцінки викликає в цієї групи студентів 
відчуття невпевненості в собі, сором’язливості, неспроможності 
реалізувати свої здібності. 

– підвищення рівня конфліктності і самотності свідчить про 
міжособистісне збіднення реального життя, компенсаторний розвиток 
залежності внаслідок нестачі вербального спілкування. Усе це 
обумовлюється нестачею необхідних навичок для встановлення нових і 
зміцнення існуючих взаємин, наявністю труднощів у формуванні та 
успішному здійсненні міжособистісної взаємодії [Дрепа, 2009a]. 

Окрім цього, було виявлено, що надмірне використання інтернету 
має негативний вплив на навчальну діяльність студентів. Як зазначають 
учені, студенти в тій або іншій мірі схильні відволікатися на розважальні 
інтернет-ресурси під час самостійної підготовки до практичних 
(семінарських) занять, що негативно впливає на успішність студента та 
ефективність навчання в цілому [Воробьева, Глушкова, Купко, 2011] 

Таким чином, інтернетзалежність має негативний вплив майже на всі 
сфери особистості. Для зменшення шкідливого впливу інтернету на 
особистість студентів можна запропонувати такі профілактичні заходи: 

1. Видалити ярлик інтернет-браузера з робочого столу комп’ютера, 
щоб можливість вийти в мережу інтернету не була постійно перед очима. 
Замість цього слід розмістити на робочому столі ярлики файлів з 
навчальним матеріалом. 

2. Поставити в якості стартової сторінки освітній сайт або сайт, 
пов'язаний з майбутньою професійною діяльністю. Таким чином, 
віртуальний шлях користувача розпочнеться ознайомленням із поточною 
інформацією, що має практичну значущість. 

3. Частіше перевіряти і контролювати рахунок за інтернет-послуги.  
4. Видалити особисті сторінки з різних соціальних мереж, у яких 

відсутні необхідні користувачу контакти.  
5. Замість пошуку розважальної інформації перевіряти новини про 

конкурси і конференції у ВНЗ та за його межами, у яких можна взяти 
участь. 

6. Час, що, зазвичай, проводиться в інтернеті, витратити на 
кориснішу діяльність. Наприклад, на вивчення іноземної мови або 
відвідування курсів водіння [Воробьева, Глушкова, Купко, 2011]. 

Водночас, профілактика інтернетзалежності серед студентської 
молоді повинна бути суб’єкт-суб’єктним процесом, у якому студенти, 
батьки і викладачі взаємодіють задля формування гармонійної, усебічно 
розвиненої особистості, стійкої до цього виду залежності. Відповідно до 
цього вчені пропонують трикомпонентний проект профілактики 
інтернетзалежності серед студентської молоді: 
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1. Освітній компонент, у рамках якого студенти отримують знання 
про механізми дії мережі інтернету на людину, про причини, клінічні 
прояви, методи діагностики і наслідки інтернетзалежності. Основу 
освітнього компонента повинно складати включення відповідних тем про 
вплив інтернету і комп’ютера на здоров'я користувачів до таких 
навчальних дисциплін, як інформатика, безпека життєдіяльності, охорона 
праці, психологія та педагогіка. Метою цього компонента профілактичної 
діяльності є: формування у студентів розуміння й усвідомлення того, що 
відбувається з інтернетзалежною людиною; розвиток умінь і навичок для 
організації правильної роботи з комп’ютером та інтернетом. 

2. Психологічний компонент спрямований на зміну психологічних 
характеристик особистості інтернетзалежних студентів, створення 
сприятливого клімату в колективі та їх психологічну і соціальну адаптацію. 
Основна мета реалізації цього компонента – психолого-педагогічна 
підтримка студента: допомога в подоланні відчуття тривоги, депресії; 
формування упевненості в собі, адекватної самооцінки, стресостійкості, 
націленості на успіх в досягненні поставлених завдань. 

3. Соціальний компонент полягає в наданні допомоги в соціально-
психологічній адаптації студентів. Метою цього компонента є формування 
уміння протистояти негативному впливу; розвиток навичок прийняття 
раціональних рішень, міжособистісного спілкування; актуалізація мотивів 
здорового способу життя [Ларионова, Дегтерев, 2013]. 

Таким чином, оскільки інтернет-адикція впливає на всі сфери життя 
студентів, то й профілактика цього виду залежності повинна бути 
комплексною. 

Висновки. Теоретичний аналіз наукових праць із даної проблематики 
дозволив зробити висновок, що на сьогодні розвиток інтернетзалежності 
серед студентів набув значних масштабів. Надмірне використання 
інтернету супроводжується порушенням психологічного здоров'я 
особистості. Виникають негативні зміни в емоційно-вольовій, соціальній, 
міжособистісній, комунікативній сферах особистості. Саме тому 
профілактика інтернетзалежності серед студентської молоді повинна 
входити до пріоритетних завдань вищих навчальних закладів. Проте 
вважаємо за доцільне зауважити, що профілактика інтернетзалежності в 
першу чергу повинна покладатися на шкільних педагогів та батьків, 
оскільки кожне наступне покоління починає взаємодіяти з медіа ресурсами 
раніше за попереднє. У сучасних умовах культуру поводження з 
інтернетом потрібно виховувати, починаючи з дитинства. Перспективи 
подальших досліджень полягають у з’ясуванні впливу інтернет-
середовища на особистість підлітків і дітей шкільного віку. 
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Людмила Воловик 
 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК 
 

У статті розглядається сутність здоров’язбережувального супроводу студентів вищих 
навчальних закладів під час проведення навчальних польових практик з географії, оскільки 
проблема виховання здорової нації орієнтує педагогічну спільноту на упровадження 
здоров’язбережувальних технологій у сучасну педагогічну практику, тому педагог повинен мати 
систему нових знань щодо психолого-педагогічних, екологічних, соціально-медичних, 
культурологічних засад формування в дітей, студентства та молоді потреби у здоровому 
способі життя. Нині освіта характеризується широким упровадженням технологічного 
підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть 
переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку особистості. 
Традиційними, фахово визначальними у підготовці майбутніх спеціалістів-географів є навчальні 
польові практики. Їх головною метою є закріплення теоретичних знань на основі ознайомлення 
студентів із фактично існуючими, просторово поширеними природними та антропогенно 
сформованими геокомплексами. У ході навчальних польових практик студенти закріплюють 
знання, уміння та навички, отримані на лекційних та лабораторних заняттях, оволодівають 
новими методами пізнання природних процесів, набувають практичних навичок збору, 
систематизації, опису та оформлення зібраного матеріалу. 

Ключові слова: здоров’я, здорова нація, навчальні польові практики, 
здоров’язбережувальний супровід, географічні комплекси. 

 
В статье рассматривается сущность здоровьесохранительного сопровождения 

студентов высших учебных заведений во время проведения учебных полевых практик по 
географии, поскольку проблема воспитания здоровой нации ориентирует педагогическую 
сообщество на внедрение здоровьесохранительных технологий в современную педагогическое 
практику, поэтому педагог должен иметь систему новых знаний по психолого-педагогических, 
экологических, социально-медицинских, культурологических основам формирования в детей, 
студентов и молодежи потребности в здоровом образе жизни. Сейчас образование 
характеризуется широким внедрением технологического подхода. И это является объективным 
процессом, новым этапом в эволюции образования, на котором будут пересмотрены подходы к 
сопровождению и обеспечению процесса естественного развития личности. Традиционными, 
профессионально определяющими в подготовке будущих специалистов- географов есть учебные 
полевые практики. Их главной целью является закрепление теоретических знаний на основе 
ознакомления студентов с фактически существующими, пространственно распространенными 
природными и антропогенно сформированными геокомплексами. В ходе учебных полевых 
практик студенты закрепляют знания, умения и навыки, полученные на лекционных и 
лабораторных занятиях, овладевают новыми методами познания природных процессов, 
приобретают практические навыки сбора, систематизации, описания и оформления собранного 
материала.  
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Ключевые слова: здоровье, здоровая нация, учебные полевые практики, 
здоровьесохранительное  сопровождение, географические комплексы. 

 
In this article is regarded the essence of health keeping support for university students during 

the educational field practices in geography, since the problem of healthy nation education focuses the 
teaching community on introduction of healthy keeping modern technologies into teaching practice, so 
the teacher should have a system of new knowledge about psycho-educational, environmental, social, 
health, cultural foundations of developing in children, students and young people the need for a healthy 
lifestyle. Today the education is characterized by the widespread introduction of technological approach 
and this is an objective process, a new stage in the evolution of education, on which will be reviewed the 
approaches to support and ensure the natural process of personal development. Traditional and 
professionally decisive in preparing future professionals geographers are the field  practices. Their 
main objective is to consolidate the theoretical knowledge based on acquainting students with the actual 
existing spatially widespread natural and anthropogenically formed geocomplexes. During field 
training, the students reinforce their knowledge, skills and abilities gained on lectures and laboratory 
sessions, master the new methods of knowledge of natural processes, acquire practical skills in 
collecting, systematization, describing and processing of the collected material.  

Key words: health, healthy nation, educational field practices, healthkeeping support, 
geographic complexes. 

 
Постановка проблеми. Важливою проблемою сьогодення є 

збереження здоров’я громадян України. Важливість цього питання 
окреслена Конституцією України, яка найвищою цінністю держави 
декларує людину, її життя та здоров’я. Нині визначення поняття 
«здоров’я» ґрунтується на різноманітних наукових підходах і соціальному 
досвіді багатьох поколінь, відображає бажаний практичний стан 
самопочуття людини у всіх проявах її діяльності. З медичної точки зору, за 
словами визначного науковця М. Амосова, – «здоров’я – природний стан 
організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім 
середовищем і відсутністю якихось хворобливих явищ [Борисенко,1989]». 
Екологічний підхід визначає здоров’я як відносини у системі «людина – 
суспільство – навколишнє середовище», що характеризує дію адаптивних і 
дезадаптивних факторів стосовно організму. Соціальний підхід робить 
акцент у розумінні поняття «здоров’я» на діяльності людини в суспільстві і 
визначає його головні критерії: активність, відповідальність, працю, 
творчість, виховання дітей, сімейне благополуччя. Педагогічний підхід 
дозволяє усвідомити передачу інтелектуального, емоційного і ціннісно-
мотиваційного спадку нащадкам для забезпечення їх подальшого 
процвітання. Культурологічний підхід забезпечує засвоєння досвіду зі 
збереження здоров’я та ведення здорового способу життя на основі 
загальнолюдської, державної, регіональної й національної культури та 
ґрунтується на усвідомленні належності людини до певної культури і 
прийнятті її цінностей, як власних. З позиції комплексного підходу 
здоров’я − це «динамічний стан (процес) збереження й розвитку 
біологічних, фізіологічних і психічних функцій, оптимальної 
працездатності й соціальної активності при максимальній тривалості 
життя».  

Нинішня практика використовує визначення, запропоноване 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я: «Здоров’я − це повне фізичне, 
психічне й соціальне благополуччя, а не тільки відсутність хвороби, тобто 
це фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичливі 
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відносини з людьми, природою й самим собою 
[Концепція формування…, 2004]».  

На сучасному етапі розвитку системи здоров’язберігаючих 
технологій педагоги мають достатню методику, спрямовану не лише на 
фізичний розвиток особистості, а й на врівноважений, здоровий 
психологічний стан. [Мельник, 2003]. 

Однією із складових безпеки життєдіяльності студентства нашого 
ВНЗ є здоров’язбережувальний супровід їх під час проведення навчальних 
польових практик з географії. Навчальні польові практики з геології, 
метеорології та кліматології, гідрології, ландшафтознавства, комплексні 
географічні є традиційними, фахововизначальними у підготовці майбутніх 
учителів географії. Головною метою таких навчальних практик є 
закріплення теоретичних знань на основі ознайомлення студентів із 
фактично існуючими, просторово поширеними природними та 
антропогенно сформованими географічними комплексами, їх вплив на 
суспільний розвиток.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді чітко 
сформована в наказі МОН України № 605 від 21.07. 2004 р. Актуальність 
здоров’язбережувального супроводу дітей та молоді знайшла своє 
відображення у працях вітчизняних педагогів та науковців, а саме: 
професора Н. Коцур, здоров’я та духовність через освіту – у дослідженнях 
С. Мельник, здоров’язбережувальний педагогічний процес – у 
О. Таранової, Г. Челах, інноваційне середовище як фактор розвитку 
особистості – у Н. Гонтаровської, оздоровчі технології – у С. Шульги. 

Мета написання статті – з’ясування особливостей 
здоров’язбережувального супроводу студентів спеціальності «Географія» 
під час проведення навчальних польових практик, оскільки всебічне 
вивчення взаємозв’язків природи – людини – суспільства з опорою на 
раніше отримані знання є головними завданнями навчальних польових 
практик.  

Виклад основного матеріалу. Нині студенти-географи першого та 
другого курсів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» традиційно проходять геологічну, 
метеорологічну та гідрологічну практики на придніпровській території, у 
районі Бучак, де вони проходять десятки кілометрів маршрутів, описують 
точки спостережень різноманітних геологічних, метеорологічних, 
гідрологічних вимірів. Студенти вчаться описувати природні об'єкти, 
відбирати зразки і проби, вимірювати азимути, аналізувати різноманітні 
показники, швидко ставити намет, розпалювати вогнище, готувати їжу, а 
також швидко бігати, переправлятися через перешкоди, вдало проводити 
дозвілля, організовуючи конкурси, ігри, вікторини, екскурсії. 

Польову практику з метеорології проходять студенти 1-го курсу в 
другому семестрі. На лекціях вони вивчають особливості розвитку 
атмосферних процесів та взаємозв’язок між ними, елементи погоди, 
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закономірності їх добового ходу, вплив підстилаючої поверхні на 
мікроклімат, передбачення погоди за місцевими ознаками. На 
лабораторних заняттях розглядаються закономірності термічного режиму, 
характеристики вологості повітря, закономірності розподілу та зміни 
атмосферного тиску, утворення та розподіл атмосферних опадів, загальну 
циркуляцію атмосфери, місцеві вітри тощо. 

Під час навчальної польової практики з метеорології студенти 
закріплюють і поглиблюють знання про атмосферу, погоду і клімат, 
набувають навичок роботи з метеорологічними приладами, уміння 
проводити метеорологічні та мікрокліматичні спостереження та обробляти 
й аналізувати їх результати.  

Завданнями польової практики з метеорології є: 
1) закріпити й поглибити знання про атмосферу, погоду і клімат, 

одержані на лекціях та лабораторних заняттях в розділі «Атмосфера і 
клімат» у курсі «Загальне землезнавство»; 

2) вивчити будову та принципи роботи метеорологічних приладів і 
набути навички роботи з ними; 

3) навчитися організовувати і проводити спостереження за 
метеорологічними елементами на метеостанції чи метеорологічному 
майданчику; 

4) навчитися проводити мікрокліматичні спостереження за типовою 
програмою; 

5) оволодіти вмінням обробки та аналізу результатів 
метеорологічних та мікрокліматичних спостережень; 

6) одержати навички організації класної та позакласної роботи з 
географії: шкільні спостереження за погодою, організація 
мікрокліматичних спостережень на заняттях гуртка географічного 
краєзнавства. 

Проведення метеорологічної практики є невід’ємною ланкою 
формування системи метеокліматичних знань, яка готує студентів до 
усвідомленого сприйняття кліматичної складової курсів «Фізична 
географія материків та океанів», «Гідрологія», «Геоморфологія», 
«Ландшафтознавство», «Біогеографія» та «Географія ґрунтів з основами 
ґрунтознавства» на IІ курсі [Белик, 1990].  

Водночас знання, одержані на польовій практиці з метеорології, 
використовуються на інших видах польових практик. Навички роботи з 
барометром-анероїдом та строковим термометром можуть бути 
використані на топографічній практиці (барометричне нівелювання). Дані 
мікрокліматичних спостережень допомагають пояснити закономірності 
поширення ґрунтових відмін (ґрунтознавча практика), біоценозів, 
екологічних груп рослин і тварин (практика з біогеографії), локальних 
природних комплексів (практика з ландшафтознавства). 

Важливим етапом у підготовці учителя географії є навчальна польова 
практика з геології. На практиці студенти знайомляться з різноманітними 
процесами та явищами, геологічною будовою та історією розвитку 
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досліджуваної території, формами рельєфу, корисними копалинами та 
підземними водами. Усі ці матеріали в майбутньому можна 
використовувати для проведення краєзнавчої роботи, організації шкільної 
екскурсії, оформлення географічних кабінетів. Окрім того, практика з 
геології сприяє набуттю навичок, які знайдуть застосування в інших 
практиках географічного циклу. Під час практики студенти: 

  ознайомлюються з обладнанням, яке використовується при 
проведенні геологічних робіт; 

  оволодівають навичками по опису та складанню геологічних 
розрізів; 

 ознайомлюються та вивчають геологічні процеси та явища 
досліджуваної території; 

 вивчають підземні води та корисні копалини досліджуваної 
території. 

Польова практика з метеорології і кліматології є важливою 
складовою підготовки майбутнього вчителя географії, тому що має яскраве 
професійне спрямування. В ході проведення польової практики з 
метеорології і кліматології студенти розширюють і закріплюють 
теоретичні знання й уявлення про взаємозв’язок метеорологічних 
елементів та взаємодію нижніх шарів атмосфери з підстилаючою 
поверхнею, набувають умінь та навичок роботи з метеорологічними 
приладами, організації і проведення безпосередніх метеорологічних і 
мікрокліматичних спостережень у польових умовах, аналізу й обробки 
отриманих даних, складання кліматичної характеристики території 
практики і характеристики мікроклімату вивчених природних комплексів. 

Слід зазначити, що загальне попереднє ознайомлення з методами 
польових досліджень здійснюється на лекційних заняттях у темах 
«Атмосфера і клімати Землі», «Води суходолу» та інших (кліматологія, 
метеорологія, гідрологія, загальне землезнавство тощо). Особлива увага під 
час проведення практики приділяється міжпредметним зв’язкам, 
послідовності у вивченні наукових понять, набутті практичних вмінь і 
навичок. 

Серед інших завдань практики – набуття навичок організації класної 
та позакласної роботи з географії: ознайомлення з методикою шкільних 
спостережень за погодою (шкільний календар погоди), організацією 
мікрокліматичних досліджень у географічному (краєзнавчому) гуртку, 
вивчення клімату прилеглої місцевості тощо. 

Знання і навички, отримані студентами на польовій практиці з 
метеорології і кліматології, використовуються на інших видах польових 
практик. Уміння працювати з анероїдом і строковим термометром 
необхідне студентам на польовій практиці з топографії, зокрема під час 
барометричного нівелювання [Скляр, 1997]. Дані мікрокліматичних 
спостережень допомагають пояснити закономірності поширення 
ґрунтового різноманіття, видового складу рослинності, тваринного світу 
тощо. 
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На польовій практиці з географії ґрунтів з основами ґрунтознавства 
передбачається закріпити і поглибити знання, які отримані студентами на 
лекціях і лабораторно-практичних заняттях, ознайомитися з методами і 
набути навички польових і камеральних грунтово-географічних 
досліджень. При проходженні польової практики студенти вивчають 
ґрунтовий покрив не лише як основний компонент географічного 
ландшафту, але і як важливий об’єкт виробничої діяльності людини. При 
дослідженні майбутні фахівці отримують уявлення про складні діалектичні 
зв’язки у природі, а також про раціональне використання й охорону 
ґрунтових ресурсів. 

Знання з геоморфології, отримані на польовій практиці, потрібні для 
вивчення фундаментальних географічних дисциплін: ландшафтознавство, 
фізична географія материків та океанів та фізична географія України. 

Навчальна польова практика з гідрології завершує розділ 
«Гідрологія» курсу «Загального землезнавства». Студенти закріплюють 
теоретичні знання про структуру гідросфери, про єдність і взаємозв’язки її 
з іншими оболонками Землі. Вони набувають навичок з організації і 
проведення гідрологічних робіт та обробки отриманих матеріалів, 
складання гідрологічних характеристик річки, озера чи джерела, якщо такі 
є на досліджуваній території. Під час практики студенти набувають 
навичок із проведення шкільних екскурсій по вивченню гідрологічних 
об’єктів, вивчають окремі гідрологічні об’єкти (річка, озеро, джерело), 
визначають зв’язок річки з рельєфом і кліматом місцевості, походження 
озерної котловини і гідрологічні характеристики озера; дають 
господарську оцінку гідрологічних об’єктів. 

Важливе місце в навчальному плані підготовки фахівця з географії 
має виїзна комплексна географічна практика. На цій польовій практиці 
студенти закріплюють знання, уміння і навички, отримані на лекційних та 
лабораторних заняттях з усіх географічних та біологічних дисциплін, 
оволодівають новими методами пізнання природних та соціально-
економічних процесів, знайомляться з проблемами раціонального 
природокористування в регіональному розрізі. 

Така польова практика готує майбутнього вчителя до проведення 
самостійних географічних досліджень та систематичного використання 
краєзнавчого матеріалу в його педагогічній діяльності. Вивчаючи рідний 
край, оволодіваючи пошуково-дослідницькими навичками, здійснюючи 
свої маленькі відкриття, географи-краєзнавці ознайомлюються з досвідом 
складних взаємовідносин природи і суспільства. Студенти також 
навчаються грамотному й охайному веденню документів і звітних 
матеріалів. Форма опису подорожей є початковою формою для 
географічних, етнографічних та багатьох інших наук. Розповідь у вигляді 
опису подорожей має чимало переваг. Те, що бачив своїми очима, 
безумовно, можна змалювати живіше, яскравіше та цікавіше. До того ж, у 
такому описанні пов’язуються в єдине ціле і економіка, і природа, і 
населення, що не тільки не знижує зацікавлення учня (читача, слухача), а 
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навпаки, об’єктивно його підвищує. За час підготовки фахівців географії 
відповідно до робочих програм комплексні географічні практики зі 
студентами проводилися на Словечансько-Овруцькому кряжі, 
неодноразово в Карпатах (зі сходженням на Говерлу), Криму, Шацькому 
поозер’ю, Новгород-Сіверському Поліссі тощо. 

Висновки. Науково-методична цінність навчально-польових практик 
є дуже великою. Матеріали, які отримані в результаті виконання програм 
практики, можуть використовуватися для подальшої навчальної, наукової, 
виховної, краєзнавчо-туристичної роботи. Проведення таких практик має 
необмежені можливості для національного, естетичного, екологічного та 
фізичного виховання, формування здорової, гармонійно обдарованої 
особистості. 
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ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У ФІЗИЧНОМУ 

ВДОСКОНАЛЕННІ ШКОЛЯРІВ 
 

Стаття на основі систематизації та аналізу літературних джерел розкриває проблеми 
індивідуалізації у фізичному вдосконаленні школярів, які є дієвим, ефективним та потужним 
засобом виховання фізично і гармонійно розвиненої особистості школярів. 

У сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі накопичений значний як емпіричний, 
так і теоретичний матеріал, який засвідчує, що використання індивідуального підходу у 
фізичному вихованні як складової частини здорового способу життя неможливо здійснювати 
без усебічних знань про особливості розвитку дитини і діалектичного підходу при педагогічному 
аналізі численних даних, отриманих і накопичених у фізіології, морфології, психології, 
антропології, генетиці та інших науках про людину. 

Визначено, що близько половини школярів молодшого, середнього і старшого віку мають 
середній рівень працездатності. Однак третина школярів молодшого і середнього віку й одна 
четверта частина старшого віку мають високу працездатність. Менше школярів у всіх вікових 
групах з низьким рівнем працездатності. Звертає на себе увагу, що від молодшого до середнього 
і потім до старшого шкільного віку збільшується група школярів з низьким вихідним рівнем 
працездатності. Це може бути пов’язане з деякими факторами, які тривало впливають на 
організм, у тому числі і впливи високого сумарного навчального навантаження в шкільні роки. 

Установлено, що одним із питань вирішення проблеми індивідуалізації може бути 
створення спеціальних умов для фізично ослаблених дітей, які практично становлять основний 
контингент функціонально не підготовлених до школи учнів. Це такі умови: полегшення 
програми, обмеження кількості уроків на день з 35 хвилинною тривалістю, уведення обмеженої 
кількості занять у середині тижня, корекція навчальних планів тощо. Але головна увага повинна 
приділятись удосконаленню організаційно-методичних основ занять фізичними вправами з 
дітьми і підлітками в умовах загальноосвітньої школи. 

Ключові слова: розвиток, проблеми індивідуалізації, фізичне виховання, здоровий спосіб 
життя, гармонійний розвиток. 

 
Статья на основе систематизации и анализа литературных источников раскрывает 

проблемы индивидуализации в физическом совершенствовании школьников, которые являются 
действенным, эффективным и мощным средством воспитания физически и гармонично 
развитой личности школьников. 

В современной отечественной и зарубежной литературе накоплен значительный как 
эмпирический, так и теоретический материал, который показывает, что использование 
индивидуального подхода в воспитании как составной части здорового образа жизни 
невозможно осуществлять без всесторонних знаний об особенностях развития ребенка и 
диалектического подхода при педагогическом анализе многочисленных данных, полученных и 
накопленных в физиологии, морфологии, психологии, антропологии, генетике и других науках о 
человеке. 

Определено, что около половины школьников младшего, среднего и старшего возраста 
имеют средний уровень работоспособности. Однако треть школьников младшего и среднего 
возраста и одна четвертая часть старшего возраста имеют высокую работоспособность. 
Меньше школьников во всех возрастных группах с низким уровнем работоспособности. 
Обращает на себя внимание, что от младшего к среднему и затем к старшему школьному 
возрасту увеличивается группа школьников с низким исходным уровнем работоспособности. 
Это может быть связано с некоторыми факторами, которые длительно влияют на организм, 
в том числе и влияние высокого суммарного учебной нагрузки в школьные годы. 

Установлено, что одним из вопросов решения проблемы индивидуализации может быть 
создание специальных условий для физически ослабленных детей, которые практически 
составляют основной контингент функционально не подготовленных к школе учеников. Это 
такие условия: облегчение программы, ограничение количества уроков в день с 35 минутной 
продолжительности, введение ограниченного числа занятий в середине недели, коррекция 
учебных планов и тому подобное. Но главное внимание должно уделяться совершенствованию 
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организационно-методических основ занятий физическими упражнениями с детьми и 
подростками в условиях общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: развитие, проблемы индивидуализации, физическое воспитание, 
здоровый образ жизни, гармоничное развитие. 

 
This paper based on systematization and analysis of the literature reveals the problems of 

individualization of physical development in students that are effective and powerful tool in training 
physically and harmonious developed personality of students. 

In today's domestic and foreign literature is accumulated the considerable empirical as well as 
theoretical material proving that the use of individual approach in physical education as a part of 
healthy lifestyle can not be realized without comprehensive knowledge about the features of the child 
and dialectical approach to pedagogical analysis of numerous data received and accumulated in 
physiology, morphology, psychology, anthropology, genetics and other sciences about a man. 

It was determined that about half of junior, middle and older schoolchildren have an average 
level of efficiency. However, one-third of primary school and middle age children, and one-quarter of 
seniors have a high efficiency. Fewer students in all age groups have low efficiency. Worthy of note the 
fact, that from junior to middle and then to high school age group increases the group of pupils with low 
baseline working capacity. This may be due to some factors that affect for a long time on body, 
including the effects of a high total workload in school years. 

Established that one of the issues to solve the problem of individualization may be creating of 
special conditions for physically impaired children, who make up the bulk of almost functionally 
unprepared for school students. These are the conditions: alleviation programs limit of the number of 
lessons per day of 35 minute duration, the introduction of a limited number of classes in the middle of 
the week and correction of curricula and more. However, the main attention should be paid to the 
improvement of organizational and methodological foundations of exercise with children and teenagers 
in general schools. 

Keywords: development, problems of individualization, physical education, healthy lifestyle, 
harmonious development. 

 
Постановка проблеми. Проблема підвищення результативності 

навчально-виховного процесу безпосередньо пов'язана з індивідуалізацією. 
Розробку проблем індивідуального підходу у фізичному вихованні як 

складовій частині здорового способу життя неможливо здійснювати без 
усебічних знань про особливості розвитку дитини і діалектичного підходу 
при педагогічному аналізі численних даних, отриманих і накопичених у 
фізіології, морфології,психології, антропології, генетиці та інших науках 
про людину. Найважливішим положенням є висновок про те, що фізичний 
і психічний розвиток є результатом взаємодії соціального і біологічного, а 
не однозначного зв’язку спадковості та середовища. Учені вказують на 
діалектичну єдність соціального, психологічного і біологічного підходів до 
розгляду особистості. 

На думку З. Кузнецової, Г. Апанасенка [Апанасенко, 1992], для 
здійснення індивідуального підходу спочатку необхідно створити таку 
систему виховання, зокрема фізичного, яка дозволила б забезпечити 
кожній дитині повноцінний і гармонійний розвиток його здібностей, 
забезпечити засвоєння дітьми оптимального обсягу рухових умінь, навичок 
і знань з фізичної культури. З іншого боку, необхідно озброїти педагогів 
методикою диференційованого педагогічного впливу, заснованої на 
знаннях про особливості особистості школяра, його фізичний розвиток, 
про рухові можливості та стан здоров'я. 

Зниження результатів педагогічного впливу, невдачі у формуванні 
мотивів часто обумовлені тим, що в школах існує стратегія орієнтації на 
«середнього учня» [Дубогай, 2001]. 
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На жаль, проблема індивідуалізації під час занять фізичними 
вправами у загальноосвітній школі ще й досі не вирішена. На нашу думку, 
історико-теоретичний аналіз даної проблеми дозволить визначити основні 
складові недостатньо ефективного використання індивідуального підходу у 
фізичному вихованні школярів, що й визначає актуальність цього 
дослідження. 

Метою написання статті є ретроспективний аналіз розробки 
проблеми індивідуального підходу до фізичного виховання школярів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема індивідуалізації вимагає 
перегляду критеріїв оцінки успішності. Неправомірно підходити з 
однаковими вимогами до всіх дітей, тому що результати рухових проявів 
залежать від психологічних, фізіологічних, антропометричних 
особливостей учнів. Діти, недостатньо рухово обдаровані від природи, 
незабаром утрачають інтерес до занять. 

Великий виховний ефект дає оцінка успіхів кожного в освоєнні тих 
чи інших вправ, індивідуальні «зрушення» у результатах. При розробці 
методів індивідуального підходу повинні враховуватися здатності кожної 
дитини, особливості особистісних проявів. 

Проблема індивідуалізації вимагає виконання дуже складних 
завдань, пов'язаних із розробкою типології учнів. Першими вихідними 
даними, що слугували основою для розробки характеристики типологічних 
особливостей людини, були антропометричні показники і дані досліджень 
вищої нервової діяльності. 

Спроби встановити найбільш істотні характерні особливості людини 
і на цій основі передбачити його реактивність починалися ще в далекій 
давнині. Вважалося, що статура визначає особливості темпераменту. А 
вони – ці особливості – щось уроджене, як і будова тіла. Дотепер 
залишається дискусійним питання: «Чи може бути темперамент людини і 
конституція тіла вродженими?». 

Цікаво, що історія антропометрії розпочинається ще в період 
античності. У той час була розроблена не тільки перша емпірична 
концепція конституції Гіпократа, але й ряд прийомів виміру фізичного 
розвитку тіла людини. За особливостями статури людини Гіппократ 
намагався виявити характерні риси психічного складу людей, розділяючи 
їх на чотири основних темпераменти. 

У V столітті до н.е. грецький філософ Емпедокл розвивав учення про 
чотири стихії – «коріння» усього існуючого (вогонь, повітря, земля і вода). 
А сучасник Емпедокла – відомий лікар Гіпократ − проголосив, що різні 
змішування цих стихій дають різного типу «соки» в організмі. Це 
гіпотетичні соки − кров, жовч, чорна жовч і лімфа. За переважністю того 
чи іншого соку було виділено чотири темпераменти: сангвінічний, 
холеричний, меланхолійний і флегматичний. Окрім того, Гіпократ і 
продовжувач його справи − древньоримський лікар Гален – указали на 
взаємозв'язок темпераменту з особливостями всього організму. 
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Ідеї Гіпократа і Галена розвив у своїй прославленій роботі 
«Тілобудова і характер» німецький психіатр Е. Кречмер. Він розглядає 
конституційні особливості, як обумовлені спадкоємними факторами, і 
виділяє три типи статури: астенічний, атлетичний і пікнічний. Прагнучи 
пов’язати морфологічні типи статури організму з особливостями його 
реактивності, Е. Кречмер наділяє виділені ним конституційні типи 
певними, нібито властивими їм психологічними рисами. 

Наступну велику спробу взаємопов'язати статуру, особливості 
організму і характер людини здійснили в сорокових роках минулого 
століття американці У. Шелдон і С. Стивенс. Вони виділили чотири типи 
статури і характеру, вірніше, темпераменту, що визначає характер. 
Аналогічну теорію висунув у 1958 р. Г. Гримм, який також зважав, що 
поняття конституції повинно ґрунтуватися на взаємозв’язку форм тіла і 
стану його найважливіших функціональних систем, уключаючи вищу 
нервову діяльність. За основу наступних класифікаційних конструкцій 
узято сукупність ознак статури, які визначались антропометричним 
методом. 

Визнаючи важливе значення тілобудови й особливостей фізичного 
розвитку людини в оцінці її конституції, не можна не відмітити, що 
конституційна характеристика являє собою недостатньо розроблену 
проблему. Часто розходячись по цілому ряду питань, усі дослідники згодні 
з тим, що однією з істотних ознак, яка характеризує конституційні 
особливості організму, є статура людини. 

У вченні про конституцію людини вже з початку ХХ століття чітко 
виділяються два протилежних напрями: одні автори конституцію вважають 
спадковою, інші – розглядають її формування, як вплив факторів 
зовнішнього середовища. 

Характерно, як відмічає Б. Никитюк, що серед багатьох напрямів 
генетики розвитку людини, які розробляються на молекулярному, 
клітинному, органному, системному та інших рівнях, найбільш прикладне 
значення для практики педагогіки, фізичного виховання і спортивної 
медицини має антропологічне вчення. Дослідженнями Е. Силиної, 
А. Трегубова встановлено, що антропометричні індекси пов’язані 
багатозначною залежністю з показниками серцево-судинної системи і 
психодинаміки. За даними досліджень Т. Круцевич [Круцевич, 1999], 
установлено виражений взаємозв'язок між властивостями нервової 
діяльності й окремих систем організму школярів, а також і з такою 
інтегральною характеристикою, якою є фізичний розвиток людини. 

Наявність високої криволінійної залежності відмічали й інші автори. 
Таким чином, не тільки функціональний стан кори головного мозку 
впливає на процеси росту і розвитку, але існує і зворотний зв'язок. 
Імовірно, недостатньо виділяти групи за рівнями розвитку фізичних 
якостей. Заняття фізичною культурою, як і будь-яка інша діяльність, 
втягують у роботу індивіда в цілому, не обмежуючись тільки руховою 
системою. 
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За твердженням В. Бальсевича, важливою умовою підвищення 
ефективності процесу фізичного виховання школярів є розробка загальних 
та окремих критеріїв здоров'я, які можна було б виразити у визначених 
індексах, ранжированих за шкалами, і які слугували б показником 
ефективності зміни фізичного стану конкретного учня, шкільного 
колективу. Програмні вимоги та їхні кількісні нормативи повинні 
орієнтувати не тільки батьків школярів молодших класів, кожного 
конкретного учня середніх і старших класів, але також і вихователя групи 
продовженого дня, класного керівника і, природно, учителя фізичної 
культури на конкретну спрямованість роботи з фізичного вдосконалення 
організму дитини, давати уявлення про ефективність впливу фізичних 
вправ на організм дитини. 

Дослідження методу стандартних тренувальних завдань є своєрідним 
інструментом контролю, оскільки дозволяє спостерігати за процесом 
фізичного вдосконалення учнів при тому самому виді фізичної активності. 
На думку В. Бальсевича, стандартні фізичні навантаження у вигляді 
визначених програм фізичних вправ і нагромадження статистики їхньої 
ефективності забезпечує вдосконалення здоров'я і розвитку дітей, 
методики їхнього фізичного виховання, визначення оптимуму 
тренувальних і навчальних впливів. У структуру запропонованого методу 
закладена здатність до саморозвитку і самовдосконалення. 

За даними досліджень А. Бондарчука, чим одноманітніше і 
постійніше діє будь-яка система подразнень, тим швидше відбуваються в 
організмі як короткочасні, так і тривалі адаптаційні перебудови, тобто він 
швидше пристосовується до них, а отже, входить у стан тренованості, тому 
що є наслідком згаданих вище перебудов. Чим одноманітніше і постійніше 
впливають будь-які подразники, тим легше системам організму, особливо 
центральній нервовій системі, сформувати відповідну реакцію за типом 
випереджувального відображення. 

Досить цікавим є антропологічне вчення в педагогіці і психології, що 
носило назву педології (нім. – Kinder Fjrschung, англ. – child study), тобто 
наука про дитину, що було популярним у СРСР у 20-х роках XX ст. 
Досягнення і помилки цього вчення стали надбанням усього світу. Видано 
багаточисельні праці по загальній і віковій педагогіці. Згодом тільки 
підсилюється увага світової педагогічної думки до теоретичної і 
прикладної спадщини «російської школи» педагогічної антропології, що 
виходить з культурно-історичного і практично-діяльного розуміння 
природи людини. Це становить суть теорії «спонтанності», що базується на 
антропологічному трактуванні здібностей людини до виховання і 
навчання. Серед подібних робіт виділяються праці англійського 
антрополога Д. Таннера, який стверджує, що прогресивний розвиток 
кісткової системи є загальним чинником, який задає темп як фізичному, 
так і розумовому розвитку. Причому, він вважає доведеним тільки один 
зв'язок: розумовий розвиток залежить від фізичного. Свої докази Д. Таннер 
будує на тому, що діти будь-якого віку від 7 до 17 років більш розвинені у 
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фізичному відношенні одержують і більш високі бали в психологічних 
тестах, чим їхні однолітки, які мають нижчий рівень фізичного розвитку. 

Справа не в тому, якими є окремі антропологічні показники, а в тім, 
чи є гармонійним фізичний розвиток дітей, наскільки розвинуті їхні рухові 
здібності, у якому обсязі вони володіють руховими уміннями і навичками. 
Сенс полягає в тому, щоб на основі знань про закономірності фізичного 
розвитку організму дітей об'єктивно відрізняти індивідуальне в особистості 
дитини й успішно впливати на підвищення розумових і фізичних 
можливостей кожного школяра. 

Необхідно відмітити, що для сучасних учителів основними 
критеріями диференційованого індивідуального підходу є успішність і вік 
дитини. Дані досліджень А. Атаєва, К. Бакунене у співавторстві із 
Ж. Білокопитовою свідчать про те, що діти одного віку мають значні 
відмінності у здібностях, можливостях, темпах засвоєння знань, у 
працездатності. Значна диференціація школярів за рівнем працездатності 
відмічається у всіх вікових періодах школярів. 

За даними досліджень Л. Абросимової (у співавторстві з О. Дубогай), 
близько половини школярів молодшого, середнього і старшого віку мають 
середній (вихідний) рівень працездатності. Однак третина школярів 
молодшого і середнього віку й одна четверта частина старшого віку мають 
високу працездатність. Менше школярів у всіх вікових групах з низьким 
рівнем працездатності. Звертає на себе увагу, що від молодшого до 
середнього і потім до старшого шкільного віку збільшується група 
школярів з низьким вихідним рівнем працездатності. На думку ряду 
авторів, це може бути пов’язано з деякими факторами, які тривало 
впливають на організм, у тому числі і впливи високого сумарного 
навчального навантаження в шкільні роки. 

Наслідком цього багатофакторного негативного впливу навчальних 
навантажень на організм дітей за період навчання у школі є також 
погіршення рівня їхнього здоров'я. Сьогодні вже не таємниця, що кількість 
хворих дітей перевищує кількість здорових, які приходять у перший клас, у 
третьому класі їхня кількість збільшується до 32%, у восьмому – до 47%, а 
серед старшокласників їх уже 53%. 

Однією з причин різкого погіршення стану здоров'я дітей за період 
навчання в школі є їхня функціональна непідготовленість до шкільного 
навчання, особливо на початковому етапі. 

За даними М. Антропової, виявлено тісний зв'язок між рівнем 
функціональної готовності в момент вступу до школи і подальшою 
успішністю, працездатністю, станом деяких вегетативних функцій. У дітей, 
функціонально не готових до навчання, рівень розумової працездатності 
нижче, а динаміка її гірше, ніж у функціонально підготовлених школярів. 

За спостереженнями А. Хрипкової, М. Антропової, діти, які під час 
вступу до школи були визнані «незрілими», протягом трьох років навчання 
в школі мали більш низьку працездатність, гіршу академічну успішність і 
погану пристосованість дошкільних навантажень порівняно з 
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функціонально підготовленими до навчання однолітками. А. Савченко 
встановила, що несприятливий вплив навчального навантаження на 
функціональний стан організму і здоров'я «незрілих» школярів особливо 
чітко виявляється у другому навчальному році. Недостатня функціональна 
зрілість дітей виявляється в більш низькій успішності, особливо з 
предметів, які ставлять підвищені вимоги до координації дрібних м'язів 
кисті й артикуляції (читання, українська мова). 

Висновок. Отже, на думку вчених, одним із питань вирішення 
проблеми індивідуалізації може бути створення спеціальних умов для 
фізично ослаблених дітей, які практично становлять основний контингент 
функціонально не підготовлених до школи учнів. Це такі умови: 
полегшення програми, обмеження числа уроків у день з 35-хвилинною 
тривалістю, введення обмеженої кількості занять у середині тижня, 
корекція навчальних планів тощо. Звісно, головна увага повинна 
приділятись удосконаленню організаційно-методичних основ занять 
фізичними вправами з дітьми і підлітками в умовах загальноосвітньої 
школи. 
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Олександр Гордієнко 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  
ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 
 
У статті розглянуті питання специфіки організації та проведення занять із 

студентами спеціальних медичних груп, задачі, проблеми та перспективи діяльності, 
спрямованої на профілактику захворювань і зміцнення здоров’я студентів, формування 
здорового способу життя, підготовку висококваліфікованих спеціалістів. 

Доведено, що протягом останнього десятиріччя в Україні склалася тривожна ситуація: 
різко погіршилося здоров’я і фізична підготовленість студентської молоді. Визначено задачі для 
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ВНЗ щодо підготовки висококваліфікованих фахівців із достатнім рівнем здоров’я, фізичної та 
розумової працездатності.  

Установлено, що результат досягається проведенням занять з оптимальними 
навантаженнями, оскільки мінімальні навантаження неефективні, тому заняття з їх 
застосуванням нецікаві; максимальні ж навантаження недопустимі через обмежені фізичні 
можливості студентів. При цьому за жодних обставин не можна зосереджувати увагу 
студентів на їхню захворюваннях і фізичній неповноцінності, необхідно спрямовувати їх 
свідомість на всебічну активність як у праці, так і в побуті. Часткове усунення проблем 
убачається в збільшенні рухової активності студентів за допомогою впровадження 
інноваційних технологій і методик занять із фізичного виховання в навчально-виховний процес, 
переобладнанні приміщень закладів для занять пріоритетними та доступними видами рухової 
активності, у розробці оригінальної навчально-методичної літератури для підвищення 
грамотності та обізнаності студента з питань здоров’я, фізичної культури й спорту.  

Ключові слова: студенти, фізичне виховання, спеціальна медична група, оздоровчо-
профілактичне спрямування. 

 
В статье рассмотрены вопросы специфики организации и проведения занятий со 

студентами специальных медицинских групп, задачи, проблемы и перспективы деятельности, 
направленной на профилактику заболеваний и укрепление здоровья студентов, формирования 
здорового образа жизни, подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Доказано, что в течение последнего десятилетия в Украине сложилась тревожная 
ситуация: резко ухудшилось здоровье и физическая подготовленность студенческой молодежи. 
Определены задачи для вузов по подготовке высококвалифицированных специалистов по 
достаточным уровнем здоровья, физической и умственной работоспособности. 
Установлено, что результат достигается проведением занятий с оптимальными нагрузками, 
поскольку минимальные нагрузки неэффективны, поэтому занятия с их применением 
неинтересны; максимальные же нагрузки недопустимы через ограниченные физические 
возможности студентов. При этом ни в коем случае нельзя сосредотачивать внимание 
студентов на их заболеваниях и физической неполноценности, необходимо направлять их 
сознание на всестороннюю активность как в работе, так и в быту.  

Частичное устранение проблем усматривается в увеличении двигательной активности 
студентов посредством внедрения инновационных технологий и методик занятий по 
физическому воспитанию в учебно-воспитательный процесс, переоборудовании помещений 
учреждений для занятий приоритетными и доступными видами двигательной активности, в 
разработке оригинальной учебно-методической литературы для повышения грамотности и 
осведомленности студента по вопросам здоровья, физической культуры и спорта 

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, специальная медицинская группа, 
оздоровительно-профилактическое направление. 

 
In this article are regarded the questions concerning the specificity of organization and 

conducting the lessons with students of special medical groups, tasks, problems and prospects of the 
activity, directed on prevention of diseases and improvement of health, formation of a healthy lifestyle, 
preparation of high qualified specialists. 

It is proved that over the last decade in Ukraine has developed an alarming situation: 
deteriorated health and physical fitness of students. Were defined the tasks for universities on training 
the highly qualified specialists with a reasonable level of health, physical and mental performance. 

It is established that the result is achieved by holding classes on optimal loadings, since minimal 
loadings are ineffective and classes using them uninteresting; the maximum loadings are invalid 
because of disabilities of students. This in no circumstances can focus students on their disease and 
physical disability; their minds should be directed on full activity both in work and at home. Partial fix 
problems is seen in increased physical activity of students using innovative technologies and teaching 
methods of physical education in the educational process, rebuilding premises of  institutions for 
training priorities and available types of physical activity in the development of original educational 
materials for raising literacy and awareness of students concerning health, physical culture and sports. 

Key words: students, physical education, special medical group, health and preventive 
orientation. 

 
Постановка проблеми. Фізичне виховання як один з основних 

напрямів виховання є компонентом усебічного, гармонійного розвитку 
особистості, а фізичне виховання є системою соціально-
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педагогічних заходів, спрямованих передусім, на зміцнення здоров’я та 
загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 
якостей людини, формування життєво важливих рухових умінь і навичок. 
В Україні з кожним роком збільшується кількість студентів, які за станом 
здоров’я належать до спеціальних медичних груп (СМГ). За даними 
наукових досліджень, кількість студентів із низьким рівнем 
психофізичного стану за останні 10 років збільшилась у 2-3 рази та 
становить 24-50% від загальної кількості відносно здорової молоді. Часто 
внаслідок недостатньої рухової активності молоді люди переносять 
захворювання, які набувають хронічних форм [Іваночко, 2007].  

Студенти, які за медичними показниками належать до СМГ, не 
повинні займатися фізичним вихованням за програмами, які розроблені для 
здорових та фізично підготовлених однолітків. Для цього контингенту 
студентів методика й організація занять, а також загальний режим повинні 
мати цілком іншу організацію. Головним завданням фізичного виховання 
студентів СМГ повинно бути забезпечення оптимальної оздоровчо-
профілактичної рухової активності, а також формування стійкого інтересу 
й потреби до фізичного самовдосконалення, насамперед, з основ 
теоретичних знань та розуміння важливості і відповідальності цього 
процесу [Верблюдов, 2006]. 

На жаль, традиційна фізична підготовка студентів спеціального 
медичного відділення на навчальних заняттях не є ефективною. У програмі 
дисципліни «Фізичне виховання» не повною мірою розкриваються зміст та 
спрямованість навчально-тренувального процесу для студентів СМГ. У 
результаті виникають розходження та неоднозначність у підходах до 
організації та в побудові практичних занять із цим контингентом, а 
проблема формування у молоді мотивів і потреб щодо регулярної фізичної 
активності як складової частини здорового способу життя залишається 
нерозв’язаною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобальним проблемам 
сучасного стану здоров’я молоді і всього людства присвячені праці 
Г. Апанасенка, В. Вернадського, М. Мамардашвілі, В. Сірнова та ін. 
[Турчина, 2009]. 

Різні аспекти формування здорового способу життя та охорони 
здоров’я молоді розглядалися у працях Є. Булича, Г. Голобородька, 
О. Дубогай, Н. Завидівської, О. Яременко та багатьох інших. Дослідження 
щодо окремих питань методики й організації фізичного виховання та 
фізичної культури студентів медичних груп проводили Є. Булич, 
О. Дубогай, І. Осіпова, В. Небесна, Є. Сівохоп [Марченко, 2010]. 

Мета написання статті – здійснити аналіз та обґрунтувати 
особливості організації та проведення занять із фізичної культури із 
студентами СМГ. 

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати стан проблеми та організації занять фізичним 

вихованням студентів спеціальних медичних груп. 
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2. Виявити особливості організації процесу фізичного виховання для 
студентів, які за станом здоров’я належать до СМГ. 

Виклад основного матеріалу. До спеціального медичного відділення 
належать студенти, які мають відхилення у стані здоров’я постійного 
характеру або тимчасові, що потребують обмеження фізичних 
навантажень, але не є перешкодою до занять фізичними вправами. 
Показанням для занять у спеціальному медичному відділенні з предмета 
«Фізичне виховання» у ВНЗ є: наявність хронічного захворювання певного 
органа або системи за відсутності загострення та загрози загострення під 
впливом фізичних навантажень; відсутність ознак вираженої 
функціональної недостатності хворого органа або системи; наявність лише 
деяких клінічних ознак захворювання у стані відносного спокою на тлі 
задовільного суб’єктивного самопочуття; відсутність скарг на суб’єктивне 
самопочуття за сприятливої реакції організму на виконання фізичних вправ 
ациклічного характеру та фізичних навантажень аеробної спрямованості 
[Турчина, 2009]. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що серед 
захворювань сучасної молоді найбільше студентів мають патології 
серцево-судинної системи, на другому місці – патологія опорно-рухового 
апарату, на третьому – паталогії шлунково-кишкового тракту та печінки. 

Важливе питання, навколо якого ведуться суперечки, – це 
комплектування груп спеціального медичного відділення. З одного боку, 
прийнято комплектувати спеціальні медичні групи за формами 
захворювання, хоча дехто з фахівців пропонує проводити заняття в 
загальних групах навчальних потоків незалежно від уже наявних або 
поставлених діагнозів захворювань. На сьогодні, на жаль, немає чітко 
обґрунтованого переліку хвороб, за якими б студентів зараховували до 
СМГ. Загальноприйнятих законодавча база щодо розподілу молодих людей 
на медичні групи для занять фізичним вихованням відсутня. 

Відсутність єдиного підходу до розподілу дає можливість лікарям 
санітарних частин ВНЗ, викладачам фізичного виховання довільно 
складати списки студентів СМГ. Отже, на нашу думку, сьогодні назріла 
необхідність пошуку нових підходів, які б ураховували не тільки наявність 
у молодої людини певної патології, але й рівень її адаптаційних 
можливостей, тощо. 

Під час побудови занять зі студентами СМГ необхідно добирати 
засоби фізичної культури і спорту з елементами оздоровчо-
профілактичного спрямування: спеціальні комплекси гімнастичних і 
дихальних вправ, профільовані види спорту, загартувальні й 
відновлювальні засоби фізичної культури з урахуванням не тільки діагнозу 
хронічного захворювання, але й супутніх захворювань. 

Заняття у СМГ будуть мати оздоровчо-профілактичний ефект лише 
за правильного, систематичного, тривалого застосування фізичних вправ. 
Сьогодні розроблено окремі положення методики проведення таких занять; 
показання та протипоказання до їх використання; ефективності, гігієнічні 
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вимоги до місць занять тощо. Організація навчального процесу у 
спеціальній медичній групі повинна враховувати відповідну класифікацію 
фізичних вправ, обсяг та інтенсивність фізичного навантаження та містити 
схему проведення занять протягом проходження курсу фізичного 
виховання, правила побудови окремого заняття, схеми режимів рухів тощо. 

У процесі розробки навчально-тренувальних програм для студентів 
СМГ обов’язково необхідно врахувати особливості перенесених 
захворювань, а також характер і ступінь порушень, які розвинулися 
внаслідок цього процесу. Чим детальніше будуть з’ясовані потреби 
студентів кожної з цих груп у конкретних видах рухової активності, тим 
значніше будуть відрізнятися засоби та методи занять [Марченко, 2010]. 

Заняття фізичними вправами для студентів СМГ повинні відповідати 
таким головним принципам: оздоровча, лікувально-профілактична 
спрямованість використання засобів фізичного виховання; застосування 
засобів фізичної культури повинно бути диференційованим залежно від 
характеру та наявності структурних і функціональних порушень в 
організмі, викликаних патологічним процесом; професійно-прикладна 
спрямованість. 

Особливо важливою є проблема формування навичок правильного 
дихання та довільного керування диханням. Порушення функції дихання, 
особливо під час фізичних навантажень, утруднює діяльність системи 
кровообігу, знижує насиченість крові киснем і призводить до порушення 
обміну речовин. Дихальні вправи полегшують роботу серця, сприяють 
нормалізації нервової регуляції дихання й усуненню порушень у діяльності 
дихальної системи, збільшують життєву ємкість легенів, сприяють дифузії 
газів у легенях та насиченню крові і тканин киснем, позитивно впливають 
на загальний стан здоров’я студентів. 

Під час виконання трудових процесів і нових складних фізичних 
вправ, що вимагають більших зусиль та концентрації уваги, дихальні рухи 
людини гальмуються, дихання стає поверхневим, неритмічним, що 
посилює кисневу недостатність і прискорює стомлюваність. Довільна 
регуляція дихання знімає втому, нормалізує ритм і глибину дихання та 
підвищує працездатність. 

Сучасні досягнення фізіології дихання відкривають перспективи до 
подальшого розвитку теорії і практики довільного керування диханням, що 
з успіхом може застосовуватися для адаптації й оптимізації розумової та 
фізичної працездатності студентів з відхиленням у стані здоров’я та їх 
кращої професійної підготовки до трудової діяльності. 

Під час занять фізичними вправами в організмі людини 
відбувається комплекс морфологічних і функціональних змін, які 
зумовлюють значне розширення функціональних можливостей органів і 
систем. Унаслідок цього підвищується специфічна і неспецифічна стійкість 
організму людини до дій різних несприятливих факторів зовнішнього 
середовища, покращується пристосованість до різних фізичних 
навантажень. Ця обставина є вагомим фактором для підвищення рівня 
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здорової життєдіяльності в період навчання молодої людини у ВНЗ, який 
проходить на тлі важкої і напруженої розумової праці, що виконується 
студентом в умовах дефіциту часу майже за різко зниженої рухової 
активності. 

Робота спеціального медичного відділення повинна базуватися на 
основі оздоровчої спрямованості, виховувати в студентів різнобічну 
фізичну підготовку, заповнювати прогалини в їхньому фізичному 
розвиткові шляхом комплексного застосування арсеналу засобів і методів 
фізичного виховання з урахуванням у кожному окремому випадку 
індивідуальних особливостей студентів. Найкращий результат досягається 
за допомогою проведення занять з оптимальними навантаженнями, 
оскільки максимальні навантаження недопустимі через обмежені фізичні 
можливості студентів. При цьому за жодних обставин не можна 
зосереджувати увагу студентів на їх захворюваннях або фізичній 
неповноцінності, необхідно спрямувати їхню свідомість на всебічну 
активність як у праці, так і в побуті. 

Важливим і невирішеним дотепер питанням є врахування 
ефективності занять та засвоєння програмного матеріалу, розробка єдиних 
для студентів СМГ ВНЗ контрольних нормативів тестування, які 
розробляються з урахуванням виконання їх на оцінку в балах. Проте під 
час складання заліків багато студентів, які сумлінно займалися, деякі 
нормативи не можуть виконати навіть на мінімальну оцінку. Особливо 
старанні, бажаючи отримати високий бал, перенапружуються фізично, що 
явно протипоказано для цього контингенту студентів [Кузнецова, 2005]. 

Наприклад, такі вимоги, як складання і виконання комплексу 
індивідуальної гімнастики (з обов’язковим урахуванням показань та 
протипоказань), проведення його у групі, техніка та методика виконання 
окремих елементів та вправ, участь у суддівстві спортивних змагань тощо, 
можна виконувати абсолютно всім студентам СМГ. Тобто, можливо, 
ненормативні контрольні вправи або тести й педагогічні спостереження 
дозволять визначити ефективність занять і ставлення студента до предмета. 

Концепція державної політики у сфері фізичної культури та спорту 
для студентської молоді, зокрема для студентів СМГ, повинна полягати в 
переході від обов’язкової масової одноманітності до оздоровчого та 
профілактичного ефектів, свідомого розуміння потреби вести здоровий 
спосіб життя. На відміну від існуючих положень основою системи 
фізичного виховання студентів СМГ повинно стати виховання орієнтації 
на профілактику захворювань і реабілітацію після них засобами фізичної 
культури і масового спорту, а не прагнення досягти певних характеристик 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості. 

Висновки. Небезпека здоров’ю нації потребує внесення докорінних 
змін у роботу щодо формування та реалізації державної соціальної, 
молодіжної політики, розробки і прийняття на державному і місцевому 
рівнях таких політичних й управлінських рішень, які дозволять державі 
більш відповідально ставитися до здоров’я своїх громадян. Протягом 
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останнього десятиліття в Україні склалася хвилююча ситуація: різко 
погіршилося здоров’я і фізична підготовленість студентської молоді. У 
цьому контексті проблема організації фізичного виховання для студентів 
залишається актуальною і вимагає негайного розв’язання засобами освіти. 

Подальших наукових досліджень вимагають шляхи підвищення 
професіоналізму фахівців сфери фізичної культури і спорту та 
вдосконалення методики формування здорового способу життя студентів 
СМГ ВНЗ різного професійного спрямування. 
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УДК 378 
Віра Курок 

 
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕС 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» 
 

У статті проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «технічне мислення», 
визначено структурні компоненти мисленнєвої діяльності (поняттєвий, образний і практичний), 
встановлено ієрархічні зв’язки між ними, виокремлено характерні особливості цього різновиду 
мислення; сформульовано дидактичні принципи розвитку технічного мислення учнів у процесі 
реалізації завдань освітньої галузі «Технології». 

Ключові слова: технічне мислення, розвиток технічного мислення, структурні 
компоненти, мисленнєва діяльність. 

 
В статье проанализированы основне подходы к раскрытию понятия «техническое 

мышление», определены структурне компоненты мыслительной деятельности (понятийный, 
образный и практический), установлены иерархические святи между ними, выделены 
характерне особенности этого вида мышления у учеников в процессе реализации заданий 
образовательной области «Технологии». 

Ключевые слова: техническое мышление, развитие технического мышления, 
структурные компоненты, мыслительная деятельность. 

 
The main approaches to interpretation of the term «technical thinking» are analyzed in the 

article; structural components of thinking activity (conceptual, imaginative and practical) are defined 
and hierarchical relationships between them are established; the peculiarities of  technical thinking are 
determined; didactic principles of pupils’ technical thinking development in implementing the tasks of 
educational field «technology» are formulated. Design - technological activities of students , provided in 
the implementation of the tasks of the educational sector «Technology» best promotes them technical 
thinking as a leading factor in the orientation of students in the engineering profession. 

Key words: technical thinking, technical thinking development, structural components of 
thinking activity.       
 

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими завданнями. 
Сучасна науково-технічна революція передбачає широке впровадження 
систем машин і автоматичних ліній, комплексної механізації і 
автоматизації, використання у всіх сферах виробництва електроніки та 
обчислювальної техніки. Технікавсе більше перебирає на себе функції 
робітників з безпосереднього виконання трудових операцій, робить їх 
працю більш легкою фізично, але збільшує інтелектуальне навантаження 
на людину, якаповинна володіти великим обсягом технічних знань, 
умінням сприймати й переробляти складну інформацію, здатністю 
своєчасно приймати правильні рішення. 

Усе це схиляє до думки, що молодому поколінню потрібна ґрунтовна 
технічна підготовка і сформовані на її основі міцні знання у сфері техніки, 
а також технічне мислення, що забезпечить їм можливість самостійно 
вирішувати нові технічні завдання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливий інтерес до 
проблеми розвитку технічного мислення в психолого-педагогічних 
дослідженнях виник на початку 60-х рр. Розгляду окремих питань, 
пов’язаних з розвитком у тих, хто навчається, технічного мислення, 
присвячені роботи низки дослідників: І. Якіманської, Т. Кудрявцева, 
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П. Якобсона, Й. Гушулея, В. Сидоренка та ін. У їхніх роботах науково 
обґрунтоване поняття «технічне мислення», визначені форми його 
існування, виокремлені його структурні компоненти, з’ясовано їх 
співвідношення, установлено особливості розвитку цього різновиду 
мислення. 

У педагогічній літературі поняття «розвиток мислення» немає 
однозначного тлумачення. Так, В. Давидов пов’язує розвиток мислення з 
уміннями діяти без наочної опори, «подумки»; Л. Занков – розвитком 
аналітичного спостереження і успіхів у формуванні понять; Н. Мечинська 
– зі зміною рівня аналізу і синтезу в процесі розв’язання мисленнєвих 
задач, П. Гальперін – із поетапним переходом від зовнішньої дії до 
внутрішньої; Я. Пономарьов – із проходженням певних етапів формування 
внутрішнього плану дій у єдності із зовнішнім. Як бачимо, ідеться не про 
зв’язок розвитку мислення учнів з розвитком одного-двох компонентів, а 
про визначення провідного компонента. 

Метою статті є уточнення дефініції «технічне мислення», 
окреслення шляхів розвитку технічного мислення учнів у процесі 
реалізації завдань освітньої галузі «Технології». 

Виклад основного матеріалу. Термін «технічне мислення» відносно 
недавно став широковживаним у психологічних і педагогічних 
літературних джерелах. Пріоритету його залучення до наукового обігу 
належить П. Енгельмейєру, який зазначав, що «…існує особливий склад 
розуму, який можна назвати технічним» [Энгельмаер, 1912: с. 48]. При 
цьому технічне мислення розглядали, як діяльність, спрямовану на 
самостійне формування і розв’язання технічних завдань. 

Історія вивчення специфіки технічного мислення розпочата  в працях 
С. Рубінштейна та Б. Теплова, присвячених практичному мисленню. 
Передусім С. Рубінштейн розумів під практичним мисленням діяльність, 
здійснювану під час практики і націлену на розв’язання практичних 
завдань. Він акцентував увагу на винятковому значенні спостережливості 
та уваги як необхідних складників практичного мислення, а також на 
вмінні швидко змінювати думки на дії та навпаки [Рубинштейн, 2000] 
Б. Теплов зазначав, що практичне мислення безпосередньо належить до 
практичної діяльності, у процесі якої відразу підлягає перевірці 
[Теплов, 1985]. 

У дослідженнях зарубіжних науковців Г. Кайзера,В. Кайзера, 
В. Ланге наголошено, що розвиток творчого мислення є «проблемою 
основоположною для технічного мислення». При цьому вони не 
пов’язують поняття «технічне мислення» із концепцією практичного 
мислення, а визнають його специфічну структуру. Учені визначають 
форми технічного мислення і намагаються розкрити його психологічну 
структуру, а також порушують проблему його формування шляхом 
систематичного навчання розв’язання відібраних систем задач. 

Уперше поняття «технічне мислення» як психолого-педагогічна 
проблема було проаналізовано Т. Кудрявцевим [Кудрявцев, 1975], який 
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висунув гіпотезу щодо його трикомпонентної структури, у якій 
поняттєвий, образний і практичний компоненти мисленнєвої діяльності 
посідають рівноправні позиції і перебувають у складаній взаємодії: 

    образ 
 
                        
 
                           поняття                                       дія 
 
На думку Т. Кудрявцева, тлумачити поняття «технічне мислення» 

необхідно з урахуванням завдань, які постають перед людиною в процесі 
технічної праці й вимог, що їх висуває технічна інформація до діяльності 
суб’єкта [Кудрявцев, 1977]. 

Узагальнення наукових здобутків із проблеми технічного мислення 
уможливлює  виокремлення характерних особливостей цього різновиду 
мислення. Низка авторів [Дегтярев, 2009; Кудрявцев, 1975] обґрунтовує 
думку про те, що особливості технічного мислення мають безпосередній 
зв’язок із специфікою технічних об’єктів. Так, технічні об’єкти − не що 
інше, як створені людиною для своїх потреб системи, які характеризуються 
передусім призначенням, низкою пов’язаних з ним матеріально-
предметних характеристик (маса, форма, габарити, взаємне розташування 
частин, потужність, продуктивність), призначенням, функціональною 
структурою системи – сукупністю підсистем і зв’язків між ними. Вихід із 
ладу або відсутність будь-якої підсистеми спричиняє неможливість 
функціонування об’єкта відповідно до його призначення. У свою чергу 
підсистеми можуть складатись із субпідсистем, кожна з яких має своє 
окреме призначення, принципи його забезпечення та інші системні 
характеристики [Дегтярев, 2009]. 

Системність технічних об’єктів визначає важливу особливість 
технічного інтелекту – мислити системно, виходячи із призначення об’єкта 
та знань про сутність взаємодії предметів і явищ. 

Технічне мислення характеризується тим, що мисленнєві операції 
(аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація) розвиваються в 
технічній діяльності, яка ґрунтується на специфічному поняттєво-
образному апараті. 

Відомо, що технічні об’єкти певним чином описуються, що дозволяє 
відновити потрібний об’єкт й забезпечити його використання. Традиційно 
«мовою» описування технічних об’єктів є різноманітні схеми, креслення, 
графіки, співвідносні з різними характеристиками технічних об’єктів 
(матеріально-предметними, системними). Один технічний об’єкт може 
мати декілька взаємодоповнювальних словесних і наочних описів, які є 
засобами навчання людини технік. У технічному мисленні образи, якими 
оперує людина, специфічні. Інформація про характеристики технічного 
об’єкта задається не готовими образами, а системою абстрактних 
графічних знаків і ліній (креслень, схем). При цьому креслення не дає 
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готового образу того чи іншого поняття, його потрібно самостійно 
уявити.Дієвість технічного мислення значною мірою визначається тим, 
наскільки «відпрацьовані» в образі технічного мислення взаємозв’язки між 
його системними і матеріально-предметними характеристиками 
[Дегтярев, 2009]. 

У процесі мислення людина оперує поняттями, і тут важливе 
значення має образ. Дослідження дають підстави стверджувати, що 
образний компонент діяльності відіграє суттєву роль під час первинного 
засвоєння певного обсягу теоретичних знань, виконуючи при цьому 
функцію своєрідної опори, полегшуючи процес засвоєння і конкретизуючи 
поняття, що формується. Однак при розв’язанні багатьох технічних задач 
поняттєвий і образний компоненти тісно пов’язані  і є рівноправними в 
загальному процесі мисленнєвої діяльності. 

Будь-яке теоретично-технічне мислення, як правило, перевіряється 
практикою. Виявлений у зв’язку із цим теоретико-практичний характер 
технічного мислення є однією з його особливостей, що висуває низку 
вимог до процесу технічної підготовки молоді. Одна з них – це перевірка 
теорії практикою, а практики теорією. Якщо відносно інших різновидів 
мисленнєвої діяльності можна стверджувати, що в них на окремих етапах 
переважають або теоретичний (абстрактний), або практичний (наочно-
діяльнісний) складові, то стосовно технічного мислення слід зазначити, що 
воно є міцним сплавом мисленнєвих і практичних дій у їх взаємозамінності 
і взаємопереходах [Кудрявцев, 1977]. Саме така специфіка, сутнісно 
виявлена в переходах від поняттєвих форм відображення об’єкта до 
відображення його засобами мови і навпаки в аспекті розв’язуваної задачі, 
спричинила характеристику технічного мислення як понятійно-образно-
практичного за своєю структурою. При цьому теоретичні й практичні дії 
утворюють єдність, інтегрованість, яка характеризується тісною 
взаємодією і взаємопереходами. До теоретичних дій належать формування 
нових понять у сфері техніки і використання вже відомих. 

Загальний висновок щодо проведених досліджень із проблеми 
технічного мислення можна сформулювати так: недостатній розвиток хоча 
б одного із складників (поняття, образу, дії) може спричинити невдачу в 
розв’язанні технічних завдань. 

Наступна специфічна особливість технічного мислення – його 
оперативність, яка полягає як в умінні застосовувати свої знання в 
найрізноманітніших умовах, так і в розв’язанні задач за обмежений час. 
«Основна характеристика технічного мислення – його оперативність – 
формується в тих видах діяльності, які потребують умінь переходити від 
знакових систем описання об’єкта (схеми, креслення і т.п.) до його 
системного осмислення (зрозуміти, як працює такий пристрій або модель) і 
матеріально-предметних характеристик, без яких неможливо щось зробити 
реально» [Кудрявцев, 1977]. 

Будь-яка діяльність людини, у тому числі й мислення, виникає як 
наслідок якихось спонукань, стимулів. Спонуканням до мислення може 
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бути ситуація, у якій виникла проблема, задача в широкому розумінні 
слова. Це підтверджується і визначенням терміна «технічне мислення». 
Наприклад, «під технічним мисленням розуміють такий різновид 
розумової діяльності, який полягає в тому, що в процесі узагальнення й 
опосередкованого пізнання дійсності відбувається розв’язання людиною 
тих чи інших виробничо-технічних задач» [Евдокимов, 1970], або технічне 
мислення визначають, як «комплекс інтелектуальних процесів і їх 
результатів, які забезпечують розв’язання задач професійно-технічної 
діяльності (конструкторських, технологічних, тих, що виникають у процесі 
обслуговування та ремонту устаткування тощо)» [Дегтярев, 2009]. 

Науковцімають різні погляди щодо правомірності віднесення 
мисленнєвих процесів, які відбуваються під час розв’язання технологічних 
задач, до технічного мислення. У ті часи, коли не розмежовували поняття 
«техніка» і «технологія», таке ототожнення мало місце. Хоча, на нашу 
думку, у цьому випадку коректно було б говорити про наявність техніко-
технологічного мислення. У наш час, коли є всі підстави диференціювати 
зазначені терміни, доречно виокремлювати технічне і технологічне 
мислення. Про технічне мислення говорять у тому випадку, коли мета і 
завдання мислення реалізовуються за допомогою техніки, і в результаті 
мисленнєвої діяльності створюється якась матеріальна річ: конструкція, 
інструмент, машина. Такий різновид мислення доречно ще називати 
конструкторсько-технічним. Проте відомо, що технічне мислення 
виявляється не тількипри конструюванні технічних об’єктів, а й при 
їхобслуговуванні, ремонті, експлуатації тощо, іншими словами – при 
розв’язанні задач технічного спрямування. Узагальнюючи сказане, можна 
стверджувати: технічне мислення – це процес узагальнювального 
опосередкованого відображення у свідомості людини об’єктивної дійсності 
в тій її частині, яку називають технічною. 

Важливим завданням трудового навчання молодого покоління є 
залучення молоді до здобуття технічних знань, підвищення їх 
політехнічного кругозору та розвиток технічного мислення. 

Початковим моментом мисленнєвого процесу вважають проблемну 
ситуацію, а основним критерієм її існування є принцип суперечності. 

Суперечності у процесі пізнання (навчання) виникають між 
завданнями пізнавального спрямування, що виникли в процесі 
життєдіяльності й навчання, та наявним рівнем знань, розуміння і 
розвитку. До них належать зокрема, такі суперечності [Кудрявцев, 1977]: 
між наявними знаннями  й новими умовами їх практичного використання; 
між теоретично можливим шляхом розв’язання задачі й практичною 
нездійсненністю і недоцільністю обраного способу; між різноманітністю 
можливих дій і необхідністю вибору найбільш доцільної, раціональної; між 
звичними способами використання знань і необхідністю їх застосування в 
нових практичних умовах; між «статичним» характером схематичних 
технічних зображень і необхідністю побачити в них «динамічні процеси»; 
між усталеним баченням одного і того ж зовнішнього вигляду 



Тhe Journal of Humanities № 34                                                        Рedagogics 

52 

принципового схематичного зображення і багатоманітністю 
конструкторського оформлення конкретного технічного пристрою. 

Дослідники [Кудрявцев, 1975] провідною дидактичною умовою 
розвитку технічного мислення вважають необхідність розвитку 
просторової уяви, здатності оперувати подумки елементами технічних 
об’єктів. 

У розвитку технічного мислення учнів можна виокремити три 
основні дидактичні принципи: 

1. Розвиток технічного мислення школярів повинен відповідати 
логіці їх трудової діяльності – від виготовлення до конструювання. 

2. Основними методами навчання має бути формування в учнів 
узагальнених технічних уявлень відповідно до етапів трудового процесу і 
залучення їх до розв’язання творчих задач, які тісно пов’язані з процесом 
праці і з його об’єктами. 

3. Вибір об’єктів праці повинен здійснюватися відповідно до 
цільового призначення – необхідності підвищення пізнавальної і 
політехнічної значущості навчального процесу, можливості залучення 
учнів до технічної творчої діяльності, яка, наприклад, може полягати в 
розв’язанні задач, спрямованих на виготовлення і вдосконалення 
конструкцій технічних об’єктів. 

Зазначені принципи ефективно реалізуються в освітній галузі 
«Технології», основною метою якої є формування проектно-технологічної і 
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів з метою розвитку їх 
творчих здібностей і соціалізації в суспільстві. Завданнями галузі є: 

 формування цілісного уявлення про розвиток матеріального 
виробництва, роль техніки і технологій у суспільному розвитку; 

 ознайомлення школярів із виробничим середовищем, 
традиційними і перспективними технологіями обробки матеріалів; 

 розвиток технологічних умінь і навичок учнів; 
 реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної 

діяльності [Державний стандарт базової і повної середньої освіти…]. 
Окреслені завдання втілюються в процесі вивчення шкільних 

предметів «трудове навчання» та «технології», в основі яких лежить 
проектно-технологічна діяльність учнів. Такий спосіб організації 
навчально-виховного процесу вможливлює виявлення здібностей і 
уподобань кожного учня, формування його трудових і технологічних 
навичок, розвиток технічного мислення, креативності.  Зазначені предмети 
не тільки ознайомлюють учнів з різноманітними виробничими 
технологіями, а й навчають їх застосовувати технічні знання до 
розв’язання творчих завдань у процесі розробки творчих проектів, 
пройшовши шлях від задуму до його реалізації у вигляді виготовленого 
виробу. 

Висновки. Отже, проектно-технологічна діяльність учнів, 
передбачена в процесі реалізації завдань освітньої галузі «Технології», 
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якнайкраще сприяє розвитку в них технічного мислення як провідного 
чинника в орієнтації школярів на інженерні професії. 
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УДК 37.378 
Тетяна Кучай 

 
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ У ЯПОНІЇ 
 
У статті розглядається моральне виховання учнів початкових класів Японії. Значну роль 

у розв’язанні проблеми морально-духовного розвитку молодших школярів відіграє взаємозв’язок 
морального виховання з іншими предметами, що вивчаються, адже елементи морального 
виховання мають бути присутніми на кожному уроці з будь-якого предмета. Викладач повинен 
загострювати увагу учнів в необхідних місцях та намагатися навчати дітей як з точки зору 
навчання знанням з предметів, так і з позиції морального вихованця. Моральному вихованню 
учнів початкових класів навчальним планом відводиться немала кількість годин. До того ж 
моральні аспекти використовуються при викладанні всіх предметів, при здійсненні позакласної 
та позашкільної діяльності, у результаті чого розвиваються у школярів моральні якості.  

Ключові слова: моральне виховання, учень, учитель, початкові класи, Японія. 
 
В статье рассматривается нравственное воспитание учащихся начальных классов 

Японии. Значительную роль в решении проблемы морально-духовного развития младших 
школьников играет взаимосвязь нравственного воспитания с другими изучаемыми предметами, 
ведь элементы нравственного воспитания должны присутствовать на каждом уроке по 
любому предмету. Преподаватель должен заострять внимание учащихся и пытаться учить 
детей как с точки зрения обучения знаниям по предметам, так и с позиции моральной личности. 
Нравственному воспитанию младших школьников учебным планом отводится немалое 
количество часов. К тому же моральные аспекты используются при преподавании всех 
предметов, при осуществлении внеклассной и внешкольной деятельности, в результате чего 
развиваются у школьников нравственные качества. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, ученик, учитель, начальные классы, Япония. 
 
This paper deals with the moral education of primary school pupils in Japan. Important role in 

solving the problems of moral and spiritual development of younger schoolchildren play the relationship 
of moral education with other subjects studied, because the elements of moral education should be 
presented on every lesson of every subject. The teacher should focus the students in the right place and 
try to teach children both in terms of knowledge of the subjects of study, and upbringing of the moral 
personality. Primary school curriculum provides not a small number of hours for moral education. 
Furthermore, the moral aspects used in the teaching of all subjects in the exercise of extra-curricula 
activities, resulting in students developing moral character. Moral education primary school curriculum 
play no small number of hours. Furthermore, the moral aspects used in teaching all subjects and extra-
curricula activities, resulting in students’ developing of moral character. 

Key words: moral education, student, teacher, primary school, Japan. 
 
Постановка проблеми. У шкільній системі Японії добре розвинена 

система морального виховання (сюсін), яка являє собою уроки морального 
виховання, заняття спеціальної шкільної діяльності, використання 
моральних аспектів при викладанні всіх предметних дисциплін, 
позакласної та позашкільної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою морального 
виховання в Японії займалися вчені Г. Беляєв., В. Біблер, А. Кочкіна, 
О. Михайліченко, В. Нанівска, В. Пронніков, А. Сбруєва та ін. 

Мета написання статті. Охарактеризувати, як у працях учених 
представлена проблема морального виховання в початкових школах 
Японії. 

До навчального процесу Японії уведено ряд предметів, що сприяють 
морально-духовному розвитку: «Моральне виховання», «Спеціальна 
шкільна діяльність, які сприяють формуванню в дітей вищих моральних 
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якостей, почуття патріотизму, здібностей до співпереживання 
[Maruyama, 2013].  

Виклад основного матеріалу. Згідно з навчальним планом, моральне 
виховання являє собою обов’язковий навчальний предмет упродовж усього 
обов’язкового дев’ятирічного циклу навчання. Однак, як зазначає 
А. Кочкіна, зміст і форми проведення занять із цього предмета 
визначаються органами освіти в кожній префектурі. Може варіюватися і 
кількість годин – від однієї до чотирьох годин на тиждень; зміст уроків 
також може змінюватися відповідно до ситуації у префектурі 
[Кочкина, 2008]. 

Що стосується мережі годин, що відведені навчальним планом на 
предмет «Моральне виховання», то зазначимо, що у першому класі на його 
вивчення відводиться 34 год. на рік, що становить 4,12% від загальної 
кількості навчальних годин на рік; у 2-6 класах 3,5 год., що становить: у 
2 класі – 3,85%, у 3 класі – 3,6%, у 4-6 класах – 3,45%. 

Предмет «Спеціальна діяльність» охоплює в початковій школі такі 
види діяльності : шкільні та класні збори, гурткова робота, різні церемонії, 
екскурсії, спортивні змагання, користування бібліотекою, заняття з гігієни, 
правил безпеки тощо [Сбруєва, 1999]. 

Уключення в шкільні програми Японії спеціального навчання, 
спрямованого на розвиток психічних функцій, можна розглядати не тільки 
як часткове педагогічне досягнення, але і як вияв загального світогляду, що 
склався в межах японської культурної традиції [Михайличенко, 1997]. 

Що стосується дисципліни «Спеціальна діяльність», то на її вивчення 
в першому класі відводиться 34 год. на рік, у 2-3 – по 35 год., у 4-6 – по 70 
год., що у відсотковому відношенні становить: у першому класі – 4,12%, у 
другому – 3,85%, у третьому – 3,6%, у 4-6 кл. – по 6,9%. Разом на моральне 
виховання в початковій школі, ураховуючи лише дисципліни, що визначені 
навчальним планом, відводиться така кількість годин: 1 клас – 8,24%, 
2 клас – 7,70%, 3 клас – 7,45%, 4-6 кл. – по 10,35%. 

Виконання названих видів діяльності на уроках і в позаурочний час у 
період позакласної та позашкільної діяльності пов’язані із засвоєнням 
соціальних норм через формування навичок групової діяльності. Зокрема, 
при здійсненні морального виховання в сім’ї необхідно дотримуватися 
одного й того ж курсу при вихованні учнів у сім’ї і школі, порозуміння і 
співробітництва між сім’єю і школою. 

Значну роль у розв’язанні проблеми морально-духовного розвитку 
молодших школярів відіграє взаємозв’язок морального виховання з 
іншими предметами, що вивчаються, адже елементи морального виховання 
мають бути присутніми на кожному уроці з будь-якого предмета. Викладач 
повинен загострювати увагу учнів на потрібних нюансах та намагатися 
навчати дітей як з точки зору навчання знанням з предметів, так і з позиції 
морального вихованця. Наприклад, при викладанні японської мови 
необхідно в дітей викликати бажання вживати красиву японську мову, а 
також красиво писати ієрогліфи; при викладанні природознавства 
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виховувати в дітей поважне ставлення до природи, бажання її оберігати; на 
уроках фізвиховання – повагу до правил та норм безпеки, розвивати себе 
фізичного тощо [Михайличенко, 1997]. 

Отже, моральному вихованню учнів початкових класів навчальним 
планом відводиться немала кількість годин. До того ж моральні аспекти 
використовуються при викладанні всіх предметів, при здійсненні 
позакласної та позашкільної діяльності, у результаті чого розвиваються у 
школярів моральні якості.  

До поняття «моральні якості» входять: 
 моральне судження – формування навичок розумової діяльності 

(здійснення самоаналізу, усвідомлення мотивів поведінки, здатність 
відрізняти свої думки і вчинки від думок і вчинків інших людей); 

 моральне відчуття – вивчення того, як установити та визначити свої 
почуття та як відчувати почуття інших людей; 

 практична воля – ставити мету, що спонукає до дій, прийняття 
рішень та планування програми дій [Михайличенко, 1997]. 

Під моральними якостями розуміють специфічний розвиток 
основних психічних функцій: мислення, почуття, волю. Рівномірний 
розвиток цих функцій сучасна психологічна наука вважає обов’язковими 
для здорової особистості [Михайличенко, 1997]. 

У роботі «Освіта і виховання в Японії та Китаї: історико-
теоретичний аспект» О. Михайличенко визначає напрями морального 
виховання: 

 упровадження певних соціальних норм у свідомість молоді у 
вигляді моральних цінностей і формування групової свідомості; 

 «інтернаціональне» виховання у зв’язку з орієнтацією японської 
держави на експансію в сучасних умовах широких міжнародних контактів; 

 упровадження думки про причетність кожної дитини до японських 
традицій як їх нащадків та майбутніх творців [Михайличенко, 1997]. 

У японській школі важливу роль у соціалізації майбутніх громадян 
уже більше як сто років відіграє навчальний предмет «Моральне 
виховання». В сучасній програмі курсу визначені такі основні цілі: 
формування громадянина Японії, запровадження соціальних норм у 
свідомість молоді у формі моральних цінностей, формування групової 
свідомості і почуття громадського обов’язку, усвідомлення необхідності 
бути дисциплінованим і працелюбним [Сбруєва, 1999]. 

Для виконання завдань, визначених цілями й напрямами морального 
виховання, в інструкціях Міністерства освіти чітко сформульовано п’ять 
етико-педагогічних правил, яких мають дотримуватися вчителі з метою 
успішного формування громадянина Японії: етичне виховання – це не 
однобічне навіювання норм, а спосіб життя. Учитель керує спілкуванням 
дітей шляхом свого прикладу участі в ньому; етичне виховання спрямоване 
на формування певних навичок – самоаналізу своєї поведінки, думок, 
почуттів; здібностей до самостійних рішень і дій; готовності відповідати за 
їх наслідки; навчити дитину усвідомлювати інтереси інших, свою 
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залежність від суспільства; основна форма етичного виховання – 
організація групової діяльності й чітке усвідомлення в ній кожним своєї 
ролі; навчити учнів сприймати проблеми групи, як свої особисті, 
усвідомлювати, що норм життя в групі потрібно всім дотримуватися 
[Нурутдинова, 2006]. 

Крім названих правил (умов), яких мають дотримуватися вчителі при 
формуванні громадянина Японії, значну роль для розв’язання названої 
проблеми відіграє психологічний тиск, що одержав назву 
«екзаменаційного пекла», якого зазнають діти в результаті підготовки до 
вступних екзаменів. Цей фактор, однак, виховує почуття конформізму, 
слухняності, а також старанність [Соколов, 1982]. 

Програма предмета «Моральне виховання» включає 28 тем, які, як 
зазначає А. Буров, поділяються на три групи. Перша група пов’язана з 
поняттям «обов’язок вдячності», що усвідомлюється школярами, як 
відчуття приналежності до свого класу, школи, групи; як вдячність 
батькові, учителеві, як визнання свого місця в рамках дозволеного, 
обов’язків підкоритися старшим і вищестоячим, обмеження, з однієї 
сторони, і гарантії прав – з іншої [Железняк, 1999]. 

Друга група тем спрямована на виховання активної людини, коли 
праця розглядається як внесок у «загальну велику справу», де традиційна 
покірність, пригнічуючи особисту ініціативу, народжує звичку думати й 
діяти спільно. Японська мораль «б’є по гвіздку», який стирчить із дошки – 
концепція «належного місця». 

Третя група має завдання привчити школяра сприймати суспільні 
норми поведінки, як внутрішньо необхідні. Основною категорією є: 
«обов’язок честі», зміст якої виражають слова: «традиція зобов’язує», 
«поступай як прийнято, інакше люди осудять і відвернуться». 

Японець при спілкуванні вибирає належне або неналежне, щоб не 
«втратити обличчя», виходячи із всепроникаючої субординації, щоб 
автоматично не одержати покарання від богів. Краще вибирати мовчання 
[Библер, 1989]. 

Однак, потрібно ураховувати недоліки, що відчувалися при вивченні 
28 тем щороку (відсутність можливості вивчати поглиблено більш важливі 
питання та враховувати вікові особливості учнів; слабкий взаємозв’язок 
між темами тощо) [Нанивская, 1983].  

Як зазначає О. Михайліченко, на основі з чотирьох аспектів (блоків) 
Міністерство освіти Японії постановило вивчати ряд тем поглиблено на 
кожному із 6 років навчання в початковій школі [Михайличенко, 1997], 
також мають місце прийоми повтору упродовж року для закріплення. У 
таблиці (табл. 1) представлено зміни, внесені до навчального плану і 
навчальної програми з морального виховання в початковій школі. 
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Таблиця 1 
Кількість тем, що вивчається по кожному блоку морального 

виховання на кожному з етапів навчання в початковій школі 
Клас 

 
Блок (аспект) 

1 – 2 клас 3 – 4 клас 5 – 6 клас 

Ставлення до себе 4 5 6 
Ставлення до інших людей 4 4 5 
Ставлення до природи і піднесеного 

(божественного) начала 
3 3 3 

Ставлення до колективу, суспільства 3 6 8 
УСЬОГО 14 18 22 

 
Програми морального виховання визначені для кожної вікової 

категорії учнів початкової школи: 1-2 класи – навчання основним правилам 
поведінки; 3-4 класи – додержання норм громадської поведінки у 
щоденному житті; 5-6 класи – як бути корисним суспільству 
[Political ideology…, 1991]. 

Розглядаючи групову етику, звертають увагу на те, що в якості однієї 
з головних рис особистості «громадянина Японії» та «японського 
національного характеру» виступає «групова свідомість». Сучасна 
японська модель морального виховання нормативна й егалітарна. 
Егалітаризм, як зазначено у Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови, це теорія, що проповідує усунення соціальних 
відмінностей та соціальної нерівності шляхом загальної зрівняльності 
[Бусел, 2003].  

Як зазначає Г. Беляєв, специфічний егалітаризм традиційної східної 
виховної системи – це примат етики общинного духу над індивідуальними 
відмінностями [Беляев, 2013]. 

Методика навчання моральних істин спрямована не на їх 
прищеплення, не на сугестивність. Її мета – допомогти дітям самостійно 
засвоїти певні моральні цінності [Кочкина, 2008]. 

Висновки. Із зазначеного видно, що змінений навчальний план більш 
осучаснений, гнучкий, адже він дає можливість окремі теми вивчати більш 
глибоко й відповідно до віку учнів, до того ж передбачено повторення й 
закріплення окремих тем, причому на розсуд учителя. Ефективність 
системи морального виховання в японській школі досягається наявністю 
уроків морального виховання, спеціальних підручників, посібників, а 
також взаємодією сім’ї та школи у виховному процесі. 

Отже, шкільна система морального виховання «сюсін» являє собою: 
уроки морального виховання, знання яких закріплюються упродовж усього 
навчального процесу; використання моральних аспектів усіх предметних 
дисциплін шляхом створення особливої психологічної атмосфери, що 
сприяє моральному вихованню; заняття «особливої діяльності» (токубецу 
кацудо), які пов’язані із засвоєнням соціальних норм через формування 
навичок групової діяльності під час трудових, спортивних і культурних 
заходів; позакласна діяльність учнів; позашкільна діяльність – стосунки в 
сім’ї, з друзями, використання ЗМІ тощо. 
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Ольга Леганькова 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
У статті представлено актуальність розробки електронних освітніх ресурсів для вищої 

педагогічної освіти в контексті сучасних змін соціокультурної ситуації. Подано обґрунтування 
поняття електронних навчально-методичних комплексів на підставі «Положення про 
електронний навчально-методичний комплекс із дисциплін для вищих навчальних закладів 
Республіки Білорусь». Показано необхідність систематизації наявних напрацювань щодо 
створення електронних навчально-методичних комплексів, формування єдиного підходу до 
окреслення його компонентів, визначення загальної термінологічної бази та вимог до змістового 
наповнення модулів. Проаналізовано характерні ознаки навчально-методичних комплексів як 
засобу розвитку особистості студента. Описано характеристику типової структури 
електронних навчально-методичних комплексів. Дано порівняння понять «навчальний модуль», 
«модуль електронного навчально-методичного комплексу». У структурі електронного 
навчально-методичного комплексу представлені: довідково-інформаційний модуль, контрольно-
діагностичний модуль, інтерактивний модуль. Розкрито зміст і вимоги до матеріалів довідково-
інформаційного модуля електронного навчально-методичного комплексу. Описано зміст і 
принципи розробки контрольно-діагностичного модуля електронного навчально-методичного 
комплексу. Проаналізовано структуру та можливості поглиблення змісту інтерактивного 
модуля електронного навчально-методичного комплексу. Запропоновано напрями подальшого 
вирішення проблеми щодо розробки, створення та впровадження електронних навчально-
методичних комплексів відповідно до вимог стандартів системи менеджменту якості. 

Ключові слова: електронні освітні ресурси, вища освіта, підготовка педагогів, 
електронний навчально-методичний комплекс, навчальний модуль, довідково-інформаційний 
модуль, контрольно-діагностичний модуль, інтерактивний модуль. 

 
В статье обозначена актуальность разработки электронных образовательных ресурсов 

для высшего педагогического образования в контексте изменения современной социокультурной 
ситуации. Дано обоснование понятия электронных учебно-методических комплексов на 
основании «Положения об электронном учебно-методическом комплексе по дисциплине для 
высших учебных заведений Республики Беларусь». Показана необходимость систематизации 
имеющихся наработок в области создания электронных учебно-методических комплексов, 
формировании единого подхода к выделению его компонентов, установление общей 
терминологической базы, требований к содержательному наполнению модулей. 
Проанализированы характеристики учебно-методических комплексов как средства развития 
личности студента. Описаны характеристики типичной структуры электронных учебно-
методических комплексов. Дано сравнение понятий «учебный модуль», «модуль электронного 
учебно-методического комплекса». В структуре электронного учебно-методического комплекса 
представлены: справочно-информационный модуль, контрольно-диагностический модуль, 
интерактивный модуль. Раскрыты содержание и требования к материалам справочно-
информационного модуля электронного учебно-методического комплекса. Описаны содержание 
и принципы разработки контрольно-диагностического модуля электронного учебно-
методического комплекса. Проанализированы структура и возможности углубления 
содержания интерактивного модуля электронного учебно-методического комплекса. 
Предлагается направление дальнейшей разработки проблемы создания и внедрения электронных 
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учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями стандартов системы 
менеджмента качества. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, высшее образование, 
подготовка педагогов, электронный учебно-методический комплекс, учебный модуль, справочно-
информационный модуль, контрольно-диагностический модуль, интерактивный модуль.  

 
In the article the topicality of electronic educational resources development for higher 

pedagogical education in the context of changes in a modern sociocultural situation is designated. The 
substantiation in the concept of electronic educational and methodical complexes on the basis of 
«Regulations on electronic educational and methodical complex on discipline for higher educational 
institutions in the Republic of Belarus» is given. The necessity of systematization  the available practices 
in the sphere of creation of the electronic educational and methodical complexes,  the formation of a 
unified approach to the allocation of its components, the establishment of the general terminology 
database and the requirements for content filling modules are shown. We analyzed the characteristics of 
electronic educational and methodical complexes as a means of the student's personality development. 
Characteristics of typical structure of electronic educational and methodical complexes are described. 
We gave the comparison of the concepts of «educational module», «module of an electronic educational 
and methodical complex». In the structure of an electronic educational and methodical complex the 
reference module, the control and diagnostic module, the interactive module are presented. The contents 
and the requirements to the materials of the reference module of an electronic educational and 
methodical complex are revealed. The contents and principles of the control and diagnostic module of 
an electronic educational and methodical complex development are described. We analyzed the 
structure and possibilities of deepening the content of an interactive module of an electronic educational 
and methodical complex. The direction of further development such a problem as the creation and 
introduction of electronic educational and methodical complexes according to the requirements of 
quality management system standards is offered. 

Key words: electronic educational resources, higher education, teacher training, electronic 
educational and methodical complex, training module, reference module, control and diagnostic 
module, interactive module. 

 
Постановка проблемы. Миссия образования в контексте изменения 

социокультурной ситуации развития в целом претерпевает незначительные 
изменения – его цель обеспечить растущему человеку понимание 
действительности, развитие его способностей и потребностей, сформировать 
у личности умения действовать в сложной ситуации. Однако, поскольку 
образование стало носить непрерывный характер, а место и характер 
взаимоотношений человека с миром изменяются невероятно быстрыми 
темпами, это порождает закономерную потребность в активном развитии 
средств образования. Особенно актуальным становится использование 
современных средств обучения при подготовке будущих педагогов разных 
профилей, поскольку только владея такими средствами, они смогут на 
равных взаимодействовать с подрастающим поколением, активно 
принимающим все вызовы информационной эпохи.  

Анализ последних исследований и публикаций. Данный факт 
подчёркивает академик Д. Фельдштейн, говоря о необходимости 
объективной оценки и учёта в процессе образования «…особенностей 
преобразования современного растущего человека в реально 
преобразованном мире…» [Фельдштейн, 2013]. Анализ образовательной 
среды учреждения высшего образования педагогического профиля в первую 
очередь связан непосредственно со спецификой и учебно-методическим 
обеспечением учебных дисциплин, осваиваемых студентом на разных 
ступенях образовательного процесса. Содержание образовательного 
процесса, а также формы и методы его реализации выступают в качестве 
основы непосредственного педагогического взаимодействия и выработки 
системы профессиональных компетенций будущих специалистов. 
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Смена образовательных стандартов и компетентностный подход к 
обучению ставит перед системой высшего образования новые задачи. В 
контексте разработки содержания образования возрастает роль системных, 
многофункциональных средств обучения, освоение которых позволит 
реализовать как задачи возрастного периода, так и формировать 
профессиональные компетенции в широком круге обучающих задач из 
разных сфер взаимодействия между людьми.  

В соответствии с Программой «Комплексная информатизация 
системы образования Республики Беларусь на 2007-2010 годы», 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
1 марта 2007 г. № 265 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 67, 5/24853), отраслевой программой «Электронный 
учебник» по разработке электронных образовательных ресурсов для 
системы образования Республики Беларусь на 2007-2010 годы 
(утвержденной постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 129), разработано и используется 
«Положению об электронном учебно-методическом комплексе по 
дисциплине для высших учебных заведений Республики Беларусь» 
(29.12.2008 г.) [Положение об электронном учебно-методическом 
комплексе по дисциплине для высших учебных заведений Республики 
Беларусь, 2012], которое определяет порядок разработки и использования в 
образовательном процессе электронных учебно-методичеких комплексов 
по дисциплине, и применяется в вузах независимо от их формы 
собственности и подчиненности.  

Реализация «Стратегии развития информационного общества в 
Республике Беларусь на период до 2015 г.» (постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 09.08.2010, № 1174 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь, 18.08.2010, № 197, 5/32317) способствует 
интенсивному развитию информационных технологий в сфере 
образования, внедрению электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК) для поддержки учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Нарастающая актуальность 
использования ЭУМК в процессе реализации основных и дополнительных 
образовательных программ подготовки специалистов высшей 
квалификации настоятельно требует систематизации  и обобщения 
имеющихся подходов к разработке учебно-методического обеспечения по 
ряду основных дисциплин, обеспечивающих подготовку специалистов в 
той или иной области. 

Формирование целей статьи. В данной статье будет представлен 
анализ подходов к содержательному наполнению и характеру 
структурирования материалов ЭУМК для высшего педагогического 
образования, реализованный в контексте выполнения НИР отраслевой 
научно-технической программы «Разработка электронных 
образовательных ресурсов для дошкольного, общего среднего, 
специального, высшего педагогического и дополнительного образования 



Гуманітарний вісник № 34                                                               Педагогіка 

63 

педагогических работников» («Электронные образовательные ресурсы») 
на 2012-2014 годы в рамках задания 03.03 «Разработать справочно-
информационные, контрольно-диагностические и интерактивные модули 
электронных учебно-методических комплексов для высшего 
педагогического образования» (№ ГР 20122555, 2012-2014 гг.). 

Изложение основного материала. Смена образовательной 
парадигмы с традиционной, характерной для индустриального общества, 
на инновационную, характерную для постиндустриального, 
информатизированного общества – ведущая тенденция инновационных 
изменений в системе современного образования. На современном этапе 
развития образования при большом интересе и активизации работы по 
созданию ЭУМК для высшего педагогического образования не существует, 
однако, общепринятого подхода к выделению его компонентов, единой 
терминологической базы, требований к содержательному наполнению 
модулей.  

В настоящее время в нашей стране идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями 
в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 
Содержание образования обогащается новыми процессуальными 
умениями, развитием способностей оперирования информацией, 
творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на 
индивидуализацию образовательных программ. Возникает потребность в 
осмыслении новых педагогических возможностей, связанных с 
применением современных информационных технологий в системе 
подготовки будущих педагогов. Применение в учебном процессе ЭУМК 
позволяет не просто повысить эффективность профессиональной 
подготовки, но и обеспечить формирование у них опыта работы с 
учебными электронными изданиями/ресурсами, научить процедуре 
усвоения материала в рамках виртуальной дидактической среды 
[Алтайцев, 2012, Башмаков, 2003, Гура, 2007, Жук, 2010, Роберт, 2008]. 

Индивидуализация как инновационная тенденция в образовании, 
связана с тем, что в место жесткого, обязательного для всех восхождения 
по образовательным ступеням появляется пространство с 
индивидуальными образовательными программами (траекториями). 
Свобода и открытость такого образования выражаются и в том, что 
образовательную программу можно проходить в индивидуальном темпе. 
Соответственно, смена парадигмы образования сопровождается 
потребностью в новых контрольно-оценочных средствах. ЭУМК призван 
стимулировать студентов к саморегуляции учебно-познавательной 
деятельности, активизировать общепрофессиональные и специальные 
(предметные) умения и навыки; повышать роль самостоятельной работы 
при подготовке к занятиям (лекционным и практическим); создавать 
условия для успешной сдачи экзамена или зачета по дисциплине 
[Алтайцев, 2012]. Таким образом, актуальность выбранного направления 
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исследования определяется необходимостью разрешения противоречий 
между: потенциальными дидактическими возможностями ЭУМК в системе 
профессиональной подготовки будущих педагогов и отсутствием 
технологии их проектирования, отражающей специфику изучаемых 
дисциплин профессионального цикла и будущей профессионально-
педагогической деятельности выпускников педагогических вузов. 

В работах Н. Апатовой, Д. Аветисяна, С. Жданова, В. Извозчикова, 
Ю. Катхановой, С. Каракозова, Т. Лавиной, М. Марченко, Е. Машбица, 
И. Роберт, O. Филатова, Т. Чемодановой и др. сформулированы основные 
положения разработок электронных образовательных ресурсов. При этом 
подготовку ЭУМК в первую очередь следует начать с составления (или 
тщательного анализа уже имеющейся) модели будущего специалиста. 
Традиционный образовательный процесс, в основном, направлен на 
решение обучающих задач, в то время как работодатели ждут от 
выпускников умений действовать в реальных ситуациях. Модель 
специалиста должна дать ответ на вопрос, какими именно компетенциями 
должен овладеть будущий специалист.  

Согласно «Методическим рекомендациям разработчикам 
электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам для 
высших учебных заведений Республики Беларусь» (29.12.2008 г.) 
[Методические рекомендации разработчикам электронных учебно-
методических комплексов по дисциплинам для высших учебных заведений 
Республики Беларусь, 2012] в зависимости от типа учебной дисциплины 
структурирование содержания учебного материала может быть различным: 
для дисциплин физико-математического и технического направлений – 
целесообразно с помощью матриц и графов; для дисциплин гуманитарного 
цикла наиболее целесообразен комплексно-блочный метод, основанный на 
смысловом анализе содержания учебных элементов и всей совокупности 
связей между ними. Сущность комплексно-блочного метода состоит в том, 
содержание учебной дисциплины разбивается на смысловые блоки для 
создания структурно-логической схемы, ведущим видом связи между 
которыми является функционально-смысловая связь. Такие смысловые 
блоки, как правило, именуются модулями «учебный модуль – единица 
ЭУМКД, содержащая необходимую и достаточную информацию для 
изучения раздела (разделов) учебной дисциплины [Положение об 
электронном учебно-методическом комплексе по дисциплине для высших 
учебных заведений Республики Беларусь, 2012]». В зависимости от объёма 
учебной дисциплины и формы образовательного процесса ЭУМК учебной 
дисциплины для учреждения высшего педагогического образования, может 
быть разным по сложности. При большом объёме работы рекомендована 
разработка его по частям, чаще всего по видам занятий, а не по темам.  

Электронный учебно-методический комплекс, как правило, состоит 
из нескольких учебных модулей, соответствующих основным разделам 
учебной дисциплины. При этом в состав каждого учебного модуля 
включаются элементы учебно-методических комплексов реализующие 
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различные образовательные задачи: справочно-информационные, 
контрольно-диагностические и интерактивные. Таким образом, 
структурирование материала ЭУМК происходит в двух направлениях: 
тематическом (модули в соответствии с содержанием учебной 
дисциплины) и учебно-методическом в соответствии с этапами 
образовательного процесса (получение, переработка и усвоение 
информации, формирование компетенций). Такая структурная организация 
может порождать трудности в понимании взаимосвязи материала при 
использовании единого понятия «учебный модуль» в контексте 
организации материала по различным основаниям (тематическому и 
структурно-методическому). 

В контексте структурирования материалов ЭУМК для высшего 
педагогического образования следует дифференцировать два понятия 
«учебный модуль» и «модуль электронного учебного комплекса». Понятие 
«учебный модуль» содержательно соответствует приведённому выше. 
Количество и название тематических модулей в структуре ЭУМК 
соответствует внутренней логике содержания материала учебной 
дисциплины, а также логике автора ЭУМК [Макаров, 2001]. Понятие 
«модуль электронного учебного комплекса» связано со способом 
организации учебного процесса, зависит от набора подлежащих освоению 
знаний, умений, сформированных компетенций, которым должен 
соответствовать обучающийся по завершении модуля. Модуль ЭУМК 
является относительно завершенным его компонентом, нацеленным на 
решение определенного круга образовательных задач. 

Опираясь на основные положения нового образовательного 
стандарта, учебно-методическая работа по созданию модулей ЭУМК для 
высшего педагогического образования должна строиться в направлении и с 
учетом принципов практического применения психолого-педагогических 
знаний в процессе социального и профессионального становления 
личности, формирования социально-личностных и межпредметных 
компетенций выпускника вуза. При разработке должны учитываться 
основные положения современных концепций развития личности и 
педагогические принципы, методы и технологии, обеспечивающие 
эффективность процесса личностного развития. Модули ЭУМК, как 
правило, представлены тремя видами: справочно-информационные, 
контрольно-диагностические и интерактивные.  

Справочно-информационные модули электронных учебно-
методических комплексов могут быть представлены как наборы 
мультимедийных ресурсов, учебные базы данных, справочно-
энциклопедические издания и др., которые будут использованы для 
обеспечения общей информационной поддержки учебного процесса, 
нацелены для использования в качестве исходного материала при решении 
различных учебных задач, создания информационно-образовательной 
среды учреждений образования, для использования при изучении разделов 
и тем учебных предметов (дисциплин), организации самостоятельной 
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учебно-познавательной, творческой, проблемно-поисковой, научно-
исследовательской деятельности обучающихся. Для создания модуля 
данного вида не достаточно перевести имеющийся объём информации по 
учебной дисциплине в электронный вид. Материалы справочно-
информационных модулей должны соответствовать следующим 
дидактическим требованиям: адаптивности (приспособляемость 
информационных образовательных ресурсов к индивидуальным 
возможностям обучающегося), интерактивности (должно иметь место 
взаимодействие обучающегося с электронным образовательным ресурсом), 
реализации возможностей компьютерной визуализации учебной 
информации, развития интеллектуального потенциала обучающегося 
(формирование разнообразных стилей мышления и др.), системности и 
структурно-функциональной связанности, полноты (целостности) и 
непрерывности дидактического цикла обучения (должны предоставлять 
возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах 
одного сеанса работы) [Чернилевский, 2002]. 

Контрольно-диагностические модули электронных учебно-
методических комплексов включают электронные тренажеры, практикумы, 
тестирующие системы и др., используемые для: создания предметных баз 
данных, позволяющих формировать самостоятельные, контрольные, 
проверочные, диагностические работы, тестовые задания; организовывать 
текущий, тематический, периодический, итоговый контроль результатов 
учебной деятельности обучающихся; самооценки обучающимися уровня 
освоения знаний, овладения умениями, навыками, способами 
деятельности. 

Наличие фактических знаний и умений применять их на практике 
при решении конкретных задач является необходимым, но недостаточным 
условием формирования системы знаний, адекватной системе 
соответствующей науки. Как известно, в современном мире в качестве 
ключевых компетенций человека, на достижение которых направлено 
педагогическое сопровождение, признаются компетенции, относящиеся к 
владению устной и письменной коммуникацией, современными 
информационными технологиями, способности к самообразованию и 
личностному саморазвитию (В. Хутмахер). Освоение этих компетенций 
достигается не только в процессе традиционных форм вузовского 
образования – лекций, семинарских, практических, лабораторных и других 
видов академических занятий, но и на этапе контроля знаний – устные и 
письменные опросы, проведение зачётов и экзаменов; бланковые и 
компьютерные формы тестирования. 

Таким образом, система первичного изложения знаний должна 
дополняться итоговой системой контроля и диагностики уровня их 
усвоения, адекватного понимания и осмысления. Очевидно, что основным 
условиям в контексте проблемы следует принимать необходимость 
текущего, промежуточного и итогового контроля, что обеспечит 
возможность оперативной коррекции знаний при возникновении 
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индивидуальных проблем их системного освоения. В контрольно-
диагностическом модуле должна отразиться модель личности будущего 
специалиста посредством включения двух видов диагностических 
материалов: разного рода форм контроля знаний и диагностики 
академической самоэффективности студентов. Конкретными средствами 
контроля системности знаний могут быть: разработка планов деятельности 
(наблюдений за поведением и деятельностью, проведения беседы, план 
эксперимента ит.п.); регулярный контроль усвоения основных понятий 
(словарь ключевых понятий); включение знаний в другое содержание 
(метод парафраз); построение структурно-логических схем и др. 

Интерактивные технологии ориентированы на более широкое 
взаимодействие учащихся не только с педагогом, но и друг с другом и на 
доминирование активности учащихся в процессе обучения. Они могут 
быть использованы как в условиях традиционного обучения (на дневной 
форме получения образования), так и при заочной или дистанционной 
формах обучения. Интерактивные модули – это учебные проекты, деловые 
и ролевые игры, симуляторы и социальные тренажеры. Все эти формы 
проведения занятий объединены общим арсеналом образовательных 
средств: обучающиеся участвуют в совместной деятельности, принимают 
самостоятельные решения, а педагог только задает правила и выступает в 
роли модератора. Образовательный результат большинства таких модулей 
– это развитие способностей и компетенций, присвоение образцов 
деятельности, а не только приобретение знаний. Модуль должен решать 
актуальные задачи современного образования, участники модуля должны 
включаться в социально-востребованную деятельность. 

Разработка структуры и содержания интерактивных модулей ЭУМК 
для высшего педагогического образования должно строится на базе 
подходов к организации интерактивного взаимодействия в рамках 
аудиторной работы и возможностей трансформации его в дистанционное 
при помощи использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Основным средством донесения образовательного содержания должно 
стать взаимодействие (на базе как аудиторной, так и внеаудиторной 
работы): педагог – учащиеся, учащиеся – учащиеся, учащиеся – ЭОР 
(модули ЭУМК), справочно-информационные – контрольно-
диагностические – интерактивный модули ЭУМК. Интерактивный модуль 
ЭУМК обеспечивает решение актуальных задач современного 
образования, посредством активизации познавательной мотивации 
обучающихся, фасилитатором которой выступает включение каждого в 
рефлексивную деятельность, самооценивание, социальное сравнение, 
построение и реализацию собственной программы корректировки 
академической самоэффективности. 

Залогом транслируемости и дальнейшего распространения 
технологии ЭУМК является соответствие следующим требованиям: 
дифференциация понятий «учебный модуль» и «модуль ЭУМК», 
структурно функциональная связь между учебными модулями, модуль 
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ЭУМК должен быть детально описан автором и пригоден для передачи 
другим педагогам и коллективам, критическими условиями реализации 
модуля не должно быть уникальное/дорогостоящее оборудования, 
программное обеспечение или личные данные автора. 

Выводы и перспективы. Таким образом, эффективность процесса 
разработки и использования ЭУМК во многом зависит от содержательного 
наполнения учебных дисциплин, логики процесса образования, 
системности полученных знаний и интеграции их в научно-
исследовательскую и практическую деятельность, расширения 
возможностей создания индивидуальной образовательной траектории, 
которая бы органично сочеталась с характером учебных дисциплин, 
читаемых на всех этапах подготовки специалиста, предоставления 
возможностей для самостоятельной работы и самоанализа, посредством 
разработки соответствующего методического инструментария в системе 
электронных образовательных ресурсов. 

Перспективным направлением разработки и внедрения ЭУМК 
является разработка и обоснование модели управления качеством данного 
вида учебно-методических материалов в соответствии с требованиями 
стандартов системы менеджмента качества. 
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Ольга Лисак 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ СПРИЯННЯ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 
МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

 
У статті розглянуті основні педагогічні умови формування європейської мобільності 

майбутніх фахівців економічного профілю. Розкрито поняття «європейська мобільність 
майбутніх фахівців економічного профілю». Після аналізу критеріїв сформованості європейської 
мобільності майбутніх фахівців економічного профілю було розроблено технологію створення 
відповідних педагогічних умов. Вона складалася із упровадження методичних рекомендацій та 
спецсемінару, що мали на меті підвищення готовності студентів до європейської мобільності.  
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В експерименті з упровадження даних педагогічних умов брали участь дві групи 
студентів економічних спеціальностей, із яких було виділено експериментальну та контрольну 
групи. Ми визначили та порівняли рівень сформованості європейської мобільності до та після 
експерименту. Дані показали, що в експериментальній групі відбулося значне підвищення 
сформованості європейської мобільності, у той час, як у контрольній групі змін майже не було. 
Це підтвердило ефективність визначених нами педагогічних умов та технології їх 
упровадження.   

Ключові слова: європейська мобільність, педагогічні умови формування європейської 
мобільності майбутніх фахівців економічного профілю, експериментальна група, контрольна 
група, експериментальне навчання, критерії сформованості європейської мобільності.  

 
В статье рассмотрены основные педагогические условия формирования европейской 

мобильности будущих специалистов экономического профиля. Раскрыто понятие «европейская 
мобильность будущих специалистов экономического профиля». После анализа критериев 
сформированности европейской мобильности будущих специалистов экономического профиля 
была разработана технология создания соответствующих педагогических условий. Она 
состояла из внедрения методических рекомендаций и спецсеминар, имевших целью повышения 
готовности студентов к европейской мобильности. 

В эксперименте по внедрению данных педагогических условий участвовали две группы 
студентов экономических специальностей, среди которых было выделено экспериментальную и 
контрольную группы. Мы определили и сравнили уровень сформированности европейской 
мобильности до и после эксперимента. Данные показали, что в экспериментальной группе 
произошло значительное повышение сформированности европейской мобильности, в то время, 
как в контрольной группе изменений почти не было. Это подтвердило эффективность 
определенных нами педагогических условий и технологии их внедрения. 

Ключевые слова: европейская мобильность, педагогические условия формирования 
европейской мобильности будущих специалистов экономического профиля, экспериментальная 
группа, контрольная группа, экспериментальное обучение, критерии сформированности 
европейской мобильности. 

 
It is becoming increasingly difficult to ignore the growing expansion of outbound academic 

mobility in Ukraine. However, very little empirical research has been carried out to outline the way 
mobility programs which are organized in particular educational institutions. The aim of this study was 
therefore to investigate the effectiveness of pedagogical conditions to create favorable environment for 
the development of European mobility and the technology of their implementation. The article describes 
the main pedagogical conditions of European mobility of the future specialists in economics. These 
conditions include maintaining appropriate level of motivation, providing information basis for students 
and improving language expertise. Besides, it covers the concept of European mobility of the future 
specialists in economics. After analyzing the formation criteria of future European mobility of 
specialists in economics (motivation, information, language expertise, readiness) was developed 
technology to create appropriate pedagogical conditions. It consisted of the implementation of 
guidelines and special seminars that aimed to increase students' readiness for European mobility. 

In the experiment of the implementation of defined pedagogical conditions were involved two 
groups of students of economic specialties, which were subdivided into experimental and control 
groups. Two groups of students were taught by two different methods: one group was taught according 
to traditional curriculum, while a second group included use of technology to implement pegagogical 
conditions to form European mobility. We determined and compared the level of development of 
European mobility before and after the experiment. The two groups were assessed in the same way after 
an experiment. The data showed that in the experimental group there was a significant increase in 
formation of European mobility, while in the control group was almost no change. This confirmed the 
effectiveness defined pedagogical conditions and technology of their implementation. 

Keywords. European mobility, pedagogical conditions of European mobility of the future 
experts of economics, experimental group, control group, experimental studies, the criteria for 
formation of European mobility. 

 
Постановка проблеми. Останніми роками інноваціям в освіті 

приділяється пильна увага, отже, питання академічної мобільності та 
формування в майбутнього фахівця готовності до неї набуває все більше 
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важливості. Розвиток академічної мобільності пов'язаний як із питаннями 
євроінтеграції України, так і із загальними реформами у вищій освіті, 
спрямованими на її інтернаціоналізацію. Тим не менш, питання виконання 
конкретних заходів у ВНЗ, що мають на меті збільшення частки студентів 
із досвідом навчання та стажування за кордоном, не є достатньо 
дослідженим. На сьогодні формування умов в освітньому процесі, які б 
сприяли формуванню європейської мобільності – інтегрованої риси 
характеру, що виявляється у психологічній та академічній готовності 
майбутнього фахівця брати участь у програмах міжнародного 
обміну/грантових та стипендійних програмах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед західних учених, 
яких турбують питання академічної мобільності та європейської 
мобільності як такої, можна назвати Ф. Альтбаха (Philip Altbach), Ханса да 
Віта (Hans de Wit), Лайн Вебрік (Line Verbik), М. ван дер Венде 
(Wende M. van der), Яна Садлака , Бернд Вехтер (Bernd Wächter), Ульріх 
Тайхлер (Ulrich Teichler), С. Вінсен-Ланкрін (Stéphan Vincent-Lancrin). 

Формування сприятливих умов для академічної мобільності та 
погляд на сучасного мобільного студента розглядають А. Мокій та 
І. Лапшина, а також О. Кислова і Л. Сокурянська, які аналізують 
академічну мобільність сучасного українського студентства, вивчають 
чинники академічної еміграції студентської молоді. Питаннями організації 
мобільності студентів у плані порівняності українських дипломів 
займається Н. Гуляєва. На прикладі Французько-українського інституту 
управління КНТЕУ (Київського національного торговельно-економічного 
університету), який існує із 2010 року можна побачити, як українські 
студенти, навчаючись в Україні, можуть отримати  державний диплом 
Франції.   

Мета написання статті: 
  визначити поняття «європейська мобільність майбутніх фахівців 

економічного профілю»; 
  окреслити педагогічні умови формування європейської мобільності 

майбутніх фахівців економічного профілю; 
  охарактеризувати технологію впровадження педагогічних умов; 
  експериментально перевірити ефективність розробленої технології. 
Виклад основного матеріалу. Поширення мобільності студентів та 

викладачів є провідним напрямом  розвитку вищої освіти України та країн 
Євросоюзу. Закон України про вищу освіту визначає академічну 
мобільність, як можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому 
навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її 
межами. Передбачається створення єдиної державної електронної бази з 
питань освіти, що міститиме реєстр документів про вищу освіту з 
відомостями про документи, видані іноземними вищими навчальними 
закладами, але визнані центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки. Створюються сприятливі умові шляхом пропонування 
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академічних відпусток – навчання чи стажування в освітніх і наукових 
установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для 
перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи 
договорами між вищими навчальними закладами [Закон …, 2014: с. 1]. 
Остання редакція Закону про вищу освіту, Примірне положення про 
академічну мобільність демонструють основні підходи та готують основу 
до подальшого поширення явища академічної мобільності у вищій освіті 
[Наказ …, 2013: с. 1.2-1.4].  

Для практичної підготовки до застування всіх положень, що 
стосуються академічної мобільності, було розпочато проект з 
імплементації Закону про вищу освіту. У сфері інтернаціоналізації та 
мобільності планується отримати такі результати: збільшення кількості 
спільних програм та відповідно обмінів серед викладачів та студентів між 
українськими університетами та між українськими і закордонними ВНЗ, 
збільшення частки викладачів з іноземними дипломами про освіту та 
науковими ступенями, збільшення частки іноземних студентів з 
розвинутих країн. Очікується, що частка магістерських програм із 
подвійним дипломом у партнерстві з іншим українським ВНЗ складатиме 
2% до 2020 року для дослідницьких ВНЗ, з іноземними ВНЗ – 5% до 
2020 року для дослідницьких ВНЗ. Частка учасників програм обміну з 
українськими ВНЗ серед загалу студентів зросте до 5% до 2020 року серед 
усіх ВНЗ, а частка учасників програм обміну із закордонними ВНЗ серед 
загалу студентів – 3% до 2020 року [Імплементація…, 2014]. 

У той час, як держава розробляє законодавче та правове підґрунтя 
мобільності студентів, ВНЗ повинні звернути значну увагу на формування 
готовності майбутніх фахівців до участі у програмах мобільності. Адже 
при відсутності мотивації спеціальних знань з питань мобільності, 
іншомовних компетенцій у студентів досягти зазначених вище показників 
буде важко навіть за сприятливої законодавчої бази.  

Європейська мобільність майбутніх фахівців економічного профілю 
являє собою інтегровану рису характеру, що виявляється в наступному: 
психологічній та академічній готовності студентів до навчання в освітніх 
закладах Європейського Союзу; обізнаності з основними програмами 
мобільності, умінням відшуковувати необхідну інформацію про навчання 
за кордоном, знанні процедури подання заявок на навчання, визнання 
документів про освіту; знання іноземних мов на високому рівні; умінні 
об’єктивно оцінювати свої сильні сторони та вчитися компенсувати слабкі. 
Європейська мобільність формує здатність для вільного переміщення 
студентів, викладачів, дослідників, адміністраторів у цих просторах з 
метою академічного і загальнокультурного взаємозбагачення в межах 
Європейського Союзу, що для майбутніх фахівців має значну цінність не 
лише під час навчання, а й під час працевлаштування 
[Національний, 2011: с. 74]. 

Педагогічні умови – це зовнішні та внутрішні обставини організації 
навчального процесу та соціуму загалом, які впливають на таку 
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інтегровану якість особистості, як європейська мобільність На основі 
виконаного теоретичного дослідження та практичного дослідження були 
визначені такі педагогічні умови формування європейської мобільності 
майбутніх фахівців економічного профілю: 

1. Створення позитивної мотиваційної настанови у студентів. 
2. Створення належного рівня поінформованості. Уключає в себе 

дві допоміжні умови: інформування щодо системи академічного визнання 
та інформування щодо особливостей програм навчання за кордоном.  

3. Забезпечення достатнього рівня володіння іноземними 
мовами. 

Нами було визначено такі критерії сформованості  європейської 
мобільності: 

  мотивація; 
  поінформованість; 
  готовність до участі у програмах мобільності; 
  знання іноземної мови. 
Нами було розроблено технологію створення зазначених 

педагогічних умов формування європейської мобільності майбутніх 
фахівців економічного профілю, яка потім була експериментально 
перевірена.  

Технологія складалася з поступового створення позитивної 
мотиваційної настанови та належного рівня в комбінації із забезпеченням 
достатнього рівня володіння іноземними мовами, результатом її було 
формування готовності майбутніх фахівців до академічної мобільності. Це 
відбувалося шляхом упровадження в навчальний процес методичних 
рекомендацій для формування готовності до участі у програмах 
європейської мобільності та спецсемінару «Мобільність в умовах 
Європейського простору вищої освіти». 

Методичні рекомендації мають на меті сформувати у студентів 
бажання та зацікавленість щодо навчання за кордоном, розказати про 
основні грантоутворюючі та стипендіальні програми, а також сформувати 
навички, необхідні у відборі щодо навчання за кордоном або отримання 
стипендій/грантів. Методичні рекомендації складаються з трьох частин. 
Перша частина дає загальне розуміння академічної мобільності, основних 
переваг та особливостей участі в програмах мобільності. Друга частина 
безпосередньо навчає студентів заповнювати анкети, писати резюме та 
мотиваційного листа, надає приклади застосування рекомендаційних 
листів. Для кожного з вищевказаних документів подається корисна лексика 
та фрази, надаються поради щодо написання і приклади, і лише потім 
студенти мають створити власний пакет документів. Третя частина дає 
подальші рекомендації щодо вивчення академічної англійської мови.  

Спецсемінар «Мобільність в умовах Європейського простору вищої 
освіти» являє собою вузькопрофільний курс у рамках вивчення іноземної 
мови за професійним спрямуванням. Він складається із 7 практичних 
занять та одного контрольного заняття. Спецсемінар об’єднує дві мети: 
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поглибити знання студентів з англійської мови та сформувати 
мотиваційну, інформаційну базу і готовність студентів до формування 
європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю.  

Спецсемінар відбувається у формі практичних занять та за змістовим 
наповненням пов’язаний з основним курсом англійської мови за 
професійним спрямуванням. На практичних заняттях використовуються 
такі форми організації роботи: бесіда, міні-лекція, обговорення, перегляд 
презентацій, веб-квест.  

Метою спецсемінару є формування європейської мобільності 
майбутніх фахівців економічного профілю. 

Експериментальне навчання проводилося на базі Київського 
національного торговельно-економічного університету. В експерименті 
брали участь 60 студентів економічних спеціальностей, які склали 
експериментальну та контрольну групу.  

На констатувальному етапі експерименту нами було 
продіагностовано  ступінь прояву кожного критерію сформованості 
європейської мобільності та визначено сукупні показники різних рівнів 
сформованості європейської мобільності у майбутніх фахівців 
економічного профілю: недостатнього, елементарного, базового, 
достатнього та творчого.  

Розглянемо показники, отримані на констатувальному етапі 
(Табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники сформованості європейської мобільності майбутніх фахівців 

економічного профілю на констатувальному етапі експерименту (у %) 
 

Рівні сформованості 
європейської мобільності 

Кількість студентів 
ЕГ КГ 

Недостатній 20 (3) 13,3 (2) 
Елементарний 27 (4) 27 (4) 
Базовий 46 (7) 60 (9) 
Достатній 6 (1) - 
Творчий - - 
 
Як свідчать дані таблиці, загальна картина рівнів сформованості 

європейської мобільності в ЕГ та КГ приблизно однакова: жоден студент 
не досяг творчого рівня сформованості європейської мобільності; 6% 
студентів ЕГ та жоден із КГ мають достатній рівень; більшість майбутніх 
фахівців (46% у ЕГ та 60% у КГ) було діагностовано на базовому рівні; 
решту було діагностовано на елементарному та недостатньому рівнях.  

Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що формування 
європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю шляхом 
створення визначених педагогічних умов (створення позитивної 
мотиваційної настанови у студентів; створення належного рівня 
поінформованості та забезпечення достатнього рівня володіння 
іноземними мовами), надасть можливість заповнити пробіли в знаннях 
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студентів та забезпечити високий рівень сформованості європейської 
мобільності, якого неможливо досягти за існуючими навчальними планами.  

Подальша робота в цьому напрямі відбувалася через застосування 
технології впровадження педагогічних умов формування європейської 
мобільності майбутніх фахівців економічного профілю.  

Після проведення експериментального впровадження технології 
створення педагогічних умов формування європейської мобільності 
майбутніх фахівців економічного профілю було проведене повторне 
діагностування кожного з критеріїв сформованості європейської 
мобільності, на основі яких визначили загальний рівень сформованості 
європейської мобільності.  

Наведемо динаміку змін у кожній із груп до та після експерименту 
(Діаграма 1 та Діаграма 2).  

Діаграма 1 
Динаміка рівнів сформованості європейської мобільності майбутніх 

фахівців економічного профілю у ЕГ 
 

  
 

Дані діаграми демонструють, як у ЕГ відбувалося зменшення кількості 
студентів з рівнем сформованості європейської мобільності від недостатнього 
до базового, та значне збільшення кількості студентів із достатнім та творчим 
рівнем. Таким чином, більшість студентів (більше 50%) мають достатній та 
творчий рівень європейської мобільності. 
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Діаграма 2 
Динаміка рівнів сформованості європейської мобільності майбутніх 

майбутніх фахівців економічного профілю у КГ

 
 
Діаграма наочно засвідчує, що у студентів КГ сталися лише незначні 

зміни, а деяке збільшення кількості студентів із базовим рівнем 
сформованості європейської мобільності можна пояснити тим, що 
студенти обох груп спілкувалися між собою, і тому студенти КГ могли 
дізнаватися про участь у програмах мобільності через однокурсників. 

Результати формування європейської мобільності майбутніх фахівців 
економічного профілю дозволяють зробити висновок, що комплексна 
робота з упровадження педагогічних умов формування європейської 
мобільності, яка полягала у застосуванні у навчальному процесі спецкурсу 
«Мобільність в умовах Європейського простору вищої освіти» та 
методичних рекомендацій для формування готовності до участі у 
програмах європейської мобільності, дозволити підвищити мотивацію 
студентів до участі у програмах академічного обміну, значно покращити 
ситуацію з поінформуванням студентів, забезпечили рівень володіння 
іноземною мовою, який дозволить навчатися і в іноземних ВНЗ та суттєво 
підвищити загальну готовність студентів до академічної мобільності.  

Таким чином було доведено ефективність пелагічних умов та 
застосування методики їх упровадження у навчальний процес  

Висновки. Формування інтегрованої риси характеру, яка відповідає 
за готовність та бажання студентів долучатися до академічної мобільності, 
потребує цілеспрямованої діяльності з боку адміністрації вищих 
навчальних закладів, викладачів, керівників підрозділів та завідувачів 
кафедр. Традиційні програми та навчальні плани не забезпечують 
комплексного підходу до формування європейської мобільності майбутніх 
фахівців економічного профілю, отже, необхідні додаткові заходи для 
створення та реалізації педагогічних умов формування європейської 
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мобільності. Запропонована технологія   впровадження педагогічних умов 
формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного 
профілю була перевірена експериментально та довела свою ефективність, 
тому надалі може використовуватися в практиці підготовки фахівців-
економістів. 
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УДК 378.784+[613.6: 612.78] 

Олена Маруфенко 
 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

ДО ГОЛОСОВОГО ЗДОРОВ’Я 
 
У статті актуалізується проблема ціннісного ставлення майбутніх учителів музичного 

мистецтва до власного голосового здоров’я. Обрана проблема аналізується з точки зору теорії і 
практики вокальної підготовки студентів-музикантів вищих педагогічних навчальних закладів.  

Аналізуються специфічні особливості умов праці професіоналів голосу, зокрема вчителів 
музичного мистецтва, визначаються їх варіативні та неваріативні складові. Відношення 
вчителя музичного мистецтва до варіативних умов праці розглядається, як характеристика 
рівня ціннісного ставлення до голосового здоров’я. Пропонується використання копінг-
стратегій для подолання стресових ситуацій. Виявляється залежність особистісної позиції 
щодо реалізації голосозбережувального потенціалу студентів-музикантів у практиці вокальної 
підготовки від локус-контролю, міри активності та психологічних новоутворень. 
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Презентуються рівні ціннісного ставлення до голосозбереження майбутніх учителів 
музичного мистецтва (захисний, компенсаторний, адаптаційний, стратегічний), надається їх 
характеристика. Наводяться результати констатувального дослідження, за якими ціннісне 
ставлення студентів-музикантів до збереження та зміцнення голосового здоров’я в цілому 
знаходиться на компенсаторному рівні. Акцентується увага на тому, що за період навчання за 
традиційною методикою зростає кількість студентів-музикантів у компенсаторній на 
стратегічній групах за рахунок захисної та адаптаційної. Надається порівняльний аналіз 
результатів констатувального експерименту, який свідчить, що в цілому у процесі вокальної 
підготовки за традиційною методикою ціннісне ставлення студентів-музикантів до 
збереження та зміцнення голосового здоров’я зростає дуже повільно, змінюючись кількісно, але 
не якісно. Поступове формування більш високого рівня ціннісного ставлення до збереження та 
зміцнення голосового здоров’я визначається як одне з основних завдань вокальної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Ключові слова: голосове здоров’я, професіонали голосу, вчитель музики, 
голосозбереження, голосозміцнення, ціннісне ставлення, копінг-стратегії, локус контролю. 

 
В статье актуализируется проблема ценностного отношения будущих учителей 

музыкального искусства к собственному голосовому здоровью. Выбранная проблема 
анализируется с точки зрения теории и практики вокальной подготовки студентов-музыкантов 
высших педагогических учебных заведений. 

Анализируются специфические особенности условий труда профессионалов голоса, в 
частности учителей музыкального искусства, определяются их вариативные и невариативные 
составляющие. Отношение учителя музыкального искусства к вариативным условиям труда 
рассматривается, как характеристика уровня ценностного отношения к голосовому здоровью. 
Предлагается использование копинг-стратегий для преодоления стрессовых ситуаций. 
Выявляется зависимость личностной позиции по реализации голососохранительного потенциала 
студентов-музыкантов в практике вокальной подготовки от локус-контроля, меры активности 
и психологических новообразований. 

Презентуются уровни ценностного отношения к голососбереганию будущих учителей 
музыкального искусства (защитный, компенсаторный, адаптационный, стратегический), 
предоставляется их характеристика. Приводятся результаты констатирующего исследования, 
по которым ценностное отношение студентов-музыкантов к сохранению и укреплению 
голосового здоровья в целом находится на компенсаторном уровне. Акцентируется внимание на 
том, что за период обучения по традиционной методике растет количество студентов-
музыкантов в компенсаторной и стратегической группах за счет защитной и адаптационной. 
Предоставляется сравнительный анализ результатов констатирующего эксперимента, 
который свидетельствует, что в целом в процессе вокальной подготовки по традиционной 
методике ценностное отношение студентов-музыкантов к сохранению и укреплению голосового 
здоровья растет очень медленно, изменяясь количественно, но не качественно. Постепенное 
формирование более высокого уровня ценностного отношения к сохранению и укреплению 
голосового здоровья определяется, как одна из основных задач вокальной подготовки будущих 
учителей музыкального искусства. 

Ключевые слова: голосовое здоровье, профессионалы голоса, учитель музыки, 
голососохранение, голосоукрепление, ценностное отношение, копинг-стратегии, локус контроля. 

 
This article actualizes the valued attitude of future music teachers to the problem of their own 

vocal health. The chosen problem is analyzed in terms of theory and practice of vocal training of 
students-musicians of higher educational pedagogical institutions. 

The specific characteristics of work conditions of voice professionals, particularly teachers of 
music are analyzed, their variable and non-variable components are determined. The attitude of music 
teachers to variable work conditions is seen as a characteristic of valued attitude to vocal health. It is 
proposed to use coping strategies to overcome stressful situations. The dependence of personal position 
as to implementation of voice saving potential of student-musicians in the practice of vocal training on 
locus of control, degree of activity and psychological formations are determined. 

Levels of valued attitude to voice saving of future music teachers (protective, compensatory, 
adaptive, strategic) are presented, their characteristics are given. The results of ascertaining research 
are given according to which students’ valued attitude to saving and strengthening their vocal health is 
in general on the compensatory level. Attention is focused on the fact that during the period of study on 
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the traditional method the number of students-musicians in compensatory and strategic groups is 
increasing at the expense of protective and adaptive ones.  

The comparative analysis of ascertaining experiment shows that in general, the process of vocal 
training on the traditional method of value attitude of student musicians to saving and strengthening of 
voice health is growing very slowly, changing quantitatively but not qualitatively. The gradual 
formation of a higher level of valued attitude to saving and strengthening vocal health is defined as one 
of the main tasks of vocal training of future teachers of music. 

Key words: vocal health, voice professionals, music teacher, voice saving, voice strengthening, 
valued attitude, coping strategies, locus of control. 

 
Постановка проблеми. Вокальна підготовленість учителя 

музичного мистецтва до професійної діяльності займає одне з провідних 
місць у складі його професіограми і визначає не тільки якість володіння 
власним голосом та наявність умінь вокального виховання школярів, а і 
професійну захищеність як наявність знань, умінь та навичок збереження 
основного професійного інструмента – власного голосового апарату. Однак 
останнім часом усе більш актуальними для вчителя музичного мистецтва 
стають проблеми збереження голосового потенціалу, що в умовах 
сучасного навчального процесу з його інноваційними технологіями, 
збільшенням обсягу інформації, постійно зростаючими вимогами є досить 
складним явищем. Прагнення до підвищення власної 
конкурентоспроможності змушує вчителя пред’являти до себе все нові та 
нові вимоги, що призводить до постійного перегляду власних резервів: 
інтелектуального, психологічного та фізичного рівнів. Голосові та 
психологічні перевантаження постають причиною зниження ефективності 
роботи голосового апарату, виникаючого фізіологічного дискомфорту в 
гортані, невпевненості у своїх професійних можливостях. 

Аналіз останніх актуальних досліджень і публікацій. 
Теоретичною базою дослідження проблем голосозбереження майбутніх 
учителів музичного мистецтва є напрацювання фізіологів, психологів, 
медиків та фахівців, які досліджують ці проблеми на стикові різних 
галузей наукового пізнання (А. Акопіан, З. Анікеєва, Л. Вашлаєва, 
В. Гніліцький, М. Єникеєв, А. Маджуга, Л. Мітіна, Т. Озерчук, Л. Рудін, 
J. Mattiske, V. Morton, N. Roy, A. Russell, L. Solberg та ін.). Проблеми 
гігієни голосового апарату та його захисту постійно знаходяться в зоні 
уваги теоретиків та практиків вокальної підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва (Л. Василенко, О. Маруфенко, О. Матвєєва, 
А. Менабені, Л. Пашкіна, О. Прядко, Г. Стасько, Т. Ткаченко, Л. Тоцька, 
Г. Урбанович, Ю. Юцевич та ін.). Але, на жаль, проблема формування 
особистого ціннісного ставлення майбутнього вчителя музичного 
мистецтва до власного голосового здоров’я є недостатньо дослідженою.  

Отже, метою написання статті є визначення рівнів ціннісного 
ставлення до голосозбереження майбутніх учителів музичного мистецтва в 
теорії і практиці вокальної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми збереження здоров’я 
останнім часом привертають увагу спеціалістів різних напрямів майже всіх 
країн світу, оскільки прийшло усвідомлення того, що найвищою цінністю 
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суспільства є людина з її індивідуальним світосприйняттям та творчими 
здібностями. То ж збереження здоров’я розглядається не тільки в 
індивідуальному спрямуванні. Розробляються програми по збереженню 
здоров’я різних вікових груп населення, розглядаються умови збереження 
здоров’я людей різних професій, розробляються теоретико-методичні 
основи освіти, що не лише зберігає, але й творить здоров’я.  

Науково-теоретична розробка цієї проблеми дозволила відокремити 
п’ять стратегій особистості відносно власного голосового здоров’я: 
стратегію здоров’язбереження, стратегію здоров’яформування, стратегію 
здоров’язабезпечення, стратегію здоров’язбудування, стратегію 
здоров’ятворення [Маджуга, 2011: с. 92]. Детальніший аналіз 
запропонованої класифікації встановив, що в її основі лежить принцип 
зростання: від збереження до творіння; кожний досягнутий, утілений у 
життя рівень стратегії є основою для розбудови стратегії наступного рівня; 
існує залежність готовності до стратегії якісно нового рівня від зростання 
ціннісного відношення особистості до здоров’я (як власного, так і 
оточення). Проведений аналіз дозволяє визначити провідну роль 
мотиваційного підґрунтя при формуванні та реалізації здоров’язберігаючих 
стратегій. Мотиваційна складова є не тільки передумовою процесу 
збереження здоров’я, вона є його постійною рушійною силою. 

Відношення вчителя музичного мистецтва до власного здоров’я має 
чітке професійне спрямування, оскільки для фахівця в галузі мистецької 
освіти голосове здоров’я як складова загального здоров’я є його 
професійним здоров’ям. Отже, у ракурсі нашого дослідження ми 
проаналізуємо проблеми голосозбереження та голосозміцнення в теорії та 
практиці вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Голос учителя музичного мистецтва є інструментом роз’яснення 
естетичних, культурологічних, музичних, вокальних завдань на уроці; 
еталоном, на який орієнтується у своїй навчальній діяльності учень; 
інструментом впливу на процес оволодіння учнями необхідними 
музичними, вокальними, вокально-хоровими вміннями та навичками 
[Маруфенко, 2013: с. 102]. Голос є унікальним полем діагностики: він 
відображає внутрішній стан людини як цілісної субстанції: якщо «очі – 
дзеркало душі» (Л. Толстой), то голос – дзеркало всього сутнісного в 
людині як душевного, так і духовного, що впливає на фізичне. Стан 
голосового здоров’я вчителя музичного мистецтва, його вплив на якість 
праці, а іноді й можливість працювати за фахом ставить учителя не просто 
до ряду професіоналів голосу, а до групи ризику в цьому ряду.  

Дослідження З. Анікєєвої [Анікєєва, 2011] специфічних особливостей 
умов праці професіоналів голосу дозволило визначити, що санітарно-
гігієнічні умови праці професіоналів голосу, як мінімум, дискомфортні; 
голосове навантаження нерівномірне; чергування режиму праці та 
відпочинку нераціональне; нервово-емоційна напруга праці 
характеризується, як висока. 
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Окрім того, у зв’язку з «виробничою необхідністю» частина 
професіоналів голосу часто працює в стані легкого нездужання, що складає 
передумови для захворювань голосового апарату. А нерівномірне за часом 
і ступенем відповідальності голосове навантаження З.Анікєєва розглядає, 
як стресові ситуації, що є підґрунтям «формування схильності щодо 
неадекватних невротичних реакцій, розвитку захворювань нервової 
системи та функціональних порушень голосу [Анікєєва, 2011]». 
Розглядаючи умови праці викладачів, З. Анікєєва [Анікєєва, 2011] 
підкреслює, що, незважаючи на досить велике нормативне навантаження 
протягом тижня, викладачі беруть додаткове навантаження і працюють зі 
значним перевищенням голосових норм дня та тижня в цілому.  

У дослідженні було визначено дві групи складових умов праці 
вчителя музичного мистецтва – варіативні та неваріативні. До 
неваріативних віднесені: відповідність навчальних аудиторій вимогам 
дисципліни «Постановка голосу»; санітарно-гігієнічні параметри 
мікроклімату навчальних приміщень (рівень температури, відносної 
вологості, інтенсивності теплового випромінювання, повітрообміну та ін.) 
та рівень шумового навантаження. До варіативних: розподіл голосового 
навантаження протягом дня, тижня, місяця, чверті, семестру, навчального 
року; чергування режиму праці та відпочинку у найбільш відповідальні 
періоди навчального року; нервово-емоційну напругу праці.  

Відношення вчителя музичного мистецтва до варіативних умов праці 
характеризує його рівень ціннісного ставлення до голосового здоров’я, 
який впливає на міру активності щодо реалізації власної голосозміцнюючої 
програми. При цьому необхідно враховувати, що робота викладача 
пов’язана з великим ступенем емоційного навантаження та стресовими 
ситуаціями. Для подолання стресових ситуацій майбутньому вчителю 
музичного мистецтва необхідно оволодіти певними копінг-стратегіями, 
яких усього налічується чотири: адаптивний копінг, ситуаційний копінг, 
інформаційний копінг та оцінювальний копінг [Маруфенко, 2013]. На вибір 
копінг-стратегії найбільший вплив має така психологічна властивість 
людини, як локус контролю. Загалом на основі аналізу наукової літератури 
ми виявили, що особистісна позиція щодо реалізації 
голосозбережувального та голосозміцнювального потенціалу майбутнього 
вчителя музичного мистецтва (МВММ) у практиці вокальної підготовки в 
системі неперервної мистецько-педагогічної освіти (СНМПО) залежить від 
локусу контролю ВММ, який визначає тип реагування особистості на будь-
які події та впливає на формування голосозбережувальної установки; міри 
активності ВММ у реалізації власної голосозміцнювальної програми; 
психологічних новоутворень, що виникли та виникають протяом 
професійного життя особистості, яке у сфері мистецтва на 
пропедевтичному рівні починається вже в дошкільному віці і впливає на 
все його майбутнє. Залежно від вектора локусу контролю особистість 
суб’єктивно локалізує джерело проблеми в інтернально-екстернальному 
ракурсі. Наявність у ВММ яскраво вираженого зовнішнього локусу 
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контролю обумовлює екстернальний тип поведінки, який характеризується 
схильністю особистості покладати відповідальність за всі події у своєму 
житті на зовнішні фактори. Внутрішній локус контролю є полярною 
протилежністю й обумовлює інтернальний тип поведінки, коли особистість 
покладає всю відповідальність на себе, на особисті зусилля і здібності. 

Дослідження проблем збереження голосового потенціалу МВММ 
виявило взаємозалежність локусу контролю, міри активності та наявності 
певних новоутворень. Схильність до певного локусу контролю обумовлює 
й прояв міри активності студента-музиканта щодо розбудови власної 
голосозбережувальної програми. 

На основі проведеного науково-теоретичного аналізу останніх 
досліджень Л. Вашлаєвої, А. Маджуги, Л. Мітіної та ін. [Вашлаєва, 2004; 
Маджуга, 2011; Мітіна, 2005] щодо особистісної поведінки вчителів 
відносно власного голосового здоров’я нами визначено чотири рівні 
ціннісного ставлення до голосозбереження вчителів музичного мистецтва в 
СНМПО: захисний (низький), компенсаторний (середній), адаптаційний 
(достатній), стратегічний (високий).  

Кожному рівню відповідає особистий локус контролю, міра 
голосозбережувальної активності та наявність психологічних 
новоутворень. Відповідно до них студент-музикант має один із визначених 
рівнів ціннісного ставлення до збереження та зміцнення голосового 
здоров’я, який визначає його продуктивно-результативну діяльність у 
цьому напрямку. Перший, захисний, рівень характеризується низькими 
показниками локусу контролю (-3, -2), невизначеним ставленням до 
голосового здоров’я, нерозумінням голосового апарату як основного 
професійного інструменту, відсутністю будь-якої активності щодо гігієни, 
охорони голосу та будь-яких роздумів з цієї проблеми і, відповідно, 
низьким рівнем голосозбереження та зміцнення голосового здоров’я як 
складової загального здоров’я. Для респондентів, які були віднесені до 
компенсаторного рівня ціннісного ставлення до голосозбереження, 
характерне свідоме (або підсвідоме) уникнення несприятливих ситуацій. 
Студенти-музиканти цієї групи виявляють інтернально-екстернальний, 
зовнішньо-внутрішній локус контролю (-1, +1), початкову міру активності 
на шляху голосозбереження, недостатній рівень власного контролю 
голосового здоров’я, але теоретично готові розглядати голосовий апарат, 
як власний ресурс, який у майбутньому може потребувати зберігаючих 
заходів. Адаптаційному рівню ціннісного ставлення до збереження та 
зміцнення голосового здоров’я притаманні: інтернальний локус контролю 
(+1,+2), високий рівень власного слідкування за голосовим здоров’ям, 
підвищена міра активності на шляху голосозбереження, готовність до 
усвідомлених обмежень з метою адаптації до нових умов професійної 
діяльності, чітке визначення індивідуальних особливостей (уміння 
спиратися на сильні та приховувати слабкі), певна мобільність реагування, 
повільний темп формування психолого-фізіологічних новоутворень під 
впливом перших негативних симптомів з боку голосового апарату. 
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Найвищий, стратегічний, рівень ціннісного ставлення 
характеризується яскраво вираженим інтернальним локусом контролю 
(+2, +3), чітким ціннісним ставленням до голосового потенціалу, 
готовністю підпорядкувати своє життя потребам особистісно-професійного 
зростання, підвищенню фахового рівня, психологічних та спеціальних 
можливостей, профілактичним підходом до голосового здоров’я.  

Констатувальний етап нашого дослідження виявив, що більшість 
студентів знаходяться на початковому, захисному рівні ціннісного 
ставлення до голосозбереження (40%); стратегічного рівня не було 
виявлено взагалі; третина відповідає компенсаторному рівню ціннісного 
відношення (33%), 27% – адаптаційному. Але за середнім балом на початку 
навчання група респондентів у цілому знаходиться на компенсаторному 
рівні. За період навчання за традиційною методикою основна частина 
студентів-музикантів (46%) виявили компенсаторний рівень ціннісного 
відношення до голосозбереження, 7% майбутніх учителів музичного 
мистецтва досягають високого, стратегічного рівня ціннісного ставлення 
до голосозбереження, на якому вони вже впроваджують стратегії 
голосозміцнення. Студенти-музиканти, що мали адаптаційний рівень 
ціннісного ставлення до голосового здоров’я, виявили готовність робити 
певні кроки на шляху голосозміцнення (20%). Досить велика кількість 
студентів-музикантів, як і раніше, мають низький рівень ціннісного 
відношення до голосового здоров’я (27%) і не усвідомлюють можливості 
«поломки» чи ушкодження свого професійного інструмента та 
необхідності його захисту. Порівняльний аналіз результатів 
констатувального експерименту виявив, що за період навчання за 
традиційною методикою знизився процент низького, захисного рівня 
ціннісного ставлення студентів-музикантів до проблем голосозбереження 
на 13,73% і майже на стільки ж виросла група студентів компенсаторного 
рівня (13,34%), це дає підстави зробити висновок, що студенти вже 
уявляють можливість якихось невеличких, недовготривалих негараздів з 
голосом, але впевнені, що все обійдеться. 

Діаграма 3 
Порівняльний аналіз рівнів ціннісного ставлення  

майбутніх учителів музичного мистецтва до збереження та 
зміцнення голосового здоров’я на початку та в кінці навчання 
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При детальнішому аналізі було виявлено частину студентів, що 
змогли підвищити своє ціннісне ставлення до проблем голосозбереження з 
адаптаційного рівня до стратегічного (6,66%). У процесі педагогічного 
спостереження та співбесід було виявлено залежність змін у ціннісному 
ставленні до голосозбереження від здатності адекватно визначати власні 
професійні перспективи. 

Але основна частина студентів виявила компенсаторний рівень, який 
свідчить про готовність робити певні кроки на шляху відновлення 
працездатності голосового апарату у випадку якихось проблем, що, на 
їхній погляд, є результатом зовнішнього впливу: соціально-економічна 
ситуація у суспільстві, обумовлені керівництвом стреси, психологічна 
напруженість відношень у колективі, екологічні негаразди, психологічна та 
фізіологічна спадковість.  

Отже, порівняльний аналіз результатів констатувального 
експерименту виявив, що вокальна підготовка майбутніх учителів 
музичного мистецтва за традиційною методикою мало впливає на ціннісне 
ставлення до збереження та зміцнення голосового здоров’я, яке за період 
навчання зростає дуже повільно (середній бал змінився на +0,87), 
коефіцієнт навченості збільшується, але не досягає достатнього рівня (0,7), 
за яким навчання може вважатися закінченим. 

У ракурсі нашого дослідження визначені рівні набувають 
професійної значущості, оскільки відображають внутрішні самопочуття 
вчителя музичного мистецтва, що занижують або підвищують його 
професійну самооцінку. Отже, одним із завдань вокальної підготовки 
МВММ у СНМПО є поступове формування більш високого рівня 
ціннісного ставлення до збереження та зміцнення голосового здоров’я. 

Висновки. Таким чином, на основі викладеного матеріалу ми 
можемо зробити такі висновки: специфічні особливості праці 
професіоналів голосу полягають у нерівномірному голосовому 
навантаженні, нераціональному чергуванні режиму праці та відпочинку, 
голосовому навантаженні в стані легкого нездужання у зв’язку з 
«виробничою необхідністю», високою нервово-емоційною напругою праці; 
особистісна позиція щодо реалізації голосозбережувального потенціалу 
МВММ у практиці вокальної підготовки у СНМПО залежить від типу 
локусу контролю, міри активності, психологічних новоутворень; реалізація 
голосозбережувального потенціалу залежить від рівня ціннісного 
ставлення особистості до голосозбереження: захисного, компенсаторного, 
адаптаційного, стратегічного; одним із завдань вокальної підготовки 
МВММ в СНМПО є поступове формування більш високого рівня 
ціннісного ставлення до збереження та зміцнення голосового здоров’я. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ 
ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У статті досліджуються педагогічні проблеми збереження здоров’я учнів у початковій 

школі; розглядаються педагогічні аспекти використання сучасних інноваційних педагогічних 
технологій, зокрема авторських у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних 
закладів. Доводиться, що питання збереження здоров’я учнів у початковій школі є актуальною 
проблемою сучасності та залежить не тільки від ряду факторів: біологічних, екологічних, 
соціальних, гігієнічних, а також від характеру педагогічних впливів. Зазначається, що для 
збереження здоров’я і гармонійного творчого розвитку учнів потрібно: перетворити процес 
навчання зі стомлюючої одноманітної праці на постійну радість пізнання; забезпечити 
наступність між дошкільним вихованням, початковою, основною і старшою школами з метою 
адаптації школярів через упровадження курсів за вибором із навчальних предметів основної 
школи, ураховуючи навчальні та психологічні особливості молодших школярів; шукати нові 
підходи до організації навчально-виховного процесу, поєднуючи традиційні з нетрадиційними 
прийомами, методами, засобами навчання і виховання, які сприяють збереженню інтересу до 
навчання; розробити навчально-методичне забезпечення початкової школи на засадах сучасних 
принципів, інтерактивних методик навчання і виховання, потреб учнів та вчителів, які 
сформують бажання й вміння вчитися впродовж усього процесу навчання, забезпечать 
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систематичне формування в учнів міцних глибоких знань, навичок і застосування їх у життєвих 
ситуаціях; сприяти психолого-педагогічній готовності вчителя до впровадження нових 
парадигм освіти, орієнтованих на входження нашої держави у світовий простір, на розвиток 
творчої особистості, оволодіння інноваційними освітніми технологіями, зокрема авторськими, 
у процес навчання і виховання молодших школярів. Зазначається, що сучасний педагог повинен 
працювати по-новому, підвищувати свій рівень фахової компетенції та особистісного 
креативного потенціалу, займатися самоосвітою. Доводиться, що важливим чинником 
інноваційної діяльності педагога є усвідомлення ним, що кожна освітня технологія має містити 
в собі оздоровчий компонент, а отже, її основна ціль – збереження фізичного, психічного 
(інтелектуального та емоційного), духовного (морального) і соціального здоров’я учнів у 
початковій школі. 

Ключові слова: здоров’я особистості, фізичне здоров’я, здоровий спосіб життя, 
здоров’я дитини, інноваційні педагогічні технології, авторські технології. 

 
В статье исследуются педагогические проблемы сохранения здоровья учащихся в 

начальной школе; рассматриваются педагогические аспекты использования современных 
инновационных педагогических технологий, в частности авторских в учебно-воспитательном 
процессе общеобразовательных учебных заведений. доказывается, что вопрос сохранения 
здоровья учащихся в начальной школе является актуальной проблемой современности и зависит 
не только от ряда факторов: биологических, экологических, социальных, гигиенических, а также 
от характера педагогических воздействий. Отмечается, что для сохранения здоровья и 
гармоничного творческого развития учащихся требуется: превратить процесс обучения с 
утомительной однообразной работы на постоянную радость познания; обеспечить 
преемственность между дошкольным воспитанием, начальной, основной и старшей школами с 
целью адаптации школьников через внедрение курсов по выбору по учебным предметам основной 
школы, учитывая учебные и психологические особенности младших школьников; искать новые 
подходы к организации учебно-воспитательного процесса, сочетая традиционные с 
нетрадиционными приемами, методами, средствами обучения и воспитания, которые 
способствуют сохранению интереса к обучению; разработать учебно-методическое 
обеспечение начальной школы на основе современных принципов, интерактивных методик 
обучения и воспитания, потребностей учащихся и учителей, которые сформируют желание и 
умение учиться на протяжении всего процесса обучения, обеспечат систематическое 
формирование в учащихся прочных глубоких знаний, навыков и применения их в жизненных 
ситуациях; способствовать психолого-педагогической готовности учителя к внедрению новых 
парадигм образования, ориентированных на вхождение нашего государства в мировое 
пространство, на развитие личности, овладение инновационными образовательными 
технологиями, в частности авторскими, в процесс обучения и воспитания младших школьников. 
Отмечается, что современный педагог должен работать по-новому, повышать свой уровень 
профессиональной компетенции и личностного креативного потенциала, заниматься 
самообразованием. Считается, что важным фактором инновационной деятельности педагога 
является осознание им, что каждая образовательная технология должна содержать в себе 
оздоровительный компонент, а ее основная цель - сохранение физического, психического 
(интеллектуального и эмоционального), духовного (морального) и социального здоровья учащихся 
в начальной школе. 

Ключевые слова: здоровье личности, физическое здоровье, здоровый образ жизни, 
здоровье ребенка, инновационные педагогические технологии, авторские технологии. 

 
The article deals with pedagogical problems of keeping health of pupils in primary school; 

pedagogical aspects of using modern innovative teaching technologies, including author’s in the 
educational process in secondary schools are considered. It is proved that the problem of keeping 
schoolchildren’s health in primary schools is an urgent in our time and depends not only from number 
of factors: biological, environmental, social, hygienic, and nature of pedagogical influences. It is noted 
that in order to maintain healthy and harmonious development of creative pupils it is necessary: to turn 
the process of learning from tedious repetitive work into a constant joy knowledge; to ensure continuity 
between pre-school education, primary, basic and high schools with a purpose to adapt the pupils 
through the introduction of elective courses from basic school subjects, including educational and 
psychological characteristics of primary school children; to search for new approaches to the 
educational process, combining traditional with non-traditional techniques, methods and means of 
training and education that promote preservation of interest in learning; to develop the teaching aids 
for elementary school based on the principles of modern, interactive teaching methods and training 
needs of schoolchildren and teachers which form the desire and ability to learn throughout the learning 
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process and provide systematic development of students' strong depth of knowledge, skills and their 
applying to real-life situations; to  promote psychological and pedagogical readiness of teachers for 
introduction of new paradigms of education oriented for entry of our country into the world space, the 
development of the creative personality, mastery of innovative educational technologies, in particular 
author’s into the process of training and education of younger schoolchildren. It is noted that the 
modern teacher has to work in new ways to improve his level of professional competence and personal 
creative potential, to educate himself.. It is proved that an important factor of innovational teacher’s 
activity is his realizing that every educational technology should include a health component, that is, its 
main purpose - the preservation of the physical, mental (intellectual and emotional) and spiritual 
(moral) and social health of pupils in primary school. 

Key words: individual health, physical health, healthy lifestyles, child’s health, innovative 
educational technologies, author’s technologies. 

 
Постановка проблеми. У наш час загальновизнаною цінністю 

світове співтовариство вважає індивідуальне і громадське здоров’я. 
Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що 
відображає соціально-економічне становище суспільства. Здорова дитина – 
головна мета найближчого й віддаленого майбутнього будь-якої країни, 
тому що весь потенціал й економічний, і творчий, усі перспективи 
соціального й економічного розвитку, високого рівня життя, науки й 
культури – усе це є підсумком рівня досягнутого дітьми здоров’я, фізичної 
й інтелектуальної їхньої працездатності. У Національній доктрині розвитку 
освіти України у XXI столітті зазначено, що головним чинником 
забезпечення подальшого розвитку освіти повинна стати інноваційна 
діяльність у навчальних закладах усіх типів, рівнів акредитації та форм 
власності. Тому впровадження в навчальний процес сучасних інноваційних 
педагогічних технологій, зокрема авторських, є саме тим правильним 
рішенням, що додасть продуктивності у процес навчання, перетворивши 
його на новий перспективний вигляд. Сучасні технології дають можливість 
підвищити рівень якості освіти та, власне, задовольнити стандарти освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуком засобів 
підвищення ефективності фізичного виховання дітей займалися вчені 
різних країн. Організаційно-педагогічне та методологічне підґрунтя 
вдосконалення системи фізичного виховання дітей викладено в 
дослідженнях Л. Волкова, О. Дубогай, Т. Круцевич, О. Куца, Б. Шияна; 
диференційованому фізичному вихованню присвячені праці 
Т. Петровської, Н. Москаленко, В. Веселової та інших; фізичне виховання 
в системі самостійних занять учнів молодших класів досліджували 
С. Козацька, Н. Симон, А. Сухарев, Б. Шиян. Проблемою використання 
педагогічних технологій у навчальному процесі займалися багато 
науковців та освітян, серед них: Ш. Амонашвілі, Л. Виготський, 
В. Гальперін, Д. Донцов, П. Дяченко, В. Шаталов та ін. Серед сучасних 
науковців слід відмітити: В. Безпалька, А. Нісімчука, І. Підласого, 
Г. Селевка, С. Сисоєву, В. Сластьоніна, В. Фоменка, Н. Тализіну й ін. 

Мета написання статті  полягає в обґрунтуванні особливостей 
використання інноваційних педагогічних технологій, зокрема авторських, 
у навчально-виховному процесі сучасних загальноосвітніх шкіл для 
збереження фізичного здоров’я підростаючого покоління. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука розглядає здоров’я 
особистості як складний феномен глобального значення, який містить 
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філософський, соціальний, економічний, біологічний, медичний аспекти і 
виступає, як індивідуальна й суспільна цінність, явище системного 
характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з навколишнім середовищем, 
яке, у свою чергу, постійно змінюється. 

Аналіз численних наукових досліджень залежності здоров’я 
особистості від різних чинників доводять, що рівень розвитку й стану 
системи охорони здоров’я у будь-якому суспільстві зумовлює, у 
середньому, лише близько 10% усього комплексу впливів. Решта 
90% припадає на умови зовнішнього середовища (близько 20%), на 
спадковість (близько 20%) і найбільша – на спосіб життя (50%). 
Покращити таке становище можна через застосування нового підходу до 
формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному 
підході збереження здоров’я, тобто на врахуванні всіх його аспектів 
[Аналітичний звіт…, 2006]. 

Здоров’я дитини залежить не тільки від ряду факторів: біологічних, 
екологічних, соціальних, гігієнічних, а також від характеру педагогічних 
впливів. Тому питання збереження здоров’я учнів у початковій школі 
набувають дедалі більшої актуальності. Не можна визначати якість освіти 
без урахування впливу організації навчання на здоров’я учнів. Тому вкрай 
важливо комплексно підійти до розв’язання цієї проблеми: на 
управлінському і науковому рівнях усебічно обговорити медичні, 
психологічні, педагогічні, економічні умови, потрібні для збереження та 
зміцнення здоров’я дітей (фізичного, психічного й соціального), їх 
емоційного, душевного благополуччя [Аналітичний звіт…, 2006]. 

Розвиток дитячого організму являє собою динамічний процес 
морфологічної і функціональної перебудови, що реалізується генетичною 
програмою під впливом факторів навколишнього середовища. Останні 
можуть або забезпечити оптимальний розвиток дитини, або викликати в 
організмі цілий ряд ускладнень і призвести до виникнення патологічних 
станів. Вітчизняні, а також закордонні дослідники визначають поняття 
«здоров’я» як процес пристосованості до навколишнього середовища у 
виконанні біологічних і соціальних функцій. Серед основних принципів 
організації й проведення системи профілактичних та оздоровчих заходів є: 
комплексність використання профілактичних й оздоровчих технологій з 
урахуванням стану здоров’я дітей, екологічних і кліматичних умов; 
безперервність проведення профілактичних й оздоровчих заходів; 
максимальне охоплення програмою всіх дітей, які потребують 
оздоровлення, з урахуванням можливих індивідуальних медичних 
протипоказань; інтеграція програми профілактики й оздоровлення в 
освітній процес; переважне використання не медикаментозних засобів 
оздоровлення; формування позитивної мотивації в учнів, медичного 
персоналу, педагогів і батьків до проведення профілактичних й оздоровчих 
заходів; підвищення ефективності системи профілактичних та оздоровчих 
заходів за рахунок дотримання санітарних правил, що регламентують 
вимоги до архітектурно-планувальних рішень й устаткування установ, 
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повітряно-теплового режиму, природного й штучного освітлення, 
водопостачання й каналізації, режиму навчально-виховного процесу й 
навчального навантаження, санітарного стану установи, організації 
харчування дітей. 

Упровадження основ здоров’я та фізичної культури – сьогодні лише 
локальний захід у школі. Потребує змін організація життєдіяльності дітей у 
школі, створення емоційного і фізичного комфорту, харчування, безпеки 
перебування. Ми переконані в необхідності поновлення в школах медичної 
служби, що й було передбачено в Законі України «Про загальну середню 
освіту», а на практиці такого немає [Закон України…, 2003]. 

Перше, що сприяє подоланню цих негативних тенденцій і привертає 
до себе увагу, – це успішна реалізація основних цілей освіти в початкових 
класах, зокрема таких: охорона й зміцнення фізичного і психічного 
здоров’я дітей, забезпечення їх емоційного благополуччя, розвиток кожної 
дитини як суб’єкта стосунків із людьми, світом, із собою (спонукання і 
підтримка ініціатив дітей у всіх видах їхньої діяльності, набуття навичок 
спілкування та співробітництва, підтримка оптимістичної самооцінки і 
впевненості в собі, розширення досвіду самостійних виборів, формування 
навчальної самостійності); збереження й підтримка індивідуальності 
кожної дитини в навчально-виховному процесі. 

Для дитини прихід до школи – це своєрідне «оформлення на посаду». 
І посада ця вельми приваблива: щасливий господар портфеля і старанний 
виконавець шкільних правил слухається вчителя, підіймає руку й отримує 
оцінки. І раптом через кілька днів або років дитина відчуває себе 
ошуканою, а вчителя вважає нечесним, із яким треба було, виявляється, 
гратися в іншу гру. Годинами сидіти за партою – не так цікаво, як 
очікувала дитина. А нова інформація, що надходить від учителя щодня, 
теж не приваблює, а потребує постійного заучування. Так, поки що, на 
жаль, сучасне навчання розвиває в дітях тільки одну складову – 
виконавські здібності, а важливіша сторона – збереження здоров’я, 
розвиток творчих здібностей людини – віддана волі випадку. Це наша 
слабкість і наша біда, особливо тепер, коли перед суспільством стільки 
проблем і потрібно дедалі більше творчих умів, щоб рухати вперед наше 
життя. 

Особливістю початкової школи є те, що діти приходять до неї з 
різним рівнем готовності до навчання, неоднаковим соціальним досвідом, 
відмінностями у психофізичному розвитку. Початкова школа має 
допомогти кожній дитині адаптуватися до навчально-виховного процесу, 
розкрити і реалізувати свої здібності та створити умови для 
індивідуального розвитку її особистості. Для реалізації цієї мети 
розроблено Державний стандарт загальної початкової освіти, завданням 
якого є відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого 
шкільного віку працювати над усебічним розвитком та вихованням 
особистості через формування в учнів бажання й уміння вчитися, 
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вироблення практичних навичок і вмінь до формування основ здорового 
способу життя [Держаний стандарт…, 2001]. 

Експериментальні дослідження підтвердили, що для збереження 
здоров’я і гармонійного творчого розвитку учнів потрібно: перетворити 
процес навчання з одноманітної праці, що стомлює, на постійну радість 
пізнання, радість творчості, а не окремі щасливі для дітей випадки; 
забезпечити наступність між дошкільним вихованням, початковою, 
основною і старшою школами з метою кращої адаптації школярів через 
упровадження курсів за вибором із навчальних предметів основної школи, 
ураховуючи навчальні та психологічні особливості молодших школярів; 
шукати нові підходи до організації навчально-виховного процесу, що 
дадуть змогу скоротити час примусового сидіння за партами дітей, 
поєднуючи традиційні з нетрадиційними прийомами, методами, засобами 
навчання і виховання, які сприяють збереженню інтересу до навчання; 
розробити навчально-методичне забезпечення початкової школи на засадах 
сучасних принципів, інтерактивних методик навчання і виховання, потреб 
учнів та вчителів, які сформують бажання й вміння вчитися впродовж 
усього процесу навчання, забезпечать систематичне формування в учнів 
міцних глибоких знань, навичок, застосування їх у життєвих ситуаціях; 
сприяти психолого-педагогічній готовності вчителя до впровадження 
інновацій у процес навчання і виховання молодших школярів; забезпечити 
мотиваційне середовище в навчально-виховних закладах, яке сприятиме 
творчому пошукові професійного самовдосконалення педагога, що 
здійснюють у взаємозв’язку із самовихованням (цілеспрямована діяльність 
людини щодо систематичного формування та розвитку в собі позитивних й 
усунення негативних якостей особистості, відповідно до усвідомлених 
потреб, відповідно до соціальних вимог в особистісній стратегії) 
[Химинець, 2004]. 

Протягом останніх років у системі національної освіти розпочали 
розроблення та впровадження нових парадигм освіти, орієнтованих на 
входження нашої держави у світовий простір, на розвиток творчої 
особистості, оволодіння інноваційними освітніми технологіями, зокрема 
авторськими. 

Ідею технологізації вперше висунув видатний педагог Ян Амос 
Коменський, який убачав навчальний процес із допомогою нових 
технологій, здійснення такого навчального процесу, що, на його думку, є 
першим поштовхом до продуктивної системи освіти. 

Поняття «технологія» виникло у світовій педагогіці, як 
протиставлення існуючому потяттю «метод». У вітчизняній і зарубіжній 
теорії і практиці термін «технологія» з’явився та набув ужитку, передусім, 
в інженерно-технічній сфері. У походженні терміна від двох грецьких слів 
- techne (мистецтво, майстерність, уміння) та logos (наука, вчення) криється 
можливість його використання як науки про майстерність, мистецтво 
практичної діяльності. Саме це стало причиною поступового розширення 
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сфери вживання терміна «технологія» в інших галузях, зокрема в 
психології, соціології, педагогіці. 

Широкого поширення термін «технологія» («технологія в освіті») 
набув у 40-х рр. ХХ ст. і був пов’язаний із застосуванням нових засобів 
аудіовізуальних засобів навчання. У 1960-х рр. поняття «технологія освіти» 
розглядали під кутом зору програмного навчання й використання 
обчислювальної техніки в навчанні. 

З початку 80-х рр. ХХ ст. дедалі частіше використовують термін 
«педагогічні технології». Стосовно навчального процесу його вжив у 
1886 р. англієць Дж. Саллі (1842-1923) [Дичківська, 2004]. Щодо 
визначення їхньої суті немає єдиного погляду: педагогічна технологія – це 
система процедур, яка оновлює професійну діяльність учителя і гарантує 
кінцевий запланований результат (С. Гончаренко); педагогічна технологія 
– це проект певної педагогічної системи, яка реалізується практично 
(В. Беспалько); педагогічна технологія – це сукупність функціонування 
всіх особистісних, інструментальних і методичних засобів, що 
використовуються для досягнення мети (М. Кларін); педагогічна 
технологія – це сфера знання, яка включає методи, засоби і теорію їх 
використання для досягнення цілей освіти (І. Зязюн); педагогічна 
технологія – це сукупність дій, операцій і процедур, що інструментально 
забезпечують одержання прогнозованого результату (В. Сластьонін) 
[Прокопенко, 2005]. Кожний із цих підходів має право на існування, 
оскільки охоплює різні сторони навчального процесу. Саме тому існує 
велика кількість педагогічних технологій, зокрема авторських. 

Авторські освітні технології – це технології, розроблені педагогами-
практиками, у яких у різних варіантах поєднано адекватні до змісту і цілей 
різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, 
інтеграційні, ігрові, комп’ютерні, діалогові, тренінгові технології 
[Дичківська, 2004]. 

Сучасні інноваційні педагогічні технології характеризуються тим, 
що: збагачують навчальний процес за рахунок упровадження активних, 
аналітичних і комунікативних способів навчання; забезпечують високий 
рівень навчально-виховного процесу; формують компетентність майбутніх 
фахівців; забезпечують становлення аналітичних, організаційних, 
проектних, комунікативних навичок; розвивають здібності до прийняття 
вірних рішень у нестандартних ситуаціях; формують уміння будувати 
власні освітні програми; є ресурсом для зміни змісту освіти і структури 
навчального процесу відповідно до міжнародних вимог; підвищують 
показники досягнень структурних компонентів процесу технологізації 
навчання; орієнтовані на стимулювання творчого потенціалу. 

Таким чином, сучасний педагог повинен мати змогу працювати по-
новому, підвищувати свій рівень фахової компетенції та особистісного 
креативного потенціалу, займатися самоосвітою. Він має не лише 
орієнтуватися в сучасних досягненнях освіти, а й упроваджувати провідні 
та інноваційні ідеї у сфері формування здоров’я дітей. Важливим чинником 
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інноваційної діяльності педагога є усвідомлення ним, що кожна освітня 
технологія має містити в собі оздоровчий компонент, тобто її основна ціль 
– збереження фізичного, психічного (інтелектуального та емоційного), 
духовного (морального) і соціального здоров’я. 

Сучасна початкова школа – це школа, яка формує основи навчальної 
діяльності, розвиває особистість та водночас вирішує питання, як навчити 
дитину вчитися. Ця проблема набуває більшої гостроти порівняно з 
попередніми десятиліттями, оскільки пов’язана із загальним вектором тих 
змін, які відбуваються в суспільстві. Початкова ланка освіти починає 
формувати людину, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати 
інформацію, осмислювати й аналізувати її, у перспективі забезпечуючи 
критичне мислення [Аналітичний звіт…, 2006]. 

Наступною проблемою сучасної школи є недостатнє сприяння 
збереженню здоров’я дитини. За даними Міністерства охорони здоров'я, 
90% учнів – нездорові, а кожний третій має психічні та нервові відхилення. 
Це великою мірою пов’язане з перевантаженнями, обумовленими 
недосконалістю нинішньої системи навчання. 

Інший бік проблеми – низька якість навчання, передусім у сільських 
школах, де більшість випускників початкової школи дуже слабо володіє 
усною лічбою, повільно читає, важко осмислюючи прочитане, має 
недосконале уявлення про світ, у якому ми живемо. Утім, це характерно і 
для випускників середньої школи, які не можуть відповісти на прості 
запитання з фізики, історії, біології, нездатні навіть до побутового 
спілкування іноземною мовою. 

Інтенсифікація навчального процесу, своєрідність соціально- 
економічних та екологічних умов існування потребують від організму 
школярів, особливо в період навчання у початкових класах, специфічної 
адаптації до статичного компонента, пов’язаного з навчальним 
навантаженням на фоні зниження загального опору до несприятливих 
факторів довкілля. Ці явища можуть бути збалансованими достатнім 
обсягом рухової активності, системою оздоровчо-навчальної та виховної 
роботи школи, здоровим способом життя в системі «школа-сім’я» 
[Химинець, 2004]. 

Відомо, що діти від природи допитливі та сповнені бажання вчитися. 
Для того щоб кожна дитина могла розвинути творчі можливості, необхідне 
розумне керівництво з боку вчителя на засадах гуманізації та 
демократизації, особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини. Саме 
в молодшому шкільному віці дитина інтенсивно розвивається, збагачується 
її чуттєвий досвід, закладаються основи розумових, творчих, 
образотворчих та інших здібностей. Молодші школярі із властивою їм 
конкретно-образною уявою, пам’яттю, здібністю до критичного мислення, 
здатністю до фантазування мають великі потенціальні можливості для 
засвоєння навіть такого навчального матеріалу, який здається їм не під 
силу. Тільки творчий учитель може забезпечити розвиток у молодших 
школярів конкретних і узагальнених уявлень про світ, про його матеріальні 
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та духовні цінності, що мають формуватися в комплексі навчальної, 
виховної, трудової діяльності. 

Сьогодні в освітянському просторі чітко простежуються тенденції до 
впровадження інновацій, характерною ознакою яких є глобальна 
«психологізація» процесу навчання і виховання, за якої всі зусилля і в 
дитячому садку, і в школі зосереджено на розвитку інтелектуальних 
здібностей, пам'яті, уваги, натомість практично ігнорується вивчення 
фізичного розвитку дитини. 

Даоський мудрець казав: «Непідготовлене тіло не може стати 
середовищем зародження вищої мудрості та духовної досконалості» 
[Дубогай, 2005]. І тому треба пам’ятати, що для фізичного вдосконалення 
організму особливо важливі перше і друге семиріччя життя, коли активно 
дозріває тілесна організація дітей. Як показує практика, більшість дітей 
розпочинають навчання в школі фізично не підготовленими до нього, 
хворими на одне й більше захворювань. Як наслідок, у дітей перших класів 
не лише погіршуються постава, зір, трапляються часті гострі респіраторні 
інфекції, а й виникають психічна неврівноваженість та інші відхилення від 
норм розвитку. 

Отже, необхідно, насамперед, акцентувати увагу на охороні здоров’я 
дітей як однієї з проблем сьогодення. Ми читаємо часто гасло: «Здоров’я 
дітей – багатство нації», щоб ці слова не залишилися тільки гаслом, 
необхідно «бити на сполох» уже сьогодні. 

Нинішня концептуальна основа здоров’язберігаючого шкільного 
виховання має полягати у: розвиткові фізичних, соціальних, психічних 
духовних якостей особистості; формуванні вмінь і навичок здорового 
способу життя, безпеки життєдіяльності; підготовці до повноцінного життя 
в постійно змінюваному навколишньому середовищі; розширенні рухового 
досвіду, функціональних можливостей організму, його загартуванні й 
активності; удосконаленні навичок базових рухових дій і використанні їх у 
повсякденній та ігровій діяльності; формуванні потреби в рухових діях для 
забезпечення біологічно необхідного обсягу рухової активності як одного з 
головних чинників здорового способу життя. 

Важливим чинником інноваційної діяльності педагога є 
усвідомлення ним, що кожна освітня технологія має містити в собі 
оздоровчий компонент, а її основна ціль − збереження фізичного, 
психічного (інтелектуального та емоційного), духовного (морального) і 
соціального здоров’я. 

Сучасні педагоги мають змогу використовувати різноманітні 
оздоровчі та профілактичні технології. Важливим у виборі оздоровчої 
технології, на думку вчених, є врахування індивідуального стану здоров’я 
дітей, умов і можливостей навчального закладу. А можливість поєднання в 
комплексі декількох оздоровчих технологій із почерговим використанням 
їх протягом певного проміжку часу, дозволить упевнитися в тому, що 
таким чином можна забезпечити комплексний вплив на формування 
здоров’я дитини. 
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Серед інноваційних авторських технологій слід виокремити 
авторську технологію фізичного виховання дітей М. Єфименка («Театр 
фізичного розвитку та оздоровлення дітей»), мета якої полягає в розвиткові 
та оздоровленні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а сааме: 
проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної 
активності дітей – горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу»), що 
поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його 
скорочені програми використовують, як фізкультурні хвилинки, паузи, 
розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової 
теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває впродовж одного чи 
кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, 
ігор-вправ тощо. 

«Тотальний ігровий метод» – так назвав М. Єфименко «Театр 
фізичного розвитку та оздоровлення дітей» – вибудовується на таких 
положеннях: 1. Іти за логікою природи (педагогіка повинна бути 
природною). 2. Фізичне виховання дітей повинно здійснювалися по 
спіралі, нове поєднуючи з відомим. 3. Педагогічний спідометр, або так 
звані загальнорозвивальні вправи, підбирати підготовчу частину заняття 
згідно з «еволюційною гімнастикою». 4. Поділ заняття на три частини за 
фізіологічною суттю. 5. Театр фізичного виховання дітей (граючи – 
оздоровлювати, граючи – виховувати, граючи – розвивати, граючи – 
навчати). 6. Позитивна світла енергія радості і задоволення (фізичне 
виховання повинно заряджати дітей позитивними емоціями). 7. Руховий 
портрет дитини «малює» методика ігрового тестування. 8. Створи 
тренажери сам! 9. Здоров’я здорових вимагає профілактики та корекції. 
10. Через рухи та гру – до виховання людини майбутнього. Прогнозовані 
результати авторської технології М. Єфименко «Театр фізичного розвитку 
та оздоровлення дітей» передбачають розвиток та оздоровлення дітей; 
інтелектуальний та духовний розвиток дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку [Педагогічні технології …, 1999]. 

Зазначимо, що повноцінно навчати, розвивати, виховувати можна 
тільки здорову дитину. Розвиток особистості потрібно розглядати у 
взаємозв’язку навчання, виховання, фізичного розвитку і здоров’я дитини. 
Особливістю психології дитини є те, що вона гостро реагує на всі зміни 
довкілля, тому надзвичайно актуальними мають стати нові науково- 
обгрунтовані практичні підходи до збереження та зміцнення здоров’я 
дитини, починаючи з її раннього дитинства й особливо на етапі вступу до 
школи і першому році навчання. 

Висновки. Сучасному суспільству необхідна масова якісна освіта, 
спроможна забезпечити зростаючі потреби споживача та виробника 
матеріальних і духовних благ. Сприяння правильному фізичному 
розвиткові учнів – важливе завдання сучасної школи. Фізичний стан 
дитини, її здоров’я є тим підґрунтям, на якому розвиваються всі її сили і 
можливості, у тому числі розумові. Використання інноваційних 
педагогічних технологій, зокрема авторських, у навчальному процесі 
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сучасного навчального закладу тісно пов’язане з наявними в суспільстві 
гострими потребами вдосконалення освітньої практики. А їх створення є 
реальною альтернативою і перспективним напрямком розвитку 
традиційної освітньої системи. Правильне фізичне виховання учнів – 
необхідна умова нормального розпитку всього організму. Завдяки руховій 
активності забезпечується обмін речовин, підвищується загальний тонус 
життєдіяльності. Відомо, що коли діти мало рухаються, вони відстають у 
розвитку від своїх ровесників. Видатний педагог В. Сухомлинський 
відводив велику роль фізичному і духовному розвиткові дітей заняттям 
фізкультурою і спортом, але наголошував, що свою серйозну функцію 
заняття виконають лише тоді, коли вся навчально-виховна робота буде 
перейнята турботою про здоров’я, про гармонію фізичного і духовного. 
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УДК 378.147:613.955 
Наталія Онищенко 

 
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ 
 
У статті досліджуються педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів до 

збереження здоров'я дітей і молоді; розглядаються педагогічні аспекти застосування 
здоров’язбережувальної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. 
Зазначається, що ефективність навчально-виховного процесу вищої школи має визначатися не 
лише формуванням професійної компетентності студентів, а й формуванням надійних 
соціальних орієнтирів, здатністю молодих спеціалістів адекватно протистояти молодіжним 
проблемам, що виникають у процесі професійного самовираження, і залишатися при цьому 
здоровими. Студенти педагогічних закладів – майбутні вчителі повинні стати гідними 
наставниками для своїх учнів, а тому формування здорового способу життя та збереження 
здоров’я дітей і молоді для них є невід’ємною складовою фахової компетенції вчителя не 
залежно від предметного спрямування. Доводиться, що погіршення стану здоров’я 
студентської молоді є актуальною проблемою сучасності та пов`язане з низьким рівнем їхньої 
культури здоров’я як світоглядної орієнтації, недостатньо повним, регулярним та вчасним 
медичним обстеженням, безвідповідальним ставленням самих студентів до свого здоров’я, 
недостатнім упровадженням здоров’язбережувальних заходів у навчально-виховний процес 
вищої педагогічної школи, відсутністю належної уваги викладачів до збереження здоров’я 
студентів. Усе вищезазначене підсилюється великим навчальним навантаженням студентів при 
недостатній фізичній активності, емоційним та психологічним напруженням під час заліково-
екзаменаційних сесій, відсутністю матеріальних можливостей для оздоровлення під час канікул. 
Не викликає сумніву той факт, що погіршення стану здоров’я студентів обмежує їхні 
можливості професійного самовизначення, самовиховання та самореалізації, а добре здоров’я є 
дієвим чинником успішності навчання та високої працездатності. Зазначається, що за таких 
умов та внаслідок невизначеності соціальних інститутів виховання стосовно комплексного 
впливу на дітей актуальним є звернення до здоров’язбережувальної педагогіки. 

Ключові слова: педагогічні проблеми, підготовка майбутніх учителів, здоров’я, здоровий 
спосіб життя, здоров’язбережувальна педагогіка, збереження здоров'я дітей і молоді, культура 
здоров'я, студентська молодь. 
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В статье исследуются педагогические проблемы подготовки будущих учителей к 
сохранению здоровья детей и молодежи; рассматриваются педагогические аспекты применения 
здоровьесберегающей педагогики в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений. 
Отмечается, что эффективность учебно-воспитательного процесса высшей школы должна 
определяться не только формированием профессиональной компетентности студентов, но и 
формированием устойчивых социальных ориентиров, способностью молодых специалистов 
адекватно противостоять молодежным проблемам, возникающим в процессе 
профессионального самовыражения, и оставаться при этом здоровыми. Студенты 
педагогических заведений – будущие учителя должны стать достойными наставниками для 
своих учеников, а потому формирование здорового образа жизни и сохранение здоровья детей и 
молодежи для них является неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции 
независимо от предметного направления. Доказывается, что ухудшение состояния здоровья 
студенческой молодежи является актуальной проблемой современности и связано с низким 
уровнем их мировоззренческой ориентации на культуру здоровья, недостаточно полным, 
регулярным и своевременным медицинским обследованием, безответственным отношением 
самих студентов к своему здоровью, недостаточным внедрением здоровьесберегающих 
мероприятий в учебно-воспитательный процесс высшей педагогической школы, отсутствием 
должного внимания преподавателей к сохранению здоровья студентов. Все вышеперечисленное 
усиливается большой учебной нагрузкой студентов при недостаточной физической 
активности, эмоциональным и психологическим напряжением во время зачетно-
экзаменационных сессий, отсутствием материальных возможностей для оздоровления во время 
каникул. Не вызывает сомнения тот факт, что ухудшение состояния здоровья студентов 
ограничивает их возможности профессионального самоопределения, самовоспитания и 
самореализации, а хорошее здоровье является действенным фактором успешности обучения и 
высокой работоспособности. Отмечается, что при таких условиях и вследствие 
неопределенности социальных институтов воспитания по комплексному воздействию на детей 
актуальным является обращение к здоровьесберегающей педагогике. 

Ключевые слова: педагогические проблемы, подготовка будущих учителей, здоровье, 
здоровый образ жизни, здоровьесберегающая педагогика, сохранение здоровье детей и 
молодежи, культура здоровья, студенческая молодежь. 

 
The article deals with the educational problems of teachers’ training to a preservation of the 

children and young people’s health; coincides with the pedagogical aspects of health-saving pedagogy 
in the educational process at higher educational institutions. It is noted that the effectiveness of the 
higher school educational process should be determined not only by forming the students’ professional 
competence, but also by forming the sustainable social indicators, the ability of young professionals to 
confront youth problems adequately, arising in the course of a professional self-expression, and thus to 
keep a good health. Students of educational institutions, future teachers, must become worthy mentors 
for their students, hence promoting healthy lifestyle and health preserving of children and young people 
is an integral part of professional competence for them, regardless of subject areas. It is proven that the 
deterioration of the students’ health is an urgent problem of our time and it is connected with the low 
level of their ideological orientation to a health culture, with not full, regular and timely medical 
examination, the students’ irresponsible attitude towards their health, the inadequate implementation of 
health-saving measures in the educational process of higher pedagogical schools, the lack of teachers’ 
adequate attention to maintaining the students’ health. All of the above is reinforced by a large 
workload with insufficient physical activity, emotional and psychological stress in student’s pass-fail 
and examination periods, a lack of economic opportunities for healthcare during holidays. The fact is 
certain that the deterioration of the students’ health limits their opportunities for professional identity, 
self-education and self-realization; and a good health is an effective factor in their successful training 
and high working capacity. It is noted that the appeal to health-saving pedagogy is urgent under such 
conditions and because of the social educational institutions’ uncertainty in a complex impact on 
children. 

Key words: pedagogical problems, training of future teachers, health, healthy lifestyle, health-
saving pedagogy, children and youth’s health preserving, health culture, college students. 

 
Постановка проблеми. Глобальна кризова ситуація в Україні в 

різних сферах життя за зневажливого та нерозумного ставлення людей до 
самих себе та навколишнього середовища, жахливого демографічного 
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становища зумовлює підвищення як індивідуальної, так і суспільної 
значущості питань розвитку, формування, збереження здоров’я дітей, 
підлітків, студентської молоді України, вчасної профілактики, лікування 
захворювань на початкових стадіях та корекції можливих відхилень у 
функціонуванні організму. За статистичними даними, дитяча смертність в 
Україні є найвищою в Європі, 80% вагітних жінок хворі (10 років тому ця 
цифра становила 30%), із тисячі новонароджених в Україні вмирає: у 
містах – 13, у селах – 14 дітей, 80% дітей хворіють. Зростає кількість дітей 
із порушеною спадковістю. До закінчення середньої школи 46% дітей 
набувають різних хронічних захворювань, 50% – морфофункціональних 
порушень. Український народ опинився перед реальною загрозою 
вимирання. Аналіз стану здоров’я випускників шкіл, які вступають до 
вищих закладів освіти, свідчить про те, що мало хто з них починає 
студентське життя абсолютно здоровим. Студенти, як ніхто інший, 
піддаються взаємовпливу системи «освіта-студент-середовище», тому 
вказані проблеми можуть і повинні бути врегульовані й сформовані через 
освіту та виховання. Ефективність навчально-виховного процесу вищої 
педагогічної школи має визначатися не лише формуванням професійної 
компетентності студентів, а також і формуванням надійних соціальних 
орієнтирів, здатністю молодих спеціалістів адекватно протистояти 
молодіжним проблемам, що виникатимуть у процесі професійного 
самовираження і залишатися при цьому здоровими. Студенти педагогічних 
закладів – майбутні вчителі – повинні стати гідними наставниками для 
своїх учнів, а тому формування здорового способу життя та збереження 
здоров’я дітей та молоді для них є невід’ємною складовою фахової 
компетенції вчителя не залежно від предметного спрямування. За таких 
умов та внаслідок невизначеності соціальних інститутів виховання 
стосовно комплексного впливу на дітей та молодь актуальним є звернення 
до здоров’язбережувальної педагогіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні дослідження 
акцентують увагу на психологічній та психічній складових здоров’я 
(А. Адлер, Є. Еріксон, А. Маслоу, К. Роджерс, Б. Скіннер, З. Фрейд, 
Є. Фром, К. Юнг та ін.). Серед вітчизняних науковців над означеною 
проблемою працювали О. Алексєєв (настрій і здоров’я); В. Ананьєв 
(психологія здоров’я), М. Боришевський (психологія самоактивності та 
суб’єктного розвитку особистості як саморегульованої соціально-
психологічної системи); Л. Козак (структурно-інформаційна складова 
психічної компоненти здоров’я людини); М. Корольчук, В. Крайнюк, 
А. Косенко, Т. Кочергіна (психологічне забезпечення психічного і 
фізичного здоров’я); Ю. Тарнавський (мистецтво бути здоровим); 
Д. Федотов (збереження психічного здоров’я); О. Хухлаєва (особливості 
психічного здоров’я студентів); О. Чебикін (проблема емоційної стійкості). 
Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, які присвячені 
підготовці майбутніх учителів до збереження здоров’я дітей та молоді, 
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означена проблема є актуальною і потребує детального розв’язання на 
теоретико-методичному рівні. 

Мета написання статті – проаналізувати педагогічні проблеми 
підготовки майбутніх учителів до збереження здоров’я дітей і молоді; 
розглянути педагогічні аспекти застосування здоров’язбережувальної 
педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема погіршення стану здоров`я 
студентів та недостатньо ефективна підготовка їх до збереження здоров’я 
дітей і молоді є актуальною проблемою сучасності та пов’язана з низьким 
рівнем їхньої культури здоров’я як світоглядної орієнтації, недостатньо 
повним, регулярним та вчасним медичним обстеженням, 
безвідповідальним ставленням самих студентів до свого здоров’я, 
недостатнім упровадженням здоров’язбережувальних заходів у навчально-
виховний процес вищої педагогічної школи, відсутністю належної уваги 
викладачів до збереження здоров’я студентів. Усе вищезазначене 
підсилюється великим навчальним навантаженням студентів при 
недостатній фізичній активності, емоційним та психологічним 
напруженням під час заліково-екзаменаційних сесій, відсутністю 
матеріальних можливостей для оздоровлення під час канікул. Не викликає 
сумніву той факт, що погіршення стану здоров’я студентів обмежує їхні 
можливості професійного самовизначення, самовиховання та 
самореалізації, а добре здоров’я є дієвим чинником успішності навчання та 
високої працездатності. 

Актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів до 
збереження здоров’я дітей та молоді зростає в рамках проголошення 
Національною доктриною розвитку освіти у XXI ст. пріоритетними 
напрямами збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді; 
формування свідомої мотивації щодо здорового способу життя, навичок 
дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя інших; уміння 
своєчасно приймати відповідальні рішення для запобігання шкідливим 
звичкам (палінню, вживанню алкоголю та наркотиків, раннім статевим 
стосункам тощо). Однак система вищої освіти недостатньо зорієнтована на 
сприяння виконанню цієї програми. Ефективне розв’язання поставлених 
завдань вимагає вибору нових соціальних і педагогічних технологій, які б 
сприяли формуванню у студентів стійкої спрямованості на здоровий спосіб 
життя, виховували б у них позитивні морально-ціннісні орієнтації на 
збереження власного здоров’я та здоров’я дітей і молоді.  

Історико-педагогічний аналіз наукових джерел дозволив науковцям 
виокремити основні тенденції та особливості розв’язання проблеми 
формування здоров’я людини на різних етапах розвитку суспільства 
[Філь, 2003]. Так, до ХІХ ст. проблема формування здоров’я особистості 
переважно розглядалася в контексті медично-гігієнічного напрямку. У ХІХ 
ст. інтерес фахівців вийшов за межі суто гігієнічного розуміння здоров’я, 
питання здоров’я людини вирішувалися з позицій ідей філософії, 
психології, педагогіки (Дж. Локк, І. Песталоцці, Г. Сковорода, 
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К. Ушинський та ін.). Предметом особливої уваги педагогів у ХХ ст. стала 
організація рухової активності як ефективного методу збереження здоров’я 
людини. У цей час особливої актуальності набуває проблема впровадження 
в навчально-виховний процес оздоровчих заходів (Г. Ващенко, П. Лесгафт, 
А. Макаренко, О. Сухомлинський). Наприкінці ХХ ст. починається 
міжнародний рух до здоров’я через культуру (І. Матюшин, Ю. Мельник, 
В. Скумін). У контексті сучасних досліджень проблеми формування 
здоров’я (В. Бабич, О. Багнетова, В. Горащук, М. Гриньова, В. Кириленко, 
В. Климова, Г. Кривошеєва, В. Оржеховська, Л. Татарнікова та ін.) 
загальновизнаною стає думка про те, що потреба в здоров’ї повинна 
трансформуватися в культурну потребу та стати нормою життя 
особистості. 

Культура здоров’я молоді, зокрема студентської, є складовою 
духовної культури, однією з головних умов активного повноцінного життя 
не тільки в роки навчання, але й у майбутній професійній діяльності. 
Зазначимо, що формування культури здоров’я студентів не розпочинається 
тільки у вищих навчальних закладах, як, власне, й не закінчується в них. 
Проте саме в ці роки воно набуває особливого значення. Це пов’язано з 
тим, що для особистості вік 18-22 років є періодом духовно-культурної 
сенситивності, найбільш активного розвитку фізичних кондицій, 
інтелектуальної, моральної та естетичної сфери, становлення й стабілізації 
волі та характеру, оволодіння молодою людиною повним комплексом 
соціальних ролей дорослого. У цей період продовжує формуватися та 
стабілізуватися самосвідомість, яка виражається в задоволеності собою, 
самооцінці; усталюється певний студентський спосіб життя, що, як відомо, 
є одним з найважливіших, найвпливовіших чинників щодо здоров’я. Слід 
урахувати ще й те, що більша частина студентської молоді вже мають 
певні захворювання, які розвинулися під час навчання у школі.  

Аналіз нормативно-правових актів світової спільноти та 
законодавства деяких країн Заходу щодо сприяння впровадженню 
здорового способу життя дає підстави зробити висновок, що зарубіжні 
країни дедалі більше виходять з необхідності забезпечення права людини 
на збереження та зміцнення здоров’я. Зокрема це передбачено Декларацією 
прав людини, Європейською соціальною хартією та іншими міжнародними 
документами. Проблема сприяння здоровому способу життя находить своє 
відображення в ряді спеціальних документів, що приймалися в ході 
регулярних міжнародних конференцій із проблем пропаганди здорового 
способу життя (Політична декларація Генеральної асамблеї ООН з 
профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань і боротьби з 
ними (2011), нова європейська політика в охороні здоров’я «Здоров’я-
2020», Таллінська хартія, Рамкова конвенція Всесвітньої організації 
охорони здоров'я з боротьби з тютюном, План дій з реалізації Європейської 
стратегії профілактики і боротьби з неінфекційними захворюваннями на 
2012-2016 рр., Глобальна стратегія у сфері раціону харчування, фізичної 
активності та здоров’я (2004), Європейський план дій зі скорочення 
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шкідливого вживання алкоголю на 2012-2020 рр., Оттавська хартія за 
здоровий спосіб життя, «Аделаїдські рекомендації: Політика у 
громадському здоров’ї», «Сандстальська угода про здорове довкілля», 
Джакартська декларація з питань пропаганди здорового способу життя, 
Концептуальні засади сприяння покращенню здоров’я, викладені в Алма-
Атинській декларації, Сундсвальській заяві, Джакартській декларації, 
Всесвітній декларації з охорони здоров’я «Здоров’я для всіх у 
XXI столітті», Бангкокській хартії, Європейській стратегії «Здоров’я і 
розвиток дітей та підлітків». Зазначені документи є логічним 
продовженням і доповненням один одного і приймалися у зв’язку з 
розвитком як науково-теоретичного розуміння проблеми, так і 
усвідомлення широкою громадськістю необхідності активізації практичної 
діяльності у цьому напрямі, вони фактично заклали правову основу на 
міжнародному рівні в цій сфері життєдіяльності. Основні ідеї, вони містять 
названі документи, – це чітке усвідомлення того, що основний шлях 
досягнення максимально можливого здоров’я проходить через 
упровадження здорового способу життя та створення сприятливого 
навколишнього середовища, що розуміється в широкому сенсі, як 
соціально-економічне та фізичне оточення людини [Луб’яна, 2013]. 

Інші документи підкреслюють, що лише усвідомлення цих істин як 
особистістю, так і широкими верствами населення є необхідною, але 
недостатньою умовою здоров’я. Зокрема необхідні конкретні дії з боку 
урядів щодо забезпечення поінформованості людей (Орхуська конвенція, 
1998); установлення довірливих стосунків між населенням та органами 
охорони здоров’я і фахівцями задля контролю за станом свого здоров’я, 
попередження захворювань та планування здоров’я (Амстердамська 
декларація, 1994); Європейська хартія щодо алкоголю (1995), рекомендації 
щодо здійснення політики та стратегій ВООЗ/ЮНЕЙДС з профілактики та 
боротьби з хворобами, що передаються статевим шляхом (1997); 
інвестицій у сферу охорони здоров’я (реформування системи охорони 
здоров’я) та довкілля, а також розвиток інфраструктури здорового способу 
життя та програми контролю щодо шкідливостей (Веронська ініціатива, 
1999, GMP 1991). У розвинених країнах Заходу сприяння здоровому 
способу життя є цілим напрямом правової та практичної діяльності, яка 
керується спеціальними документами та багатьма програмами (Хартія за 
пропаганду здорового способу життя – у Великобританії, програми обміну 
голок та зменшення шкідливостей – у Канаді тощо). У Норвегії та Швеції 
алкоголь та тютюн продають дуже рідко – існує лише по одному 
спеціалізованому магазину на область (округ). Причому весь «товар» 
дорожчий нашого алкоголю й тютюну в 50-100 разів. Зазначимо, що у 
Великобританії вперше за 100 років зменшилася тривалість життя, 
причинами є нелюбов до спорту та тяга до нездорової їжі. Тому урядовці 
Великобританії пропонують обмежити в продуктах харчування для дітей 
вміст жирів, солі, цукру; заборонити рекламу солодощів, зобов’язати 
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виробників наклеювати на шоколадки етикетки «Мінохорони 
попереджує». 

Особливий інтерес у контексті нашої проблеми викликають 
теоретичні та практичні доробки китайських фахівців, адже Китай за 
останній час досягнув у цьому плані значних успіхів. Зазначимо, що в 
сучасному китайському суспільстві активно формується думка про те, що 
могутність держави та розквіт нації пов’язані із здоров’ям її громадян. 
Тому формування культури здоров’я у дітей та молоді є одним з основних 
напрямів державної освітньої політики в Китаї. Так, наприклад, важливим 
засобом формування культури здоров’я учнів шкіл і студентів вищих 
навчальних закладів у Китаї є ушу, яке має значні педагогічні можливості 
не лише в галузі фізичного розвитку молодої людини, а й при формуванні 
її як морально й духовно багатої особистості. Під час занять ушу фізичний 
розвиток молодих людей досягається за рахунок відповідних фізичних 
вправ, тоді як духовний розвиток здійснюється через пасивні «внутрішні, 
розвиваючі» рухи (ней кунг) й активні «зовнішні» вправи (таоцзінь). У 
Китаї технічні фізичні комплекси, що складаються зі спеціально підібраних 
рухів, мають назву «таолу» та широко використовуються під час 
проведення ранкової гімнастики. Заохочення до таких ранкових занять 
проводиться централізовано за допомогою щоденних передач по 
державному радіо, а також у формі щоденної відеотрансляції «таолу» на 
центральних телевізійних каналах. У межах цієї національної традиції 
виконання ранкових вправ є невід’ємною частиною формування культури 
здоров’я, зокрема навичок здорового образу життя, у китайських студентів, 
при цьому найчастіше застосовуються саме «таолу» різноманітних стилів 
ушу. Ранкові заняття ушу проводяться, зазвичай, на свіжому повітрі, 
причому як індивідуально, так і в групах [Радченко, 2013]. 

За даними Європейського регіонального бюро ВООЗ, до чинників, 
які визначають сучасні тенденції в охороні здоров’я, належать 
глобалізація, серйозні демографічні зміни, екологічні проблеми 
(забруднення довкілля, зміна клімату), соціально-політичні конфлікти, 
технологічні нововведення, поглиблення нерівності в розподілі 
матеріальних благ і доступу до послуг, маркетизація, міграція населення, 
урбанізація тощо [Національні рахунки…, 2013]. Досвід з прийняття 
законодавчо-нормативних актів країнами світової спільноти вказує також 
на важливе значення законодавчого забезпечення активної участі 
громадськості – окремих осіб, громад та громадських організацій, 
упровадження принципу субсидіарності, надання широких можливостей 
місцевим органам влади у прийнятті відповідних програм і нормативних 
актів. 

Зокрема в Оттавській хартії сприяння здоров’ю зазначається, що 
здоров’я створюється і втрачається людьми в ситуаціях їхнього 
повсякденного життя, тобто там, де вони працюють, навчаються, 
спілкуються, розважаються тощо [Радченко, 2013]. Тому дуже важливо, 
щоб суспільство було спроможне забезпечувати належні умови для 
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підтримки та розвитку здоров’я кожного громадянина своєї країни. Із цією 
метою в багатьох країнах світу впроваджується стратегія формування 
здорового способу життя як основи державної політики у сфері 
громадського здоров’я. Для цього створюються необхідні умови для 
навчання та підтримки населення за програмами здоров’я через державні 
та громадські соціальні інститути, приймаються необхідні нормативно-
правові документи та громадські рішення щодо пріоритетних напрямків 
роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у сфері формування здорового 
способу життя. Практика свідчить, що такі країни, як Канада, 
Великобританія, Франція, Німеччина, Грузія, добилися значних успіхів у 
цьому напрямку. 

В Україні прийнято низку стратегічних державних програм, 
спрямованих на збереження здоров’я населення України, зокрема 
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р., 
Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 р., Концепція загальнодержавної цільової соціальної 
програми «Формування здорового способу життя молоді України» на     
2013-2017 рр. тощо. У законах України «Про вищу освіту», «Про охорону 
здоров’я», «Про фізичну культуру і спорт», Національній стратегії 
розвитку освіти на 2012-2021 рр., Концепції «Здоров’я нації через освіту», 
Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Болонській 
декларації Євросоюзу, резолюціях ВООЗ, рекомендаціях ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ наголошується на необхідності фундаменталізації, 
безперервності, диверсифікації та гнучкості, прогностичності, доступності, 
відкритості, гуманістичній спрямованості фізкультурної освіти. 

За даними Інституту проблем виховання НАПН України, стан 
фізичного і психічного здоров’я молоді в Україні є тривожною ситуацією, 
яка несе в собі велику загрозу національній безпеці, соціальній і 
демографічній сферам. Якщо вісім років тому близько 90% учнів мали 
відхилення у стані здоров’я, понад 50% – незадовільну фізичну 
підготовленість, близько 60% – низький рівень фізичного розвитку, то 
сьогодні ці показники значно погіршилися, Україна за станом здоров’я 
населення опинилася на сотому місці у світі. Критичний рівень здоров’я, 
фізичної підготовленості й фізичного розвитку учнів є наслідком зниження 
їхньої рухової активності у режимі дня при зростаючому статичному (до 
72% протягом навчального року) і психоемоційному напруженні процесу 
навчання, упровадженні інноваційних комп’ютерних технологій у 
повсякденний побут, несприятливих екологічних умовах навколишнього 
середовища, негативного впливу наслідків Чорнобильської катастрофи 
[Скороход, 2007].  

За даними Міністерства освіти і науки України, лише близько 25% 
дітей займаються фізкультурою поза школою, у той час, коли переважна 
більшість віддає перевагу пасивному відпочинку біля телевізора чи 
комп’ютера. Тому підвищення ефективності фізичного виховання, 
поліпшення рухової активності, збереження й зміцнення здоров’я, 
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формування здорового способу життя нині визнано найактуальнішими 
проблемами, що нагромадилися в загальноосвітніх навчальних закладах 
протягом останніх десятиріч. Сьогодні, за статистичними даними, лише 
10% населення України від 16-и років регулярно займається спортом, ще 
10% – епізодично. Україна значно поступається середньоєвропейським 
показникам (майже кожен другий європеєць долучається до занять 
спортом: у Фінляндії – 82%, Швеції – 70% , Великій Британії – 66% 
населення). Аналіз стану здоров’я студентської молоді свідчить, що майже 
90% з них мають відхилення у здоров’ї, близько 50% – незадовільну 
фізичну підготовку. Лише протягом останніх років майже на 40% 
збільшилася кількість студентської молоді, віднесеної за станом здоров`я 
до спеціальної медичної групи [Болюбаш, 2008].  

Розв`язання проблеми збереження здоров’я молоді завжди було, є і 
буде найважливішим і найскладнішим завданням людства, оскільки саме 
воно визначає її можливості жити повноцінним та щасливим життям. 
Науковці (Г. Бесарабчук, М. Солопчук, Р. Чаплінський та ін.) стверджують, 
що сучасне життя вимагає від майбутніх фахівців дбати про стан свого 
здоров’я, самостійно займатися фізичними вправами, мати психофізичну 
готовність до життєдіяльності й праці відповідно до обраної професії та 
бути конкурентоспроможним [Солопчук, 2003]. Ряд дослідників (Г. Малка, 
С. Філь, О. Худолій та ін.) погіршення стану здоров’я молоді пов’язують з 
кризою в національній системі виховання, а її причинами визначають 
«знецінення соціального престижу здоров’я, фізичної культури і спорту; 
відставання від сучасних вимог усіх ланок підготовки і перепідготовки 
фізкультурних кадрів; недооцінка в навчальних закладах соціальної, 
оздоровчої та виховної ролі фізичної культури і спорту; залишковий 
принцип її фінансування [Філь, 2003]».  

Ситуація, що склалася зі станом здоров’я студентської молоді в 
Україні, пов’язана з відсутністю соціального замовлення на фізичну 
готовність майбутніх спеціалістів до інтенсивної праці; нерозумінням 
самими студентами значущості фізичного виховання як важливої складової 
освітнього процесу; низькою мотивацією молоді до фізичного, духовного і 
соціального вдосконалення, підтримання здорового способу життя. 
Науковці головними причинами погіршення здоров’я студентів 
визначають фізичні, психологічні перевантаження, стресові ситуації, 
втому, зниження творчої активності і якості пізнавальної діяльності. 
О. Швидкий, досліджуючи проблему охорони здоров’я студентів, виявив 
такі причини погіршення стану їх здоров’я під час навчання: порушення 
раціонального добового режиму дня (66,8%); недостатня тривалість 
щоденного перебування на свіжому повітрі (70,4%) та сну (64,5%); низька 
рухова активність і фізичне навантаження (64,9%); порушення режиму 
харчування (86,3%); проживання у родинах з несприятливим 
психологічним кліматом (22,1%); мають шкідливі звички (21,7%) 
[Бобрицька, 2006].   
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Зазначимо, що професійна підготовка майбутніх учителів (щоденна 
навчальна робота, заліково-екзаменаційні сесії, виробничі практики, 
систематична самопідготовка й самовиховання) потребує від студента 
доброго здоров’я. Саме це обумовлює необхідність того, що майбутні 
вчителі повинні працювати над формуванням власної культури здоров’я як 
світоглядної орієнтації та готуватися до виховання здорового способу 
життя у своїх учнів. Для розв’язання цього завдання науковці 
М. Овчиннікова та В. Ткаченко пропонують: навчання основних аспектів 
культури здоров’я, шляхів і засобів її реалізації; виховання особистості, яка 
об’єднає духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість; 
створення фундаменту фізичного здоров’я, на якому базується психічне 
здоров’я [Скороход, 2007]. Досвід роботи у вищій педагогічній школі 
дозволяє констатувати, що ситуація, яка склалася зі станом здоров’я 
молоді, пов’язана з тим, що вихованню культури здоров’я як світоглядної 
орієнтації у навчальних закладах приділяється мало часу або взагалі не 
приділяється. Заняття з фізичного виховання в основному спрямовані на 
розвиток у студентів фізичних якостей, хоча найважливішим є навчання їх 
зберігати своє здоров’я, керувати цим процесом, контролювати свій стан 
здоров’я, знати та вміти застосовувати індивідуальну систему 
оздоровлення з метою подальшого навчання дітей та молоді збереженню 
здоров’я. Ми переконані, що проблема збереження здоров`я студентів 
може бути вирішена позитивно лише з позицій державного підходу, добре 
організованого виховного процесу з турботою про збереження здоров’я та 
міжгалузевою інтеграцією педагогіки, психології, медицини, валеології, 
фізичного виховання.  

Сучасні науковці виділяють складові культури здоров’я, які 
необхідно сформувати в майбутніх учителів: гуманістичні ціннісні 
орієнтації та ідеали, які дозволяють орієнтуватися особистості в широкому 
спектрі цінностей та формувати на цій основі відповідне ставлення до 
навколишнього світу; знання духовного, психічного та фізичного аспектів 
здоров’я людини; володіння оздоровчими технологіями для формування, 
збереження й зміцнення свого здоров’я та здоров’я майбутніх вихованців. 
Упровадження цих здобутків вимагає перегляду сформованих стереотипів 
поведінки молоді, переосмислення концептуальної моделі здоров’я з 
урахуванням того, що пріоритетне значення у його збереженні та зміцненні 
належить способу життя (Н. Агаджанян, В. Кайбишев, О. Рибалка, 
С. Страшко, В. Язловецький).  

Формування здорового способу життя підростаючого покоління – це 
соціально-педагогічний процес, що визначає домінантну роль у ньому 
вчителя. Об’єктом цього процесу є людина з усією складністю функцій 
організму, психіки, взаємодії з навколишнім середовищем. При цьому 
діяльність учителя є комплексною, з тісно взаємозв’язаними ідеологічно-
моральним, психологічним, медико-біологічним аспектами, що становлять 
природничо-наукове підґрунтя професійної підготовки майбутнього 
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вчителя, без якої неможливо забезпечити збереження здоров’я дітей та 
молоді.  

Разом з тим у підготовці вчителів до розв’язання проблеми 
збереження здоров’я дітей та молоді спостерігаються певні суперечності, 
що зумовлені такими аспектами: з одного боку, виховання основ здоров’я у 
школярів є не простим, поступовим і послідовним процесом, який має 
охоплювати увесь період, що пов’язаний із навчанням учнів у 
загальноосвітньому навчальному закладі; при цьому вивчається велика 
кількість навчальних дисциплін; на різних етапах (у початковій, основній 
та старшій школі) мають братися до уваги вікові особливості школярів, 
запроваджуватися різні методи, прийоми і засоби навчання та педагогічні 
технології виховання на уроках і в позакласній роботі; виховна робота має 
розв’язуватися комплексно як єдина цілеспрямована робота педагогічного 
та учнівського колективів школи у тісному взаємозв’язку з батьками та 
іншими інституціями і передбачати підготовку висококваліфікованих 
кадрів з усіх напрямків підготовки та з усіх навчальних дисциплін; з 
іншого боку, традиційна методика збереження здоров’я дітей та молоді не 
завжди базується на сучасних інноваційних педагогічних технологіях; 
зводиться до виховної роботи в основному в початковій школі; з цією 
метою готуються лише вчителі початкових класів та вчителі зі спеціалізації 
«валеологія»; більшість учителів фізико-математичних і природничих 
дисциплін до цього виду педагогічної діяльності не залучаються і не 
готуються, хоча природничі дисципліни у ЗНЗ різного типу і профілю, 
особливо у старших класах, вивчаються упродовж значно більшого часу; у 
процесі підготовки майбутніх учителів мало використовуються сучасні 
технології та активізуючі засоби і перевірені методичні рекомендації й 
матеріали; учителі природничих дисциплін залишаються не 
підготовленими, пасивними, без умотивованого ставлення до власного 
здоров’я і збереження здоров’я дітей та молоді. 

Для забезпечення професійного рівня готовності майбутніх учителів 
до збереження здоров’я дітей та молоді їхня підготовка має враховувати: 
розробку спецкурсу інтегрованого характеру (складання програми, відбір і 
структурування матеріалу, виділення відповідного часу на різні форми 
роботи та види діяльності, тематичне планування занять, розробка 
методики з виокремленням особливостей проведення занять, з-поміж яких, 
окрім лекцій, обов’язковими є практичні (семінарські) заняття, самостійна, 
індивідуальна та науково-дослідна робота студентів); підготовку 
навчальних і методичних посібників для студентів і рекомендацій для 
викладачів; підготовку методичного забезпечення для розширення 
тематики класно-урочної і позакласної та позаурочної виховної роботи з 
учнями. Позитивний кінцевий результат у сформованості готовності 
майбутніх учителів до збереження здоров’я дітей та молоді мають 
забезпечуватися відповідними педагогічними умовами, серед яких 
основними є: інтеграція та інноваційне спрямування змісту соціально-
економічних та природничих дисциплін, поєднання теорії і практики 
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професійної підготовки майбутніх учителів, збагачення її навчально-
методичними напрацюваннями та розроблення і впровадження новітніх 
педагогічних технологій.  

Сьогодні в Україні відсутня цілісна система формування культури 
здоров’я населення, відсутня послідовна та безперервна система навчання 
здоров’ю, відсутня мода на здоров’я. Недосконалість законодавчої, 
нормативно-правової бази, що регламентує діяльність з охорони здоров’я 
населення, несформованість культури здоров’я в самих викладачів, 
неблагополуччя їх стану здоров’я обумовлюють несприятливий і суттєвий 
вплив на здоров’я студентської молоді. Модернізація освіти спонукає до 
пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження 
нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. Упровадження та 
використання інноваційних технологій дасть можливість встановити 
позитивне ставлення молоді до уроків фізичної культури та спорту та 
допоможе досягти значного покращення їхнього здоров’я. Правильно 
організована інноваційна система фізичного виховання з використанням 
нетрадиційних і традиційних форм та методів фізичного виховання, різних 
технологій забезпечить ефективне формування у школярів та студентів 
позитивної мотивації до здорового способу життя. За дослідженнями 
науковців найефективнішими сучасними засобами збереження здоров’я 
дітей та молоді, популяризації здорового способу життя серед них є наочна 
агітація, регулярне проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів, 
використання науково-популярних фільмів, книг, виставок, проведення 
бесід тощо. Напрямки роботи зі збереження здоров’я студентської молоді 
та підготовки їх до формування здорового способу життя в учнів можуть 
бути різними: аудиторна робота викладача і студентів, робота в 
позааудиторний час. Виховна й освітня робота як доповнення за межами 
аудиторії забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, привертає 
увагу до найгостріших соціальних проблем, формує їхню соціальну 
зрілість, розвиває пізнавальний інтерес, виховує професійну направленість, 
сприяє розвитку мислення, дає можливість реалізувати свої здібності. 
Науково-практичні конференції є цікавою формою навчання, і студенти з 
великим бажанням беруть участь у них, що ще раз підкреслює 
зацікавленість та небайдужість молоді до збереження здоров’я.  

Висновки. Вивчення досвіду вітчизняної і зарубіжної теорії і 
практики переконливо засвідчує, що проблема збереження здоров’я 
молодого покоління формувалась об’єктивно і пройшла непростий шлях, 
зазнаючи змін. Важливе місце в реалізації цієї проблеми на рівні учнів та 
студентів належить учителю ще у процесі підготовки його в педагогічному 
ВНЗ. Для підготовки майбутніх учителів до збереження здоров’я дітей та 
молоді необхідно вдосконалювати навчальний процес з орієнтацією на 
технології фізичного виховання з урахуванням особливостей професійної 
підготовки вчителів; професійно спрямовувати форми 
здоров’язбережувальної роботи у ВНЗ; створювати в процесі навчальних 
занять спеціальні умови, що сприяють оволодінню студентами 
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практичними уміннями та навичками здоров’язбережувальної та 
оздоровчої роботи. Стаття не розкриває всіх аспектів окресленої проблеми. 
Подальшого науково-педагогічного пошуку потребує питання вивчення та 
впровадження зарубіжного досвіду застосування здоров’язбережувальної 
педагогіки у практиці роботи вищих навчальних закладів. 
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Людмила Петько 

 
ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ 

«ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»  
 
У статті на основі проведеного автором теоретичного дослідження наводяться 

тлумачення понять «освітній простір», «освітнє середовище» у філософській, педагогічній, 
психологічній, соціологічній площині; розкрито педагогічну сутність феномену «освітнє 
середовище»; проаналізовано визначення понять «освітній простір» та «освітнє середовище»; 
визначено основні відмінності між ними та запропоновано авторську модель класифікацій 
освітнього середовища: особистісно розвивальна, комунікативно-орієнтована, антрополого-
психологічна, психодидактична, еко-психологічна, природовідповідна, соціокультурна, 
професійно-практична, інформаційна, конструктивістська. На прикладі наукових розвідок 
українських і зарубіжних учених обосновується доцільність навчання майбутніх випускників 
університету в професійно орієнтованому іншомовному середовищі, що сприятиме до адаптації 
в майбутній діяльності. Обгрунтовується роль освітнього середовища у навчально-виховному 
процесі навчального закладу та підготовці майбутніх випускників університету до професійної 
діяльності. 

Ключові слова: система освіти, освітній простір, освітнє середовище, навчально-
виховний процес, професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище, університет. 

 
На основе проведеного автором теоретического исследования приводятся  точки зрения 

понимания представителями педагогики, социологии, психологии, философии феноменов 
«образовательное пространство» и «образовательная среда»; раскрыто педагогическое 
содержание концепта «образовательная среда»; проанализированы определения 
«образовательное пространство» и «образовательная среда»; определены основные отличия 
между ними и предложена авторская модель классификаций образовательной среды: 
личностно-развивающая, коммуникативно-ориентированная, антрополого-психологическая, 
психодидактическая, природосоответствующая, социокультурная, еко-психологическая, 
профессионально-практичная, информационная, конструктивистская. На примере научных 
поисков украинских и зарубежных учёных обосновывается целесообразность обучения будущих 
выпускников университета в профессионально ориентированной иноязычной среде, что 
способствует адаптации в будущей профессиональной деятельности. Обосновывается роль 
образовательной среды в учебно-воспитательнолм процессе учебного заведения и подготовки 
будущих выпускников университета к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: система образования, образовательное пространство, 
образовательная среда, профессионально ориентированная иноязычная среда обучения,  
студент, , университет. 

 
Present-day understanding of learning environment is connected with consideration of 

education as an area of social life, therefore, environment is regarded to be a leading component of 
education. On the basis of the theoretical research conducted by the author the essence of the 
phenomenon «learning environment» is defined. Definitions of such notions as «system of learning», 
«learning space» and «learning environment» are analyzed, furthermore, the differences between these 
two notions are singled out. Main pedagogical approaches to the study of the notions «learning space» 
and «learning environment» during last decades are retraced by the author. The role of learning 
environment for personality development is also shown. Moreover, learning environment components 
and functions are presented. As any type of environment is presented like a constant part of space, it is 
considered to be spatio-temporal organization of objective reality, which influences personality. If the 
sum total of conditions, in which personality exists, functions, changes and develops, is characterized, it 
will become possible to single out the leading factors to define the capability and effectiveness of 
personality functioning and development. It should be mentioned that the analysis of different 
approaches to the definition of the essence and functioning of learning environment shows that this 
problem has appeared recently, but due to the emergence in pedagogics of such notion as «high-tech 
information learning environment» it still remains important. 

Key words: learning space, learning environment, education process, student, university. 
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Постановка проблеми. В. Андрущенко акцентує увагу на перехід 
людства у третє тисячоліття, що ставить перед системою освіти нові 
завдання, де головною вимогою до освіти ХХІ століття є її 
фундаментальність, що базується «на найновіших наукових досягненнях, 
інтегрованій інформації й новітніх педагогічних технологіях» і визначає 
«освіту» як «процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії учителя (педагога) і учня 
(студента), спрямований на передачу (засвоєння) знань, формування вмінь 
і навичок, виховання культури мислення і почуття здатності до 
самонавчання і самостійної життєтворчої діяльності 
[Андрущенко, 2012: с. 319-320, 329]». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до наукових 
позицій академіка В.І.Лугового поняття «освіта» розглядається у 
співвідношенні понять «освіта» – «навчання» – «виховання» – 
«соціалізація» – «розвиток особистості» і визначається як «сукупний 
процес і результат цілеспрямованого інформаційного інформаційного 
окультурення людини, освоєння нею культурного досвіду 
[Луговий, 1997: с. 18]».  

На думку Б. Гершунського поняття «освіта» містить такі змістові як 
цінність (державна, суспільна, особистісна), як система (освітніх 
державних і недержавних закладів, які розрізняються рівнем і профілем), 
як процес, як результат (процес суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії педагогів і студентів) [Гершунский, 1998: с. 34-35, 47].  

Додатковою до цілей і змісту освіти виступає ідея навчального 
предмету. Заслуга в теоретичній розробці цієї ідеї належить Ф.Фребелю, 
який довів, що зміст і форми освіти повинні концептуально 
опрацьовуватися, розташовуватися в конкретній системі (послідовності), 
виходячи з уявлень про природу і цілі освіти, особливостей розвитку 
дитини, характер предмету, який треба засвоїти [Розин, 2007: с. 510]. 

У свою чергу, академік В. Биков, наголошує, що освіту, як соціальне 
явище, розглядають в таких аспектах: як систему, що її забезпечує; як 
процес засвоєння та здобуття знань (процес опанування освіти); як 
освітньо-професійний рівень; як форму (очна, заочна і т.ін.); як цінність. 
Автор розглядає систему освіти як цілісну скінчену множину об’єктів 
(елементів) і відношень (взаємозв’язків) між ними, що «виділені з 
середовища суспільства за ознакою належності виділених об’єктів і 
відношень до реалізації цілей освіти [Биков, 2007: с. 31-32]». 

Звернемося до тлумачення поняття «система» у Соціологічній 
енциклопедії, під системою розуміють сукупність елементів та відносин 
між ними. Розрізняють природні і штучні, відкриті та закриті. 
Наголошується, що у природі і суспільстві практично не існує закритих 
систем. Також система – є динамічною єдністю, організованою у деяку 
цілісність процесом взаємодії, яка перебуває у постійній зміні, до того ж, 
фундаментом системи є зв’язки між елементами. Розвивається і 
функціонує система у певному середовищі (виокремленому взаємозв’язку 
решти світу з системою, без розгляду якого досліджувати цю систему 
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неможливо). Середовище системи є її найближче оточення, у взаємодії з 
яким система формує і виявляє свої властивості. До середовища також 
належать зовнішні відносно середовища об’єкти, що опосередковано 
беруть участь у формуванні її інтегрованих властивостей. До ознак 
системи належить її внутрішня будова (організація множини зв’язків 
елементів системи, які виступають як підсистеми з відповідними 
функціями і без системної організації втрачають сенс), специфічні системні 
властивості, поведінка системи [Соціологічна …, 2008: с. 329]. 

Метою статті окреслено дослідження педагогічної сутності у 
визначенні понять «освітнє середовище» та класифікацій його моделей. 

Виклад основного матеріалу. В. Гончаров у своїх наукових 
розвідках дійшов висновку, що сутність сучасної філософсько-освітньої 
парадигми полягає в гуманоцентричній переорієнтації освітньої діяльності, 
яка відрізняється від процесу гуманізації минулих століть тим, що 
«гуманістично орієнтована освітня діяльність набуває масових форм і 
переміщується з периферії в центр освітніх систем. Основними ознаками 
гуманістично орієнтованої освітньої діяльності в сучасних умовах є 
орієнтація на саморозвиток та самоактуалізацію особистості» 
[Гончаров, 2013: с. 26], під час якої відбувається перетин її освітньої 
діяльності та життєдіяльності (до речі, ідею цього в українську педагогіку 
заклав ще у 20-х роках двадцятого століття Дьюї), індивідуалізація та 
диверсифікація освітнього процесу, формування самодостатньої 
особистості, природовідповідний підхід у її розвитку, налагоджування 
системи партнерства між вихованцями та педагогами.  

Аргументованим є також підхід професора А. Ніколаєвої до 
характеристики освітньої системи як глобальної системи «відкритого, 
гнучкого, індивідуалізованого, творчого знання, неперервної освіти 
людини упродовж її життя і представляє собою єдність виробничих 
інновацій у сфері освіти (технологій, методів та прийомів викладання і 
навчання) й інновацій в управлінні (нових економічних механізмів у сфері 
освіти, нових організаційних структур, інституційних форм 
[Николаева, 2013: с. 29]».  

Водночас, в оточуючому середовищі (ОС) системи освіти 
виокремлюють: 1) цілеформувальне середовище, яке утворюють саме 
системи освіти (СО), що визначають вимоги до властивостей кінцевого 
продукту СО, якісних і кількісних показників її функціонування і розвитку, 
задають обмеження діяльності СО, 2) актуальне середовище, яке 
утворюють системи ОС, що використовують, кінцевий продукт СО, 
ініціюють вимоги щодо його якісних властивостей і забезпечують 
необхідні умови для стійкого функціонування і розвитку СО 
[Биков, 2007: c. 32-33]. Такий аргументований підхід В. Бикова до 
характеристики СО чітко диференціює диспозиції СО в умовах 
університетської професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 

Повертаючись до розгляду освітнього простору, зазначимо, що ОП 
«уміщує освітнє середовище, а саме, – конкретні умови існування, 
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формування і діяльності особистості в галузі освіти» і також будемо 
підтримувати визначення освітнього середовища відповідно наукових 
позицій О. Єжової як «систему умов існування, формування і діяльності 
особистості в процесі засвоєння нею конкретної системи наукових знань, 
практичних умінь і навичок; як систему умов виховання й навчання 
особистості [Єжова, 2011: с. 272]» 

Освітнє середовище стало предметом активних різнопланових 
наукових пошуків з кінця 20 століття, і мають глибоке теоретико-
методологічне підгрунття. Вченими вивчалися різні освітні середовища. 
Традиційно в наукових пошуках значна увага приділяється вивченню 
освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу (В. Панов, 
Н. Поліванова, В. Рубцов, В. Слободчиков, В. Ясвін), професійно-
технічних навчальних закладів (Р. Гуревич, О. Єжова), вищої школи 
(Л. Боденко, В. Бондар, Л. Ващенко, Т. Дороніна, Г. Віневська, 
О. Матвієнко, Г. Муравьова). У площині нашого дослідження найбільш 
поширеною серед науковців стала освітньо розвивальна модель ОС, 
запропонована В. Ясвіним, де освітнє середовище автор розуміє як 
«систему впливів і умов для формування особистості за заданим зразком, а 
також можливостей для її розвитку, що містяться в соціальному і 
просторово-предметному оточенні» [Ясвин, 2001]. 

Т. Дороніна шляхом ґрунтовного дослідження сучасних наукових 
підходів до проблеми розуміння сутності поняття «освітнє середовище» 
узагальнила погляди науковців щодо структури ОС та визначила її 
структурні компоненти: суб’єкти освітнього процесу, соціальний, 
просторово-предметний, технологічний (психодидактичний) 
(представники: В. Ясвін, З. Количева); діяльнісний/технологічний, 
комунікативний, просторово-предметний (В. Панов); соціально-
культурний, інформаційний, соматичний, предметний (Е. Клімов); 
просторово-семантичний, змістово-методичний, комунікаційно-
організаційний (Ю. Кулюткин, С. Тарасов, І. Габа); просторово-
матеріальний, соціально-особистісний, інформаційно-технологічний, 
функціональний (І. Чернецький); предметно-просторова, організаційно-
смислова, соціально-психологічна (В. Слободчиков); фізичне оточення, 
людські фактори, програма навчання (Г. Ковальов). До того ж професор 
визначила чинники, що складають ОС: 1) просторово-предметний / 
матеріальний («об’єктивне буття матеріальних предметів» (І. Чернецький); 
матеріальні засоби – приміщення (архітектура будівлі, дизайн інтер’єру, 
розмір і простір аудиторних приміщень (Г. Ковальов, В. Ясвін), пристрої, 
устаткування, прилади, носії інформації, прилади для її опрацювання, 
особлива атрибутика навчальної ситуації тощо; символічний простір: герб, 
гімн, традиції («просторово-семантичний» (І. Габа); 2) навчально-
методичний / комунікаційно-організаційний («джерела асимільованої 
інформації» (І. Чернецький); форми та технології передачі інформації, її 
впорядкування та виокремлення; структура діяльності, стиль викладання і 
характер контролю, кооперативні або конкурентні форми навчання, зміст 
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програм навчання (традиційність, консерватизм, гнучкість («програма 
навчання» (Г. Ковальов); правила внутрішнього розпорядку, статут 
навчального закладу, правила особистої та суспільної безпеки 
(«інформаційний» (Е. Клімов); зміст освітнього процесу, оволодіння учнем 
способами дії та організація навчання («психодидактичний» (В. Ясвін); 
концепції навчання та виховання, форми і методи організації навчання 
(«змістовно-методичний» (І. Габа); 3) соціально-особистісний («суб’єкти 
пізнання» (І. Чернецький) – суспільні запити, мотиви, потреби; особистісні 
особливості та успішність, зміна персонального та міжособистісного 
простору, розподілення статусів та ролей, статево-вікові особливості 
студентів та викладачів (Г. Ковальов – «людський чинник»); культура, 
досвід, спосіб життя оточуючих («соціально-культурний» (Є. Климов); тип 
культури та форма спільності вчителя-учня (В. Ясвін) 
[Дороніна, 2014: с. 182–183]. 

Повертаючись до розгляду сучасних моделей освітнього середовища, 
нашу увагу привернула їх класифікація, запропонована О. Єжовою 
[Єжова, 2011: с. 276], яка заслуговує на увагу, але потребує певного 
доповнення й уточнення у зв’язку із глобалізаційними викликами 
сьогодення, новими підходами до розгляду освітніх середовищ.  

На нашу думку, представлена нами нижче класифікація моделей 
освітнього середовища надасть змогу на єдиній концептуальній основі 
створювати та розголужувати освітні середовища: 1) особистісно-
розвивальна (В. Ясвін, С. Дерябо), 2) комунікативно-орієнтована 
(Г. Віневська, В. Рубцов, І. Улановська, О. Яркіна), 3) антрополого-
психологічна (міжособистісна взаємодія у діяльності: В. Слободчиков, 
В. Лєбєдєва, В. Панов, Н. Поліванова; у процесі навчально-виховної 
взаємодії: В. Рубцов), 4) психодидактична (В. Лєбєдєва, В. Орлов),         
5) еко-психологічна (А. Бодальов, В. Панов, Дж. Гібсон, У. Мєйс), 
природовідповідна (В. Сухомлинський, Ю. Бойчук), соціокультурна 
(Н. Башмакова, Л. Боденко, В. Козирєв, Н. Рижова, Н. Якса,), професійно-
практична (Дж. Дьюї, А. Макаренко), інформаційно-технологічна (В. Биков 
(на позиціях задачного підходу), І. Секрет), конструктивістська (Б. Уилсон, 
Грино, Йонассен, Рорер-Мерфі, Г. Муравьова), мобільна (Г. Віневська, 
В. Тихоміров). 

Звертають увагу науковців сучасні інноваційні освітні середовища, 
де середовище розглядається як основа освітнього процесу і виступає 
мобільним, цілеспрямованим, інтенсивним засобом для отримання освіти у 
будь-якому місці, за індивідуальним графіком, причому міжособистісна 
взаємодія відбувається за допомоги електроних засобів навчання  
[Виневская, 2013; Тихомиров, 2003; Секрет, 2011]. На думку Г. Віневської, 
модель мобільного освітнього середовища університету, крім традиційних 
компонентів, повинна включати компонент, який характеризує 
відповідність середовища сучасному соціальному замовленню. З огляду на 
це вона повинна містити такі сукупні компоненти: 1) простір організації 
середовища, що проектується і формується відповідно запитам і 
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соціальним вимогам, 2) носії інформації, 3) взаїмодія суб’єктів і об’єктів, 
які включені до проетованого освітнього середовища, 4) освітні кластери з 
іншими середовищами [Виневская, 2013: с. 5]. 

У розгляді конструктивістської моделі ОС, суттєвим науковим 
пошуком є концепція К. Муравйової спрямована на розробку технологій 
конструювання освітнього процесу в університеті та загальноосвітніх 
навчальних закладах на підґрунтті контекстнісного й технологічного 
підходів, де конструюється модель процесу навчання студентів за 
індивідуальними навчальними напрямками та технологія їх проектування 
[Проектирование…, 2009; Муравьёва, 2012].  

Американський професор Д. Йонассен, з метою подолання 
формалізму знань, використовує концепт «mindtool» (знаряддя для 
отримання, «вибудовування» знаннь, будівельні інструменти), який 
поєднує конструктивістські принципи з сучасної освітньої технології і є 
головним в його розумінні освітнього середовища. Студенти будують свою 
власну базу знань в освітньому середовищі завдяки «mindtools» – 
комп'ютерним програмам, електронним таблицям, бази даних і гіпермедіа 
(всі вони є виконують функцію презентатора знань («mindtools»). 
Використання комп'ютерних програм («mindtools») дозволяє студентам 
аналізувати, оцінювати, узагальнювати, вирішувати проблеми, і осмислити 
те, що вони знають, для того, щоб побудувати свою базу знань 
[Jonassen, 2000]. 

Зазначимо, що у роботах конструктивістів зроблено спробу пов'язати 
теорію конструктивізму з практикою навчання, для чого визначено 
принципи створення навчальних середовищ. На даних принципах 
розроблено багато проектів в цифрових класах і лабораторіях при вивченні 
різних наук і навчальних предметів. Слід також узяти до уваги, що 
Б.Уілсон визначає конструктивістські навчальні середовища як «місце, де 
студенти можуть працювати разом і підтримувати один одного, оскільки 
вони використовують різні інструменти та інформаційні ресурси, 
керуючись цілями навчання і вирішенням завдань навчальної  діяльності 
[Wilson, 1995: с. 25]».  

У загальному вигляді модель освітнього середовища університету, 
системоутворюючим елементом якої виступає суб'єкт-суб'єктна взаємодія в 
процесі продуктивної діяльності учасників освітнього процесу, на думку 
І. Арендачук, може мати такі структурні компоненти: 1) просторово-
семантичний (архітектурно-естетична організація життєвого простору 
студентів, просторову структуру навчальних і рекреаційних приміщень, 
символічний простір уніврситету (його символи і атрибути: гімн, герб, 
традиції і т.ін.). 2) змістово-методичний компонент: змістова й 
організаційна сфери освіти. До першого належить концепція навчання й 
виховання, навчальні плани, навчальні і робочі програми, методична 
забезпеченість навчального процесу. Організаційна сфера містить 
технології, форми і методи забезпечення навчання й життєдіяльності 
студентів (використання інноваційних педтехнологій, нестандартних форм 
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проведення занять, читання лекцій, створення умов для науково-дослідної 
та проектної діяльності студентів у дослідницьких спільнотах, створення 
структури групового та студентського самоврядування. 3) Комунікаційно-
організаційний компонент містить особливості суб’єктів освітнього 
середовища (гендерні відмінності й національні особливості студентів і 
викладачів, їхні цінності, установки, стереотипи та ін.); комунікаційна 
сфера охоплює суб'єкт-суб'єктну взаємодію та соціальна щільність серед 
суб'єктів освіти та ін.); організаційно-креативні умови представляють 
собою особливості управлінської культури, наявність творчих груп 
студентів і викладачів та ін.) [Арендачук, 2012: c. 4]. 

Висновки. З огляду на викладене можна стверджувати, що 
організація традиційних освітніх середовищ в умовах університету суттєво 
трансформується і доповнюються новими освітніми середовищами 
(мобільне, конструктивістське, інформаційно-технологічне і т.ін.), які 
виникають в освітньому просторі. Описані моделі ОС вже не можуть 
існувати автономно, вони взаємопоєднуються, переплітаються, 
взаємодоповнюються. Це дозволяє говорити про багатокомпонентну 
модель освітнього середовища вищого освітнього закладу, де на перше 
місце виходить якісна професійна підготовка спеціаліста для ринку праці, 
яка поєднує у своїй структурі культурний, освітній, професійний, 
науковий, комунікативний, соціальний, комунікаційний та ін. компоненти, 
що сприятиме розширенню можливостей і задоволенню бажань 
майбутнього спеціаліста, дозволить задовольнити його особисті запити і 
вимоги роботодавців, сприятиме у майбутньому професійної мобільності. 
У свою чергу, університету це надасть можливість розширити спектр 
освітніх послуг, що підвищіть його статус і затребуванність на ринку 
освітніх послуг. Таке освітнє середовище сприятиме для виявлення 
потенційних можливостей особистості студента, буде стимулювати у 
прагненні до самостійності у навчанні, самоорганізації, самовиховання і 
саморозвитку. 

Проте, зважаючи на дискусійність та різноплановість підходів, 
вважаємо дослідження формування та функціонування освітніх середовищ 
безповоротним і об’єктивним процесом, який впливає на  розвиток 
особистості, підготовку її до професійної  соціальної взаємодії. 
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ОСОБЛИВОСТІПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ  

5-7 КЛАСІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 
 
Аналіз наукових даних підтверджує важливість формування фізичної культури 

підростаючого покоління в процесі фізичного виховання. У статті розкриваються питання 
теорії і практики виховання у молодших підлітків позитивного ставлення до занять фізичною 
культурою. Визначені сутність і структура позитивного ставлення учнів 5-7 класів до занять 
фізичною культурою.  

Установлено, що аналіз практики роботи шкіл України показує, що вирішення цього 
завдання залежить в основному від організації і самореалізації учнями здорового способу 
життя, важливим компонентом якого є систематичні заняття фізичними вправами. Але 
залучення школярів до таких занять стає можливим лише за умов сформованості в них 
позитивного ставлення до занять фізичною культурою. У процесі його виховання в учнів 
виникають позитивні емоції, з’являється інтерес до фізичної культури, формується готовність 
до фізичного вдосконалення, розвивається рухова активність і звичка до занять фізичними 
вправами. 

Визначено, що результати вивчення стану виховної роботи з учнями 5-7 класів у цьому 
контексті вказують на наявність протиріч між ускладненими вимогами до школярів та 
ступенем сформованості в них позитивного ставлення до занять фізичною культурою, яке є 
важливою умовою успішного виконання цих вимог. Як свідчать статистичні дані, стан 
здоров’я, фізична підготовленість, рівень знань, умінь і навичок більшості учнів не відповідають 
як загальноприйнятим нормативам, так і їхнім здібностям і можливостям. На уроках фізичної 
культури школярі проявляють байдуже або негативне ставлення до занять фізичною 
культурою. Такий стан пояснюється, насамперед, різким зниженням у молодших підлітків 
стійкого інтересу до занять фізичними вправами. У цьому віці в учнів значно зменшується 
спонукальна сила природної потреби в рухах, що веде до відповідного способу життя, 
погіршення стану здоров’я і фізичної підготовленості.  

Ключові слова: фізична культура, позитивне ставлення до занять фізичною культурою,  
позакласна робота. 

 
Анализ научных данных подтверждает важность формирования физической культуры 

подрастающего поколения в процессе физического воспитания. В статье раскрываются 
вопросы теории и практики воспитания в младших подростков положительного отношения к 
занятиям физической культурой. Определены сущность и структура позитивного отношения 
учащихся 5-7 классов к занятиям физической культурой. 

Установлено, что анализ практики работы школ Украины показывает, что решение 
этой задачи зависит в основном от организации и самореализации учащимися здорового образа 
жизни, важным компонентом которого являются систематические занятия физическими 
упражнениями. Но привлечение школьников к таким занятиям становится возможным лишь 
при условии сформированности у них положительного отношения к занятиям физической 
культурой. В процессе его воспитания у учащихся возникают положительные эмоции, 
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появляется интерес к физической культуре, формируется готовность к физическому 
совершенствованию, развивается двигательная активность и привычка к занятиям 
физическими упражнениями. 

Определено, что результаты изучения состояния воспитательной работы с учащимися 
5-7 классов в этом контексте указывают на наличие противоречий между усложненными 
требованиями к школьникам и степени сформированности у них положительного отношения к 
занятиям физической культурой, которое является важным условием успешного выполнения 
этих требований. Как свидетельствуют статистические данные, состояние здоровья, 
физическая подготовленность, уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся не 
соответствуют как общепринятым нормативам, так и их способностям и возможностям. На 
уроках физической культуры школьники проявляют безразличное или отрицательное отношение 
к занятиям физической культурой. Такое положение объясняется, прежде всего, резким 
снижением в младших подростков устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями. 

В этом возрасте у учащихся значительно уменьшается побудительная сила 
естественной потребности в движениях, ведет к соответствующему образу жизни, ухудшение 
состояния здоровья и физической подготовленности. 

Ключевые слова: физическая культура, позитивное отношение к занятиям физической 
культурой, внеклассная работа. 

 
Analysis of scientific evidence confirms the importance of formation of physical training of the 

younger generation in the process of physical education. The article describes the theory and practice of 
education in younger teenagers a positive attitude to physical training. The essence and structure of the 
positive attitude of pupils of 5-7 classes in physical training are determined. 

It was found that the analysis of practice of Ukrainian schools shows that the solution of this 
problem depends largely on self-organization of  students’  healthy lifestyle, which are an important 
component of the systematic physical exercise. But the involvement of children in such studies is 
possible only on condition of formation of their positive attitudes towards physical training. In the 
process of education students have positive emotions and interest in physical culture, they form 
readiness for physical perfection, physical activity and develop the habit of physical exercise. 

Determined that the results of a study of the educative work with students of 5-7 grades in this 
context indicate a conflict between the complicated requirements for students and degree of development 
of positive attitude to physical training, which is an important condition for the successful 
implementation of these requirements. As statistics show, the health, physical fitness, knowledge and 
skills in most students do not meet generally accepted standards as well as their abilities and 
capabilities. At physical training lessons pupils show an indifferent or negative attitude towards 
physical training. This situation is explained primarily by a sharp decline in younger teenagers of 
sustained interest to physical exercise. In students of this age is significantly reduced the motive power 
of natural need for movement, which leads to a corresponding lifestyle, poor health and physical fitness. 

Keywords: physical education, positive attitude to physical training, extra-curricular activities. 
 
Постановка проблеми. Одними з головних завдань загальноосвітніх 

навчальних закладів є зміцнення здоров’я учнівської молоді, підвищення 
фізичної підготовленості як суттєвої умови підвищення якості її життя. 

Аналіз практики роботи шкіл України показує, що вирішення цього 
завдання залежить в основному від організації і самореалізації учнями 
здорового способу життя, важливим компонентом якого є систематичні 
заняття фізичними вправами. Але залучення школярів до таких занять стає 
можливим лише за умов сформованості в них позитивного ставлення до 
занять фізичною культурою. У процесі його виховання в учнів виникають 
позитивні емоції, з’являється інтерес до фізичної культури, формується 
готовність до фізичного вдосконалення, розвивається рухова активність і 
звичка до занять фізичними вправами [Столітенко, 2001]. 

Однак результати вивчення стану виховної роботи з учнями 5-7 
класів у цьому контексті вказують на наявність протиріч між 
ускладненими вимогами до школярів та ступенем сформованості в них 
позитивного ставлення до занять фізичною культурою, яке є важливою 
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умовою успішного виконання цих вимог. Як свідчать статистичні дані, 
стан здоров’я, фізична підготовленість, рівень знань, умінь і навичок 
більшості учнів не відповідають як загальноприйнятим нормативам, так і 
їхнім здібностям і можливостям. На уроках фізичної культури школярі 
проявляють байдуже або негативне ставлення до занять фізичною 
культурою. Такий стан пояснюється насамперед різким зниженням у 
молодших підлітків стійкого інтересу до занять фізичними вправами. У 
цьому віці в учнів значно зменшується спонукальна сила природної 
потреби в рухах, що веде до відповідного способу життя, погіршення стану 
здоров’я і фізичної підготовленості. У зв’язку із цим украй необхідною 
стає організація вчителем фізичної культури спеціальної роботи з 
виховання в учнів 5-7 класів позитивного ставлення до занять фізичною 
культурою [Столітенко, 2001]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні 
основи виховання активно-позитивного ставлення особистості до 
навчально-пізнавальної діяльності розроблені в працях Б. Ананьєва, 
В. Богословського, Л. Божович, О. Ковальова, О. Кононко, Г. Костюка, 
О. Леонтьєва, Г. Люблінської, В. Мерліна, В. Мясищева, С. Рубінштейна, 
Д. Узнадзе та інших. 

Психолого-педагогічні основи виховання в учнів мотивації до 
навчання розглядаються в дослідженнях М. Алексєєвої, О. Алферова, 
І. Беха, П. Гальперіна, Н. Зубалій, Б. Кобзаря, М. Левківського, 
А. Маркової, М. Матюхіної, Н. Морозової, Л. Славіної, К. Чорної, 
Г. Щукіної, В. Ядова та інших. 

Проблеми виховання в школярів потреби, інтересу і звички до занять 
фізичною культурою досліджувалися М. Андрухом, Б. Ведмеденком, 
А. Войлоковим, З. Джумаєвим, П. Дуркіним, М. Жаворонковою, 
С. Жевагою, М. Зубалієм, О. Ільїним, М. Козленком, О. Козленком, 
Л. Лихачовим, А. Міхеєвим, І. Петренком, В. Петровим, Р. Пилояном, 
В. Поповим, Б. Сарсенбаєвою, В. Соколовим, М. Солопчуком, Н. Хоменко, 
Б. Шияном, П. Щербаком та іншими. 

Мета написання статті полягає в теоретичному обґрунтуванні 
ефективності змісту, форм і методів виховання в учнів 5-7 класів 
позитивного ставлення до занять фізичною культурою. 

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати стан проблеми виховання у школярів позитивного 

ставлення до занять фізичною культурою в педагогічній теорії та практиці. 
2. Визначити сутність і структуру позитивного ставлення молодших 

підлітків до занять фізичною культурою. 
Виклад основного матеріалу. Виявлення когнітивного, емоційного, 

мотиваційного та діяльнісного компонентів у структурі ставлення дозволяє 
визначити напрямки дослідження сутності й змісту позитивного ставлення 
молодших підлітків до занять фізичною культурою. Їх аналіз показує, що у 
вихованні в учнів позитивного ставлення до занять фізичною культурою 
важливу роль відіграє озброєння їх системою знань. На цьому 
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наголошують М. Козленко, М. Солопчук та інші. Освітні завдання 
шкільної фізичної культури автори умовно поділяють на дві групи. До 
першої групи відносяться завдання, спрямовані на вдосконалення рухової 
діяльності учнів, збагачення їх навичками життєво важливих рухів, 
формування готовності швидко та ефективно засвоювати нові рухові 
уміння. До другої групи входять завдання, що передбачають озброєння 
учнів теоретичними знаннями і практичними вміннями користуватися 
засобами фізичної культури для зміцнення здоров’я, загартування 
організму, складання правильного режиму праці й відпочинку та 
підвищення працездатності.  

В. Соколов, Р. Пилоян, О. Козленко та інші, досліджуючи мотиви 
занять фізичною культурою, вивчали окремі фактори та умови становлення 
мотивів як самостійних чинників, здатних впливати на діяльність школярів 
та їхнє ставлення до занять фізичною культурою. В. Соколов визначив 
головні та другорядні фактори, що викликають мотиви, які безпосередньо 
спонукають школярів займатися фізичною культурою і спортом (прямі 
мотиви), і ті, що впливають опосередковано (непрямі мотиви). Прямими 
мотивами є: зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей, прагнення 
стати чемпіоном, майстром спорту, успішно виступити на змаганнях, 
підготувати себе до життя і праці, сформувати певні спортивні навички, 
бути схожим на старших товаришів, на відомих спортсменів. Серед 
факторів, що впливають на становлення непрямих мотивів, він виділив 
такі: поради батьків, друзів, звичка виконувати фізичні вправи, вплив 
школи, учителя фізичної культури, різних форм пропаганди [Бех, 1998].  

О. Козленко розглядав проблему прагнення до фізичного 
вдосконалення, формування якого є умовою підвищення ефективності 
фізичного виховання учнів початкових класів. Він наголосив, що 
визначальним фактором, який детермінує прояв у молодших школярів 
прагнення до фізичного вдосконалення, є вираженість дієвих мотивів 
(обов’язку, слухняності, бажання бути здоровим, сильним, спритним, 
отримання відмінної оцінки, особистої першості). Автор також відмітив, 
що у сім’ї найбільший вплив на прояв прагнення молодших школярів до 
фізичного вдосконалення спричиняє приклад батьків та їхня увага до 
успіхів дітей і піклування про їх домашні заняття фізичними вправами. 

У дослідженнях П. Дуркіна, З. Джумаєва [Дуркин, 2006] та інших 
розкрита роль інтересу у вихованні позитивного ставлення до занять 
фізичною культурою. П. Дуркін розглядав інтерес до занять фізичною 
культурою як наслідок проведеної виховної діяльності, як одне з 
інтегральних проявлень складних процесів мотиваційної сфери школяра. 
Автор розрізнив мотивацію внутрішню і зовнішню. На його думку, інтерес 
формується лише в результаті внутрішньої мотивації, яка виникає лише 
тоді, коли зовнішні мотиви й цілі відповідають можливостям школяра, 
тобто є для нього не дуже складними, але й не легкими. Серед основних 
особистісних утворень він виділив: природну потребу в рухах, у нових 
враженнях, у новій інформації; мотивацію занять фізичною культурою; 
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активний, стійкий інтерес до занять фізичною культурою; активність у 
фізичному вдосконаленні; звичку до занять фізичними вправами, до 
гігієнічних норм і процедур; потребу в фізичному вдосконаленні; 
позитивне ставлення до занять фізичною культурою. 

З. Джумаєв [Бех, 1998] досліджував фактори, які впливають на 
формування у сільських школярів інтересу до занять фізичною культурою. 
Серед них основним він виділив взаємодію школи і сім’ї у фізичному 
вихованні учнів. Дуже суттєвим є такий рівень фізичного виховання в 
сім’ї, який залежить від фізкультурно-педагогічної освіченості батьків, 
їхнього ставлення до занять фізичною культурою і спорту. Автор зазначив, 
що для молодших підлітків характерними є процесуальні мотиви занять 
фізичною культурою, пов’язані з потребою в руховій активності, іграх, 
спілкуванні з товаришами. У старших підлітків з’являються індивідуальні і 
соціально-значимі мотиви, однак рівень їхнього позитивного ставлення до 
занять фізичною культурою і спортом починає знижуватися.  

Питання ставлення учнів до занять фізичною культурою вивчали 
А. Войлоков, Б. Сарсенбаєва та В. Попов. Порівнюючи особливості 
ставлення до різних предметів, А. Войлоков розкрив основні причини 
зниження інтересу старшокласників до уроків фізичної культури і виявив 
його вплив на їхнє ставлення до занять фізичними вправами. Автор 
відзначив, що залежно від віку й статі ставлення школярів помітно 
змінюється, тому в учителя фізичної культури є можливість подолання 
цього явища. Позитивне ставлення до уроків фізичної культури 
підвищується в період навчання в 1-4 класах, потім поступово знижується 
до 10 класу. Своє позитивне ставлення учні пояснюють впливом фізичних 
вправ на фізичний розвиток, на формування рухових і вольових якостей. 
Учні з індиферентним ставленням основними причинами зниження 
інтересу доуроків фізичної культури називають невисоку якість 
проведення уроків, захоплення іншими предметами, низький авторитет 
учителя, систематичне невдале виконання ними вправ. Учні з негативним 
ставленням пояснюють свою позицію недостатньою фізичною 
підготовленістю, нецікавим проведенням уроків.  

Б. Сарсенбаєва розробляла тему формування ставлень підлітка до 
спортивної діяльності як до форми вираження своєї суспільної сутності та 
як до діяльності, потрібної суспільству. Автор виявила психологічні умови 
організації спортивної діяльності підлітків, дослідила реальні мотиви 
їхньої участі у спортивних заходах, а також провела умовну типологію 
ставлень підлітків до спортивної діяльності. Вона виділила умовні групи 
підлітків за такими типами ставлень: 

а) з переважанням колективістської мотивації (з активною і 
пасивною спрямованістю); 

б) з переважанням егоїстичної мотивації у діяльності. У цій групі 
автор виділила учнів, які бажають досягти лише особистої першості, і 
підлітків, які теж прагнуть до цього, але намагаються приховати свою 
егоїстичну спрямованість [Станкин, 1987]. 
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Отже, вивчення педагогічної літератури дозволяє дати робоче 
визначення ставлення молодших підлітків до занять фізичною культурою 
як цілісної системи індивідуальних, вибіркових, свідомих зв’язків 
особистості з різними сторонами фізичної культури, які характеризують 
внутрішню позитивну позицію в її оцінці та трансформуються в 
особистісні цінності. Основними особистісними утвореннями, які входять 
до структури позитивного ставлення молодших підлітків до занять 
фізичною культурою, є система знань з фізичної культури (когнітивний); 
емоційні переживання (емоційний); мотиви занять фізичною культурою, 
інтерес до занять фізичною культурою, потреба у фізичному вдосконаленні 
(мотиваційний); активність у заняттях фізичною культурою, звичка до 
занять фізичною культурою (діяльнісний) компоненти. 

Висновки. Таким чином, аналіз літератури підтверджує, що 
проблема виховання у школярів позитивного ставлення до занять 
фізичною культурою вивчалася, в основному, у комплексі з іншими 
питаннями. Спеціальних досліджень щодо виховання в учнів 5-7 класів 
позитивного ставлення до занять фізичною культурою не проводилося. Не 
визначені у проаналізованих роботах психолого-педагогічні умови 
підвищення ефективності роботи школи з формування в учнів кожного із 
цих компонентів, які виражаються у таких особистісних утвореннях, як 
система знань із фізичної культури, емоційні переживання, мотиви занять 
фізичною культурою, інтерес до занять фізичною культурою, потреба у 
фізичному вдосконаленні, активність у заняттях фізичною культурою, 
звичка до занять фізичною культурою. Залишаються також не до кінця 
вивченими вікова динаміка ставлення учнів до занять фізичною культурою 
та їх вплив на фізичну підготовленість підлітків. 
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Юрій Підборський, Алла Сембрат  
 

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПРОЦЕСУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 

СТУДЕНТІВ 
 

У статті аналізується проблема ефективності змісту педагогічного процесу до 
здійснення здоров’язбереження студентів. Зміст педагогічної освіти розглядається як 
сукупність певних знань студентів (оволодіння частиною соціального досвіду людства) та 
діяльності, спрямованої на реалізацію цих знань, а також спрямованість на особистість 
(перетворення соціального досвіду в досвід діяльності особистості). У дослідженнях із проблем 
професійної освіти підставою для розробки змісту є професійна готовність студентів. 
Аналізуючи різні напрями вивчення готовності, у якості підстав змісту освіти виділяємо: 
компоненти професійної діяльності, професійні функції, професіограми. 

Підставою для відбору змісту освіти шодо готовності студентів до здійснення 
здоров’язбереження є готовність студентів до цієї діяльності, яка у свою чергу представлена 
сукупністю теоретичного, мотиваційного та практичного компонентів. При побудові моделі 
змісту освіти, ураховуючи те, що підставою відбору змісту освіти в аспекті 
здоров’язбереження є фактична і проектована готовність до здоров’язбереження, нами 
враховується розподіл змісту освіти на інваріантний і варіативний компоненти.  

Ключові слова: педагогічний процес, здоров’язбереження студентів. 
 
В статье анализируется проблема эффективности содержания педагогического 

процесса к осуществлению здоровьесбережения студентов. Содержание педагогического 
образования рассматривается как совокупность определенных знаний студентов (овладение 
частью социального опыта человечества) и деятельности, направленной на реализацию этих 
знаний, а также направленность на личность (преобразования социального опыта в опыт 
деятельности личности). В исследованиях по проблемам профессионального образования 
основанием для разработки содержания является профессиональная готовность студентов. 
Анализируя различные направления изучения готовности, в качестве оснований содержания 
образования выделяем: компоненты профессиональной деятельности, профессиональные 
функции, профессиограммы. 

Основанием для отбора содержания образования относительно готовности студентов 
к осуществлению здоровьесбережения выступает готовность студентов к этой деятельности, 
которая в свою очередь представлена совокупностью теоретического, мотивационного и 
практического компонентов. При построении модели содержания образования, учитывая то, 
что основанием отбора содержания образования в аспекте здоровьесбережения является 
фактическая и проектируемая готовность к здоровьесбережению, нами учитывается 
распределение содержания образования на инвариантный и вариативный компоненты. 

Ключевые слова: педагогический процесс, здоровьесбережение студентов. 
 
The article analyzes the problem of the effectiveness of content of pedagogical process for 

implementation of students’ health preservation. The content of pedagogical education is viewed as a 
specific set of students' knowledge (mastery of the part of  social experience of the mankind) and 
activities, aimed at the implementation of this knowledge, as well as the focus on the person (the 
transformation of social experience in the experience of the individual). In studies concerning the 
problem of professional education the grounds  for the development of content make the professional 
preparedness of students. Analyzing the different directions in the study of readiness, as bases of 
educational content we define: the components of professional activity, professional functions, 
professiograms.  
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The basis for selection of educational content as to the student's readiness for implementation of 
health preservation makes the readiness of students for this activity, which in its turn is represented by a 
set of theoretical, practical, and motivational components. When constructing a model of educational 
content, taking into account the fact that the grounds for the selection of educational content in the 
aspect of health preservation make actual and projected readiness for health preservation,  we take into 
account the distribution of educational content on the invariant and variable components.  

Key words: pedagogical process, health preservation of students. 
 
Постановка проблеми. Поступове усвідомлення на державному 

рівні значущості профілактики, збереження, підтримки та відновлення 
здоров’я нації передбачає розгортання досліджень шляхів підвищення у 
молодого покоління усвідомлення цінності здоров’я, здорового способу 
життя. Формування стійких психолого-педагогічних настанов на здоровий 
спосіб життя сприяє підвищенню особистісної відповідальності за власне 
здоров’я, що є природним фундаментом професійної самореалізації, 
стійких сімейних стосунків, життєвого успіху, суб’єктивного задоволення 
життям. 

Однією з умов підготовки студента до здійснення 
здоров’язбереження у професійній діяльності є зміст освіти. Зміст освіти 
визначаємо, як педагогічний засіб розвитку готовності щодо забезпечення 
здоров’язбереження студента. У цей час під змістом освіти необхідно 
розуміти не обсяг якоїсь певної наукової інформації, а сукупність цілей, 
самостійної діяльності студентів, а також зміст навчальних дисциплін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасними науковцями, 
які займаються питанням здоров’язбереження в системі освіти, є: 
О. Ахвердова, Д. Воронін, Л. Губарєва, А. Домашенко, Ю. Драгнєв, 
С. Кириленко, Г. Кривошеєва, Л. Лубишева, Н. Медведєва, В. Муравйова, 
Ю. Палічук, Н. Соловйова, Н. Шумакова та інші. 

Метою написання статті є характеристика умов ефективності 
здійснення здоров’язбереження студентів під час педагогічного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Зміст педагогічної освіти необхідно 
розглядати як сукупність певних знань студентів (оволодіння частиною 
соціального досвіду людства) та діяльності, спрямованої на реалізацію цих 
знань, а також спрямованість на особистість (перетворення соціального 
досвіду в досвід діяльності особистості). У дослідженнях з проблем 
професійної освіти підставою для розробки змісту є професійна готовність 
студентів. Аналізуючи різні напрями вивчення готовності, у якості підстав 
змісту освіти можна виділити: компоненти професійної діяльності, 
професійні функції, професіограми. Підставою для відбору змісту освіти 
щодо готовності студентів до здійснення здоров’язбереження виступає 
готовність студентів до цієї діяльності, яка у свою чергу представлена 
сукупністю теоретичного, мотиваційного та практичного компонентів. 
Відповідно проектована готовність є верхнім щаблем відбору змісту освіти 
в аспекті здоров’язбереження, а фактична готовність – нижнім. Вивчення 
вітчизняної теорії змісту освіти та його значення у підготовці до 
професійної діяльності дозволяє нам виділити та охарактеризувати умови 
ефективності змісту освіти на становлення готовності студентів до 
здійснення здоров’язбереження. Зміст освіти у ВНЗ сприятиме 
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становленню готовності студентів до здійснення здоров’язбереження, 
якщо: 

1. У якості підстав його відбору виступають фактичний і 
проектовані рівні готовності студентів до здійснення здоров’язбереження 
учнів у теоретичному, мотиваційному і практичному аспектах. 

2. Передбачаються як когнітивні, так і креативні аспекти підготовки 
майбутніх педагогів до здійснення здоров’язбереження учнів 
[Зайцев, 1997]. 

Фактична готовність до здоров’язбереження виступає нижнім 
щаблем відбору змісту освіти в аспекті здоров’язбереження. З метою 
виявлення фактичного рівня готовності необхідно при вступі до ВНЗ 
проводити дослідження (тестування, анкетування), у результаті якого 
визначати теоретичні знання та практичні вміння студентів у сфері 
здоров’язбереження, їхню мотиваційну спрямованість на 
здоров’язбереження. Це, у свою чергу, означає, що при відборі соціального 
досвіду в аспекті здоров’язбереження, висунутого студентам, необхідно 
враховувати різні рівні готовності студентів до здоров’язбереження, 
засвоєні ними в школі, а також особистісні риси, схильності і потреби 
студентів з метою розвитку тих аспектів готовності до здоров’язбереження, 
які в них недостатньо розвинені, а також з метою формування варіативно-
індивідуальної частини змісту освіти. Необхідно виявити, які аспекти 
готовності до здоров’язбереження (у плані поінформованості, свідомості, 
дієвості і вмілості особистості) недостатньо розвинені у студентів, і у 
зв'язку із цим формувати зміст освіти в аспекті здоров’язбереження.  

Навчальний матеріал, який подається студентам, повинен 
відбиратися з урахуванням ступеня розвиненості в конкретного студента 
узагальнених характеристик (обізнаності, свідомості, дієвості й уміння). Ці 
характеристики розвиваються частіше всього нерівномірно, у зв'язку із цим 
необхідно відбирати зміст освіти так, щоб він сприяв розвитку всіх 
компонентів готовності до здоров’язбереження рівномірно. Так, при 
недостатній розвиненості уміння, необхідно пропонувати студентам 
навчальний матеріал, який сприятиме розвитку всіх характеристик, але 
особливу увагу приділити креативним аспектам змісту освіти в аспекті 
здоров’язбереження, спрямованим на становлення уміння студентів 
(практичної готовності до здоров’язбереження). Таким чином, зміст освіти 
можна варіювати залежно від ступеня розвиненості у студентів окремих 
компонентів готовності до здоров’язбереження. На наш погляд, доцільно 
умовно розділити студентів при вступі до ВНЗ на три групи: перша група – 
студенти, які мають недостатній розвиток теоретичної готовності до 
здоров’язбереження (у плані поінформованості і свідомості), друга група – 
студенти, які мають недостатньо розвинену мотиваційну готовність до 
здоров’язбереження (у плані дієвості), і третя група – студенти, які мають 
недостатність розвиненості практичної готовності до здоров’язбереження 
(у плані уміння).  
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З урахуванням цього, а також з урахуванням індивідуальних 
особливостей, схильностей і потреб студентів необхідно проводити відбір 
змісту освіти, спрямованого на становлення готовності студентів до 
здоров’язбереження і формувати зміст інваріантного і варіативного 
компонентів. Важливою умовою при відборі змісту освіти в аспекті 
здоров’язбереження є розподіл співвідношення когнітивного та 
креативного аспектів, форм реалізації цих систем (лекційні заняття, 
семінари, практикуми, самостійна робота студентів, позанавчальна 
діяльність та ін.).  

Таким чином, відбір змісту освіти в аспекті здоров’язбереження має 
будуватися з урахуванням індивідуальних, психологічних, фізіологічних 
особливостей, особистісних інтересів студентів, здібностей, їхніх 
схильностей і потреб. Верхнім щаблем відбору змісту освіти в аспекті 
здоров’язбереження виступає проектована готовність студентів до 
здоров’язбереження. Це означає, що при проектуванні змісту освіти, 
спрямованого на становлення готовності студентів до здоров’язбереження, 
необхідно враховувати вимоги Державного освітнього стандарту середньої 
професійної освіти педагогів та вимог до рівня готовності студентів ВНЗ 
до здійснення здоров’язбереження. Вимоги, що висуваються до відбору 
даного змісту освіти, крім вищеназваних, повинні налічувати перелік 
професійних якостей, притаманних майбутньому педагогу, що здійснює 
здоров’язбереження у професійній діяльності.  

Наступною важливою вимогою до відбору змісту освіти в аспекті 
здоров’язбереження є додаткова спеціалізація студентів. Відбір 
навчального матеріалу повинен будуватися з урахуванням змісту 
навчальних дисциплін спеціалізації, а також з урахуванням вимог до 
освіченості особистості в обраному напрямку. Це у свою чергу передбачає 
виділення у змісті освіти в аспекті здоров’язбереження варіативно-
спеціального компонента. Необхідною умовою є розподіл навчального 
навантаження з урахуванням вимог Державного освітнього стандарту та 
навчального плану ВНЗ, а також рівень професійно-педагогічної 
кваліфікації педагога, який здійснює освіту студентів. Важливо 
враховувати рівень готовності такого працівника до здоров’язбереження в 
плані компетентності як фахівця, професійної моральності, ініціативності 
та педагогічної майстерності у сфері здоров’язбереження.  

Таким чином, при побудові моделі змісту освіти, ураховуючи те, що 
підставою для відбору змісту освіти в аспекті здоров’язбереження є 
фактична і проектована готовність до здоров’язбереження, необхідно 
враховувати розподіл змісту освіти на інваріантний і варіативний 
компоненти.  

Інваріантна частина повинна включати в себе загальні для всіх 
студентів аспекти. У змісті інваріантного компонента основна роль 
відводиться таким аспектам здоров’язбереження, які сприяють 
формуванню у студентів потреби в збереженні та зміцненні свого власного 
здоров’я і здоров’я учнів, формуванню когнітивного і практичного досвіду 
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особистості, спрямованого на становлення готовності студентів до 
здоров’язбереження.  

Варіативна частина змісту освіти повинна включати в себе: 
1. Варіативно-індивідуальну частину, визначальні аспекти для 

поглибленого вивчення залежно від індивідуальних особливостей, 
схильностей і потреб студентів (на момент вступу до ВНЗ студенти мають 
різний фактичний рівень готовності до здоров’язбереження, індивідуальні 
особливості (фізіологічні та психологічні) та здібності. У зв'язку із цим при 
побудові моделі змісту освіти в аспекті здоров’язбереження необхідно 
враховувати те, що студенти мають різні можливості в розвиткові 
готовності до здоров’язбереження. 

2. При відборі змісту освіти в аспекті здоров’язбереження, 
визначаючи проектований рівень готовності до здоров’язбереження, 
варіативно-спеціальна частина повинна включати аспекти, що варіюють 
залежно від спеціалізації. Варіативно-спеціальний компонент містить 
диференційовані залежно від спеціалізації студентів аспекти знань зі 
здоров’язбереження, зумовлені додатковою спеціалізацією студентів 
(вихователь дошкільного закладу, вчитель корекційного навчання, 
поглиблене вивчення психології та валеології і т.д.). Це можуть бути 
знання, пов'язані з питаннями дошкільного виховання, поглиблене 
вивчення психології, робота зі школярами, що мають відхилення в 
поведінці. 

Системний підхід до відображення змісту освіти в аспекті 
здоров’язбереження передбачає розгляд його в якості системи, яка має 
певну структуру, тобто спочатку необхідно виділити компоненти змісту 
освіти в аспекті здоров’язбереження в їх взаємозв'язку. Це дозволяє нам 
виявити системні властивості змісту освіти у виші в аспекті 
здоров’язбереження, які надалі сприятимуть відбору змісту освіти. 
Аналізуючи роботи українських і зарубіжних дослідників, переконуємося, 
що зміст освіти в аспекті здоров’язбереження у ВНЗ має включати в себе 
два елементи: когнітивний і креативний. Когнітивний аспект змістовного 
забезпечення здоров’язбереження являє собою частину соціального 
досвіду людства в галузі здоров’язбереження. Цей аспект повинен бути 
спрямований на формування когнітивного досвіду студентів у сфері 
здоров’язбереження, а також на формування позитивної мотивації на 
здоров’язбереження. Тобто когнітивний аспект змісту освіти щодо 
здоров’язбереження сприятиме засвоєнню студентами таких елементів 
освіченості, як обізнаність і свідомість, а також дієвість. Це у свою чергу 
може здійснюватися як через вивчення окремих аспектів 
здоров’язбереження в різних навчальних дисциплінах (загальнокультурної, 
психолого-педагогічної, предметної підготовки), так і в ході вивчення 
спеціальних дисциплін, спрямованих на становлення готовності студентів 
до здоров’язбереження. До таких дисциплін можна віднести, перш за все, 
дисципліни медико-біологічного циклу (анатомія і фізіологія дитячого 
організму, БЖД).  
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Когнітивний аспект змісту освіти – це блок наукової інформації про 
здоров’я, способи його підтримки і зміцнення, БЖД та інше (когнітивний 
досвід особистості). Вважаємо за можливе виділити в когнітивному аспекті 
змісту освіти у сфері здоров’язбереження три компоненти. Перший 
компонент – загальнокультурні знання про здоров’я, БЖД та інші складові 
(філософія, природознавство, соціологія). В обсяг цих знань входять:  

 соціальний досвід, що відноситься до поняття «здоров’я»;  
 фактори, що впливають на здоров’я;  
 відомості про фізіологічні норми і критерії здоров’я;  
 відомості про анатомію і фізіологію організму людини;  
 відомості про функціональні стани людини та їх корекцію;  
 відомості про способи підтримки фізичного, психічного, 

морального здоров’я;  
 знання принципів забезпечення безпеки життєдіяльності в сучасних 

умовах; 
 екологічні знання, питання екології та безпеки життєдіяльності 

людини; 
 відомості про фактори, що поліпшують чи погіршують здоров’я;  
 відомості про історію життя і діяльність людей, що ведуть здоровий 

спосіб життя;  
 відомості про здоров’я, які спонукають студентів до 

здоров’язбереження; 
 санітарно-медичні знання;  
 знання нормативно-правових документів у галузі 

здоров’язбереження. 
Другий компонент – професійні знання, пов'язані з питаннями 

здоров’язбереження учасників освіти (педагогіка, психологія, окремі 
методики та ін.). В обсяг цих знань входять:  

 знання в галузі педагогіки, психології, окремих методик, пов'язані з 
організацією освітнього процесу, що не завдає шкоди життю і здоров'ю 
учнів; 

 відомості про розмежування функцій між учасниками освіти щодо 
забезпечення здоров’язбереження;  

 відомості про психофізіологічні основи навчання і виховання 
студентів; 

 уявлення про готовність працівника освіти до здоров’язбереження; 
 відомості про методи контролю стану здоров’я студентів;  
 відомості про нові педагогічні здоров’язберігаючі технології;  
 відомості про особливості психологічного та фізіологічного 

розвитку студентів;  
 відомості про організацію і методи психопрофілактичної та 

психогігієнічної роботи зі студентами;  
 відомості про охорону праці та здоров’я студентів;  
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 відомості про методику проведення занять із питань 
здоров’язбереження; 

 відомості про способи формування позитивної мотивації студентів 
до здоров’я: основні методи, прийоми і форми організації фізичного 
виховання студентів;  

 відомості про організацію та проведення позакласної та 
позашкільної оздоровчої роботи;  

 психологічна готовність до втрати роботи, зміни професії.  
 Третій компонент - знання, необхідні для самоосвіти студентів в 

аспекті здоров’язбереження. В обсяг цих знань входять:  
 відомості про методи роботи з науковою літературою;  
 відомості щодо підготовки та написання рефератів, курсових і 

дипломних робіт;  
 відомості про методи і форми контролю стану здоров’я;  
 відомості про форми організації дозвілля учнів;  
 відомості про основи фізичної підготовки;  
 відомості про основи загартовування організму;  
 відомості про основи психологічної самопідготовки і психологічні 

механізми управління станом свого здоров’я;  
 відомості про методи дослідження емоцій і здійснення аналізу 

власних емоцій;  
 відомості про організацію та проведення педагогічного 

дослідження з питань охорони життя та здоров’я учасників освіти 
[Зайцев, 1997].  

Креативний аспект змістовного забезпечення здоров’язбереження 
передбачає спрямованість на перетворення соціального досвіду у сфері 
здоров’язбереження в особистісний досвід шляхом реалізації засвоєних 
знань у сфері здоров’язбереження в процесі самостійної діяльності 
студентів. 

Перетворення соціального досвіду в особистісний досвід вимагає від 
студента самовизначення. Він (студент) детально відтворює на практиці 
засвоєні знання у сфері здоров’язбереження, а відбирає найбільш 
прийнятні, залежно від умов (зовнішніх і внутрішніх), самостійно робить 
вибір. Цей аспект передбачає також спрямованість на формування досвіду 
творчої діяльності студентів у сфері здоров’язбереження (дослідницька 
діяльність, самоосвітня діяльність та ін.). У ході засвоєння креативного 
аспекту змісту освіти відбувається формування позитивної мотивації на 
здоров’язбереження, а також якості особистості, необхідні для здійснення 
здоров’язбереження у професійній діяльності.  

Серед таких якостей слід виокремити: відповідальність, 
переконаність у соціальній значущості роботи по здійсненню 
здоров’язбереження, здатність до самоорганізації, психологічна готовність 
до здоров’язберігаючої діяльності, уважність, доброзичливість, активність, 
гуманність, швидкість у прийнятті рішень, дисциплінованість, наявність 
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власної позиції, комунікативні здібності у сфері міжособистого 
спілкування, висока ерудиція.  

Висновок. Отже, розвиток цих якостей особистості є результатом 
реалізації студентами здоров’язберігаючої діяльності. Вирішення проблеми 
здоров’я студентів потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: 
педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Але особливе 
місце та відповідальність в оздоровчій діяльності належить освітній 
системі, яка повинна і має всі можливості для того, щоб зробити 
навчально-освітній процес здоров’язбережувальним. 
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В’ячеслав Різник  
 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 

Стаття присвячена проблемі індивідуалізації навчання майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей. Предметом дослідження є індивідуалізація навчання майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки. Метою статті обрано 
розкриття сутності індивідуалізації навчання та з’ясування ролі індивідуалізації навчання в 
ефективній підготовці майбутніх фахівців економічних спеціальностей.  

У статті використані теоретичні методи дослідження: аналіз та узагальнення 
педагогічної, психологічної і навчально-методичної літератури, порівняння, систематизація, які 
дали змогу узагальнити теоретичний матеріал із проблеми дослідження, визначити сутність 
індивідуалізації навчання майбутніх фахівців економічних спеціальностей та обґрунтувати її 
роль в ефективній підготовці майбутніх фахівців економічних спеціальностей. 

Запропоновані підходи та форми індивідуалізації навчання майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей можуть використовуватися викладачами вищих навчальних 
закладів з метою підвищення рівня професійної підготовки студентів.  

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці економічних спеціальностей, 
індивідуалізація навчання, форми індивідуалізації навчання, індивідуальна та самостійна робота 
студента. 

 
Статья посвящена проблеме индивидуализации обучения будущих специалистов 

экономических специальностей. Предметом исследования является индивидуализация обучения 



Тhe Journal of Humanities № 34                                                        Рedagogics 

132 

будущих специалистов экономических специальностей в процессе профессиональной подготовки. 
Целью статьи обозначено раскрытие сущности индивидуализации обучения и выяснения роли 
индивидуализации обучения в эффективной подготовке будущих специалистов экономических 
специальностей. 

В статье использованы теоретические методы исследования: анализ и обобщение 
педагогической, психологической и учебно-методической литературы, сравнение, 
систематизация, которые позволили обобщить теоретический материал по проблеме 
исследования, раскрыть сущность индивидуализации обучения будущих специалистов 
экономических специальностей и обосновать ее роль в эффективной подготовке будущих 
специалистов экономических специальностей. 

Предложенные подходы и формы индивидуализации обучения будущих специалистов 
экономических специальностей могут использоваться преподавателями высших учебных 
заведений с целью повышения уровня профессиональной подготовки студентов. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие специалисты экономических 
специальностей, индивидуализация обучения, формы индивидуализации обучения, индивидуальная 
и самостоятельная работа студента. 

 
The article is devoted to the problem of individualization of training for future specialists of 

economic specialties. The subject of study is the individualization of training for future specialists of 
economic specialties during professional preparation. The aim of the paper is to outline the nature of 
individualization of learning and role of learning individualization for the effective training of future 
specialists of economic specialties. 

The article uses the theoretical research methods: analysis and synthesis of pedagogical, 
psychological and educational literature, comparing, ordering, which made it possible to generalize the 
theoretical material on the study, justify the essence of individualization of training for future specialists 
of economic specialties and substantiate its role in the effective preparation of future professionals of 
economic specialties. 

The proposed approaches and forms of individualization of training for future specialists of 
economic specialties can be used by teachers of higher educational institutions in order to improve the 
training of students. 

Key words: professional preparation, future specialists of economic specialties, 
individualization of studies, form of individualization of studies, individual work and self-study of 
student. 

 
Постановка проблеми. Створення ефективної системи вищої освіти 

неможливе без активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 
шляхом використання індивідуальної роботи, яка передбачає знання 
психології студента, особливостей його поведінки, взаємовідносин у 
колективі, специфіки навчальної діяльності.  

В умовах інтеграції України до світового освітнього простору 
індивідуалізація навчального процесу є нагальною проблемою сьогодення, 
на яку потрібно обов’язково звернути увагу. Адже узгодження особистих 
потреб та інтересів студента і вимог ринку праці за допомогою 
індивідуалізації навчального процесу є запорукою успіху в підготовці 
кваліфікованих фахівців економічних спеціальностей, здатних до 
ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема індивідуалізації  
висвітлена у працях В. Володька, І. Беха, Н. Гордєєвої, М. Чобітка, І. Унт, 
А. Колота, І. Огороднікової, Ю. Бабанського, Н. Демченко та інших. 
Дослідження цих учених дозволили розглянути проблему індивідуалізації  
на новому рівні з урахуванням нових тенденцій педагогіки та дидактики. 
Однак проблема індивідуалізації навчання майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей у процесі професійної підготовки залишається 
малодослідженою.  
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Мета написання статті – дослідження проблеми індивідуалізації 
навчання майбутніх спеціалістів та з’ясування ролі індивідуалізації 
навчання в ефективній підготовці майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «індивідуалізація навчання» 
кожен автор трактує по-різному відповідно до поставленої мети. Поняття 
«індивідуалізація процесу навчання» в «Українському педагогічному 
словнику» визначається, як «організація навчально-виховного процесу, при 
якій вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні 
відмінності учнів, рівень розвитку їх здібностей до навчання» 
[Гончаренко, 1997: с.142]. 

Н. Гордєєва трактує індивідуалізацію навчання у вищій школі як: 
1) максимально можливу самостійність студентів при виборі шляхів і 
засобів практичної реалізації основних теоретичних положень матеріалу, 
що вивчається; 2) надання умов і можливостей для спеціалізації за 
окремими напрямами науки [Гордєєва, 2002: с.32-37]. 

І. Унт індивідуалізацію розглядає, як урахування в процесі навчання 
індивідуальних особливостей тих, хто навчається в усіх формах і методах, 
незалежно від того, які особливості та в якій мірі враховуються 
[Унт, 1990: с.8]. 

В. Володько визначає індивідуалізацію як «організацію такої 
системи взаємодії між учасниками процесу навчання, за якої якнайповніше 
враховуються й використовуються індивідуальні особливості кожного, 
визначаються перспективи подальшого розумового й гармонійного 
вдосконалення особистісної структури, відбувається пошук засобів, які 
компенсували б наявні вади і сприяли формуванню індивідуальної 
особистості» [Володько, 1997: с.13]. 

Головною ж метою індивідуалізації навчання майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки, на нашу 
думку, є виявлення студентів, які не встигають засвоїти матеріал і 
потребують індивідуальної допомоги, яка може бути надана як на 
практичних заняттях, так і на особистих консультаціях з викладачем. 

При організації індивідуальної роботи студента необхідно 
враховувати рівень професійної підготовки, що сприятиме більш 
глибокому та якісному засвоєнню нормативного навчального матеріалу. 

Ми дотримуємося точки зору, що індивідуалізація навчання 
майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі професійної 
підготовки повинна ґрунтуватися на виявленні досягнутого рівня знань, 
умінь та навичок до навчання; на врахуванні індивідуальних характеристик 
та особливостей студента з метою саморозвитку та виходити з досягнутого 
рівня знань.  

Досить цікавою є точка зору А. Кирієнко та О. Гребешкової, які 
вважають, що у процесі організації індивідуальної роботи на 
бакалаврському рівні доцільно: 

 дотримуватися варіативності запропонованих для виконання 
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завдань – для посилення зацікавленості виконавця в проведенні досліджень 
та урахування особистих схильностей студента;  

 пріоритету фахової спрямованості – для розвитку професійних 
навичок проведення економічних обґрунтувань;  

 креативності – для виявлення у студента здатностей проведення 
наукового пошуку.  

Для студентів магістерського рівня підготовки О. Гребешкова та 
А. Кирієнко додають ще принцип проактивності виконавця, що 
проявляється в активній участі студента не тільки у виконанні 
запропонованих викладачем завдань, а також і в безпосередній участі при 
його формуванні (виборі структури, типу завдань, їх сутнісному 
наповненні тощо) та орієнтації на міждисциплінарний характер 
досліджень, що має сприяти розвитку економічної ерудиції студента 
[Гребешкова, 2006: с. 88-90]. 

Далеко не останню роль в індивідуалізації навчального процесу 
відіграє особистість викладача, який повинен бути професійно 
компетентним, авторитетним, комунікабельним та здатним до навчання 
протягом усього життя. 

Аналіз літературних джерел дозволяє виділити два основних підходи 
до індивідуалізації навчання:  

1) традиційно-класичний (взаємодія викладача і студента без 
використання технічних засобів);  

2) із використанням технічних засобів навчання, коли провідним 
засобом самостійної роботи студента виступає комп’ютер. 

Загалом індивідуалізація навчання у процесі професійної підготовки 
може забезпечуватися комплексом заходів, серед яких слід звернути увагу 
на такі: 

 підвищення вибіркової складової навчального плану; 
 упровадження сучасних форм і методів індивідуально-

консультативної (контактної) роботи викладача зі студентами; 
 підвищення ролі індивідуальної компоненти при організації 

самостійної роботи студентів; 
 упровадження різних педагогічних прийомів та засобів для 

створення умов, за яких людина, котра навчається, одержує можливість 
виявити свою індивідуальність [Колот, 2006: с. 22]. 

На сьогодні існує цілий ряд так званих традиційних форм 
індивідуальної роботи, які використовуються в навчальному процесі. Це 
консультації, практикуми, додаткові заняття, наукова робота, підготовка 
рефератів, робота кураторів, виконання дипломних та курсових робіт. 
Однак не менш важливими є так звані необов’язкові форми індивідуальної 
роботи, які викладач використовує для покращення якості навчання. Сюди 
можна віднести індивідуальні завдання, поглиблене викладання окремих 
аспектів теми, які мають практичне значення, тощо.  

За сучасного росту потоку інформації студент не може отримати у 
вищому навчальному закладі необхідні йому професійні знання. Він 
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повинен навчитися здобувати їх самостійно, бездоганно орієнтуючись у 
науковому матеріалі та творчо осмислюючи його. Дане твердження є 
можливим лише при ефективному використанні індивідуалізованої 
самостійної роботи.  

Так, Н. Демченко вважає, що  питання активізації самостійної роботи 
студентів та надання цій діяльності пріоритетного значення не може бути 
лише формальним узгодженням вітчизняних освітніх процесів із 
європейськими стандартами, оскільки у світовій практиці вищої школи 
означений вид діяльності складає понад 58 % [Демченко, 2006: с.104-105]. 

Як уже зазначалося, важливою складовою індивідуалізації навчання 
є індивідуалізована самостійна робота студента. Самостійна індивідуальна 
робота студентів може включати: опрацювання періодичних видань та 
матеріалу з мережі інтернет, створення кейсів (передбачає безпосередню 
участь студентів і викладача в обговоренні ділових ситуацій або завдань та 
сприяє розвитку вміння аналізувати різні ситуації, оцінювати 
альтернативи, вибирати оптимальний варіант і складати план втілення його 
в життя), зіставлення різних точок зору на проблему заняття, розгляд 
проблемних ситуацій, складання словника термінів, понять та визначень 
теми (курсу), створення кросвордів, блок-схем тощо.  

У цілому вся самостійна робота ведеться студентами в робочих 
зошитах з кожної дисципліни, які розробляються науково-педагогічними 
працівниками кафедри. Робочі зошити містять навчальний план 
дисципліни; тематичний план з лекційних, практично-семінарських та 
самостійних завдань студента; тестові завдання; приклади задач, 
необхідних для розв’язку; перелік контрольних запитань з вивчення курсу 
та критерії оцінювання кожного модуля дисципліни; список літератури, 
необхідної для самостійного опрацювання. 

Такі робочі зошити дають можливість з’ясувати рівень самостійної 
підготовки кожного студента. 

Важливою умовою впровадження ефективної індивідуалізації 
навчання є також формування індивідуального навчального плану 
студента, що здійснюється на підставі переліку змістових модулів (блоків 
змістових модулів навчальних дисциплін), в основі яких лежить 
структурно-логічна схема підготовки фахівців. 

Індивідуальний навчальний план студента – це нормативний 
документ, за яким здійснюється навчання студента на основі з вимог 
освітньо-професійної програми відповідного рівня підготовки та з 
урахуванням його особистих освітньо-професійних інтересів і потреб. 

Цей план дає змогу студенту спланувати свій робочий час, 
визначитися з термінами виконання завдань, отримати необхідні 
консультації від викладача. 

Е. Станке виділяє такі складові комплексу індивідуалізації у вищому 
навчальному закладі: 

 організація індивідуальної роботи кафедри з усім курсом у цілому; 
 організація індивідуальної роботи з групою, тобто з більш вузьким 



Тhe Journal of Humanities № 34                                                        Рedagogics 

136 

колективом; 
 організація індивідуальної роботи з кожним першокурсником 

[Станке, 1970: с. 38]. 
Слід зазначити, що індивідуалізація навчання спрямовується не лише 

на засвоєння системи знань та вмінь, а й на розвиток і саморозвиток 
особистості студента та викладача. Індивідуальна форма навчання 
характеризується високим рівнем самостійності та можливостями 
регулювання темпів діяльності студентів. Успіх і ефективність цієї форми 
визначається добором диференційованих завдань, систематичним 
контролем і наданням вчасної допомоги. 

Ще одним із шляхів індивідуалізації навчання є індивідуальні 
завдання та індивідуальні заняття.  

Індивідуальне завдання передбачає: самостійне опрацювання 
визначених тем, форму контролю, терміни здачі зазначених завдань тощо. 

Індивідуальні заняття мають позитивний вплив на якість знань 
студентів, розширяють можливості для всебічного розкриття здібностей 
студентів, підвищують їх пізнавальну активність та можливість 
доопрацювання пропущених занять з поважних причин. 

Висновки. Індивідуалізація навчання майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки є нагальною 
проблемою сьогодення, оскільки не існує середньостатистичного студента, 
він завжди є індивідуальністю, з притаманною йому підготовкою, 
здібностями, інтелектом, мотивацією до навчання та іншими 
особливостями. Застосування індивідуалізації навчання сприяє росту 
самостійності, активності пізнавальної діяльності, інтересу до нових 
звершень та відкриттів. 

Проте для ефективного використання індивідуалізації навчання 
необхідно активізувати студентів працювати протягом усього семестру і 
стимулювати інтерес студентів до предмета, який вивчається, та до 
спеціальності загалом, тому перспективи подальших розвідок ми вбачаємо 
у пошуку ефективних методів активізації навчальної діяльності майбутніх 
фахівців економічних спеціальностей. 
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Tетяна Саковська 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО 

ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
У статті виокремлюються та аналізуються педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів іноземної мови до міжкультурного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах в умовах збереження здоров’я учнівської молоді. Подається загальна характеристика 
кожної з визначених педагогічних умов: структурно-змістове забезпечення процесу підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного виховання; науково-методичне та 
матеріально-технічне забезпечення цього процесу; інформаційно-психологічне забезпечення 
процесу підготовки майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного виховання учнів. 
Надаються визначення окремих базових понять даного дослідження: «педагогіка», «умови», 
«педагогічні умови», «виховання», «підготовка». Пропонується сформоване авторське 
визначення поняття «педагогічні умови»: це необхідні складові елементи організації навчально-
виховного процесу, метою яких є забезпечення цілісності навчання та виховання студентів, 
сприяння всебічному гармонійному розвитку особистості майбутніх учителів для їх підготовки 
до міжкультурного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зазначено, що на 
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сьогодні на загальнодержавному рівні відсутній єдиний науковий підхід до вирішення проблеми 
реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до міжкультурного виховання учнів 
в загальноосвітніх навчальних закладах в умовах збереження здоров’я учнівської молоді. 
Акцентується увага на необхідності системного контролю щодо реалізації педагогічних умов 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного виховання учнів в умовах 
збереження здоров’я учнівської молоді. Зазначено, що успішна реалізація і результативність 
педагогічних умов підготовки майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного виховання 
неможлива за відсутності системного моніторингу та контролю за процесом. 

Ключові слова: педагогіка, умови, педагогічні умови, підготовка, міжкультурна 
комунікація, виховання, міжкультурне виховання, діалог культур, умови збереження здоров’я. 

 
В статье определяются и анализируются педагогические условия подготовки будущих 

учителей иностранного языка к межкультурному воспитанию учеников в общеобразовательных 
учебных заведениях в условиях сохранения здоровья ученической молодежи. Подается общая 
характеристика каждой из определенных педагогических условий: структурно-смысловое 
обеспечение процесса подготовки будущих учителей иностранных языков к межкультурному 
воспитанию; научно-методическое и материально-техническое обеспечение данного процесса; 
информационно-психологическое обеспечение процесса подготовки будущих учителей 
иностранных языков к межкультурному воспитанию учеников. Предоставляются определения 
отдельных базовых понятий данного исследования: «педагогика», «условия», «педагогические 
условия», «воспитания», «подготовка». Представлено сформированное авторское определение 
понятия «педагогические условия»: это необходимые составные элементы организации учебно-
воспитательного процессу, целью которых является обеспечение целостности обучения и 
воспитания студентов, содействие всестороннему гармоничному развитию личности будущих 
учителей, для их подготовки к межкультурному воспитанию в общеобразовательных учебных 
заведений. Отмечено, что на сегодня на общегосударственном уровне отсутствует 
единственный научный подход к решению проблемы реализации педагогических условий 
подготовки будущих учителей к межкультурному воспитанию учеников в общеобразовательных 
учебных заведениях в условиях сохранения здоровья ученической молодежи. Акцентируется 
внимание на необходимости системного контроля относительно реализации педагогических 
условий подготовки будущих учителей иностранного языка к межкультурному воспитанию в 
условиях сохранения здоровья ученической молодежи. Отмечено, что успешная реализация и 
результативность педагогических условий подготовки будущих учителей иностранных языков к 
межкультурному воспитанию невозможна при отсутствии системного мониторинга и 
контроля за данным процессом. 

Ключевые слова: педагогика, условия, педагогические условия, подготовка, 
межкультурная коммуникация, воспитание, межкультурное воспитание, диалог культур, 
условия сохранения здоровья. 

 
In the article the pedagogical terms of preparation the future foreign languages teachers to 

cross-cultural education of students in general educational establishments in the conditions of pupils' 
health maintenance are highlighted and analyzed. General description of certain pedagogical terms is 
given: structurally semantic providing of the process of preparation the future foreign languages 
teachers to cross-cultural education; scientifically methodical and logistical support of this process; 
informatively psychological providing of the process of preparation the future foreign languages 
teachers to cross-cultural education of students in the conditions of pupils' health maintenance. 
Determinations of separate base concepts of this research are given: «pedagogic», «terms», 
«pedagogical terms», «education», «preparation». The formed author's determination of the concept 
«pedagogical terms» is offered. They are the component elements of the educational-educate process 
organization, the purpose of which is to provide the integrity of studies and education of students, 
assistance to comprehensive harmonious development of future teachers’ personality for their 
preparation to cross-cultural education of students of general educational establishments. It is marked 
that today at national level the unique scientific approach to the decision of problem of realization of 
pedagogical terms of future teachers’ preparation to cross-cultural education of students in general 
educational establishments in the conditions of pupils' health maintenance in modern society is absent. 
Attention is accented on the necessity of systemic control in relation to the realization of pedagogical 
terms of preparation of future foreign languages teachers to cross-cultural education of students in the 
conditions of pupils' health maintenance. It is marked that successful realization and effectiveness of 
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pedagogical terms of preparation of future foreign languages teachers to cross-cultural education is 
impossible in default of the system monitoring and control after this process. 

Key words: pedagogy, terms, pedagogical terms, preparation, cross-cultural communication, 
education, cross-cultural education, culture dialogue, conditions of health maintenance. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 

кожний індивід має можливість відчути себе учасником перебудови 
окремого суспільства в єдиний полікультурний простір. У процесі таких 
змін одним з найважливіших питань є здобуття громадянами мовної освіти, 
яка у свою чергу є своєрідним ключем оволодіння культурою країни, мова 
якої вивчається. Вивчення та володіння мовою дозволяє ознайомитися з 
іншою соціальною культурою, розуміти, а не критично оцінювати схожість 
чи відмінність інших культур, особливості менталітету, системи моральних 
і духовних цінностей та стилю життя інших народів. Ще Є. Пасів у своїй 
праці «Урок іноземної мови в школі» подав ідею внести певні зміни у зміст 
навчання іноземної мови, яка передбачала появу в центрі отримання 
іншомовної освіти «іншомовної культури» [Пасів, 1988]. На сьогоднішній 
день мова не йде про окремі культури, а про світову культуру, яка поєднує 
надбання кожного народу зокрема та всіх країн у цілому. Установлення 
контактів між різними культурами, їх тісна співпраця сприяють посиленню 
уваги науковців до проблем міжкультурної взаємодії, готовність до якої 
формується саме в процесі міжкультурного виховання. На сьогоднішній 
день науковці й далі продовжують удосконалювати, полегшувати процес 
оволодіння іноземною мовою, розуміючи при цьому, що для того щоб 
навчити, насамперед, потрібен той, хто б навчив. Саме тому проблема 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови, а особливо до 
міжкультурного виховання учнів, є актуальною і на сьогоднішній день. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проаналізувавши 
науково-педагогічну літературу, можна зробити висновок, що проблемі 
професійної підготовки вчителя приділяється достатня увага. 
Розробляються науково-теоретичні та методичні принципи професійної 
підготовки вчителя (В. Бондар, О. Абдуліна, Н. Кузьміна, М. Євтух, 
В. Сластьонін), створюються ситуації міжкультурного спілкування 
(А. Гордєєва, Ю. Пасів, С. Рубінштейн, В. Артемов), а В. Гурмаза 
займається дослідженням значення міжкультурного виховання учнів. У 
своїх працях значну увагу створенню навчальних комунікативних ситуацій 
для подолання культурних стереотипів у навчальному процесі приділили: 
Ю. Пасів, С. Гапонова, Ю. Кузьменко, О. Кривцова, К. Морроу, 
К. Джонсон та ін. Проте, детально ознайомившись та вивчивши наявну 
науково-теоретичну та методичну літературу з даної проблеми, ми 
переконалися, що процес міжкультурного виховання учнів як науково-
педагогічна проблема є недостатньо вивченим, що, у свою чергу, 
унеможливлює виокремлення, застосування та реалізацію педагогічних 
умов підготовки майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного 
виховання учнів в умовах збереження здоров’я учнівської молоді. 
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Мета написання статті – виокремити основні педагогічні умови 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного 
виховання в умовах збереження здоров’я учнівської молоді та загальна 
характеристика цих умов. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз навчальних планів і програм, 
освітньо-професійних програм педагогічних вищих навчальних закладів 
України дає підстави зробити висновок про те, що на сьогодні на 
загальнодержавному рівні відсутній єдиний науковий підхід до вирішення 
проблеми педагогічних умов підготовки вчителів до міжкультурного 
виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах в умовах 
збереження здоров’я учнівської молоді та низький рівень контролю за цим 
процесом. Науковий аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов до міжкультурного виховання учнів передбачає визначення 
низки педагогічних умов, які дають змогу ефективно побудувати такий 
процес, та пояснення поняття «педагогічні умови» зокрема.  

Для подальшого дослідження поставленої проблеми ми розпочнемо 
із визначення понятійного апарату, що таке «педагогіка», «умови», 
«педагогічні умови» та, власне, «підготовка». За В. Ягуповим, сучасна 
педагогіка є нічим іншим, як наукою про виховання людини, де під самим 
поняттям «виховання» в широкому значенні слова розуміється «навчання, 
виховання, розвиток, формування і самовдосконалення особистості 
[Ягупов, 2002]». В Академічному тлумачному словнику української мови є 
декілька визначень поняття «умова»: «необхідна обставина, яка робить 
можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 
чомусь», «сукупність даних, положення, що лежать в основі чого-небудь 
[Словник української мови…, 1979]».  

Так, можна стверджувати, що педагогічні умови є не що інше як 
сукупність необхідних даних, обставин для організації навчально-
виховного процесу, які визначають та сприяють досягненню відповідних 
результатів виховання, освіти та розвитку особистості. На нашу думку, це 
необхідні складові елементи організації навчально-виховного процесу, 
метою яких є забезпечення цілісності навчання та виховання студентів, 
сприяння всебічному гармонійному розвитку особистості майбутніх 
учителів для їх підготовки до міжкультурного виховання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням упровадження 
здоров’язберігаючих технологій. 

Український тлумачний словник дає таке визначення поняттю 
«підготовка» – це «запас знань, навичок, досвід і т. ін., набутий у процесі 
навчання, практичної діяльності [Словник української мови…, 1975]». 
Звідси, підготовка майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного 
виховання учнів передбачає попереднє приготування, розробку, 
проведення та існування єдиної правильної схеми дій, навчання та 
виховання студентів як істинних фахівців своєї справи з урахуванням 
необхідності застосування отриманих знань у полікультурному суспільстві 
під час міжкультурної взаємодії та комунікації. 
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Дослідниця Н. Яковлева під педагогічними умовами розуміє 
сукупність взаємопов’язаних способів досягнення поставленої мети, яка у 
свою чергу включає «зовнішні характеристики досліджуваного 
педагогічного об’єкта (зміст, методи, прийоми, організаційні форми 
навчання) та орієнтується на взаємовідносини із внутрішнім світом того, 
хто навчається» [Яковлева, 1992]. Варто зауважити, що майбутні вчителі 
іноземних мов, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при 
постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичним працівником 
повинні планувати й організовувати свою діяльність з урахуванням 
пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я учнів.  

Проаналізувавши праці та дослідження І. Ареф’єва, Т. Гуцан, 
Г. Голубової та інших науковців, ми виділили такі педагогічні умови, які б 
сприяли ефективнішому процесу підготовки майбутніх учителів іноземної 
мови до міжкультурного виховання учнів в умовах збереження здоров’я 
учнівської молоді: структурно-змістове забезпечення процесу підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного виховання; науково-
методичне та матеріально-технічне забезпечення процесу підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного виховання; 
інформаційно-психологічне забезпечення процесу підготовки майбутніх 
учителів іноземних мов до міжкультурного виховання учнів. 

Структурно-змістове забезпечення процесу підготовки майбутніх 
учителів іноземних мов до міжкультурного виховання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів передбачає не лише формування в 
майбутніх учителів іноземних мов системи знань із психолого-
педагогічних та профільних дисциплін, а й формування системи вмінь і 
навичок діяльності в процесі міжкультурного виховання учнів, умінь 
сприяти їх міжкультурній взаємодії на засадах формування в них 
міжкультурної толерантності. Так, науковцями піднімається питання 
відсутності цілеспрямованої систематичної роботи з виховання 
міжкультурної толерантності як професійно значущої риси у процесі 
підготовки майбутніх учителів до міжкультурного виховання учнів. 

Науковець К. Юр’єва зазначає, що «відповідно до принципу 
подвійного входження базових компонентів до системи, підготовка до 
роботи в умовах багатокультурності має бути присутня у змісті 
професійної педагогічної освіти, по-перше, експліцитно, у формі окремого 
навчального курсу, по-друге, імпліцитно, у різнобічних системних зв’язках 
із циклами гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних, 
професійно орієнтованих дисциплін, навчальною та виробничою 
практикою, науково-дослідною роботою студентів [Юр’єва, 2008]». 

Сутність науково-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення як педагогічної умови підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов до міжкультурного виховання полягає у створенні нових 
навчальних посібників, підручників, методичних рекомендацій та розробок 
для професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов до 
міжкультурного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з 
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урахуванням тих процесів, які постійно відбуваються в полікультурному 
середовищі, та вимог, які воно диктує та змінює з плином часу. Неможливо 
не враховувати специфіки оволодіння іноземною мовою. У даний період 
розвитку полікультурного суспільства глобальною метою оволодіння 
іноземною мовою вважається не що інше, як безпосереднє прилучення до 
іншої культури та участь у діалозі культур. Власне, принцип діалогу 
культур і цивілізацій був представлений науці В. Сафоновою, метою якого, 
на думку автора, було створення методичної моделі. Остання у свою чергу 
передбачала виконання ряду завдань: забезпечити полікультурний 
розвиток особистості того, хто вивчає мову; створити відповідні соціально-
педагогічні та методичні умови процесу навчання індивідів, які 
розглядаються суб’єктами діалогу культур і культурними посередниками в 
ситуаціях міжкультурної комунікації [Сафонова, 2001]. 

Як зазначає В. Біблер, одним із принципів діалогу культур є не що 
інше, як усвідомлення необхідності трансформації з «людини освіченої» в 
«людину культури», що у свою чергу поєднує різні, часом і непоєднувані 
один з одним культури, цінності та форми діяльності [Библер, 1996]. Ця 
мета досягається шляхом формування здатності до міжкультурної 
комунікації. Саме викладання, організоване на основі завдань 
комунікативного характеру, навчання іншомовної комунікації, 
використовуючи всі необхідні для цього завдання та прийоми, є відмінною 
рисою оволодіння іноземними мовами.  

Метою вище охарактеризованої педагогічної умови підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов є формування професійної 
комунікативної компетенції, що включає в себе як мовну, так і 
соціокультурну компетенцію, адже без знання соціокультурних 
особливостей мови не можна говорити про високий рівень підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови. Це пояснюється і тим, що вивчення 
іноземної мови покликане сформувати особистість, здатну і яка має 
бажання брати активну участь у міжкультурній комунікації 
[Кузьменко, 2002]. Але вчитель не зможе сформувати таку особистість без 
знань про соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається. 

Сутність інформаційно-психологічного забезпечення процесу 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного 
виховання ми вбачаємо у створенні позитивної мотивації майбутніх 
учителів, інформаційному забезпеченні процесу засвоєння знань, умінь і 
навичок майбутніми вчителями іноземних мов. 

Іншими необхідними педагогічними умовами є наявність 
відповідного змістового компоненту, що має за мету отримання 
майбутніми вчителями іноземних мов тих професійних знань, умінь і 
навичок, які необхідні для міжкультурного виховання учнів, та 
актуалізацію наявного навчально-методичного забезпечення підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням можливої майбутньої 
діяльності в полікультурному середовищі. 
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Не менш важливими педагогічними умовами підготовки майбутніх 
учителів іноземної мови ми вважаємо: наявність педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації у вищих навчальних закладах, які спроможні передати набуті 
знання з теорії, методики й практики міжкультурного виховання та 
власний досвід у даній сфері. Варто пам’ятати, що поруч із традиційною 
освітньою функцією (передача знань і методів пізнання) майбутніми 
вчителями іноземних мов повинні реалізовуватися також психологічна 
(формування внутрішнього суб’єктивного світу дитини) і валеологічна 
(збереження та зміцнення здоров’я учнів) функції. Взаємодія цих функцій 
у єдиній системі педагогічного впливу на учнівську молодь забезпечує 
ефективність формування гармонійної особистості. 

Висновки. Підводячи підсумок, можемо сказати, що успішна 
реалізація і результативність зазначених педагогічних умов підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного виховання в умовах 
збереження здоров’я учнівської молоді неможлива за відсутності 
системного моніторингу та контролю за даним процесом. Такий контроль у 
свою чергу вимагає розробки та застосування різноманітних діагностичних 
методик для вивчення рівня підготовки майбутніх учителів іноземних мов 
до професійної діяльності; вивчення стану викладання профільних та 
психолого-педагогічних дисциплін з урахуванням специфіки підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов в умовах збереження здоров’я 
учнівської молоді; контроль успішності засвоєння системи знань, умінь та 
навичок майбутніми вчителями іноземних мов; моніторинг успішності 
проходження майбутніми вчителями іноземних мов навчальних та 
виробничих практик в умовах полікультурного середовища з урахуванням 
умов збереження здоров’я учнівської молоді. 
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Ольга Стрілець  
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЕСТЕТИЧНОГО 

СПРИЙМАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  
 

В основу статті покладено ідею розуміння професійного становлення вчителя 
образотворчого мистецтва національної школи як процесу оволодіння ним українською 
національною культурою. Ефективність цього процесу значною мірою залежить від рівня 
сформованості у студентів вищих педагогічних навчальних закладів естетичного сприймання 
художніх творів. Метою статті є теоретичне обґрунтування особливостей формування у 
студентів кафедри мистецький дисциплін естетичного сприймання художніх творів. Робоча 
гіпотеза полягала у припущенні, що художні твори містять потенціал для формування ціннісних 
орієнтирів, професійної компетентності, громадянської позиції студентів – у майбутньому 
учителів образотворчого мистецтва. Виховання особливого способу сприймання художніх 
творів – «естетичного» - сприяє гуманістичній спрямованості розвитку особистості, оскільки 
дає їй більш широкі можливості для отримання знань про іншу людину (автора, героя) і самого 
себе. Формування естетичного сприймання перш за все пов’язують із сприйманням творів 
мистецтва, з їхнім виховним впливом. 

Ключові слова: естетичне сприймання, художні твори, формування, майбутні учителі 
образотворчого мистецтва,  національні традиції, концептуальні положення, естетична 
культура, національне виховання, художньо-естетичний розвиток, логічне мислення. 

 
В основу статьи положена идея понимание профессионального становления учителя 

изобразительного искусства национальной школы как процесса овладения им украинской 
национальной культурой. Эффективность этого процесса в значительной степени зависит от 
уровня сформированности у студентов высших педагогических учебных заведений 
эстетического восприятия художественных произведений. Целью статьи является 
теоретическое обоснование особенностей формирования у студентов кафедры 
художественный дисциплин эстетического восприятия художественных произведений. Рабочая 
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гипотеза заключалась в предположении, что художественные произведения содержат 
потенциал для формирования ценностных ориентиров, профессиональной компетентности, 
гражданской позиции студентов - в будущем учителей изобразительного искусства. 
Воспитание особого способа восприятия художественных произведений - «эстетического» 
способствует гуманистической направленности развития личности, так как дает ему более 
широкие возможности для получения знаний о другом человеке (автора, героя) и самого себя. 
Формирование эстетического восприятия прежде всего связывают с восприятием произведений 
искусства, с их воспитательным воздействием. 

Ключевые слова: эстетическое восприятие, художественные произведения, 
формирование, будущие учителя изобразительного искусства, национальные традиции, 
концептуальные положения, эстетическая культура, национальное воспитание, 
художественно-эстетическое развитие, логическое мышление. 

 
The basis of the article put the idea understanding of becoming a professional teacher of fine 

arts national school as a process of mastering his Ukrainian national culture. The efficiency of this 
process depends largely on the level of formation of the students of higher educational establishments of 
aesthetic perception of works of art. The article is a theoretical study features in the formation of 
students of artistic disciplines aesthetic perception of art works. The working hypothesis was the 
assumption that literary works include the potential for the formation of values, professional 
competence, citizenship students - future teachers of art. Educating special way perception works of art 
– «aesthetic» promotes humanistic orientation of the individual, because it gives more opportunities to 
gain knowledge about the other person (the author's hero) and himself. Formation of aesthetic 
perception primarily associated with the perception of art, with their nurturing. 

Keywords: aesthetic perception, fiction, formation, future teachers of fine arts, national 
traditions, conceptual position, aesthetic culture, national education, artistic and aesthetic development, 
logical thinking. 

 
Постановка проблеми. Модернізаційні процеси, що відбуваються в 

галузі освіти загалом і мистецької зокрема, спрямовані на підготовку 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва з високим рівнем духовно-
естетичної культури, здатного забезпечити організацію навчально-
виховного процесу національних традиціях на засадах естетизації, 
полікультурності, здатного зміцнювати естетичні позиції учнівської 
молоді, збагачувати її духовний світ, підносити культуру. За таких умов 
формування високодуховної, творчої особистості з розвиненим почуттям 
прекрасного, стійкими смаками, людини, яка активно впливає на духовний 
розвиток і моральні цінності тих, кого навчає й виховує, є важливою 
складовою професійної діяльності сучасного педагога образотворчого 
мистецтва. 

Особлива роль у такому процесі належить дослідженню 
закономірностей функціонування естетичного сприймання як складової 
естетичної культури особистості і найскладнішого з механізмів її 
психологічної активності.  

Концептуальні положення щодо розвитку творчої особистості на 
ідеях національного відродження України знайшли відображення у 
Конституції України, Законах України «Про освіту» (1991), «Про вищу 
освіту» (2002), Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ 
століття» (1994), Національній доктрині розвитку освіти (2002), 
Національній державній комплексній програмі естетичного виховання 
(2006) та ін. Ці та інші документи декларують право кожної особистості на 
художньо-естетичний розвиток, визначають пріоритети національної 
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освіти щодо формування особистості на культурних, мистецьких, 
естетичних, духовних, загальнолюдських і національних цінностях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Видатні мислителі 
Г. Сковорода, Т. Шевченко, М. Костомаров, Леся Українка, Б. Грінченко, 
М. Коцюбинський, І. Франко та ін. в різний час історичного поступу 
українського суспільства підкреслювали важливість народного мистецтва. 
Просвітителі розглядали його, як форму суспільної свідомості, що 
забезпечує передачу культурних, етичних і естетичних цінностей, сприяє 
духовному становленню особистості. 

Різні аспекти формування естетичного мислення особистості 
проаналізовано в розрізі психолого-педагогічних досліджень. Вченими 
розроблено питання виховання творчої особистості й творчої 
обдарованості (Б. Ананьєв, Л. Крушельницька, Н. Лейтес, В. Моляко, 
Я. Пономарьов, В. Рибалка, С. Рубінштейн, Б. Теплов, П.Якобсон та ін.), 
індивідуальності особистості (В. Мерлін, А. Бодалев, К. Платонова, 
С. Русова, О. Савченко) ; осмислено специфіку психології професійної 
діяльності (В. Бодрова, О. Борисова, Л. Корнеєва, Г. Нікіфорова, 
Н. Побірченко, В. Рибалка, В. Синявського, В. Шадрікова), психологічного 
відбору та формування особистості професіонала (Г. Балла, В. Бодрова, 
В. Гордона, В. Зінченко, Є. Клімова, В. Семиченко, Б. Федоришина); 
схарактеризовано питання педагогічної майстерності (І. Зязюн, 
Н. Тарасевич, В. Ткаченка), педагогічної творчості (І. Гончаров, В. Кан-
Калина, Н. Кічук, С. Нікітчина, С. Сисоєвої), проблеми теорії і практики 
розвитку в майбутніх учителів художньої, естетичної і духовної культури 
(Л. Вишнякова, В. Смікал  та ін.); різні площини естетичної свідомості (І. 
Гончаров, М. Каган, Л. Левчук, В. Мазепа, В. Моляко, П. Сапронов, 
Є. Яковлєв та ін.), художньо-естетичного виховання особистості (І. Бех, 
В. Бутенко, М. Лещенко, Л. Масол, Н. Миропольська, О. Олексюк, 
В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, В. Радкевич, О. Рудницька, 
В. Сухомлинський, Г. Шевченко, О. Щолокова та ін.). 

Різним аспектам відродження народного мистецтва присвячено 
низку праць, зокрема Є. Антоновича, Є. Запаско, Т. Кара-Васильєвої, 
М. Станкевича, Є. Сявавко, Р. Шмагало .  

Емпіричні знання про українські символи систематизували відомі 
дослідники В. Журавльов, В. Кузьменко, О. Потапенко, О. Потебня, 
О. Пошивайло, Б. Рибаков, С. Танадайчук , М. Станкевич  та інші.  

На основі теоретичних розробок та експериментальних досліджень 
учених (Т. Кара-Васильєва, Н. Миропольська, Є. Запаско) установлено 
пряму залежність естетичної культури від рівня розвитку здатності до 
сприймання, розуміння мови й образів народного мистецтва. 

Мета написання статті: теоретично обґрунтувати особливості 
формування у студентів  кафедри мистецьких дисциплін естетичного 
сприймання художніх творів. 

Виклад основного матеріалу. Ідеї гуманізації всіх сфер буття людей 
є актуальними для такого складного часового періоду, який переживає 
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сьогодні сучасне українське суспільство. В Україні відбуваються докорінні 
економічні та соціальні зміни, а ефективність перетворень в економіці та 
соціальному житті в першу чергу залежить від гуманістичної орієнтації 
всіх цих перетворень, оскільки розвиток суспільства є похідним від 
розвитку людини [Бердяев, 1994: с. 20]. У сучасному розумінні гуманізація 
в освіті ХХІ столітті повинна забезпечити вимоги особистості і суспільства 
щодо суттєвого підвищення інтелекту кожної особистості та й у всіх 
сферах людської діяльності. Іншими словами, внесок гуманізації в 
розуміння сучасного типу формування особистості зводиться до того, що 
гуманізація не тільки втілює її культурний, творчий початок, але й 
забезпечує самосвідомість і саморозвиток усього суспільства. Разом із цим, 
гуманізація допомагає освіті людини, яка повинна стати гармонійнішою в 
естетичному і художньому відношенні, мати високу професійну 
майстерність, тобто допомагає розкритися внутрішньому багатству 
людини, мотивуючи і стимулюючи її діяльність, спрямовану на 
перетворення навколишнього світу і самої себе [Бердяев, 1994: с. 21]. 

Робоча гіпотеза полягала в припущенні, що художні твори містять 
потенціал для формування ціннісних орієнтирів, професійної 
компетентності, громадянської позиції студентів – у майбутньому учителів 
образотворчого мистецтва. Виховання особливого способу сприймання 
художніх творів – «естетичного» – сприяє гуманістичній спрямованості 
розвитку особистості, оскільки дає їй більш широкі можливості для 
отримання знань про іншу людину – автора, героя – і самого себе. Бачення 
людиною в процесі естетичного сприймання мистецтва іншої людини, 
співпереживання їй, роздуми про неї і спілкування з нею стає для людини 
чинником духовного розвитку особистості. Формування естетичного 
сприймання перш за все пов’язують із сприйманням творів мистецтва, з 
його виховним впливом.  

Уперше проблема сприймання мистецтва була осмислена 
Арістотелем у його вченні про катарсис. Вплив мистецтва розглядався ним, 
як очищення душі за допомогою почуття, співпереживання та страху 
[Аристотель, 1976: с. 46].  

Філософське уявлення презентує досліджуване явище, ґрунтуючись 
на понятті перцепції (лат. реrcipere – сприймати), яке розглядається, як 
«чуттєве сприймання, відображення речей у свідомості через органи 
чуття».  

У сучасній філософії естетичне сприймання представлене, як 
«глибинний, особистісний, інтимний процес, що проходить у свідомості 
людини та важко фіксується при спостереженні» і завдяки якому 
створюється «цілісний образ предмета, що виникає у результаті впливу 
об’єктивного світу на органи чуття, відображаючи зовнішні сторони 
предмета».  

Художня діяльність, за Еббсом, це є активізація естетичного поля. 
Процес сприймання мистецтва вчений розглядає, як своєрідний політ у 
мистецький космос, що об’єднує евристичне з гедоністичним, тобто 



Тhe Journal of Humanities № 34                                                        Рedagogics 

148 

пізнання з насолодою. Головним у добре збалансованому навчальному 
плані, програмі, педагогічній системі повинно бути естетичне поле, яке 
забезпечить гармонійне виховання творчої особистості. Іншим аспектом 
даної проблеми відображає визначення, де поняття естетичного 
сприймання пов'язується з поняттям краси. Усвідомлення людиною 
прекрасного в дійсності і художній творчості визначається, як сприймання 
естетичне. У свою чергу художнє сприймання як категорія загальної теорії 
мистецтва позначене, як усвідомлення людиною прекрасного в мистецтві.  

Починаючи ще з ХІХ століття, у західноєвропейській естетиці й 
психології аналізувалися проблеми художнього сприймання й творчості, 
викликані потребою пояснити психологічні механізми, які діють у процесі 
естетичного сприймання. Учені намагалися зрозуміти нові, раніше 
невідомі явища: Ч. Ломброзо «Геніальність та божевілля» (1892), 
Г. Спенсер «Основи психології» (1898), Т. Рібо «Творча уява» (1901), 
Р. Арнхейм «Мистецтво та візуальне сприйняття» (1968) тощо. 

У психологічних дослідженнях ідеться про складність та 
багатомірність чуттєво-перцептивної діяльності людини. Психологи 
відзначають функцію сприймання, як складний процес рефлекторної 
діяльності мозку в процесі аналізу й синтезу даних усіх аналізаторів, що 
розпізнають об’єкт, уключають його в наявний і минулий досвід. Така 
організація сприймання формується в ході онтогенетичного розвитку в 
міру того, як утворюються відповідні умовно-рефлекторні зв’язки 
[Рубинштейн, 1999: с.24]. Одним із дослідників процесу сприймання був 
С. Рубінштейн, який зазначав, що сприймання предметів, із якими суб’єкту 
доводиться мати справу, умов, у яких протікає його діяльність, становить 
необхідну передумову усвідомленої людської дії [Рубинштейн, 1999]. Він 
виділяв певні стадії сприймання і стверджував, що життєва практика 
змушує людину перейти від мимовільного сприймання до цілеспрямованої 
діяльності спостереження. На цій стадії сприймання перетворюється на 
специфічну (теоретичну) діяльність. Теоретична діяльність спостереження 
включає аналіз, синтез, осмислення та розуміння сприйнятого. Таким 
чином, виникаючи як компонент або умова будь-якої конкретної 
практичної діяльності, сприймання у формі спостереження переходить у 
більш або менш складну діяльність мислення, у системі якого вона набуває 
нових специфічних рис.  

Розвиваючись в іншому напрямі, сприймання дійсності переходить у 
художню творчість, стає естетичним. Сприймаючи твори мистецтва, 
людина виконує певну діяльність, спрямовану на те, щоб привести образ 
сприймання у відповідність із предметом. Предмет є об’єктом не лише 
усвідомлення, а й практичної дії, яка контролює це усвідомлення 
[Назайкинский, 1972: с. 130].  

Відомий український дослідник В. Роменець у праці «Психологія 
творчості» розглядає сприймання, як основу для розуміння художніх 
творів. Автор стверджує, що для цілісного сприймання будь-якого 
художнього твору не досить одного лише чуттєвого враження – впливу на 
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органи чуття. Образ предмета, який сприймається, завжди складається із 
чуттєвого враження і певного суб’єктивного доповнення, пов’язаного з 
досвідом людини. Це доповнення значно перетворює враження і допомагає 
осмислити і чуттєво прояснити цей образ. Воно може або відповідати 
дійсності, або викривлювати її [Романець, 2001: с. 133]. 

Важливим моментом є підготовленість особистості до пізнання 
мистецтва. Суб’єкт сприймання має володіти певним запасом 
мистецтвознавчих знань, у той же час повинен уміти відчувати красу: 
«Людина може знати, що співчуття – це висока чеснота, або що 
автопортрет Рембрандта – видатний художній твір. Але якщо особистість 
ніколи не пережила задоволення від того, що комусь співчувала, допомогла 
у горі, не відчувала краси портрета, не замилувалась ним, то вона не знає 
мистецтва» [Романець, 2001: с. 21]. 

У працях американського дослідника Т. Манро науковці бачать 
прямо протилежний підхід до визначення місця і ролі естетичного 
сприймання у розумінні творів мистецтва і їх творенні. Процес сприймання 
художнього твору, на думку Манро, і здатність до сприймання деякою 
мірою збігаються з процесом творення, а саме – результатом як першого, 
так і останнього є емоційна реакція людини. Але вони не тотожні, і немає 
причини вважати, що перший обов'язково має бути лише «недосконалим 
повторенням» другого. Вірність своїй позиції Т. Манро доводить таким 
чином: якщо припустити, що процеси сприймання і творення тотожні, то 
найкращим засобом для розвитку здатності до сприймання було б навчання 
людини спеціальним художнім технікам, за яким іде практичний досвід 
продукування. А це означає, що для того, щоб навчитися сприймати, слід 
навчитися творити. Чи це так? Учений відкидає таке трактування 
сприймання мистецтва: «Чи мусимо ми в такому разі займатися абсолютно 
всім, що нас цікавить, вивчати на практиці всі техніки в мистецтві, бо 
інакше ми будемо змушені облишити надію розуміти твори мистецтва. Ця 
ідея безглузда. Нам не треба повторювати досвіду бджоли в збиранні меду 
чи склодува, щоб насолоджуватися виробами зі скла». Т. Манро 
впевнений, що обізнаність у художніх техніках навіть шкодить 
безсторонньому сприйманню й оцінці мистецького твору: «Сумнівно 
вважати, що митці, як правило, найкраще сприймають або оцінюють 
мистецтво. Звичайна людина, яка не є фахівцем, скоріше за все, оцінить 
твір безсторонньо й чесно, зважаючи на його культурно-історичні цінності, 
оскільки вона не розділяє тих відчуттів, які переживали автори творів 
(кохання, ненависть, пошана, поклоніння тощо)» [Якобсон, 1964: с. 14]. 

Розвиток естетичного сприймання, – писав П. Якобсон, – насамперед 
пов’язаний із пробудженням у людини інтересу до мистецького пізнання, 
до спілкування з творами мистецтва. Поступово в суб’єкта створюється 
установка на те, щоб серйозно ставитися до того, що він почує, побачить 
або прочитає [Якобсон, 1964: с. 12]. Із цього приводу Б. Асаф’єв говорив, 
що можна дивитися на мистецький витвір і не бачити в ньому живопис, чи 
то гобелен, чи килим. Це відбувається, коли глядач сприймає лише вкрите 
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фарбою полотно. У цих випадках можна вести мову про перцепцію, а не 
естетичне сприймання, яке потребує творчого ставлення. 

Про небезпеку такого ставлення до мистецьких творів і необхідність 
його подолання у виховному процесі у свій час писав А. Макаренко: 
«Людина звикає до пасивного задоволення, яке часто обмежується просто 
зоровим враженням» [Макаренко, 1956: с. 10]. Тому недостатньо, щоб під 
час сприймання творів мистецтва вона просто пережила ті почуття, які 
володіли автором, недостатньо і розібратися в структурі самого 
мистецького твору. «Необхідно ще, – писав Л. Виготський, – творчо 
подолати своє власне почуття, знайти його катарсис, і лише тоді дія 
мистецтва відбудеться повною мірою» [Виготський, 1997: с. 12]. 

Сприймання художнього твору, – пише О. Отич, – не тільки 
пізнавальний акт. Необхідною умовою такого сприймання є емоційна 
мальовничість сприйнятого, вираження ставлення до нього. Сприймання 
мистецтва пов’язане з таким напруженням душевних сил, за якого стає 
можливим й одночасне сприймання множини його сторін, деталей і цілісне 
інтуїтивне осягнення провідної ідеї твору, що не розкривається явно, але 
формується в результаті синтезу, узагальнення множини асоціацій, що 
виникають у реципієнта [Отич, 2003: с. 39].  

Разом з естетичним сприйманням, структурними елементами 
естетичної свідомості є: естетичні почуття (як психічна  здатність 
людини сприймати красу предметів і явищ об’єктивного світу), 
естетичний смак (як внутрішній стимул до конкретної поведінки, до 
оцінки своєї діяльності і вчинків, зовнішнього вигляду, до естетичної 
оцінки предметів, явищ навколишнього світу), естетичний ідеал (як 
цілісний чуттєво-конкретний образ довершеної людини й досконалого 
життя, який викликає естетичні почуття задоволення, радості й бажання 
наслідувати).  

Дані, які ми отримуємо за допомогою наших відчуттів, – це 
своєрідна інформація, яка накопичується. Завдяки їй можна вивести 
основну форму сприймання – інтенціональність (спрямованість) на 
предметне, тобто предметна інтерпретація сприймання. Інтенціональність 
включає в себе три аспекти: 1) «Я», що звернене до об’єкта; 2) предмет, до 
якого звернене «Я»; 3) акт, в якому «Я» так чи інакше звертається до 
предмету.  
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Рис.1.1. Процес естетичного сприймання особистістю художнього 

твору. 
 

Вивчаючи наукові дослідження О. Рудницької, робимо висновок, що 
сприймання завжди пов’язане з осмисленням і віднесенням до певного 
класу явищ того, що людина бачить, чує, відчуває. Цей особливий вид 
внутрішньої діяльності (перцепції) є процесом категоризації, у ході якого 
людина здійснює логічний висновок, класифікує одержані сенсорні 
сигнали і тим самим забезпечує зворотний зв’язок із зовнішнім предметом. 
Оскільки формування в суб’єкта образу того чи іншого явища включає 
акти виділення інформативних ознак, їх аналізу, порівняння, відбору, 
абстрагування, запам’ятовування тощо, сприйняття становить перший і 
обов’язковий етап будь-якого розумового процесу [Рудницька, 1992: с. 89]. 

Сприймання мистецтва, як стверджує Л. Левчук, можна розцінювати 
не як додаток до загальних існуючих теорій, в яких розкривається сутність 
мистецтва, і не як розрізнені емпіричні факти почуттєвого, соціологічного, 
психологічного чи якогось іншого характеру, виявлені у взаємозв’язках 
людської діяльності і мистецтва, а як самодостатню, науково і 
методологічно обґрунтовану органічну частину філософії культури, 
всезагальних ідей філософської етики. За словами науковця, сприймання 
мистецтва передбачає включення розвинених здібностей і талановитість 
реципієнта. В цьому й полягає його співтворчість з митцем, процес якої 
ґрунтується на осмисленні і естетичному переживанні образу, заданого 
творцем; реципієнт має відтворити і завершити цілісність художньої 
реальності з допомогою уяви. Без цього мистецький твір залишається 
«річчю в собі». Сприймання мистецтва формується усім життям людини і 
загальним набутком культури суспільства. 

Висновки. Сприймання твору мистецтва характеризується 
інтенсивністю творчого переживання, співучастю реципієнта, сприяє 
розширенню і збагаченню його особистого досвіду естетичного 
світобачення. Спроможність до сприймання мистецтва і пізнання його не 
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дана людині від природи, вона формується і розвивається у процесі 
тривалого систематичного виховання. Для сприймання мистецтва 
недостатньо щиро переживати те почуття, яке оволоділо автором, і 
недостатньо розібратися у структурі самого твору – необхідно ще «творчо 
подолати своє особисте почуття, знайти його катарсис, лише тоді дія 
мистецтва проявиться повністю». Із цього випливає, що важливим 
аспектом підготовки до сприймання і розуміння мистецтва є формування у 
студентів умінь аналізу та інтерпретації художнього твору. 
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СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО 
ВПЛИВУ ШУМУ НА ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ 

 
У статті запропоновані нові технічні рішення зниження негативного впливу шуму на 

здоров’я студентської молоді. Студенти тривалий час перебувають у навчальних приміщеннях 
під впливом шумового компонента, який негативно впливає на вегетативну нервову систему, 
серце, кровообіг. Шкідлива дія шуму на молодий організм проявляється в широкому діапазоні: від 
суб’єктивних подразників – до об’єктивних патологічних змін в органах слуху, центральної 
нервової і серцево-судинної системах. З метою  зменшення рівня повітряного та структурного 
шуму і забезпечення вимог санітарних норм у навчальних приміщеннях було досліджено 
використання мастики «ДЕМПФІШТОРМ – АКРО» для нанесення її на підлогу і стелі та вібро- 
і звукопоглинальних композитних матеріалів типу «БІЗОН-МАРСО» для облицювання 
внутрішніх або зовнішніх  поверхонь. Облицювання стін у навчальному приміщенні проводили 
віброзвукопоглинальними листовими матеріалами типу «БІЗОН-МАРСО», 
теплозвукоізолюючими базальтовими плитами з віброзвукопоглинальним покриттям і 
оздоблювальними матеріалами. 

Товщину кожного шару віброзвукопоглинальних матеріалів розраховували  за 
відповідними формулами залежно від частоти і рівня зовнішнього шуму. При визначенні 
ефективності застосування звукопоглинальних облицювань ураховували акустичні 
характеристики приміщення, його форму, розташування в ньому джерел шуму і робочих місць.  
Найбільш ефективним виявилося звукопоглинальне облицювання стель у невисоких приміщеннях 
великої площі, оскільки в низьких приміщеннях великої площі підлога і стеля є такими 
поверхнями, що сильно відбивають звук. 

За  результатами проведених досліджень рекомендовано при виконанні ремонтних робіт 
або будівництві навчальних приміщень використання високоефективних віброзвукопоглинальних 
композитних матеріалів типу «БІЗОН-МАРСО» і мастики «ДЕМПФІШТОРМ-АКРО» для 
облицювання внутрішніх або зовнішніх  поверхонь.  

Ключові слова: шум, віброзвукопоглинальні матеріали, мастика,  санітарні норми, 
акустичні характеристики, звукова інтенсивність, приміщення. 

 
В статье предложены новые технические решения снижения негативного воздействия 

шума на здоровье студенческой молодежи. Студенты длительное время находятся в учебных 
помещениях под влиянием шумового компонента, который негативно влияет на вегетативную 
нервную систему, сердце, кровообращение. Вредное воздействие шума на их организм 
проявляется в широком диапазоне: от субъективных раздражителей – к объективным 
патологическим изменениям в органах слуха, центральной нервной и сердечно-сосудистой 
системах. С целью уменьшения уровня воздушного и структурного шума и обеспечения 
требований санитарных норм в учебных помещений было исследовано использование мастики 
«ДЕМПФИШТОРМ - АКРО» для нанесения ее на пол и потолки и виброзвукопоглощающих 
композитных материалов типа «БИЗОН-МАРСО» для облицовки внутренних или наружных 
поверхностей. Облицовку стен в учебном помещении проводили виброзвукопоглощающими  
листовыми материалами типа «БИЗОН-МАРСО», базальтовыми плитами с 
виброзвукопоглощающим покрытием и отделочными материалами. 

Толщину каждого слоя виброзвукопоглощающих материалов рассчитывали по 
соответствующим формулам в зависимости от частоты и уровня внешнего шума. При 
определении эффективности применения звукопоглощающих облицовок учитывали акустические 
характеристики помещения, его форму, расположение в нем источников шума и рабочих мест. 
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Наиболее эффективным оказалось звукопоглощающая облицовка потолков в невысоких 
помещениях большой площади, поскольку в низких помещениях большой площади пол и потолок 
являются поверхностями, сильно отражающими звук. 

По результатам проведенных исследований рекомендовано при выполнении ремонтных 
работ или при строительстве учебных помещений использовать высокоэффективные 
виброзвукопоглощающие композитные материалы типа «БИЗОН-МАРСО» и мастики 
«ДЕМПФИШТОРМ-АКРО» для облицовки внутренних или наружных поверхностей. 

Ключевые слова: шум, виброзвукопоглощающие материалы, мастика, санитарные 
нормы, акустические характеристики, звуковая интенсивность, помещение. 

 
The paper proposes new technical solutions concerning the reduction of negative effects of 

noise on health of students’ youth. Students stay for a long time in classrooms under the influence of 
noise component, which negatively effects on the autonomic nervous system, heart and blood 
circulation. The harmful effect of noise on their organism is manifested in a wide range - from the 
subjective irritation to the objective pathological changes in the organs of hearing, central nervous and 
cardiovascular systems. In order to reduce the level of air and structural noise and to fulfill the 
requirements of sanitary norms in classrooms was investigated mastic «DEMPFISHTORM – ACRO» to 
apply it on the floor and ceilings and composite absorbing sound and vibration materials such as 
«Bison-Mars» for facing internal or external surfaces. Wall covering in classrooms was made from 
absorbing materials of sound and vibration sheet materials like «Bison-Mars», heat basalt slabs with 
composite absorbing sound and vibration materials and finishing materials.  

The thickness of each layer of composite absorbing sound and vibration materials was 
calculated according to corresponding formulas which depend on the frequency and level of the external 
noise. The acoustic characteristics, the location of noise sources and jobs were accounted when 
determining the effectiveness of sound-absorbing cladding. Absorbing lined ceilings in low large rooms 
were the most effective, as in low large rooms the floor and ceiling surfaces highly reflect the sound. 

On the base of the results of studies it is recommended to use the high-effective composite 
absorbing sound and vibration materials like «Bison-Mars» and mastics «DEMPFISHTORM-ACRO» 
for facing internal or external surfaces.  

Key words: noise, composite absorbing sound and vibration materials, mastic, sanitary norms, 
acoustic characteristics, sound intensity, space. 

 
Постановка проблеми. Серед множини факторів природного і 

технічного походження, які діють на людину в процесі її життєдіяльності, є 
шум. Шум − це коливання звукової хвилі у звуковому діапазоні, що 
характеризується змінною частотою й амплітудою, непостійні в часі, які не 
несуть корисної інформації для людини. Шкідливий вплив шуму на 
організм людини проявляється в широкому діапазоні: від суб’єктивних 
подразників – до об’єктивних  патологічних змін в органах слуху, 
центральної нервової і серцево-судинної системах. Шум має кумулятивний 
ефект, тобто акустичні подразнення, накопичуючись в організмі людини, 
дедалі сильніше пригнічують нервову систему. Особливо шкідливий вплив 
шуму позначається на нервово-психічній діяльності людини. Серед 
працюючих в умовах із високим рівнем шуму реєструється більше 
нервово-психічних захворювань, ніж серед тих, хто працює в нормальних 
умовах за рівнем шуму. 

Студенти під час навчання в навчальних приміщеннях тривалий час 
перебувають під впливом шумового компонента, який негативно впливає 
на вегетативну нервову систему, серце, кровообіг: з’являються симптоми 
перевтоми, послаблюється увага, підвищується нервова збудливість, 
зменшується швидкість мислення, знижується працездатність і 
продуктивність праці. 

Шум, особливо непостійний (коливальний, преривчастий, 
імпульсний) погіршує здатність до виконання точних робочих операцій, 
ускладнює сприйняття інформації. Всесвітня організація охорони здоров’я 
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(ВООЗ) відзначає, що найбільш чутливими до впливу шуму є такі операції, 
як збір інформації, складання  і мислення.  Отже, зниження рівня шумового 
фону під час занять у навчальних закладах є одним із найважливіших 
завдань у процесі вдосконалення ергономічних умов навчальної діяльності 
студентів, а дослідження в цьому напрямку є актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зниження впливу на 
працюючих шуму і вібрації висвітлені в дослідженнях багатьох науковців.  Зокрема 
ґрунтовні дослідження акустичних характеристик базальтових 
віброшумопоглинальних матеріалів і основних методів боротьби з шумом 
представлено в роботах А. Биковського [Быковский, 1999] і Ю. Чувашова 
[Чувашов, 2009]. Аналіз вібрації та шуму на судні і заходам щодо зниження їх 
негативного впливу на екіпаж представлено в роботі В. Леонова та ін. [Леонов, 2012]. 
Окремі аспекти досліджень щодо зниження шуму в приміщеннях за рахунок 
зменшення енергії звукових хвиль шляхом звукоізоляції  відображені в роботі 
[Цинна, 2014]. 

Метою написання статті є дослідження ефективності 
застосування віброшумо-поглинальних композитних матеріалів для 
зниження рівня шуму  в навчальних і службових приміщеннях. 

Матеріал і методи досліджень. Для проведення досліджень 
використовували віброзвукопоглинальні композитні матеріали типу «БІЗОН-
МАРСО» і мастику «ДЕМПФІШТОРМ – АКРО», які розроблені й запатентовані в 
ДП «Інститут машин і систем» (далі. – інститут). Ефективність застосування 
віброзвукопоглинальних полімерних мастичних матеріалів для зниження рівня 
шуму в навчальних приміщеннях визначали за «Методикою віброзвукоізоляції 
будівельних споруд широкого призначення» (далі. – методика віброзвукоізоляції). 

Вибір типу віброзвукопоглинальних матеріалів,  проведення 
акустичних розрахунків для обґрунтування шумовіброзахисного 
комплексу, виготовлення, нанесення мастики на конструктивні елементи в 
навчальних приміщеннях будівель і наступне їх облицювання 
шумопоглинальними матеріалами здійснювали відповідно до вимог 
методики віброзвукоізоляції. Вимірювання рівня шуму здійснювали двома 
методами: за граничним спектром шуму (в основному для постійних шумів 
в стандартних октавних смугах із середньогеометричними частотами – 63, 
125, 250, 500, 100, 2000, 8000 Гц) і за рівнем звуку в децибелах «А». 
Останній метод визначення загального рівня шуму, виміряного за шкалою 
А шумометру, за рівнем звуку в дБА, використовується для орієнтовної 
оцінки постійного і непостійного шуму, оскільки в цьому випадку не 
визначається спектр шуму. 

Для визначення рівнів звукового тиску і звукової інтенсивності 
використовували шумометри типу 2203, 2209 з октавними фільтрами типу 
1613 фірми «Брюль», «Кер» (Данія) та вимірювач шуму і вібрації ІШВ-1. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що основними заходами 
боротьби із шумом і захисту від нього є технічні заходи, які проводяться у 
трьох напрямках: усунення причин або ослаблення шуму в джерелі його 
виникнення, зниження шуму на шляху його розповсюдження,  
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використання індивідуальних засобів захисту. Для зниження шуму в 
джерелі його виникнення, залежно від характеру впливу, засоби поділяють 
на ті, що знижують збудження шуму, і ті, що знижують 
звуковипромінюючу здатність джерела шуму. Залежно від характеру 
шумоутворення, засоби підрозділяють на ті, що знижують шум 
вібраційного (механічного), аеродинамічного, гідродинамічного та 
електромагнітного походження. Засоби, що знижують шум на шляху його 
розповсюдження, залежно від середовища поділяють на ті, що знижують 
як передачу повітряного шуму, так і структурного шуму, а від  способу 
реалізації – на акустичні, архітектурно-планувальні та організаційно-
технічні. За принципом дії акустичні засоби поділяють на засоби 
звукоізоляції, звукопоглинання, акустичні екрани, віброізоляції та 
віброгасіння і глушники шуму. 

Звукоізоляція є ефективним засобом зменшення рівня шуму в напрямку 
його поширення, який реалізується шляхом установлення звукоізоляційних 
перешкод (перегородок, кабін, кожухів, екранів). Принцип звукоізоляції 
базується на тому, що більша частина звукової енергії, яка потрапляє на 
перешкоду, відбивається, а лише незначна її частина проходить крізь неї.  

Для зменшення шуму на шляху його розповсюдження, а саме для 
запобігання його проникнення в ізольоване приміщення, крім ужиття 
відповідних заходів при проектуванні перекриттів стін, перегородок, 
можуть використовуватися матеріали і конструкції, що забезпечують 
необхідну звукоізолюючу здатність; звукопоглинальне облицювання стелі 
та стін або штучні звукопоглиначі в приміщенні, що ізолюється.  

У вільному просторі, або вільному звуковому полі, повітряний шум 
безперешкодно поширюється у всіх напрямках. Хвильові фронти 
утворюють при цьому кулю, виникає кульова хвиля. Інтенсивність звуку і 
рівень шуму в міру віддалення від джерела шуму знижуються, оскільки 
весь час утворюються кулі з дедалі більшою поверхнею тієї ж енергії. Ця 
форма звукового впливу називається геометрично розширюваним 
згасанням. Рівень шуму такої звукової хвилі у вільному звуковому полі 
зворотно пропорційний відстані. Це означає, що при збільшенні відстані 
вдвічі дія звуку знижується на 6 дБ. Ефект геометрично розширюваного 
загасання посилюється різними явищами поглинання. Якщо відомі рівень  
шуму L1 і відстань між джерелом шуму та місцем вимірювання його рівня 
(точка джерела шуму) − r1, то рівень шуму L2 на іншому віддаленні − r2 
може бути обчислений за формулою: 

L2 = L1 – 20 lg (r2/r1)                                                 (1) 
Зниження рівня звуку при лінійних джерелах: 

L2 = L1 – 10 lg (r2/r1)                                              (2) 
Звукове поле в замкнутому приміщенні (дифузне звукове поле), поряд з 

первинним рівнем, характеризується різного роду явищами відбиття, тому в 
приміщенні встановлюється рівномірний рівень звуку. Особливої уваги в цьому 
випадку заслуговує високий рівень шуму в безпосередній близькості від 
поверхонь, які відбивають звукові хвилі. Захисні конструкції в тій чи іншій мірі 
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поглинають звукову енергію. Відношення відбитої звукової енергії до падаючої 
називають коефіцієнтом звукопоглинання поверхні, що відбиває: 

б = (Епад – Евідб) / Епад                                                                           (3) 
де Епад – спадаюча звукова енергія на поверхню, Евідб – відбита 

звукова енергія. 
Коефіцієнт звукопоглинання різноманітних поверхонь залежить від 

частоти звуку, тому, оцінюючи акустичні властивості захисних поверхонь, 
визначають їх частотну характеристику звукопоглинання. Норми допустимих 
рівнів шуму регламентують «Санітарні норми допустимого шуму в 
приміщеннях житлових громадських будівель та на території житлової 
забудови» (№ 3077-84) [Санітарні норми допустимого шуму….]. Цей документ 
встановлює для різних приміщень граничні значення параметрів шуму (залежно 
від характеру праці). Санітарні норми допустимого шуму дозволяють 
передбачати вже на стадії проектування, планування приміщень заходи 
колективного захисту, що знижують шум на шляху його розповсюдження: 
технічні, архітектурно-планувальні та організаційно-технічні. 

Згідно із зазначеними нормами рівень звуку вище 85 дБ вважається 
небезпечним. Для таких приміщень мають бути передбачені засоби 
захисту, а в зонах із звуковим тиском понад 135 дБ заборонено навіть 
короткочасне перебування працюючих. Звуки різної частоти сприймаються 
вухом неоднаково: низькочастотні при одному й тому ж рівні звукового тиску  є 
більш тихими, а високочастотні – більш гучні, тобто звуки однієї інтенсивності, 
але різних частот сприймаються на слух як неоднаково гучні. При рівнях 
інтенсивності звуку до 70 дБ максимальна чутливість слухового аналізатора 
становить 1…5 кГц і зменшується з підвищенням та зниженням частоти. 
Впливаючи на організм людини, звуки однієї й тієї ж гучності діють на організм 
неоднаково, залежно від частоти: низькочастотні є значно менш шкідливими, а 
високочастотні – більш шкідливими, ніж середньо частотні  (стандартні, 
1000 Гц) [Цинна, 2014]. 

Одним із найбільш економічних і доступних способів зниження 
шуму є застосування методів звукопоглинання. Ефективність застосування 
звукопоглинальних облицювань і штучних звукопоглиначів залежить від 
акустичних характеристик приміщення, його форми, розташування в ньому 
джерел шуму і робочих місць. Найбільш ефективним є використання 
звукопоглинального облицювання стель у невисоких приміщеннях великої 
площі. Ефективність облицювань підвищується у витягнутому приміщенні, 
оскільки в низьких приміщеннях великої площі підлога і стеля є такими 
поверхнями, що інтенсивно відбивають звук. Шум, відбитий поперемінно 
від підлоги і стелі, поширюється на великі відстані від джерела у всіх 
напрямках майже без втрат. У таких приміщеннях облицювання стелі 
матеріалом, який добре поглинає звук, найефективніше. 

У приміщеннях великої площі стіни майже не беруть участь у 
відбитті звуку, тому їх можна не облицьовувати. Навпаки, у високих 
витягнутих приміщеннях, де ширина приміщення менша від висоти, велике значення 
має облицювання стін. Площа поверхні, що облицьовується для досягнення 
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максимального ефекту, повинна становити не менше 60% загальної площі поверхонь, що 
обмежують приміщення. За допомогою звукопоглинальних облицювань і конструкцій 
можна знизити шум у виробничих приміщеннях до 8....10 дБ. 

Найчастіше для виробничих приміщень використовують 
звукопоглинальне облицювання, що складається з пористих волокнистих 
звукопоглинальних матеріалів типу матів або м’яких плит, закритих з боку 
приміщення перфорованими екранами, які захищають звуковбирний 
матеріал від механічних пошкоджень і забезпечують задовільний 
декоративний вигляд. Товщина звукопоглинального волокнистого 
матеріалу становить 50...100 мм. Якщо необхідно знизити шум переважно 
в межах низьких частот, облицювання слід установлювати на відстані від 
поверхні стін на 100-150 мм, залишаючи між стелею або стіною і 
облицюванням замкнутий по периметру повітряний проміжок. 

З метою впровадження найбільш ефективних 
віброшумопоглинаючих матеріалів і з урахуванням викладеного було 
досліджено ефективність використання вітчизняних звукопоглинальних 
полімерних мастичних матеріалів для зниження рівня зовнішнього шуму в 
навчальних і службових приміщеннях… Процес поглинання звуку 
відбувається при переході коливної енергії частинок повітря в теплоту 
внаслідок витрат на тертя в порах звукопоглинального матеріалу. 
Віброшумопоглинаючі мастичні матеріали відносяться до жорсткого типу 
покриттів, оскільки після їх нанесення на поверхню вони твердіють, 
перетворюючись на шар жорсткої пластичної маси: основний тип 
деформації, яку вони сприймають, – це деформація демпфірованої 
пластини, унаслідок якої шар покриття при коливаннях пластини 
стискується і розтягується. Ефективність використання зазначених 
матеріалів для зниження рівня шуму в навчальних приміщеннях визначали 
за методикою віброзвукоізоляції.  

Досліди проводили в навчальному приміщенні, у якому  початковий рівень 
повітряного шуму становив 61…65 дБА. Для зниження рівня шуму на підлогу і 
стелі  приміщення наносили мастику «ДЕМПФІШТОРМ-АКРО», при цьому на 
підлогу − шаром до 10 мм, а на стелі − до 2 мм. Після чого стелі облицьовували 
теплозвукоізолюючими базальтовими плитами з віброзвукопоглинальним 
покриттям відповідно до розробленої технології. Облицювання стін у 
навчальному приміщенні проводили поетапно в такій послідовності:  

 віброзвукопоглинальними листовими матеріалами типу «БІЗОН–МАРСО»;  
 теплозвукоізолювальними базальтовими плитами із 

віброзвукопоглинальним покриттям;  
 гіпсокартонними плитами або іншими оздоблювальними 

матеріалами. 
Для забезпечення вимог санітарних норм щодо рівня шуму у 

приміщенні товщину кожного шару віброзвукопоглинальних матеріалів 
розраховували за відповідними формулами залежно від частоти і рівня 
зовнішнього шуму.Рівень шуму в навчальному приміщенні після облицювання 
його  внутрішніх поверхонь віброзвукопоглинальними матеріалами знизився на 
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12…13 дБА і становив 49…52 дБА, що відповідало санітарним нормам 
для таких приміщень. Відповідно до вимог ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. 
«Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» рівень шуму в 
навчальних приміщеннях, читальних залах не повинен  перевищувати 55 дБА, а 
на вулиці більше – 70 дБА.  

Висновки. Для зниження рівня повітряного та структурного шуму і 
забезпечення вимог санітарних норм щодо рівня шуму в навчальних і 
службових приміщеннях пропонується проводити їх акустичну обробку 
для зменшення енергії звукових хвиль. При виконанні ремонтних робіт або 
будівництві навчальних приміщень рекомендується використання 
високоефективних віброзвукопоглинальних композитних матеріалів типу 
«БІЗОН–МАРСО» і мастики «ДЕМПФІШТОРМ–АКРО» для облицювання 
внутрішніх або зовнішніх  поверхонь. 
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Лариса Шевчук, Борис Шевчук  
 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  МАТЕМАТИКИ 
 

У статті розглядаються основні аспекти впровадження  персонального комп’ютера в 
навчальний процес та проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
сучасній вищій школі, зокрема в процесі навчання  математики. Для сучасного періоду є 
характерним, з одного боку, прогрес математичної науки, реформування освіти і розробка її 
державних стандартів, а з іншого − скорочення кількості годин на аудиторне засвоєння 
дисциплін та винесення значної частини матеріалу на самостійне опрацювання. Існує небезпека 
зниження рівня освіти, а відтак, відчувається нагальна потреба в розробці нових методичних 
систем навчання математики на основі сучасних інформаційних технологій. На основі аналізу 
стану та перспектив упровадження комп’ютерних інформаційних технологій у систему освіти 
виокремлено аспекти використання ІКТ у навчанні та розглянуто основні завдання 
використання ІКТ у навчанні математики, а також розглянуто ІКТ, що можуть бути 
використані при вивченні математичних дисциплін. Проведений аналіз активізації пізнавальної 
діяльності учнів на уроках математики з використанням систем  комп’ютерної математики 
свідчить про необхідність застосування ІКТ, особливо під час навчання математики. 
Використання систем комп’ютерної математики ілюструє можливості комп’ютера, дозволяє 
акцептувати увагу на прикладних задачах, особливостях чисельного розв’язання задач, 
з’ясовувати межі застосування комп’ютерів і математичних методів, істотно підвищують 
зацікавленість учнів у глибокому вивченні математики, допомагають засвоїти структурні 
зв'язки різних розділів курсу. Проаналізовано можливості педагогічних програмних засобів  
GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, Maple V11, Mathematica 9.0, Matlab 2012a, Scilab 5.5.1 та подано 
порівняльні характеристики найбільш відомих і поширених у світі систем комп’ютерної 
математики. 

Ключові слова: математична компетентність, ІКТ, ППЗ, математична освіта, 
системи комп’ютерної математики. 

 
В статье рассматриваются основные аспекты внедрения персонального компьютера в 

учебный процесс и проблемы использования информационно-коммуникационных технологий в 
современной высшей школе, в частности в процессе обучения математике. Для современного 
периода характерно, с одной стороны, прогресс математической науки, реформирование 
образования и разработка ее государственных стандартов, а с другой − сокращение количества 
часов на аудиторное усвоение дисциплин и вынесение значительной части материала на 
самостоятельную работу. Существует опасность снижения уровня образования, а 
следовательно, ощущается настоятельная потребность в разработке новых методических 
систем обучения математики на основе современных информационных технологий. На основе 
анализа состояния и перспектив внедрения компьютерных информационных технологий в 
систему образования выделены аспекты использования ИКТ в обучении и рассмотрены основные 
задачи использования ИКТ в обучении математики, а также рассмотрены ИКТ, которые могут 
быть использованы в процессе обучения математических дисциплин. Проведенный анализ 
активизации познавательной деятельности учащихся при изучении математических дисцыплин 
с использованием систем компьютерной математики свидетельствует о необходимости 
применения ИКТ, особенно при обучении математики. Использование систем компьютерной 
математики иллюстрирует возможности компьютера, позволяет акцентовать внимание на 
прикладных задачах, особенностях численного решения задач, помогает выяснять границы 
применения компьютеров и математических методов, существенно повышают 
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заинтересованность учащихся в глубоком изучении математики, помогают усвоить 
структурные связи различных разделов курса. Проанализированы возможности педагогических 
программных средств и представлены сравнительные характеристики наиболее известных и 
распространенных в мире систем компьютерной математики GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, 
Maple V11, Mathematica 9.0, Matlab 2012a, Scilab 5.5.1. и представлены сравнительные 
характеристики наиболее известных и распространенных в мире систем компьютерной 
математики. 

Ключевые слова: математическая компетентность, ИКТ, ППС, математическое 
образование, системы компьютерной математики. 

 
In the article are highlighted the basic aspects of introduction of personal computer in the 

learning process and problems of information and communication technologies in modern higher 
education, particularly in learning mathematics. For the current period is characterized on the one 
hand, the progress of mathematical science, education reform and development of state standards, and 
on the other - reducing of the number of classroom hours in mastering subjects and carrying out of a 
large part of the material for the independent study. There is a risk of level lowering in education, 
therefore, there is an urgent need to develop a new methodology of teaching mathematics based on the 
modern information technology. On the basis of status and prospects of computer information 
technology in the educational system were singled out the aspects of ICT use in education and regarded 
the basic task of using ICT in teaching mathematics and reviewed ICT which can be used in teaching 
mathematics. The analysis of the cognitive activity of students on lessons in mathematics with the use of 
computer mathematics, indicates the need for ICT especially when teaching mathematics. Use of the 
system of Computer Mathematics illustrates the possibilities of computer, allowing to focus attention on 
applications, features of the numerical solution of problems, clarify the scope of application of 
computers and mathematical methods, significantly increase the interest of students in deep study of 
mathematics, help to master structural links of the different sections of the course. The possibilities of 
educational software GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, Maple V11, Mathematica 9.0, Matlab 2012a, 
Scilab 5.5.1 are analyzed and comparative characteristics of the most famous and popular in the world 
systems of computer mathematics are given. 

Key words: mathematical competence, ICT, LAP, mathematical education systems of computer 
mathematics. 

 
Постановка проблеми. Бурхливий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій навчання  вносить істотні зміни у методику 
навчання математики. Упровадження ІКТ створює передумови 
поглиблення змісту математичної освіти, сприяє інтенсифікації процесу 
навчання, стимулює його пізнавальну активність. Використання засобів 
мультимедіа дозволяє не тільки підвищити наочність навчання 
математики, а й підсилити зацікавленість учнів у навчанні, що у свою 
чергу сприяє активізації пізнавальної діяльності, спонукає їх до набуття 
нових знань. 

Використання педагогічних програмних засобів на заняттях з 
математики досить широко висвітлені в педагогічній і фаховій літературі. 
Розроблено спеціальні курси інформаційних технологій, спрямованих на 
оволодіння основними навичками роботи із цими засобами. Водночас 
методика використання у школі математичних програмних засобів, у 
першу чергу україномовних, застосування комп’ютерних технологій  на 
практичних заняттях з математики потребує подальших досліджень і 
апробації. Дидактичні засоби підтримки навчального процесу є одним із 
найважливіших інструментів у роботі викладача математики. Кількісна 
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недостатність і мала варіативність цих засобів обмежують можливості 
викладачів у доборі навчального матеріалу. Зазначимо, що на сучасному 
етапі вчителі математики не в повній мірі готові до проведення уроків з 
комп’ютерною підтримкою, хоч у програмі з математики рекомендується 
застосовувати нові інформаційні технології навчання при вивченні значної 
кількості тем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шляхи застосування ППЗ 
у навчанні математики  досліджувались у роботах Є. Вінниченка, 
В. Гороха, В. Дьяконова, M. Жалдака, С. Ракова, Ю. Рамського, 
О. Співаковського, Ю. Лотюка, С. Семерікова, Ю. Триуса та інших. 

Аналізуючи стан і перспективи впровадження комп’ютерних 
інформаційних технологій у систему освіти, можна виділити два аспекти 
використання ІКТ у навчанні: 

 як засобу актуалізації інформаційних технологій для роботи в 
предметних галузях знань: математиці, фізиці, хімії, філології, географії, 
історії та інших, де нові інформаційні технології виступають як інструменти 
дослідження. Персональні комп’ютери  і нові інформаційні технології 
використовуються тут як звичайні інструменти для роботи в профільній 
галузі діяльності учителя, наприклад, вони застосовуються при побудові 
баз даних, довідково–інформаційних систем, моделюванні предметної 
галузі тощо. 

 як засобу навчання, коли курс інформаційних технологій навчання 
інтегрує дидактичні основи педагогічних технологій із функціональними 
можливостями усіх технічних засобів навчання, що використовуються, у 
тому числі й в умовах комплексного їхнього використання на базі 
комп’ютера [Лотюк, 2002]. 

Мета написання статті – розкрити найважливіші аспекти 
застосування ІКТ в процесі навчання математики та проаналізувати 
можливості педагогічних програмних засобів, які доцільно 
використовувати у процесі навчання математики. 

Виклад основного матеріалу. Впровадження ІКТ у процесі навчання 
математики  відкриває  широкі  можливості для підвищення ефективності 
навчального процесу.  

Основними завданнями використання ІКТ у навчанні математики є:  
 підвищення наочності навчального матеріалу й полегшення його 

сприйняття завдяки компактному і чіткому поданню навчальних 
відомостей;  

 розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчання, їхніх 
комунікативних здібностей, умінь з експериментально-дослідницької 
діяльності;  

 зростання культури навчальної діяльності, підвищення мотивації 
навчання;  

 інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;  
 розширення і поглиблення змісту навчання математики;  
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 засвоєння повного спектру понять, операцій і функцій, вільне 
оперування якими передбачено змістом навчальної дисципліни;  

 реалізація соціального замовлення, що актуалізоване 
інформатизацією сучасного суспільства.  

У роботах [Головань, 2013] виділено групу найважливіших чинників 
активізації навчальної  діяльності учнів, ефективність яких може бути 
підсилена за рахунок застосування в навчальному процесі з математики 
ІКТ:  

 розвиток мотивації, посилення інтересу до навчання, у тому числі 
до способів здобуття знань;  

  розвиток мислення, інтелектуальних здібностей студентів;  
  індивідуалізація і диференціація навчання;  
 розвиток самостійності;  
 надання переваги активним методам  навчання;   
 підвищення наочності навчання;  
 збільшення арсеналу засобів пізнавальної діяльності, опанування 

сучасних методів наукового пізнання, пов’язаних із застосуванням  
комп’ютерів;  

 розширення кола задач і вправ, проведення лабораторних робіт у 
процесі  навчання математики.  

Як зазначає О. Боднар [Боднар, 2010], застосування інформаційно- 
комунікаційних технологій у навчанні математики реалізує декілька 
основних методів педагогічної діяльності, що традиційно діляться на 
активні та пасивні принципи взаємодії студента з комп’ютером. Пасивні 
інформаційні продукти розробляються  викладачем  для управління 
процесом зображення інформації, активні – це інтерактивні засоби, що 
передбачають активну роль студента, який самостійно обирає розділи в 
темі, визначаючи послідовність їх вивчення. 

До ІКТ, що можуть бути використані у процесі навчання математики, 
можна віднести: 

– мережеві технології, що використовують локальні  мережі та 
глобальну мережу інтернет (електронні методичні рекомендації, 
платформи дистанційного навчання, що забезпечують інтерактивний 
зв’язок зі студентами, зокрема онлайн); 

– технології, що зорієнтовані на локальні комп’ютери (навчальні 
програми, комп’ютерні моделі реальних процесів, демонстраційні 
програми, електронні задачники, тестові системи); 

– мобільні технології, що надають студенту та викладачеві високий 
ступінь свободи. 

Серед основних ІКТ навчання математики, що використовуються у 
вищих навчальних закладах України, є: програмно-педагогічні засоби, 
системи підтримки навчання, мобільне математичне середовище, системи 
комп’ютерної математики та системи тестування. 

В. Клочко наголошує, що використання систем комп’ютерної 
математики ілюструє можливості комп’ютера, дозволяє акцентувати увагу 
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на прикладних задачах, особливостях чисельного розв’язання задач, 
з’ясовувати межі застосування комп’ютерів і математичних методів, 
істотно підвищують зацікавленість учнів у глибокому вивченні 
математики, допомагають засвоїти структурні зв'язки різних розділів курсу 
[Клочко, 2004].  

За тлумаченням В. Д’яконова, системи комп’ютерної математики 
(СКМ) – це програмні засоби, за допомогою яких можна автоматизувати 
виконання як чисельних, так і аналітичних (символьних) обчислень і 
розрахунків [Дьяконов, 2001]. Як правило, СКМ використовують для 
розв’язування наукових, інженерних, навчальних задач, наочної 
візуалізації даних і результатів обчислень і як зручний та повний довідник 
з математичних обчислень. Разом з тим, завдяки потужній графіці, засобам 
візуального програмування й використання мультимедіатехнологій, роль 
СКМ виходить далеко за межі тільки математичних розрахунків. Вони 
широко використовуються в освіті як потужні інструментальні засоби для 
підготовки електронних уроків, курсів лекцій та електронних книг з 
динамічними прикладами [Семененко, 2010].  

Використання СКМ у курсі математики дозволяє:  
1) унаочнити подання теоретичного матеріалу;  
2) автоматизувати рутинні обчислення;  
3) забезпечити багаторівневий процес навчання;  
4) підвищити продуктивність та змістовність процесу навчання.  
Існує достатня кількість різноманітних СКМ, які відрізняються за 

призначенням, структурою та функціями. Сьогодні все більшої 
популярності  набирають системи комп‘ютерної математики (професійного 
призначення), що представлені в основному великими західними фірмами 
(MathSoft, MathWorks, WaterlooMaple та ін.). Вони стають потужними 
засобами діяльності як професійних математиків, так і тих, хто 
використовує математику для побудови й дослідження математичних 
моделей у різних предметних галузях, зокрема й у системі освіти 
[Семененко, 2010]. В. Д’яконов [Дьяконов, 2004] виділяє сім основних 
класів систем комп’ютерної математики: системи для чисельних 
обчислень, табличні процесори, матричні системи, системи для 
статистичних, для спеціальних обчислень, системи для аналітичних 
обчислень (комп’ютерної алгебри), універсальні системи. За останні кілька 
десятків років розроблено також  низку математичних пакетів як 
спеціалізованих (Eureca, MacMath, StatGraph, Reduse, MacSyma, SketchPad, 
Cabrs і ін.), такі універсальних (Derive, MathCad, MathLab, Maple, 
Mathematica,  MuPad ) зі зручним інтерфейсом, у яких реалізовано значну 
кількість стандартних та спеціальних математичних операцій і функцій, 
потужні графічні засоби дво- і тривимірної графіки, власні мови 
програмування, засоби підготовки математичних текстів для друку, 
експортування даних в інші програмні продукти та імпортування з них 
даних для опрацювання. Усе це забезпечує широкі можливості для 
ефективної роботи з пакетами для фахівців різних профілів. 
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Застосування ІКТ надає можливості для вдосконалення  самостійної 
роботи студентів за рахунок активізації психофізіологічних механізмів:  

− процесу уваги –  шляхом індивідуального підходу й залучення до 
самостійної роботи; 

− процесу сприймання – шляхом підвищення емоційного стану;  
− процесу запам’ятовування – шляхом формування рефлексії 

власних дій;  
− процесу  абстрактного мислення – шляхом запровадження засобів 

унаочнення[Жалдак, 2004].  
У таблиці 1 подано порівняльні характеристики найбільш відомих і 

поширених у світі СКМ [Триус, 2005], що дає уявлення про можливість їх 
використання при навчанні математики.  

Таблиця 1 

 
На думку М. Ковальчук [Ковальчук, 2005], упровадження в 

навчальний процес ІКТ надає можливість покращити формування 
прийомів узагальнення і систематизації знань, що підвищує ефективність 
навчальної діяльності.  

Ураховуючи зазначені чинники, виділимо основні типи засобів ІКТ, 
що спрямовані на підвищення ефективності навчальної діяльності учнів у 
процесі навчання математики: лекційні демонстрації, динамічні моделі, 
тренажери, навчальні експертні системи.  

Висновки. Таким чином, використання комп’ютера та 
інформаційних технологій дають змогу збагатити математичну науку, 
розширити її застосування, суттєво вплинути на математичну діяльність 
(зміст, методи, засоби). Головним змістом математичної освіти стане не 
опанування певними алгоритмами розв‘язування математичних задач 
(вони, до речі, досить ефективно розв‘язуються за допомогою  
комп‘ютера), а математична компетентність, розуміння і застосування 
математичних методів дослідження. Базуючись на висловлених вище 
обґрунтуваннях, можемо стверджувати, що впровадження комп’ютерних 
навчальних програм у навчання математики в гармонійному поєднанні з 
іншими інформаційними технологіями, зокрема технологіями формування 
творчої особистості, навчання як дослідження, проектними, навчанням у 

СКМ (версія) Gran1, 
2D, 3D 

Maple 
V11 

Mathematica 
9.0 

Matlab 
2012a 

Scilab 
5.5.1 

Категорія порівняння % % % % % 
Математичні операції (38%) 69.56 55.10 76.04 68.79 43.88 

Графічні операції (10%) 60.86 60.88 84.63 88.49 51.32 
Засоби програмування (9%) 62.70 50.81 64.86 72.43 62.16 

Управління даними (5%) 62.43 64.06 76.03 72.77 53.71 
Доступні операційні платформи 76.92 69.23 100.00 76.92 46.15 

Швидкість обчислень (36%) 21.85 11.16 39.07 54.68 24.51 
Інсталяція, зручність у навчанні і 

використанні (15%) 
35.41 87.54 96.27 76.52 35.41 

Загальний результат 52.11 51.13 71.05 69.58 42.28 
Рейтинг 3 4 1 2 5 
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співпраці сприяє формування творчої особистості студента, забезпечує 
розвиток потенційних можливостей кожної людини з метою підготовки її 
до плідної продуктивної праці в майбутньому. Все це, очевидно, повинно 
враховуватися при розробці методичних систем навчання математичних 
дисциплін і в середній, і у вищій школі. 
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Світлана Бєлякова 

 
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЛИЗНЮКІВ 

 
У статті розглядається проблема дослідження близнюків у психології розвитку на 

основі використання близнюкового методу і здійснюється розгорнута характеристика його 
різновидів. 

Здійснено аналіз наукових праць, із якого робимо висновок, що проблема дослідження 
близнюків і на сучасному етапі не втратила своєї актуальності, окрема особливе місце посідає 
комплекс досліджень, пов’язаних із вивченням впливу спадковості та середовища на 
особистість дитини. Учених цікавить, наскільки важливим є її соціальний досвід; у якому 
співвідношенні знаходяться вроджені та набуті якості особистості. Для вирішення цих питань 
найбільш доцільним науковим об’єктом прийнято вважати близнюків, які є своєрідною моделлю 
генетичної тотожності різних індивідів. 

Розглянуто особливості близнюкових досліджень як в історичному ракурсі так і на 
сучасному етапі, зокрема проаналізовано проблему співвідношення соціальних і біологічних 
факторів у формуванні особистості дітей-близнюків, динаміки впливів середовища на їх 
характерологічні особливості 

Уточнено поняття моно- та дизиготні близнюки, близнюкова ситуація, сибси, 
соціально-психологічні детермінанти особистісного розвитку близнюків у період дорослішання. 

Проаналізовано поняття «близнюковий метод», його особливості, характеристики, 
основні варіації, показання та обмеження стосовно досліджуваних.  

Визначено найбільш прийнятний психодіагностичний інструментарій для дослідження 
соціальних та психологічних детермінант особистісного розвитку близнюків у період 
дорослішання. Зокрема, як найбільш доцільний, був запропонований метод «порівняння 
монозиготних близнюків між собою», який ще називають внутріпарним порівнянням. 

Ключові слова: моно- та дизиготні близнюки, близнюковий метод, близнюкова ситуація, 
близнюкова пара. 

 
В статье рассматривается проблема исследования близнецов в психологии развития на 

основе использования близнецового метода и осуществляется развернутая характеристика его 
разновидностей.  

Осуществлен анализ научных трудов из которого следует, что проблема исследования 
близнецов и на современном этапе не потеряла своей актуальности - особое место занимает 
комплекс исследований, связанных с изучением влияния наследственности и среды на личность 
ребенка. Ученых интересует насколько важным является ее социальный опыт; в каком 
соотношении находятся врожденные и приобретенные качества личности. Для решения этих 
вопросов наиболее целесообразным научным объектом принято считать близнецов, которые 
являются своеобразной моделью генетической тождественности различных индивидов. 

Рассмотрены особенности близнецовых исследований как в историческом ракурсе и на 
современном этапе, в частности проанализированы проблему соотношения социальных и 
биологических факторов в формировании личности детей-близнецов, динамики воздействий 
среды на их характерологические особенности. 

Уточнено понятие моно - и дизиготные близнецы, близнецовая ситуация, сибсы, 
социально-психологические детерминанты личностного развития близнецов в период взросления. 

Проанализировано понятие «близнецовый метод», его особенности, характеристики, 
основные вариации, показания и ограничения относительно исследуемых.  

Определен наиболее приемлемый психодиагностический инструментарий для 
исследования социальных и психологических детерминант личностного развития близнецов в 
период взросления. В частности, как наиболее целесообразный, был предложен метод 
«сравнения монозиготных близнецов между собой», который еще называют внутрипарным 
сравнением. 



Гуманітарний вісник № 34                                                              Психологія 

169 

Ключевые слова: моно- и дизиготные близнецы, близнецовый метод, близнецовая 
ситуация, близнецовая пара. 

 
The paper reveals the problem of study the twins in psychology of development, based on the 

use of twin’s method and a detailed description of its varieties. 
The analysis of scientific works is made and from it follows that the problem of  study the twins 

at the present stage has not lost its relevance; a special place takes a complex of investigations related 
to study the influence of heredity and environment on child's personality. Scientists are interested in how 
important is social experience; in what proportion are congenital and acquired personal qualities. To 
solve these problems, the most appropriate scientific object is considered to be twins, which are a kind 
of model of the genetic identity of different individuals. 

Peculiarities of studies the twins are regarded in historical perspective and on the modern 
stage, in particular is analyzed the problem of social and biological factors correlation in formation of 
personality of the children-twins, the dynamics of environmental influences on their character features. 

The notion of mono- and de-zygote Gemini, twins’ situation, sibs, socio-psychological 
determinants of personal development of twins during adolescence are made more precise. 

The concept of «twins’ method», its features, characteristics, major variations, indications and 
restrictions regarding investigated are analyzed.  

The most appropriate psycho-diagnostic tools for study the social and psychological 
determinants of personal development of twins during the period of adolescence are determined. In 
particular, as the most appropriate has been proposed the method of «comparison of monozygotic twins 
among themselves», which is also called an internally paired comparison. 

Key words: mono - and de-zygote twins, twin method, twin method, twins’ situation, twin’s pair. 
 
Постановка проблеми. На сьогодні у психології розвитку існує 

декілька актуальних напрямків досліджень. Особливе місце посідає 
комплекс розвідок, пов’язаних із вивченням впливу спадковості та 
середовища на особистість [Бернс, 1986; Бодалев, 1970; Божович, 1968]. 
Зокрема цікавою є важливість соціального досвіду для розвитку 
особистості, співвідношення її вроджених та набутих якостей. 
Стрижневими є проблеми самокерування і самоконтролю особистості 
[Максименко, 1998]. 

Для вирішення цих питань найбільш доцільним науковим об’єктом 
прийнято вважати близнюків, які є своєрідною моделлю генетичної 
тотожності різних індивідів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню співвідношення 
соціальних і біологічних факторів у формуванні особистості дітей-
близнюків, аналізу динаміки впливів середовища на їх характерологічні 
особливості  приділялася особлива увага ще на початку 19 ст. 
(Х. фон Браккен, Ф. Гальтон, Е. Вейтц, Н. Сіменс, О. Фершуер,) і в 
сучасних дослідженнях (Р. Заззо, Н. Іскольдський, Л. Куравський, 
Г. Ковалів, С. Малих, В. Мухіна, Г. Ушаков, Н. Тализіна, І. Канав, 
Д. Крилов, С. Савич, В. Фрідріх, І. Равич-Щербо) [Крилов, 1981; 
Мухина, 1969; Равич-Щербо, 2000; Фридрих, 1985]. 

Мета написання статті. Проаналізувавши наукові праці цього 
напрямку, ми спостерігаємо відсутність системи досліджень, які 
стосуються визначення соціально-психологічних детермінант 
особистісного розвитку близнюкової пари [Валлон, 1967; Кон, 1978; 
Мухина, 1969; Равич-Щербо, 2000; Фридрих, 1985].  

Виклад основного матеріалу. Фундатором наукового дослідження 
близнюків вважають англійського вченого Френсіса Гальтона. У 1876 році 
вченим була опублікована стаття «Історія близнят як критерій впливів 
спадковості та навколишнього середовища», у якій здійснена спроба 
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співвіднести роль природи та виховання і презентувати новий метод 
дослідження – порівняння близнят як моно-, так і дизиготних. Учений 
описав близнюковий метод і презентував результати, отримані на основі 
його використання [Фридрих, 1985]. Ф. Гальтон сформулював гіпотезу про 
те, що визначення «близнюки» поєднує два різних феномена: розвиток 
моно- та дизиготних близнюків. Учений був упевнений у перевазі 
спадковості, що впливає як на фізичний, так і на психічний розвиток 
людини. У свою чергу вплив середовища та роль суспільства у розвиткові 
особистості людини вважався незначним.  

Запропонований Ф. Гальтоном метод порівняння близнюків було 
експериментально апробовано (опрацьовано близько 80 анкет, із яких 
зібрано матеріал про одностатеві пари близнят, дуже схожих 
(можливо, МЗ), а також 20 пар з явними відмінностями (ДЗ). Із цього 
слідує, що він уже відділив так званих ідентичних близнят від 
неідентичних, хоча іще не знав точного механізму їх появи на світ 
[Фридрих, 1985]. 

Є малодосліджені питання, пов’язані з особливостями 
міжособистісних взаємин близнюків, зокрема явищем близнюкової 
ситуації, їх уключеністю в групову діяльність. Проблемність дослідження 
близнюків полягає, перш за все, у специфічності вибору методів 
діагностування. 

Цінним етапом досліджень стала розробка методу розрізнення МЗ та 
ДЗ близнюків (О. Фершуер, Г. Сіменс, Е. Вейтц) [Verschuer, 1933] – 
полісимптоматичного діагнозу схожості: порівняння визначених фізичних 
ознак, щодо є спадково обумовленими.  

Полісимптоматичний діагноз схожості виходить із таких фізичних 
ознак, як колір очей, колір і якість волосся, відтінок шкіри, веснянки, 
форма носа, губ, ушей, розміщення зубів, група крові і т.д. Наявність 
співпадання цих ознак у пари близнюків говорить про їх монозиготність. 
Група й інші спеціальні фактори крові у МЗ-близнюків абсолютно 
ідентичні.  

Порівняно простий метод розрізнення МЗ від ДЗ був дуже важливим 
для їх подальшого вивчення, дозволяв у широких масштабах розрізняти 
МЗ і ДЗ-близнюків [Фридрих, 1985]. 

Систематизувавши і узагальнивши теоретичний і практичний досвід 
дослідників щодо близнюків, варто відзначити, що вчені здебільшого в 
однаковій мірі надавали значення і фізичному, і психічному розвитку 
людини. Результати досліджень, отримані щодо фізичних ознак, 
автоматично переносилися на особистісні характеристики та інтелект. Таке 
вирішення проблеми призводить до ігнорування соціальної ситуації 
розвитку людини, що у свою чергу веде до неадекватного розуміння 
закономірностей становлення особистості. 

Варто зауважити, що й дотепер у психогенетиці та психології 
розвитку широко використовується близнюковий метод як найбільш 
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валідний інструментарій у дослідженні дітей з однаковим генетичним 
кодом. 

В Інституті Менделя в Римі більше 40 років існує кафедра вивчення 
близнюків. Учені займаються проблемами дозрівання і старіння організму 
та проблемами спадкових захворювань. З їх ініціативи в 1974 році в Римі 
був організований Всесвітній конгрес учених, що займаються вивченням 
близнят.  

На конгресі в Єрусалимі (1980) було розглянуто широкий спектр 
проблем, що стосувалися близнят, серед них:  

 походження та поширеність близнюків;  
 формування та розвиток особистості близнюків;  
 дослідження темпераменту;  
 близнюковий метод у фізіології та антропології;  
 вивчення близнюків у клінічних дослідженнях;  
 ембріологія близнюків;  
 хвороби серця;  
 куріння, алкоголізм та наркоманія;  
 генетика поведінки;  
 значення вивчення близнят для біохімії та фармакогенетики;  
 аналіз даних про близнят; проблема багатоплідної вагітності 

[Фридрих, 1985]. 
У 1985 році побачили світ праці Вальтера Фрідріха, у яких детально 

описано особливості фізичного й інтелектуального розвитку близнюків у 
дитячому та юнацькому віці, порівнюються дизиготні та монозиготні 
близнюки. Центральне місце автором відведено аналізу впливів  
соціальних і біологічних факторів на формування особистості 
[Фридрих, 1985] . 

В останні десятиріччя вивченню близнюків приділялося багато уваги 
в СРСР та пізніше в країнах СНД [Крилов, 1981; Мухина, 1969;                      
Равич-Щербо, 2000; Фридрих, 1985]. Особливий вклад було зроблено 
Мухіною В. С., яка досліджувала проблеми генезису особистості, зокрема, 
близнюкову ситуацію, і зробила цінний внесок у психологію розвитку 
особистості [Мухина, 1969].  

Проблема близнюків становила інтерес не лише для психологів і 
педагогів, а також для медиків, генетиків. Зокрема використанню методу 
близнюків у психогенетиці та психофізіології ряд праць присвятила Равич-
І. Щербо [Равич-Щербо, 2000].  

Публікації вчених свідчать про оригінальність у постановці питань, 
прагненні отримати науково достовірні результати, створити інтегровану 
систему знань про розвиток МЗ і ДЗ-близнюків загалом.  

Сьогодні як ученими-теоретиками, так і практиками 
використовуються такі варіації близнюкового методу.  

Метод «порівняння МЗ-близнят між собою» ще називають 
внутрішньопарним порівнянням. Передумовою для порівняння 
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монозиготних близнят між собою за визначеними фізичними чи 
психічними ознаками є їх генетична ідентичність, тобто наявність у них 
однакового спадкового потенціалу. Тому всі відмінності між ними мають 
пояснюватися впливами зовнішнього середовища. Якщо йдеться про 
фізичні ознаки, то треба мати на увазі протікання вагітності, вплив родових 
травм, харчування, хвороби та ін., відмінності ж у психічних проявах 
обумовлені, насамперед, впливом навколишнього середовища (не можна 
не враховувати, що й розвиток мозку – матеріального носія психічного – у 
МЗ-близнят може зазнавати сильних змін через до- і післяпологові 
впливи). Якщо походження різного вираження одних і тих же ознак можна 
пояснити впливами зовнішнього середовища, то з однаково вираженими 
ознаками все не так однозначно.  

Оцінюючи ці ознаки у МЗ-близнят, слід ураховувати діалектичну 
взаємодію генетичних факторів і факторів навколишнього середовища. 
Особливо це стосується розгляду психічних ознак [Фридрих, 1985]. 

В основі методу «контрольного близнюка» є твердження, що 
близнюки – генетично ідентичні організми, які мають майже тотожне 
середовище і є своєрідним еталоном один для одного. Цінність цього 
методу полягає в тому, що дослідник розділяючи групу МЗ-близнят, 
отримує дві вибірки, рівні як генетично, так і за параметрами середовища. 
Таке дослідження виходить за рамки простого порівняння близнят. Тут 
ідеться про класичний експеримент щодо організації і мети його 
проведення. У той час, як на одного з близнюків здійснюється певний 
експериментальний вплив (програма тренування, спеціальний метод 
навчання, прийом лікарських засобів), другий звільняється від цього. 
Відповідно, уключений в експериментальне дослідження лише один із 
близнят. Інший виступає в якості суб’єкта контролю. Звідси і назва – 
контрольно-близнюковий метод.  

Першими цей метод застосували американські психологи Геззел і 
Томпсон у 1929 році [Равич-Щербо, 2000; Фридрих, 1985]. Зрозуміло, що 
отримати генетичну ідентичність експериментальної і контрольної групи 
можна лише порівнюючи МЗ-близнюків. Подібні експерименти мають 
велике значення для медицини, психології, педагогіки. 

Метод «порівняння монозиготних близнят із дизиготними» є 
найбільш популярним у психології близнюків, так як порівняння тільки 
МЗ- пар буває недостатнім під час дослідження багатьох психологічних 
явищ.  

Учені на основі того, що МЗ і ДЗ-близнюки з першого дня життя 
мають відносно однакові соціальні умови, з’ясовують, наприклад, рівень 
схожості близнюків за тими чи іншими ознаками. Раніше ця схожість 
приписувалася дії спадкових факторів, однак, як уже говорилося, у МЗ і 
ДЗ-близнюків не існує ідентичного навколишнього середовища. Щоб 
робити висновки про спадкові фактори, треба виключити певні впливи 
соціального середовища. 
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Метод «порівняння близнят з іншими братами та сестрами» 
передбачає залучення до досліджень інших братів та сестер – неблизнят. 
ДЗ-близнята генетично схожі між собою не більше, ніж інші діти в сім’ї. 

Схожість їх інтересів, установок, здібностей, співпадань у мисленні 
та поведінці можна пояснити відсутністю вікової різниці в декілька років, 
однаковими умовами навколишнього середовища з першого дня життя. 
Порівнюючи близнят у такій ситуації, можна проаналізувати соціальні 
впливи на формування і розвиток особистості людини                                
[Равич-Щербо, 2000; Фридрих, 1985]. 

Метод «роз’єднаних близнят» полягає в оцінці внутрішньопарної 
схожості, що досліджується у близнят, яких роз’єднали у дитинстві і які 
виховувалися в різних соціальних умовах. Особливу цінність становлять 
монозиготні близнята, які були роз’єднані в перші роки життя. Двоє людей, 
що мають генетичну тотожність, виростають у різних умовах. За 
допомогою цього методу можна досить чітко простежити вплив 
середовища на формування особистісних якостей. Однак через етичні 
норми цей метод майже не використовується у вітчизняній психології 
розвитку. 

Метод «порівняння монозиготних близнят, що росли окремо, з 
тими, що росли разом». Це найцікавіший аспект у вивченні близнят. 
Роз’єднані в ранньому дитинстві і виховані в різних родинах або 
дитбудинках МЗ-близнята за багатьма особистісними ознаками 
розвиваються по-різному і тим самим відрізняються від близнят, що 
виросли разом. Видимі відмінності в окремо вихованих генетично 
ідентичних пар МЗ-близнюків виникають виключно за рахунок впливу 
середовища. Проблема полягає в тому, що такі випадки досить рідкісні. У 
сучасній літературі на сьогоднішній день відомі лише кілька досліджень, 
які охоплюють сотню МЗ-близнят розлучених у ранньому дитинстві.  

Метод «вивчення сімей монозиготних близнюків» полягає у 
співставленні дітей у сім’ях, де матері чи батьки є монозиготними 
близнюками. Метод представляє особливу цінність для психогенетики, так 
як дає можливість дослідити явище материнського ефекту                         
[Равич-Щербо, 2000; Фридрих, 1985]. 

Метод «близнюкової пари» дає можливість дослідити «ефект пари» 
або «близнюковості», явища особливої психологічної ситуації в 
близнюкових парах. Складовими цього явища є дві взаємопротилежні 
тенденції: до ідентифікації зі своїм близнюком і, навпаки, до 
індивідуалізації кожного в парі. Перша тенденція призводить до відчуття 
себе спочатку частиною пари, а вже потім – самостійною особистістю; 
друга може призвести до конфліктних ситуацій між близнюками. У 
часовому просторі перша тенденція слабшає, поступаючись місцем другій.  

За допомогою цього варіанту методу можна дослідити процеси 
індивідуалізації, впливи конкретних факторів середовища на формування 
певних психологічних якостей. [Равич-Щербо, 2000]. 
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Досліджуючи близнюків періоду дорослішання, учені часто 
спостерігають явище «близнюкової пари», особливої психологічної 
ситуації, основними характеристиками якої, як було сказано, є дві 
суперечливі тенденції: до ідентифікації із своїм близнюком та, навпаки, до 
індивідуалізації кожного члена пари. Перша призводить до відчуття себе 
спочатку членом пари і тільки потім – окремою особистістю; друга, у 
крайніх випадках, може призвести до виражених конфліктних відносин 
близнюків. У 1934 році Х. фон Браккен описав феномени гармонійного і 
дисгармонійного суперництва близнят між собою. Непомірна, 
некомпенсована ідентифікація себе із своїм близнюком чи пари як 
особливої одиниці, яка призводить до відсутності особистої ідентичності, 
може стати причиною формування особистісних рис, що утруднюватимуть 
соціальну адаптацію і в дитинстві, і в дорослому віці [Равич-Щербо, 2000]. 

Висновки. Отже, оперуючи такою кількістю методів дослідження 
близнюків, можна підібрати адекватний діагностичний інструментарій 
відповідно до означеної проблеми, що у свою чергу дозволить надати 
необхідну психологічну допомогу як МЗ, так і ДЗ-близнюкам. Дуже часто 
допомоги потребують, окрім самих близнюків, також їхні батьки та 
вихователі чи вчителі. На жаль, цей вид психологічної допомоги 
надзвичайно рідкісний. Поясненням тут буде низький відсоток близнюків 
серед інших категорій дітей, що потребують психологічної допомоги, та 
недостатня фахова підготовка самих спеціалістів. Однак проблема є 
достатньо актуальною і перспективною, що розширює коло досліджень 
близнюкової ситуації і сприяє інтеграції й розвитку наукових напрямків у 
психології розвитку особистості. 
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«РЕВОЛЮЦІЙНО-ВОЄННИЙ» СТРЕС ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  
І ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУШЕВНОГО ЗДОРОВ’Я 

 
У статті розглядаються сутність і симптоми посттравматичних стресових розладів 

(відстроченої реакції на ситуації, які пов’язані з серйозною загрозою для життя чи здоров’я 
людини): симптоми повторного переживання; симптоми уникнення; симптоми підвищеної 
збудливості. Прослідковується залежність ступеня й характеру психічних розладів і порушень 
як від масштабу, інтенсивності й тривалості події, що травмувала людину, так і від 
особливостей особистості постраждалого, від значущості для нього події, яка зачіпає його 
моральні та етичні цінності, його світобачення й світосприйняття. 

Аналізуються причини і прояви психічного регресу людини, який практично виявляється в 
тому, що поведінка великої кількості людей уподібнюється поведінці не громадян цивілізованої 
держави, а племені первісних дикунів. Регрес до інстинктивного, «тваринного» рівня поведінки 
людини проявляється в різноманітних формах агресії, у пожвавленні міфологічного мислення. 
Для таких людей трагедії, що відбувалися й відбуваються в різних містах і містечках України, 
десятки людських жертв уявляються своєрідними людськими жертвопринесеннями. 
Прослідковується залежність і ускладнення наростаючої психічної неадекватності громадян 
від застарілих перманентних суспільних хвороб – затяжної соціально-економічної та політичної 
кризи, постійного ігнорування владою інтересів суспільства й кожного громадянина зокрема, 
атомізованості соціуму, нагнітання агресивних, націоналістичних настроїв (т. зв. фобія 
«бандерівця», «правого сектору») тощо.  

Аналізується зв’язок різкої зміни настрою індивіда з політичними маніпулятивними 
технологіями, з вірогідністю нових хвиль суспільного протесту аж до погроз чи навіть 
фізичного усунення влади. Досліджуються прояви в кризовій ситуації дегуманізації, 
«розлюднення» опонентів (механізму проекції) як парадоксального прояву психологічного захисту 
в ситуації агресії. Синтезуються практичні рекомендації фахівців щодо уникнення, мінімізації 
та успішної боротьби з посттравматичними стресовими розладами. 



Тhe Journal of Humanities № 34                                                       Рsychology 

176 

Ключові слова: стрес, психологічна криза, посттравматичні стресові розлади, психічна 
неадекватність, агресивна поведінка, психічний регрес, психотерапія, здоров’я людини. 

 
В статье рассматриваются сущность и симптомы посттравматических стрессовых 

расстройств (отсроченной реакции на ситуации, которые связаны с серьезной угрозой для 
жизни или здоровья человека): симптомы повторного переживания; симптомы избежания; 
симптомы повышенной возбудимости. Прослеживается зависимость степени и характера 
психических расстройств и нарушений как от масштаба, интенсивности и длительности 
события, которое травмировало человека, так и от особенностей личности пострадавшего, от 
значимости для него события, которое задевает его моральные и этические ценности, его 
миропонимание и мировосприятие. 

Анализируются причины и проявления психического регресса человека, который 
практически проявляется в том, что поведение большого количества людей уподобляется 
поведению не граждан цивилизованного государства, а племени первобытных дикарей. Регресс 
до инстинктивного, «животного» уровня поведения человека проявляется в разнообразных 
формах агрессии, в оживлении мифологического мышления. Для таких людей трагедии, которые 
происходили и происходят в разных городах Украины, десятки человеческих жертв 
представляются своеобразными человеческими жертвоприношениями. Прослеживается 
зависимость и осложнение нарастающей психической неадекватности граждан от старых 
перманентных общественных болезней – длительного социально-экономического и 
политического кризиса, постоянного игнорирования властью интересов общества и каждого 
гражданина в частности, атомизированости социума, нагнетания агрессивных 
националистических настроений (т. зв. фобия «бандеровца», «правого сектора») и т. п.  

Анализируется связь резкого изменения настроения индивида с политическими 
манипулятивными технологиями, с вероятностью новых волн общественного протеста вплоть 
до угроз или даже физического устранения власти. Исследуются проявления в кризисной 
ситуации дегуманизации, «расчеловечивания» оппонентов (механизма проекции), как 
парадоксального проявления психологической защиты в ситуации агрессии. Синтезируются 
практические рекомендации специалистов относительно избежания, минимизации и успешной 
борьбы с посттравматическими стрессовыми расстройствами. 

Ключевые слова: стресс, психологический кризис, посттравматические стрессовые 
расстройства, психическая неадекватность, агрессивное поведение, психический регресс, 
психотерапия, здоровье человека. 

 
The nature and symptoms of posttraumatic stress disorders (delayed reaction on situations that 

involve a serious threat to human life or health): re-experiencing symptoms; avoidance symptoms; 
hyperexcitability symptoms are considered in the article. Dependence of the degree and nature of mental 
disorders from intensity and duration of an event that traumatized person, also personality traits of the 
victim and the significance of the event for him, which hurt his moral and ethical values, his outlook and 
attitude, are observed. 

The causes and manifestations of mental regression of the man which appears in the behavior of 
a large number of people likened to the behavior of non-citizens of a civilized state but tribal and 
primitive savages are analyzed in the article. Regress to instinctive, “animal” level of human behavior 
manifests itself in various forms of aggression and in revitalizing mythological thinking. For such 
people the tragedy that have been occurred and are occurring now in different cities of Ukraine like a 
dozens of human lives are represented as a kind of human sacrifice. Can be observed the dependence 
and increasing of complication of mental inadequacy of the citizens from permanent social diseases 
such as long socio-economic and political crisis, ignoring of the constant interests of society in common 
and every citizen in particular, atomization of society, forcing of aggressive nationalist sentiment 
(phobias of «Bandera» and «right sector»), etc. 

The relationship between the individual's mood changes and political manipulative technologies 
as also probability of new wave of public protest including threats or even physical elimination of power 
are analyzed. Manifestations of dehumanization of the opponents (projection mechanism) in a crisis 
situation as paradoxical manifestations of psychological defense in a situation of aggression are 
investigated. Practical expert advices regarding avoidance, minimization and successful struggle with 
post-traumatic stress disorder are synthesized. 

Key words: stress, psychological crisis, post-traumatic stress disorder, mental inadequacy, 
aggressive behavior, mental regression, psychotherapy, human health. 

 
Постановка проблеми. Тривала ситуація безпрецедентного 

соціального та економічного стресу, неодноразові спроби революційного 
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(«революція на граніті», «помаранчева революція», «революція гідності») 
перевлаштування суспільства, колапс влади у лютому 2014 р. закономірно 
привели молоде й неокріпле українське суспільство до стану психологічної 
кризи. Величезна кількість співвітчизників опинилася в неадекватному 
психічному стані, т. зв. стані соціального стресового розладу. Без 
перебільшення можна констатувати факт неблагополучного 
психологічного стану українського суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впливу 
«революційно-воєнного» стресу на фізичне, душевне й моральне здоров’я 
громадян пострадянської і посттоталітарної України є недостатньо 
вивченими вітчизняною наукою. Наприклад, аспекти (переважно 
психологічні) проблеми досліджують М. Сандомирський, А. Злотников, 
Л. Ковальчук і ін. Зокрема, аналізуються сутність, симптоми і небезпека 
посттравматичних стресових розладів, причини деструктивної поведінки 
різних верств українського суспільства в нинішніх суспільно-політичних і 
економічних умовах, вплив психічного стану здоров’я громадян України 
на проблеми національної безпеки; психологи діляться рекомендаціями 
щодо збереження душевного й психічного здоров’я громадян, у т. ч. 
радять, як пояснювати дітям надзвичайні ситуації без шкоди для їх 
психіки. 

Метою написання статті є аналіз впливу «революційно-
воєнного» стресу на душевне й моральне здоров’я різних категорій 
громадян України, синтез шляхів уникнення, мінімізації та успішної 
боротьби з посттравматичними стресовими розладами. 

Виклад основного матеріалу. Події, які захлеснули країну в 
останній рік, змусили у тій чи іншій мірі переживати стрес кожного 
громадянина України. Зазвичай, нетривалий стрес ми долаємо без 
серйозних порушень здоров’я, але ми відчуємо наслідки стресу (можливі 
порушення сну, відчуття тривоги, головний біль, серцебиття, порушення 
артеріального тиску, труднощі включення до основного виду діяльності, 
апатія або роздратованість і конфліктність). Коли ж людина довгий час 
знаходиться у стані стресу, є великою вірогідність перенапруження 
організму, що може призвести до посттравматичних стресових розладів 
(відстрочена реакція на ситуації, які пов’язані з серйозною загрозою для 
життя чи здоров’я людини). Їх симптоми розпізнати не важко, це, по-
перше, симптоми повторного переживання: нав’язливі спогади; болісні 
сновидіння; раптові реакції; інтенсивний стрес на події, висловлювання чи 
символи, пов’язані з попередньою травмою; по-друге, симптоми 
уникнення: думок, почуттів і дій, пов’язаних з травматичними подіями; 
витіснення деталей події; зниження інтересу до життя й повсякденної 
діяльності; обмеження (чи повне уникнення) контактів з іншими 
індивідами і збіднення почуттів; відсутність орієнтації на майбутнє (життя 
сьогоднішнім днем чи навіть спогадами приємного, але минулого); і, по-
третє, симптоми підвищеної збудливості: порушення сну, тривожність, 
дратівливість (навіть прояви агресії), зниження уваги (замкненість «у 
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собі»), психосоматичні реакції) [Психіка реагує…, 2014]. Ступінь і 
характер психічних розладів і порушень залежить не лише від масштабу, 
інтенсивності й тривалості травмуючої події, але й від особливостей 
особистості постраждалого, від значущості для нього події, яка зачіпає 
його моральні та етичні цінності, його світогляд. 

Психоемоційне включення людини, яка безпосередньо не була 
учасником подій на Майдані (чи була там нерегулярно), але спостерігала й 
переживала за ними за допомогою ЗМК, формує феномен «співучасті» з 
наступною ідентифікацією із жертвами і потерпілими (у деяких випадках 
можлива «ідентифікація з агресором», що може призводити до зростання 
правопорушень і рівня злочинності).  

Не лише українці потрапили під вплив сильних емоцій, але й наші 
сусіди, які воднораз із родичів, друзів, приятелів, партнерів перетворилися 
на окупантів і ворогів, чи, як мінімум, на співчуваючих останнім. Ще 
недавно ми із задоволенням телефонували родичам до Росії, поздоровляли 
їх зі святами чи просто тепло спілкувалися. Нині ж, перш ніж набрати 
знайомий номер чи написати електронного листа, ми задумуємося й довго 
зважуємо, що сказати і про що запитати, щоб ненароком не зачепити 
гарячої теми і не викликати на свою адресу шквалу негативних емоцій і 
повчань. Або самому не зірватися на лайку через ворожу громадянську 
позицію опонентів.  

Серед людей, які підвищено тривожні, часто спостерігається 
демонстративно агресивна або своєрідна віртуально агресивна поведінка – 
на словах, бо таким чином, імітуючи і зображаючи агресію, вони 
намагаються подавити свій власний страх. Страх перед майбутнім, 
грядущою кризою, перед різноманітними катаклізмами (на жаль, у нашому 
житті їх не бракує), страх очікування широкомасштабних військових дій і 
т. п. У таких умовах нагнітання напруженості, циркуляції тривожних і 
агресивних настроїв, інших негативних масовидних явищ відбувається 
психічний регрес людини. Практично він проявляється в тому, що 
поведінка великої кількості людей починає уподібнюватися поведінці не 
громадян цивілізованої держави, а племені первісних дикунів. Цей регрес 
до інстинктивного, «тваринного» рівня поведінки людини виявляється в 
найрозгнузданіших формах агресії, у пожвавленні міфологічного мислення 
широких людських мас [Сандомирский, 2014]. Для таких людей трагедії, 
що відбувалися в Києві, Одесі, чи сьогодні відбуваються в містах і 
містечках Донеччини й Луганщини, десятки людських жертв уявляються 
своєрідними людськими жертвопринесеннями (ніби дії первісного дикуна). 
Саме такі неадекватні люди, що повернулися до «первісного» стану, як 
стверджують психологи, торжествують, залишають тріумфуючі коментарі 
в соціальних мережах, демонструють інші приклади неадекватної 
поведінки  

Тривала психологічна напруга й тривога, пов’язана з нагнітанням 
конфліктів і протистоянням по лінії «ми» – «вони», «свої» – «чужі», 
«вороги» – «друзі», «влада» – «опозиція», «майдан» – «антимайдан», 
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«майданівці» – «тітушки», «євроінтеграція» – «митний союз», із 
кровопролиттям, і саме по собі пролиття крові й смерті онлайн – усе це 
посилило ступінь вираженості психічних розладів. Виникає феномен 
снігової грудки: прояви неадекватності стають помітнішими по 
наростаючій. Усе це є наслідком застарілих суспільних хвороб 
(перманентної вітчизняної соціально-економічної кризи, постійного 
ігнорування владою інтересів суспільства і кожного громадянина зокрема, 
атомізованості соціуму, нагнітання агресивних, націоналістичних настроїв 
(т. зв. фобія «бандерівця», «правого сектора» тощо), їх ускладнення. Маси 
людей виявляються нестабільними не лише в соціальній поведінці, але й 
емоційно. Вони від раціонального мислення й поведінки переходять до 
емоційного, приймають рішення «не головою, а серцем». Страждаючи 
різкою зміною настрою, вони готові підтримати нераціональні, навіть 
нерозумні дії влади (чи опозиції) не лише на мирних мітингах і 
демонстраціях, але, нерідко, й зі зброєю в руках. Політики ж, що 
перебувають у такому суспільстві й приймають нерозумні (навіть 
безрозсудні) рішення, не стільки особисто неадекватні, скільки 
уподібнюються соціальному флюгеру (відповідно до мінливих настроїв 
народних мас). Більше того, вони можуть приймати найнепередбачуваніші 
рішення, адже, коли населення перестає бути організованим суспільством, 
воно перетворюється на натовп, а останнім набагато легшає маніпулювати. 
Тоді будь-які популістські обіцянки швидкого вирішення всіх застарілих 
проблем потрапляють на підготовлений ґрунт. А ось рішення розумні, 
адекватні викликам, що постали перед країною й суспільством (пов’язані з 
вимушеними обмеженнями), будуть натовпом відкидатися, викликатимуть 
нові хвилі протесту аж до погроз усунення влади, яка їх ініціювала. 

У людей в подібній кризовій ситуації все частіше проявляється 
дегуманізація, «розлюднення» опонентів, бо саме таким є парадоксальний 
прояв психологічного захисту в ситуації агресії [Сандомирский, 2014]. Цей 
механізм фахівці називають проекцією: людина приписує свої негативні 
якості опонентові, намагаючись перекласти на нього провину й 
відповідальність за власну неадекватну поведінку. Люди, які вважають 
«нелюдами» своїх противників, самі страждають від дегуманізації. Чим 
більше вони принижують опонентів, тим більше проявляють власну 
неадекватність.  

В атмосфері нагнітання масового психозу, саме маргінальні верстви 
суспільства найбільшою мірою страждають як серйозними психічними 
захворюваннями, так і пограничними й доклінічними формами психічних 
розладів. Вони у першу чергу демонструють неадекватну поведінку і є тим 
благодатним середовищем, яке підживлює й поповнює ряди нинішніх 
сепаратистів, терористів на південному Сході України. Для того ж, щоб 
люди, що регресували до «первісного» стану, знову повернулися до 
людської (цивілізованої) подоби, необхідно припинити військові дії, 
попередити нові людські жертви, заспокоїти розбурхане українське 
суспільство, необхідна тривала соціальна (масова) психотерапія. 
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Очевидно, нині багато небайдужих, думаючих співвітчизників 
очікують подальшої ескалації, у т. ч. і соціально-психологічної 
напруженості, посилення цих неадекватних явищ. Очевидно, неминучим є 
зростання, поширення й загострення серйозних психічних розладів. В 
умовах гуманітарної катастрофи, вимушеної міграції співвітчизників із 
зони бойових дій набуває поширення і посттравматичний стресовий 
розлад. У людей, які зіткнулися з небезпекою для власного життя або 
втратили рідних, близьких чи знайомих, відновлення душевного здоров’я 
може тривати довгі роки. Такі, на жаль, реалії війни (навіть коли вона 
неоголошена), людські втрати у ній можуть бути не лише фізичними, але й 
моральними. 

Як людині зберегти душевне здоров’я? Головне, радять психологи, – 
це опора на здоровий глузд. Варто пам’ятати, що людські істоти мають не 
такі вже й безмежні фізичні, психічні, емоційні й душевні ресурси. 
Важливо зберігати спокій і в жодному випадку не піддаватися панічним 
чуткам і настроям. У скрутну хвилину допомагає як звернення до фахівця-
психолога, так і психологічна підтримка рідних, близьких, друзів. Для того 
щоб українське суспільство заспокоїлося, перейнялося сенсом 
життєдіяльності, йому потрібна ясність уявлень, довгострокова, чітко 
декларована програма дій, яка повинна широко популяризуватися всіма 
каналами масової інформації (телебачення, друковані й електронні ЗМІ, 
інтернет тощо).  

Варто тримати у фокусі власної уваги особисті цінності: повагу, 
гідність, любов, здоров’я, сім’ю, а також цінності Майдану (правову 
державу, права й свободи особи, її гідність) [Злотников, 2014]. 
Усвідомлювати, що своєю діяльністю й бездіяльністю ми реально 
впливаємо на ситуацію. Усвідомити, визнати і прийняти як керівництво до 
дії тезу, що у ближнього є право на власну думку, відмінну від моєї. Не 
піддаватися паніці, діяти, вибравши будь-який її діапазон. Прислухатися до 
внутрішнього голосу. Перечитувати християнські заповіді, регулярно 
читати духовну літературу, молитися. 

Чим вищий рівень тривожності та агресії в людей, тим легше ними 
маніпулювати у своїх інтересах. Під впливом стресу люди частіше 
звичайного вживають алкоголь, заміщають важкі відчуття ейфорією 
(наркотичною, ігровою), часто проявляють нестриманість, агресію, 
роздратування, люблять депресувати і ділити життя на те, що було «до» 
(Майдану, революції, Криму, війни на Донбасі) і те, що «після». Те, що 
«після», не здається вже таким перспективним, цікавим і важливим, 
насправді спотворене стресом, що живе всередині нас і вимагає до себе 
постійної уваги. Коли ми відчуваємо себе наповненими, слід вимкнути 
телевізор, відключити інтернет, адже ми здатні і можемо управляти 
інформаційним потоком так, щоб забезпечити власну безпеку. 

Варто усвідомити і визначити ті почуття та емоції, які переповнюють 
нас. Якщо це гнів (різні його форми) – треба знайти можливість його 
виразити, випустити, але при цьому, не шкодячи собі чи комусь іншому 
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(наприклад, зайнятися спортом, активними видами діяльності тощо). 
Хорошим показником роботи з гнівом буде відчуття втоми і порожнечі. 
Потрібно подумати і запитати себе, «чим іншим хочеться їх заповнити і як 
це практично зробити». Якщо нас переповнюють страх, тривога, 
занепокоєння, слід прислухатися до себе і зрозуміти, чого конкретно ми 
боїмося? Як радять психологи, слід «зайти на територію» свого страху і 
прожити його всередині. Проживаючи свій страх, варто усвідомити і 
прийняти його, знайти, як мінімум, три варіанти (конструктивні) розвитку 
подій [Ковальчук, 2014]. Так ми маємо шанси взяти його під контроль. 
Тепер ми моделюємо реальність, а не страх моделює її для нас. Якщо 
всередині нас багато смутку й печалі, варто дозволити собі їх виразити 
активно: сльозами, скорботою, жалем тощо. Це складно, особливо для 
чоловіків, але це необхідно робити для перемоги над пригніченістю й 
депресією.  

Усвідомивши і прийнявши свій емоційний стан, треба почати 
піклуватися про себе. Не слід соромитися (особливо чоловікам) просити і 
приймати допомогу від інших. Варто спілкуватися, не замикатися в собі і 
не «тікати від світу». Душу гріє й лікує тепло, людське тепле, уважне 
ставлення (навіть просто слово). Це так просто і в той же час складно. 
Стрес любить звужувати свідомість і сприйняття до однієї крапки – коли 
ми перестаємо помічати, думати або переживати щось ще, окрім події, що 
викликає стрес. Слід пам’ятати, що, окрім війни, революції, подій довкола 
Криму і Донбасу, є ще інше життя й різноманітні його прояви. Потрібно 
спрямовувати свою увагу туди, де ми хочемо змін, покращень і 
перетворень, де наше життя стає значимим, цікавим, насиченим, 
наповненим різними сенсами. Це значимі стосунки, професійна реалізація, 
пізнання чогось нового, подорожі, будь-які плани і цілі мирного життя.  

Події останніх місяців, що відбувалися і відбуваються в нашій країні 
й довкола неї, мали і безумовний позитивний момент. Кожен зміг дізнатися 
про себе і своє оточення багато цікавого й нового. Проявилися заховані в 
глибини підсвідомості страхи і тривоги, переконання та ілюзії, ціннісна 
шкала й справжня сутність кожного. Цей тривожний час і ці зміни дали 
можливість по-справжньому познайомитися з собою і з тими, хто поруч. І з 
цим надбанням треба навчитися жити і будувати власне майбутнє і 
майбутнє держави. 

Висновки. Нині, коли ми змушені одночасно розв’язувати низку 
різноспрямованих завдань – долати важкий тягар тоталітарної спадщини, 
розбудовувати національну державність, виробляти конкурентоспроможні 
стратегії розвитку в сучасному глобалізованому світі – усім знадобиться 
багато сил і енергії, а отже, потрібно уважно поставитися до свого 
фізичного й психічного здоров’я, берегти себе і своїх рідних, адже ми 
потрібні один одному і новій країні, яку будуємо. 
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Надія Коцур, Юрій Гріненко  
 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС 
РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ: 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
 

Стаття присвячена вивченню психофункціонального стану організму школярів – 
користувачів комп’ютерною технікою. Науковцями досліджено, що широке застосування 
комп’ютерної техніки в загальноосвітніх закладах призвело до збільшення відсотку осіб з 
відхиленнями в соматичному та психічному здоров’ї.  

За допомогою анкетування проведено дослідження серед старшокласників щодо рівня їх 
захопленості комп’ютером. З’ясовано, що переважна більшість школярів не дотримується 
гігієнічних нормативів щодо роботи на комп’ютері, у позаурочний час надають перевагу 
комп’ютерним іграм. Під час роботи на комп’ютері найбільшого навантаження зазнає нервова 
система, зоровий аналізатор та кістково-м’язовий апарат.  

Визначено функціональний стан зорового аналізатора та рівень розумової 
працездатності школярів. Установлено, що 38% школярів-користувачів ПК мають понижену 
гостроту зору. При цьому школярі з міопією частіше скаржаться на втому очей після роботи 
за комп’ютером. Серед основних причин порушення гостроти зору в учнів шляхом опитування 
було виявлено недотримання вимог щодо роботи з комп’ютерною технікою, читання в незручній 
позі при поганому освітленні. 

При дослідженні розумової працездатності школярів за допомогою коректурної проби  
В. Анфімова встановлено, що 10% школярів - користувачів ПК мають знижену працездатність: 
у 55% - середній рівень працездатності; у 35% - високий рівень працездатності. 

Для удосконалення системи профілактики несприятливого впливу комп’ютерної техніки 
на психофункціональний стан організму запропоновано комплекс оздоровчих заходів.   

Ключові слова: комп’ютер, школяр, безпека життєдіяльності, психофункціональний 
стан, комп’ютерна залежність, зоровий аналізатор, розумова працездатність. 
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Статья посвящена изучению психофункционального состояния организма школьников-
пользователей компьютерной техникой. Учеными исследовано, что широкое применение 
компьютерной техники в общеобразовательных заведениях привело к увеличению процента лиц с 
отклонениями в соматическом и психическом здоровье.  

С помощью анкетирования проведено исследование среди старшеклассников по уровню 
их увлеченности компьютером. Выяснено, что подавляющее большинство школьников не 
придерживаются гигиенических нормативов по работе на компьютере, во внеурочное время 
предпочитают занятия  компьютерными играми. Во время работы на компьютере наибольшей 
нагрузки испытывает нервная система, зрительный анализатор и костно-мышечный аппарат.  

Определено функциональное состояние зрительного анализатора и уровень умственной 
работоспособности школьников. Установлено, что 38% школьников – пользователей ПК имеют 
сниженную остроту зрения. При этом школьники с миопией чаще жалуются на усталость глаз 
после работы за компьютером. Среди основных причин нарушения остроты зрения в учащихся 
путем опроса было выявлено несоблюдение требований по работе с компьютерной техникой, 
чтение в неудобной позе при плохом освещении.  

При исследовании умственной работоспособности школьников с помощью корректурной 
пробы В. Анфимова установлено, что 10% школьников – пользователей ПК имеют пониженную 
работоспособность: у 55% - средний уровень работоспособности; у 35% - высокий уровень 
работоспособности.  

Для усовершенствования системы профилактики неблагоприятного влияния 
компьютерной техники на психофункциональное состояние организма предложен комплекс 
оздоровительных мероприятий.  

Ключевые слова: компьютер, школьник, безопасность жизнедеятельности, 
психофункциональное состояние, компьютерная зависимость, зрительный анализатор, 
умственная работоспособность. 

 
The article studies the psychological and functional state of the body of PC users among school 

agers. The researchers have observed that the wide spread use of PC devices in schools has lead to 
increased proportion of individuals with deviations in somatic and psychological health. 

The survey based research was conducted among senior schoolchildren studying the level of 
their PC dependence. It has been identified that the majority of schoolchildren do not comply with PC 
users’ hygiene standards and prefer to switch on to PC games instead. The central nervous system, 
visual system and musculoskeletal apparatus are most affected during PC sessions. 

The functionality level of the visual system and intellectual functionality level of schoolchildren 
have been identified. It has been observed that 38% of PC users have reduced visual acuity, particularly 
22% of PC users have it below normal – 0,7 – 0,9 D; 16% of PC users have visual acuity 0,6D. The 
schoolchildren suffering myopia more frequently report eye fatigue while using PC. Among main 
reasons for deterioration of visual acuity the survey identified: failure to comply with PC usage 
regulations, incorrect posture and inadequate lightning while reading. 

While studying schoolchildren’s intellectual efficiency by using V.Y. Anfimov corrective sample 
it has been sighted that 10% of schoolchildren PC users have reduced efficiency; 55% have medium 
level of efficiency and 35% have high level of efficiency. 

In order to improve the system of prevention of PC negative impact on psychological and 
functional body conditions, the set of recreational activities has been proposed. 

Key words: PC., schoolchildren, safety of vital activity, psycho-functional state, PC 
dependence, visual analyzer, intellectual efficiency.    

 
Постановка проблеми. ХХІ століття – час інформаційних 

технологій. Наука тісно пов’язана з ефективним функціонуванням органів 
управління та інформації, у зв’язку із чим  широке і масове використання 
комп’ютерів не лише в навчальному процесі, а й під час позашкільного 
дозвілля дітей є закономірним. У ряди користувачів комп’ютерної техніки 
залучаються школярі різних вікових груп, незважаючи на рівень їхнього 
нервово-психічного розвитку та стану здоров’я.  

Особливою проблемою є вплив електромагнітних полів (ЕМП) 
комп'ютера на організм дітей і підлітків, який  знаходяться в процесі 
інтенсивного росту і розвитку. Екологія такого впливу може призвести до 
непередбачуваних відхилень від нормативних психофункціональних 
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показників та стану здоров'я дітей і підлітків. Це питання залишається поки 
що малодослідженим та недостатньо вивченим. Водночас використання 
комп’ютерів у загальноосвітніх навчальних закладах актуалізувало 
проблему впливу комп’ютера на  несформований організм школярів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукових 
джерел свідчить, що питання впливу комп’ютера на здоров’я 
досліджувалося вченими різних галузей науки – медицини, гігієни, 
екології, психології, педагогіки.  

Статистичні дані ВООЗ відмічають, що у 92% користувачів ПК 
виникають скарги на різні неприємні відчуття і стомлюваність (відчуття 
печії в ділянці очей, дискомфорт і хворобливість у ділянці повік і очного 
яблука; дратівливість, головний біль, безсоння, тривога). У 68% випадків 
виявлені несприятливі об'єктивні наслідки: зниження гостроти зору, 
астенопія – зорова втома, алергічні захворювання [ВООЗ, 1998]. 

Дослідник М. Безруких розглянув низку питань стосовно впливу 
комп’ютера на соматичне та психічне здоров’я дитини [Безруких, 2003].  

Проблема безпеки спілкування дитини з комп’ютером розкрита в 
дослідженні М. Степанової [Степанова, 2000]. 

Гігієнічні аспекти охорони здоров`я школярів під час роботи з 
персональними комп`ютерами  висвітлено в низці публікацій науковців 
Інституту гігієни та екології імені О. Марзєєва НАМН України, у яких 
зазначається, що за останні п`ять років кількість навчальних дисциплін, у 
вивченні яких застосовується комп`ютер, збільшилася майже в 5 разів, а 
кількість дітей, котрі навчаються на комп`ютері, – більше, ніж у 10 разів. 
До 90% кабінетів комп`ютерної техніки розміщені в непридатних для 
роботи з комп`ютерами приміщеннях із незадовільними гігієнічними 
умовами, лише 30% із них обладнані спеціальними меблями; у 100% 
навчальних закладів відсутні кабінети комп`ютерної техніки для учнів 
молодшого шкільного віку; більше, ніж в 1/3 шкіл, наповнюваність 
класів на уроках становить 18-26 і більше учнів, і тому за одним робочим 
місцем на комп`ютері одночасно працюють 2-3 учні; режим роботи учнів 
не відповідає віковим можливостям організму дітей у 69,7% випадків; до 
роботи на комп`ютері залучаються учні з відхиленнями в стані здоров`я; 
відсутні обґрунтовані регламенти часу роботи на комп`ютері для дітей 
молодшого шкільного віку, в тому числі хворих [Полька, 1998]. 
Дослідження Н. Польки присвячено також вивченню функціонального 
стану і працездатності молодших школярів при різній тривалості 
неперервної роботи на персональних комп’ютерах [Полька, 1998].  

Психологічні дослідження, зокрема вітчизняних науковців, 
свідчать, що комерційні комп’ютерні ігри західного виробництва, які 
домінують сьогодні на ринку, культивують у зростаючої особистості 
агресивно-індивідуалістичну мораль. Як зазначає дослідниця Н. Дзюба, 
агресивні реакції найбільш виражені в підлітків, але закладаються й 
закріплюються вони ще в ранньому дитинстві. Робота за комп'ютером, а 
особливо з ігровими програмами, також супроводжується сильним 
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нервовим напруженням, оскільки вимагає швидкої реакції. Короткочасна 
концентрація нервових процесів викликає у школяра втому. Працюючи 
за комп'ютером, він переживає своєрідний емоційний стрес 
[Дзюба, 2001]. У дослідженні Т. Розумової висвітлено питання  стосовно 
формування комп’ютерної залежності та її впливу на організм дітей і 
підлітків [Розумова, 2002]. Рекомендації стосовно упередження 
комп’ютерної залежності  у підлітків висвітлені в публікації І. Смирнової 
[Смирнова, 2004]. 

Дослідження та оцінка психофункціонального стану організму 
старшокласників – користувачів комп’ютерної техніки розкрито в 
публікації Н. Коцур [Коцур, 2012]. 

Проаналізувавши результати численних досліджень, дослідниця 
Т. Малєєва зробила висновок про те, що найбільш уразливими місцями 
при роботі з комп’ютерною технікою у школярів виявилася нервова, 
ендокринна, кістково-м’язова системи та зоровий аналізатор 
[Малєєва, 2003]. 

Мета написання статті полягає у вивченні та оцінці 
психофункціонального стану організму школярів - користувачів ПК.  

У процесі дослідження було поставлено такі завдання: 
- проаналізувати рівень захопленості школярів комп’ютером та 

формування в них «комп’ютерної залежності»; 
- оцінити функціональний стан зорового аналізатора школярів –

користувачів ПК; 
- визначити рівень розумової працездатності школярів –

користувачів ПК;  
- запропонувати комплекс заходів щодо організації занять з 

використанням комп'ютерів для школярів у загальноосвітніх закладах. 
Методи дослідження. Для дослідження рівня захопленості школярів 

комп’ютерною технікою та формування в них комп’ютерної залежності 
застосовувався метод анкетування. Оцінка функціонального стану 
зорового аналізатора здійснювалася за допомогою суб’єктивних та 
об’єктивних показників (визначення гостроти зору за допомогою таблиці 
Головіна-Сівцова). Рівень розумової працездатності школярів оцінювався 
за допомогою коректурної проби – таблиці В. Анфімова.   

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилося серед 
школярів 9-х класів м. Переяслава-Хмельницького. Усього дослідженням 
було охоплено 82 особи.  

З метою з’ясування рівня захопленості та формування 
комп’ютерної залежності у школярів нами була розроблена анкета, яка 
включала 20 запитань. 

За результатами проведеного анкетування з'ясувалося, що 68% 
учнів мають удома комп'ютер; 95% уміють працювати за ним, при цьому 
9% учнів почали працювати на комп'ютері з 4-5 років, 38% – із 6-9 років, 
32,5% – з 10-12 років, 21,5% – із 13 років.  
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За гігієнічними нормативами школяр повинен проводити за 
комп’ютером не більше 2-3 години на день. Серед учасників анкетування 
щодня проводять за комп'ютером не більше 3 годин 65,4%, від 4 до 10 
годин у день – 18,6%; не працюють за комп'ютером – 16%.  

Із правилами безпеки для здоров’я під час роботи з комп’ютерною 
технікою ознайомлені близько 70% анкетованих, але дотримуються їх 
лише 50 %. Звичайно, ці дані є сумнівними, оскільки у відповідь на 
запитання про те, які саме правила безпеки для здоров’я ти знаєш, нами 
були отримані такі відповіді: «граю не більше 3-х годин», «не лізти в 
незнайомий сайт – можна підхопити вірус», «виключаю комп’ютер по 
першому голосу мами» та ін.  

У комп'ютерні ігри грають 90% учнів, постійно грають 68,6%, від 4 
до 6 годин у день – 12% і від 6 до 10 годин – 6,1%. Про постійне бажання 
грати в комп'ютерні ігри повідомили 5,5% учнів. Цікаво, що 22%  учнів 
люблять ігри, у яких присутні терор і насильство, а 3,2% учнів грають на 
комп'ютері в карти. Серед опитаних 36% учнів заявили, що їм важко 
відірватися від комп’ютерної гри. Цей факт свідчить про можливість 
виникнення  в них «комп’ютерної залежності». Близько 23% відповіли, 
що вони відвідують ігрові зали, де проводять від 0,5 до 6 годин, що 4,9% 
учаться – від 3 до 10 годин на день. 

У позаурочний час віддають перевагу комп'ютеру над спортом 
30,5% учнів,  спілкуванню з другом − 13,3% учнів; 45,4% учнів вибрали 
читання книги і 83,7% – прогулянку замість комп'ютера; 18,6% відповіло, 
що безпосередньому спілкуванню вони віддають перевагу на користь 
спілкуванню через комп'ютер. Порушення зору спостерігаються у 25% 
учнів. Гімнастику для очей роблять лише 46,6% учнів, із них 17,2% 
роблять її один раз у день, 5,5% – двічі, 3,7% – три рази на день.  

За даними наших  досліджень, лише 25,2 % опитаних підлітків 
стверджують, що вони не втомлюються, працюючи за комп'ютером. 8,5% 
втомлюється вже через 15-30 хвилин, 18,2 % - через 1 годину, 48,5 % - 
протягом кількох годин, 17,7 % відчувають біль у спині, 20,1 % - біль у 
м'язах шиї, 38,4 % - головний біль, 60,3 % - дискомфорт очей, 38,7 % - 
загальний дискомфорт, у 10,9 % падає зір. 

Хлопчики проводять за комп’ютером більше 2-х годин частіше 
дівчаток, зокрема в навчальні дні – 4,6% проти 0%, у вихідні дні – 12,4% 
проти 4,7%, під час канікул – 19,4% проти 9,1%. Це вірогідно пов’язано з 
появою почуття азарту, яке хлопчики відчувають частіше, ніж  дівчатка. 
Отримані дані свідчать, що навіть серед школярів існують гендерні 
відмінності у сприйнятті такої діяльності. 

Отже, у контексті запропонованого дослідження мова йде не лише 
про комп’ютерну залежність як таку, але й  про те, яким чином вона 
розвивається в підлітковому віці та які існують ризики порушення 
процесу становлення особистості підлітка за умови надмірного 
захоплення комп’ютером.  
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Дослідження зорового аналізатора проводилося як за суб’єктивними 
показниками (наявність астенопії), так об’єктивними (визначення гостроти 
зору).  

Слід зазначити, що такі симптоми, як паління в очах; відчуття 
«піску» в очах; біль у ділянці очних яблук і лоба; біль при рухові очей; 
почервоніння очних яблук, об'єднують терміном «астенопія» (відсутність 
сили зору). Указані скарги зустрічаються у значного відсотка користувачів 
ПК і   залежать як від часу безперервної роботи за екраном, так і від її 
характеру. У частини користувачів астенопія виявляється через 2 години, у 
більшості - через 4 години і практично у всіх - через 6 годин роботи за 
екраном. Меншим навантаженням вважається читання інформації з екрану 
дисплея, більшими навантаженням - її введення. Найбільше загальне 
стомлення викликає робота в діалоговому режимі. Особливо велике 
навантаження на зір спричиняє комп'ютерна графіка - виконання і 
коректування робочих креслень за допомогою ПК. 

Водночас у школярів погіршувалася робота органу зору, страждала 
функція ближнього зору, знижувалася лабільність зорового аналізатора. 
Так, величина показника «найближча точка акомодації» знижувалася в 
5 разів, стійкість акомодації зменшувалася на 24% проти 15% на 
традиційних уроках. Нерідко виникав спазм акомодації, що свідчить про 
перенапруження ціліарного м'яза ока.  

У процесі дослідження гостроти зору було встановлено: 38% 
школярів - користувачів ПК мають понижену гостроту зору, зокрема у 22% 
осіб - гострота зору нижче норми – 0,7 – 0,9 Д; у 16% осіб - гострота зору 
0,6 Д. 

При порівнянні скарг, пов’язаних з роботою за ПК у школярів з 
нормальною і пониженою гостротою зору, були виявлені певні тенденції: 
діти з міопією частіше скаржаться на втому очей після роботи за ПК 
(34,4%  і 22,3% відповідно), біль у ділянці очей (27,6 і 14,7%), почуття 
важкості в голові (15,3% і 10,6%), порушення сну – трудності засинання 
після роботи за ПК у вечірні години (25,3% і 13,2% ). 

Серед основних причин порушення гостроти зору в учнів шляхом 
опитування нами було виявлено: недотримання вимог щодо роботи з 
комп’ютерною технікою, читання в незручній позі при поганому 
освітленні. 

Через 1 місяць після впровадження комплексу вправ для очей було 
перевірено їх ефективність і встановлено: у 15% школярів, що мали 
гостроту зору 0,7-0,9 Д, відмічалося зниження спазму акомодації і 
покращення гостроти зору. 

Як показали дослідження, легше піддається корекції за допомогою 
фізичних вправ для очей близорукість  невеликого ступеня, причиною якої 
є спазм  акомодації ока. 

При дослідженні розумової працездатності школярів за допомогою 
коректурної проби В. Анфімова було встановлено: 10% школярів – 
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користувачів ПК мають знижену працездатність: у 55% - середній рівень 
працездатності; у 35% - високий рівень працездатності. 

Наші дослідження, проведені серед школярів старших класів, 
показали, що їх робота за ПК, не дивлячись на відносну 
короткостроковість (1-2 академічних години), приводить до більшого 
стомлення, чим звичайні традиційні уроки тієї ж тривалості.  Водночас 
несприятливий тип реакції центральної нервової системи (ЦНС) на 
сигнали, що пред'являються, відмічався в 73 % школярів-користувачів ПК. 
У процесі роботи за комп'ютером щільність занять падала від 1-ї до 2-ї 
години на 23%, тривалість відволікань наростала до 26%, збільшувався 
руховий неспокій і збудження – зовнішні ознаки стомлення, що 
розвиваються. 

Після роботи на ПК більшість учнів (85%) скаржилися на неприємні 
відчуття в ділянці очей, втому очей і м'язів плечового поясу. Тим часом ті 
ж школярі після традиційних занять аналогічної тривалості відзначали 
лише загальну втому.  

За результатами досліджень, можна сказати, що більшість 
школярів не знають норм роботи за комп'ютером, недостатньо 
піклуються про своє здоров'я, проводячи за комп'ютером дуже багато 
часу, що може привести до виникнення різних захворювань, зокрема 
нервово-психічних.  

Ураховуючи результати дослідження, для удосконалення системи 
профілактики несприятливого впливу комп’ютерної техніки на 
функціональний стан організму школярів нами розроблений  наступний 
комплекс заходів щодо організації занять із використанням комп'ютерів 
для школярів у загальноосвітніх навчальних закладах:  

1. Для зниження втоми і запобігання нервово-психічного напруження 
у школярів – користувачів ПК необхідно суворо дотримуватися гігієнічних 
вимог щодо роботи з комп’ютерною технікою (ДСанПіН 5.5.6.009-98). 

2. Забезпечити оптимальні гігієнічні умови праці в навчальних 
приміщеннях комп’ютерної техніки. 

3. Під час упровадження комп’ютерних технологій здійснювати 
індивідуально-диференційований підхід до школярів, які мають 
функціональні відхилення та порушення в стані здоров’я та розробити для 
них норми безпечної  роботи на ПК.  

4.  З метою мінімізації впливу комп’ютерів на функціональний стан 
організму школярів слід упроваджувати комплексну систему 
індивідуальної профілактики, проводити ряд оздоровчих та корекційних 
вправ як в умовах школи, так і в позаурочний час. 

5. Для запобігання формуванню «комп’ютерної залежності» у 
школярів та ризиків  порушення процесу становлення особистості 
підлітка за умови надмірного захоплення комп’ютером налагодити тісну 
співпрацю педагогів, психологів, батьків, соціальних працівників, 
правоохоронних органів та ін. 
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Висновки. Дослідження функціонального стану організму школярів 
при роботі за комп'ютером свідчать про необхідність розробки проблеми 
безпечного використання ПК в навчальному процесі та наукового 
обґрунтування раціональної організації занять із погляду БЖД, вікової 
фізіології і шкільної гігієни. Важливість розробки вказаної проблеми 
зв'язана, з одного боку, з відсутністю достатньої інформації про вплив ПК 
на організм дітей і підлітків, а з іншого – з наявними даними про специфіку 
впливу роботи ПК на організм школярів - користувачів ПК. Упровадження 
удосконаленої системи профілактики несприятливого  впливу 
комп’ютерної техніки на організм школярів дозволить попередити  
розвиток донозологічних змін та формування клінічно оформлених 
патологічних станів  нервової системи, зорового аналізатора, опорно-
рухового апарату, виникнення психопатологічних порушень та 
комп’ютерзалежної поведінки.   
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Світлана Соболєва 
 

АКАДЕМІЧНА ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
У статті розглянуто основні наукові підходи до вивчення феномена прокрастинації, що 

трактується, як своєрідна емоційна реакція людини на плановані або необхідні справи. 
Визначено сутність академічної прокрастинації як психолого-педагогічної проблеми. 
Проаналізовано основні причини виникнення прокрастинації, серед яких: занепокоєння, страх 
невдачі чи успіху, перфекціонізм; непокора зовнішньому оточенню; прагнення до збільшення та 
зниження рівня напруги; тимчасова мотивація; порушення перцептивно-семантичної організації 
часу. За результатами дослідження, виявлено головні причини академічної прокрастинації серед 
студентів, як-то: відсутність мотивації до навчання, стрес як наслідок невпевненості і страху 
перед майбутнім, відсутність умінь будувати ієрархію цілей і цінностей та планувати 
навчальну діяльність, лінь, неефективне керівництво з боку викладачів, недостатність прямої 
комунікації та надлишок віртуальної, зовнішні відволікаючі фактори. 

Схарактеризовано основні види щоденної, невротичної, компульсивної, академічної 
прокрастинації та прокрастинації у прийнятті рішень. Зазначено, що головною особливістю 
академічної прокрастинації у студентському середовищі є поширення «напружених» 
прокрастинаторів, яким притаманні страх невдачі, боязнь продемонструвати свою 
некомпетентність чи брак знань та умінь, невизначеність життєвих цілей, нерішучість. 

Висвітлено найбільш поширені наслідки академічної прокрастинації, що впливають на 
якість навчання та життя студента  і призводять до зниження рівня якості успішності, 
підвищення рівня тривожності.  

Запропоновано методи боротьби з академічною прокрастинацією, серед яких: 
індивідуальний підхід до студентів, уведення оптимальної системи заохочень, сприяння 
розвиткові академічних зв’язків та взаємодопомоги між студентами, застосування ефективних 
систем планування та форм виконання самостійної роботи.  

Ключові слова: прокрастинація, прокрастинатор, академічна прокрастинація, 
студентське середовище, перфекціонізм, мотив, мотивація, тайм-менеджмент.   

 
В статье рассмотрены основные научные подходы к изучению феномена 

прокрастинации – своеобразной эмоциональной реакции человека на планируемые или 
необходимые дела. Определена сущность академической прокрастинации как психолого-
педагогической проблемы. Проанализированы основные причины прокрастинации, такие как: 
беспокойство, страх неудачи или успеха, перфекционизм; неповиновение внешнему окружению; 
стремление к увеличению и снижению уровня напряжения; временная мотивация; нарушение 
перцептивно-семантической организации времени. По результатам исследования выявлены 
основные причины академической прокрастинации среди студентов: отсутствие мотивации к 
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обучению, стресс как следствие неуверенности и страха перед будущим, отсутствие умений 
строить иерархию целей и цeнностей, планировать учебную деятельность, лень, 
неэффективное руководство со стороны преподавателей, недостаток прямой коммуникации и 
избыток виртуальной, внешние отвлекающие факторы. 

Охарактеризованы основные виды ежедневной, невротической, компульсивной, 
академической прокрастинации и прокрастинации в принятии решений. Отмечено, что главной 
особенностью академической прокрастинации в студенческой среде является распространение 
преимущественно «напряженных» прокрастинаторов, которым присущи страх неудачи, боязнь 
продемонстрировать свою некомпетентность или отсутствие знаний и умений, 
неопределенность жизненных целей, нерешительность. 

Освещены наиболее распространенные последствия академической прокрастинации, 
влияющие на качество обучения и жизни студента. 

Предложены методы борьбы с академической прокрастинацией, среди которых: 
индивидуальный подход к студентам, введение оптимальной системы поощрений, содействие 
развитию академических связей и взаимопомощи между студентами, применение эффективных 
систем планирования и форм выполнения самостоятельной работы. 

Ключевые слова: прокрастинация, прокрастинатор, академическая прокрастинация, 
студенческая среда, перфекционизм, мотив, мотивация, тайм-менеджмент.  

 
The article describes the basic scientific approaches to the study of the phenomenon of 

procrastination - a kind of emotional human reaction to planned or required business. The essence of 
academic procrastination as psychological and educational problems  was determined. Were analyzed 
the main causes of procrastination appearance, such as: anxiety, fear of failure or success, 
perfectionism; disobedience to the external environment; the aspiration to increase and decrease the 
tensity level; temporary motivation; violations of perceptual - semantic organization of time. The study 
identified the main causes of academic procrastination among students: lack of motivation to learn, 
stress as a consequence of uncertainty and fear of the future, the lack of skills to build a hierarchy of 
goals and values to, plan learning activities, laziness, poor leadership on the part of teachers, lack of 
direct communication and excess of virtual, external distractions. 

The main types of daily, neurotic, compulsive, academic procrastination, and procrastination in 
decision making are described. It is noted that the main feature of academic procrastination among 
students is a spread of predominantly «tense» of procrastinators, which is characterized by a fear of 
failure, fear to show their incompetence or lack of knowledge and skills, life goals uncertainty and 
indecision. 

The most common consequences of academic procrastination, affecting the quality of education 
and student life are highlighted. 

Methods dealing with academic procrastination such as an individual approach to students, the 
introduction of an optimal system of incentives to promote the development of academic relations and 
mutual assistance between the students, the use of effective planning and execution of independent work 
were proposed. 

Key words: procrastination, procrastinator, academic procrastination, student’s environment,  
perfectionism, motive, motivation, time management. 

 
Постановка проблеми. Високий рівень розвитку людської 

цивілізації, що виявляється  в досягненнях науки, техніки, медицини та 
інших сферах людського життя, дослідження надможливостей сучасної 
людини не виключає виникнення нових негативних явищ, що загрожують 
загальному здоров’ю людства. Одним із таких явищ є феномен  
прокрастинації, який має міждисциплінарне значення та є предметом 
досліджень психологів, соціологів, педагогів та філософів. 

Прокрастинація (від лат. рrocrastinatus: pro – (замість, попереду) і 
crastinus (завтрашній)), або відкладання важливих справ на потім, стала, на 
думку багатьох науковців, гострою проблемою XXI століття. 
Недостатність теоретичних та емпіричних досліджень зазначеного 
феномена, практична відсутність ефективних психологічних та медичних 
способів «лікування» прокрастинації свідчить про актуальність даної теми.  

На особливу увагу заслуговує явище прокрастинації у студентському 
середовищі. Студенти, які перебувають в умовах постійної психологічної 
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напруги, надмірної кількості навчальних завдань та обмеження часу на їх 
виконання, схильні відкладати деякі справи на потім, що врешті-решт 
призводить до виконання їх в останній момент у жорсткому дефіциті часу. 
Це позначається не тільки на якості навчання, а й на психофізіологічному 
стані студента. Тож дослідження академічної прокрастинації як одного із 
видів прокрастинації потребує визначення основних аспектів цього 
феномена та їх усебічного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широкі дискусії щодо 
феномена прокрастинації почалися у 70-х рр. ХХ ст. У науковий обіг 
термін «прокрастинація» був уведений П. Рінкенбахом у 1977 р. в 
опублікованій ним книзі «Прокрастинація в житті людини». Ряд учених на 
чолі зі П. Стіллом зазначають, що «синдром завтра» існував в історії 
людства завжди, що доводять історичні документи [Steel, 2007]. Але 
тривалий час учені не приділяли йому уваги. Дослідження стародавніх 
філософських джерел свідчать про те, що ще у працях Марка Тулія 
Цицерона у 40 р. до н.е., афінського полководця Фукідіда, грецького поета 
Гесіода у творі «Праці та дні» (800 р. до н.е.) згадується про тих, хто 
«відкладає на завтра». Трактування сутності цього явища можна знайти в 
Оксфордському словнику 1548 року та в роботах середини ХVІІІ століття. 

Перший історичний аналіз феномена прокрастинації було здійснено 
англійським ученим Ноахом Мілграмом у 1992 році  у праці 
«Прокрастинація: хвороба сучасності». Означену тему дослідження 
активно розвивають зарубіжні дослідники (Б. Адамс, С. Кові, 
Л. Макдональд, П. Стілл, Дж. Ягер та ін.). За останнє десятиліття наукова 
література поповнилася працями російських та українських учених. 
Загальному аналізу, проблемам та перспективам дослідження явища 
прокрастинації присвячені праці Є. Базики, Д. Бикова, М. Дворник, 
Є. Ільїна, О. Михайлової та ін. Основні аспекти академічної прокрастинації 
визначено у працях Я. Варваричевої, Н. Карловської, К. Мей, С. Мохової, 
А. Шиліної, Н. Якуб. 

Метою написання статті є аналіз теоретичних підходів до 
вивчення феномена прокрастинації, основних аспектів, причин та 
особливостей поширення академічної прокрастинації у студентському 
середовищі, її впливу на якість навчання та  життя студента.  

Виклад основного матеріалу. Кожна людина хоча б раз у житті 
відмовлявся від швидких дій і відкладала справи, особливо коли треба було 
робити що-небудь під примусом або під тиском обставин чи коли були 
сумніви щодо важливості та корисності задуманого. Але коли людина, яка 
цілком упевнена в необхідності дій, не має ніяких сумнівів у тому, що це 
важливо, корисно, та розуміє, що зробити справу потрібно було «ще 
вчора», зволікає, можна говорити про прокрастинацію.  

За різними оцінками фахівців, від 15 до 25 % людей відчувають 
проблеми щодо несвоєчасного завершення запланованих або невідкладних 
справ, нездатні до визначеного терміну виконати певні завдання, схильні 
до зволікання та відкладання повсякденних життєвих завдань. У «Большом 
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психологическом словаре» Б. Мещерякова  особистість, яка схильна до 
зволікання у прийнятті рішень, відтягування та відкладання виконання 
різних робіт «на потім» називається прокрастинатором [Мещеряков, 2005]. 
Відомо, що в сучасному світі кількість прокрастинаторів невпинно зростає. 

Прокрастинатор, використовуючи різні приводи, відкладає 
реалізацію задуманого, доки не настає так званий дедлайн (deadline – 
дослівно «кінцевий термін») – термін, після якого вже пізно намагатися 
нагнати згаяний час. Звісно, емоційний стан такої людини стає досить 
напруженим: зростає рівень тривоги, виникає почуття провини, 
невпевненості у своїх силах та позитивному вирішенні ситуації, 
зменшується працездатність, погіршується самопочуття. Усвідомлення 
часових обмежень,  наполегливості та очікування оточення ще більше 
загострюють ситуацію та зовсім не сприяють швидкому вирішенню 
завдань. Страх стосовно неусвідомлюваних негативних наслідків 
зволікання не мобілізує, а навпаки, паралізує поведінку людини, 
змушуючи відкладати заплановані справи знову і знову, створюючи ефект 
«снігової кулі» [Варваричева, 2010].  

Звичка відкладати все «на потім» із часом стає досить стійкою та 
призводить до серйозних наслідків в особистому житті, фінансовій, 
професійній сферах. 

У західній науковій літературі сьогодні існує чимало теорій щодо 
пояснення явища прокрастинації, але жодну з них не можна назвати 
універсальною та загальновизнаною. Більшість теорій пояснюють основні 
причини виникнення означеного феномена, серед яких: 

1. Занепокоєння, страх невдачі, перфекціонізм. Клінічний психолог 
Холендер (Hollander, 1978) одним із перших дав визначення 
перфекціонізму як повсякденій практиці пред’явлення до себе вимог більш 
високої якості виконання діяльності, ніж того вимагають обставини. Згідно 
із цією теорією почуття занепокоєння, страх проявити некомпетентність 
або ж прагнення досягнути досконалості, концентруючись на дрібницях, 
бажаннях стати переможцем, забуваючи при цьому про час, є основною 
причиною прокрастинації. 

2. Самообмеження, страх успіху. Згідно із цією теорією людина, яка 
діє за власним інтересом, обмежує себе, щоб захиститися від 
сором’язливості або можливого приниження з боку інших. Причиною 
занепокоєння є страх стати успішними, щоб не виділятися із сірої маси та 
бути не таким, як усі.  

3. Непокора зовнішньому оточенню. Теорія  ґрунтується на тому, що 
людину дратують нав’язані їй ролі, програми, плани, які вона відкладає, 
щоб діяти відповідно до своїх власних рішень, обстоювати власну точку 
зору, намагатися довести свою незалежність від громадської думки, але 
втрачаючи при цьому час на генерацію своїх ідей.  

4. Прагнення до збільшення рівня напруги. Існує думка, що в умовах 
дефіциту часу індивід може переживати мобілізацію сил, повну 
концентрацію, підвищення ефективності всіх психічних процесів. Після 
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завершення роботи настає суб’єктивно приємна розрядка, зняття цієї 
напруги.  

5. Зниження напруги. Відповідно до цієї теорії людина прагне 
уникнути напруги, пов’язаної з певним видом діяльності, якщо вона  
викликає неприємні емоції. Прокрастинація тут виступає як механізм 
зменшення почуття тривожності.  

6. Теорія тимчасової мотивації (Temporal Motivation Theory). Згідно 
з нею ми завжди оцінюємо корисність своєї дії, обираємо те, що не тільки 
дає нам шанси на успіх, але й має приємні наслідки для нас. Відповідно, ми 
виконуємо свою роботу краще, коли наші особисті цілі збігаються із 
суспільними. 

7. Порушення перцептивно-семантичної організації часу. За 
дослідженнями американського професора Ф. Зімбардо щодо часової 
перспективи на поведінку людини, на її думки та почуття суттєво впливає 
особистісне розуміння часу. «Тимчасова перспектива – це часто 
неусвідомлене ставлення особистості до часу, …це процес, що допомагає 
впорядковувати і структурувати життя та надавати йму сенсу»  
[Zimbardo, 2008]. Учений виокремлює 6 типів людей за ставленням до 
часу: орієнтовані на позитивне минуле; орієнтовані на негативне минуле; 
орієнтовані на фаталістичне сьогодення; орієнтовані на гедоністське дане; 
орієнтовані на реальне майбутнє; орієнтовані на трансцендентальне 
майбутнє. 

За класифікацією англійського вченого Н. Мілграма, існує 
5 основних видів прокрастинації: 

 щоденна (побутова) – відкладання виконання справ, що повинні 
здійснюватися регулярно (робота по дому, закупівля продуктів тощо); 

 прокрастинація у прийнятті рішень (у тому числі незначних); 
 невротична прокрастинація, тобто відкладання прийняття життєво 

важливих рішень (таких як вибір професії, створення сім’ї тощо); 
 компульсивна прокрастинація, у якій поєднуються поведінкова 

прокрастинація та прокрастинація у прийнятті рішень; 
 академічна прокрастинація – відкладання виконання навчальних 

завдань [Milgram, 1995]. Класичний приклад хронічної академічної 
прокрастинації – звичка багатьох студентів готуватися до іспиту в останній 
день, а то й напередодні вночі. 

Основними причинами академічної прокрастинації вважаються: 
відсутність мотивації і в широкому сенсі – порушення мотиваційно-
вольової сфери, стрес як наслідок невпевненості і страху перед майбутнім 
або, навпаки, перфекціонізм. Але найбільш поширеними є такі причини, як 
невміння вибудовувати ієрархію цілей і цінностей та планувати свою 
діяльність, недостатність безпосередньої комунікації з оточуюченням та 
надлишок віртуальної. 

За дослідженнями С. Мохової та А. Неврюєва, основними причинами 
академічної прокрастинації є: хвороби, соціальні та сімейні проблеми, брак 
мотивації та інтересу, зайва самовпевненість, лінь, недостатність 
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керівництва та консультацій з боку викладачів, безпорадність, низький 
рівень комунікації, зовнішні відволікаючі фактори. Нерідко це призводить 
до зниження успішності, підвищення рівня тривожності, часто – до 
утворення комплексу неповноцінності і, як результат, до відмови від 
подальшого навчання. Тож, щоб знизити рівень академічної 
прокрастинації, викладачам потрібно більш уважно ставитися до студентів, 
увести ефективну систему заохочень, сприяти розвитку академічних 
зв’язків між студентами, логічно розподіляти певні види робіт на більш 
дрібні складники [Мохова, 2013]. 

Сучасна психологія схиляється до того, що прокрастинація – це 
вираження емоційної реакції на плановані або необхідні справи. Залежно 
від характеру цих емоцій, прокрастинація поділяється на два 
фундаментальні типи: «розслаблена», коли людина витрачає час на інші, 
більш приємні заняття та розваги, і «напружена», що пов’язана із 
загальним перевантаженням, утратою відчуття часу, незадоволеністю 
власними досягненнями, нечітко визначеними життєвими цілями, 
нерішучістю,  невпевненістю в собі. 

Проведені нами дослідження свідчать про те, що явище 
прокрастинації притаманне майже 50% студентів, більшість із яких 
належать до прокрастинаторів «напруженого» типу. Найбільш поширеною 
причиною прокрастинації цього типу є страх невдачі, боязнь 
продемонструвати свою некомпетентність чи брак знань та умінь. Нерідко 
виникає своєрідний комплекс неповноцінності, який може іноді 
виражатися у формі манії величі: «…я це можу зробити краще, ніж інші, 
але у мене немає часу цим зайнятися». Особливо гостро переживають 
страх невдачі перфекціоністи. У студентському середовищі риси 
перфекціонізму притаманні переважно першокурсникам, які були 
відмінниками під час навчання у школі. 

Не менш поширеною причиною академічної прокрастинації є й страх 
успіху. Цей феномен формується часто ще у шкільні роки та виявляється у 
прагненні бути гіршим та менш успішним задля збереження певних 
зв’язків із друзями, відповідати певним стереотипам або ж запобігти 
додатковим навантаженням та підвищеним вимогам з боку викладачів, 
батьків тощо. Часто така тенденція зберігається в окремих студентів на 
молодших курсах вищих навчальних закладів. 

Ще однією із причин академічної  прокрастинації є опір зовнішньому 
контролю. Прокрастинатори такого типу взаємодіють з реальністю 
«пасивно-агресивним» способом. У глибині душі вони впевнені, що їх 
бажання – закон, а будь-які вимоги до них (від родичів, викладачів, 
керівників, товаришів тощо) викликають, відповідно, протест і бунт. 

Але, на нашу думку, головною причиною прокрастинації у 
студентському середовищі є відсутність мотивації до навчання. Це 
пов’язано з різними чинниками, якто: вступили до ВНЗ лише за бажанням 
батьків, не бачать перспектив у майбутній професійній діяльності, 
головною метою навчання  є отримання диплома тощо. 
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Найбільш ефективним методом боротьби з основними причинами 
прокрастинації вважаються поширені техніки тайм-менеджменту, або 
планування часу. Тайм-менеджмент  уключає в себе такі етапи, як: 
визначення конкретних, реальних цілей, розробка детального плану їх 
досягнення, самоконтроль за результатами виконання кожного пункту 
плану, реалізація всього запланованого. Важливо плани складати на різні 
проміжки часу: на робочий день, на тиждень, місяць, рік тощо, аж до 
найбільш глобальних життєвих планів на десятиліття. 

Не менш важливим є вироблення у студента прагнення до 
досягнення успіху, що знижуватиме почуття тривоги та страху перед 
невдачею. Надання студенту якомога більшої самостійності у всіх видах 
навчальної діяльності, простору для творчості та ініціативності, зменшення 
регламентованості та контролю сприятиме формуванню здатності брати на 
себе відповідальність за результати своїх справ та вчинки, а не шукати 
причини помилок та виправдання у зовнішніх факторах. 

Висновки. Отже, головними причинами академічної прокрастинації 
є: хвороби, соціальні та сімейні проблеми, брак мотивації та інтересу до 
навчання, зайва самовпевненість, лінь, неякісні керівництво навчальною 
діяльністю та консультації викладачів, безпорадність окремих студентів, 
недостатність безпосередньої комунікації та надлишок віртуальної, 
зовнішні відволікаючі фактори. Прокрастинація призводить до зниження 
рівня якості успішності, підвищення рівня тривожності, іноді – до відмови 
від подальшого навчання. Серед заходів, що можуть допомогти знизити 
рівень академічної прокрастинації, ми визначаємо такі, як: більш уважне 
ставлення викладачів до студентів, урахування їхніх індивідуальних 
особливостей у процесі навчання, уведення системи заохочень, сприяння 
розвитку академічних зв’язків та взаємодопомоги між студентами, 
упровадження різноманітних методів та технологій навчання, застосування 
ефективних систем планування та форм виконання завдань студентами.  
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Таїсія Ткачук  
 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ 
КОНСТРУКТИВНОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті обґрунтована актуальність психологічного супроводу розвитку 

конструктивної копінг-поведінки особистості у рамках когнітивно-біхевіорального підходу, 
вихідними положеннями якого є: удосконалення умінь та навичок адекватної оцінки проблемної 
ситуації; актуалізація особистісних ресурсів та позитивних якостей Я-концепції; активізація 
продуктивних копінг-стратегій; управляння в ефективному та самоефективному вирішенні 
проблем, використовуючи соціальний соціальний досвід їх подолання іншими людьми або 
тимчасове дистанціювання від них. 

Здійснено аналіз профілактичних та терапевтичних засобів копінгу, які вимагають від 
людини раціональних дій та передбачають аналіз проблеми (діагностична фаза); обдумування 
засобів і шляхів її розв’язання; утручання; безперервні зусилля щодо оптимізації копінг-дій. 

Визначено, що в умовних наявності астенічних емоцій важливу роль відіграє 
спроможність до релаксації, оскільки можливість розслаблятися, психологічно впливати на 
тонус м’язів є важливою умовою зняття збудження, викликаного страхом і гнівом. А за умови 
дисфункціонального подолання стресу, викликаного некомпетентністю людини у подоланні 
проблем, потрібно намагатися розвивати в неї вміння адекватно впливати на ситуації, що є їй 
підконтрольними. 

Підкреслюється, що коли причина стресу є неконтрольована і носить хронічний 
характер, доцільно уникати стресорів, ухилятися від них. А  за умови неможливості ухилитися 
від нерегульованих стресорів адекватним способом подолання кризових ситуацій є їх переоцінка, 
надання їм нового смислу. У людей з обмеженою можливістю переоцінки варто сформувати 
спроможність до адаптивного копінгу з допомогою методів когнітивного переструктурування 
або раціонально-емотивної психотерапії А. Еліса. 

Ключові слова: копінг, копінг-поведінка, копінг-стратегії,когнітивно-біхевіоральний 
підхід, Я-концепція, стресори, астенічні емоції. 

 
В статье обосновывается актуальность психологического сопровождения развития 

копинг-поведения личности в рамках когнитивно-бихевиорального похода, основными 
положеннями которого есть: усовершенствование умений и навычек адекватной оценки 
проблемной ситуации; актуализация личностных ресурсов и позитивных качеств Я-концепции; 
активизация продуктивних копинг-стратегий; тренировка в эфективном и самоэфективном 
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решении проблем, используя социальный опыт их решения другими людьми или временное 
дистанцирование от них. 

Осуществленно анализ профилактических и терапевтических средств копинга, которые 
требуют от человека рациональных действий и предусматривают анализ проблемы 
(диагностическая фаза); обдумывание средств и способов ее решения; вмешательства; 
непрерывные усилия по оптимизации копинг-действий. 

Определено, что при наличии астенических эмоций важную роль играет способность к 
релаксации, поскольку возможность расслабляться, психологически влиять на тонус мышц 
является важным условием снятия возбуждения, вызванного страхом и гневом. А в ситуациях  
дисфункционального преодоления стресса, вызванного некомпетентностью человека в решении 
сложных жизненных ситуаций, необходимо развивать у него умение адекватно влиять на 
подконтрольные ему ситуации. 

Подчеркивается, что когда причина стресса есть неконтролируемая и носит 
хронический характер, целесообразно избегать стрессоров, уклоняться от них. А в условиях 
невозможности уклониться от нерегулируемых стрессоров адекватным способом преодоления 
стресових ситуаций есть их переоценка, придание им нового смысла. У людей с ограниченной 
возможностью переоценки следует сформировать способность к адаптивному копингу с 
помощью методов когнитивного переструктурирования или рационально -эмотивной 
психотерапии А. Элиса. 

Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, копинг-стратегии, когнитивно-
бихевиоральный подход, Я-концепция, стрессоры,астенические эмоции. 

 
The article explains the relevance of psychological support of the development of constructive 

coping behavior within individual cognitive-behavioral approach, the main provisions of which are: 
improving skills and abilities of adequate assessment of the problem situation; updated of personal 
resources and positive qualities of self-concept; intensification of productive coping strategies; training 
in effective and self-effictive solvution of the problem by using social experience of its overcoming by 
other people or temporary distancing from them. 

The analysis was made concerning prophylactic and therapeutic means of coping that require 
human actions and provide rational analysis of the problem (diagnostic phase); consideration of means 
and ways to solve it; intervention; continuous efforts to optimize coping actions. 

It was determined that in terms of the presence of asthenic emotions an important role plays the 
ability to relax, as the ability to relax psychologically affecst the muscle tone makes the important 
condition for the de-excitation caused by fear and anger. And in situations of dysfunctional coping 
caused by human incompetence in resolving difficult situations, it is necessary to develop the ability to 
influence adequately on situations under its control. 

The author emphasizes that when the cause of stress is uncontrolled and have a chronic nature, 
it is advisable to avoid stressors, dodge them. And in terms of the inability to avoid uncontrolled 
stressors in adequate way of overcoming stress situations there is revaluation, giving them new 
meaning. People with limited revaluation should create the capacity for adaptive coping with the 
methods of cognitive restructuring or rational-emotive therapy of A. Elis. 

Ke ywords: coping, coping behavior, coping strategies, cognitive-behavioral approache, self-
concept, stressors, asthenic emotions. 

 
Постановка проблеми. Життя й діяльність людини в умовах 

сучасного суспільства невід’ємно пов’язані з періодичним, іноді досить 
тривалим та інтенсивним впливом несприятливих екологічних, соціальних, 
професійних і інших факторів, що викликають сильні негативні 
переживання, перенапругу фізичних і психічних функцій. Особливо 
виражені ефекти такого впливу на психіку людини при техногенних, 
природних аваріях і катастрофах, соціальних і професійних конфліктах, у 
ході виконання складних, відповідальних і небезпечних завдань трудової 
діяльності. У численних роботах зазначається, що впливи такого роду 
призводять не лише до погіршення функціонального стану, але також до 
зміни особистісного статусу, погіршення ефективності й безпеки праці, 
розвитку психосоматичних та інших захворювань. Найбільш характерним 
психічним станом, що розвивається під впливом несприятливих факторів 
життєдіяльності, є психологічний стрес. З огляду на вищесказане особливої 
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актуальності набуває проблема копінг-поведінки, яка розглядається в 
сучасній психології, як індивідуальний спосіб подолання особистістю 
стресової ситуації,  відповідно до її значущості у житті та наявності 
особистісно-середовищних ресурсів, що визначають поведінку людини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен психологічного 
супроводу розглядається у вітчизняній психології та педагогіці в контексті 
інноваційних процесів в освіті. Кожен з існуючих сьогодні підходів до 
розуміння сутності та змісту психологічного супроводу акцентує увагу на 
окремих його аспектах. Узагальнюючи їх, можна стверджувати, що 
психологічний супровід є системою (або комплексом) заходів (або дій) 
професійного психолога, спрямованих на створення умов для успішного 
навчання, діяльності та розвитку особистості на різних етапах онтогенезу. 
Результатом психологічного супроводу є повноцінна реалізація 
психологічного потенціалу особистості, формування психологічної 
компетентності щодо здійснення вибору та подолання труднощів 
особистого та професійного життя.  

Сутність психологічного супроводу розвитку конструктивної копінг-
поведінки в рамках когнітивно-біхевіорального підходу, розробленого 
А. Бандурою, А. Елісом, А. Беком та ін. полягає в тому, що чинниками 
функціонування особистості виступає безперервний зв’язок пізнавальної 
сфери, поведінки та соціального оточення. Відповідно до наукової позиції 
Р. Лазаруса, С. Фолкман, Н. Сироти, В. Ялтонського, вихідними 
положеннями психологічного супроводу розвитку конструктивного 
копінгу в рамках когнітивно-біхевіорального підходу є: удосконалення 
умінь та навичок адекватної оцінки проблемної ситуації; актуалізація 
особистісних ресурсів та позитивних якостей Я-концепції; активізація 
продуктивних копінг-стратегій; управляння в ефективному та 
самоефективному вирішенні проблем, використовуючи соціальний досвід 
їх подолання іншими людьми або тимчасове дистанціювання від них 
[Сирота, 2000; Ялтонский, 1995].  

Метою написання статті є аналіз психологічного супроводу 
розвитку конструктивної копінг-поведінки особистості як засобу 
подолання нею складних життєвих ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. Психологічний супровід розвитку 
конструктивної копінг-поведінки повинен бути спрямований на 
формування навичок швидкого й адаптивного реагування на стресогенні 
впливи; формування вмінь емоційного самоконтролю в проблемній 
ситуації; більшу індивідуалізацію поведінки, усунення поведінкових 
стереотипів і звичних шаблонів дій, викликаних появою критичних подій, 
що потребують негайного розв’язання. 

У рамках вищезазначеного підходу широке розповсюдження має 
варіант опанування стресу за М. Перре, який ґрунтується на моделі стресу 
Р. Лазаруса та інтегративному стилі втручання Д. Мейхенбауема. На 
відміну від останнього, М. Перре більшою мірою пропонує 
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використовувати для формування копінг-поведінки систему самоконтролю 
та самоуправління [Перре, 2002].  

Відомо, що викликані стресом реакції, спрямовані на відновлення 
рівноваги (копінг), можуть бути більшою або меншою мірою адекватними, 
тобто адаптивними. Такими вони вважаються в тому випадку, якщо 
сприяють досягненню рівноваги або усуненню шкідливих впливів стресу. 
Вживання алкоголю або неконтрольований спалах гніву, з огляду на 
соціальні наслідки, слугують прикладом неадекватного засобу подолання 
стресу, навіть якщо це приносить безпосередній ефект у вигляді зниження 
емоційної напруги.  

Копінгове втручання може бути профілактичним та терапевтичним. 
Метою профілактичного втручання є пом’якшення впливу професійних 
стресів шляхом зниження перевантажень. Профілактичні втручання 
систематизуються за такими критеріями: місцем виникнення стресу 
(викликаного самою особистістю чи поза нею); важливими для адаптації 
ознаками стресорів; структурою задач, що  внутрішньо притаманні стресу 
(копінгові завдання). До них належать: 1) вплив на емоційні стресори, що 
контролюються внутрішньо; 2) вплив на когнітивні стресори, що 
контролюються внутрішньо; 3) вплив на когнітивні стресори, що 
контролюються зовнішньо; 4) вплив на неконтрольовані стресори; 
5) вплив на багатозначність як стресор [Щербатых, 2006].  

Терапевтичні заходи передбачають активне втручання у поведінку 
людини з метою навчання її навичкам когнітивної оцінки та переоцінки 
кризових подій і продуктивного копінгу. 

За умов пригнічуючих емоцій, важливу роль відіграє спроможність 
до релаксації. Можливість розслаблятися, психологічно впливати на тонус 
м’язів є важливою умовою зняття збудження, викликаного страхом і 
гнівом. Для цього використовуються методи прогресуючої м’язової 
релаксації Дж. Джекобсона, техніки дихання та аутогенне тренування.  

Відомо, що думки, які турбують, породжують відповідні емоції і 
можуть призвести до негативних наслідків. Саме тому зміна 
дисфункціонального мислення і формування функціональних когнітивних 
реакцій є обов’язковим компонентом заходів, спрямованих на покращення 
копінг-поведінки в умовах стресу. За умови дисфункціонального 
подолання стресу, викликаного некомпетентністю людини у подоланні 
проблем, потрібно намагатися розвивати в неї вміння адекватно впливати 
на ситуації, що є їй підконтрольними. 

У певних випадках, коли причина стресу є неконтрольована і носить 
хронічний характер, доцільно уникати стресорів, ухилятися від них. 
Наприклад, людина може змінити місце роботи або намагатися не думати 
про проблеми, на які неможливо впливати (користь заперечення за 
Р. Лазарусом). Адекватним способом подолання ситуацій, у яких 
неможливо ухилитися від нерегульованих стресорів, є їх переоцінка, 
надання їм нового смислу. У людей з обмеженою можливістю переоцінки 
варто сформувати спроможність до адаптивного копінгу, наприклад, з 
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допомогою методів когнітивного переструктурування або раціонально-
емотивної психотерапії А. Еліса. 

Інша ознака багатьох стресорів – багатозначність, яка потребує 
адаптивної реакції з допомогою пошуку інформації. Це має сенс робити 
тоді, коли інформація може бути корисною для розв’язання проблем, 
наприклад, якщо перед якоюсь надзвичайною ситуацією людина обдумує 
всі можливі побічні дії та фактори ризику. Адекватний підхід до 
багатозначності ґрунтується на спроможності перед пошуком інформації 
оцінювати її потенційну користь або шкоду, а також на толерантності та 
багатозначності. 

Терапевтичні і профілактичні втручання щодо стресу вимагають 
раціональних дій, які передбачають таке: 1) аналіз проблеми (діагностична 
фаза); 2) обдумування засобів і шляхів її розв’язання; 3) втручання; 
4) безперервні зусилля щодо його оптимізації. 

Діагностична фаза полягає в описанні проблеми. Спочатку 
аналізуються провідні стресор-фактори і копінг-реакції на них на таких 
рівнях: 1) поведінки (активний вплив на стресор, пасивність, втеча та ін.); 
2) когнітивних реакцій (вид самокомунікації в стресових ситуаціях); 
3) емоцій (типові стресові емоції); 4) інших психологічних реакцій (за 
умови наявності яскравого психологічного зразка), якщо це є доцільним і 
таким, що можна здійснити. 

У якості інших параметрів можна виокремити частоту, інтенсивність 
та тривалість стрес-факторів та копінг-дій. Наступне завдання полягає в 
функціональному аналізі стресової поведінки, її умов, психічних та 
соматичних наслідків. При цьому особистість повинна бути спроможна 
встановлювати соціальні взаємозв’язки.  

На наступному етапі визначаються найближчі та віддалені цілі 
втручання й методи їх реалізації, які повинні бути сформульовані в такий 
спосіб, щоб особистість була мотивованою до корекційної або 
терапевтичної роботи, тобто певний успіх повинен бути запрограмований. 
У якості першого кроку в корекційних та терапевтичних впливах 
передбачається когнітивне тренування та рольова гра, які 
супроводжуються домашніми завданнями. На пізніших етапах корекційна 
робота грунтується на використанні особистого досвіду адаптації, 
здобутого протягом життя. Її необхідно контролювати (по можливості 
безперервно) з метою спостереження за змінами. За умов відсутності 
позитивного результату, збереження неадаптивних дій доцільним є 
проведення нової діагностичної фази для кращого аналізу проблеми. 

У якості методів корекційного втручання можуть бути названі ті, які 
дозволяють без шкоди для здоров’я опановувати стресори, а також 
скорочувати непотрібні навантаження або уникати їх. До них відносять 
індивідуальну, групову психотерапію і бібліотерапію. З допомогою 
останньої прагнуть покращити поведінку в умовах стресу шляхом 
інформаційного впливу книг та моделювання описаних ситуацій. Крім 
цього, можуть застосовуватися когнітивно-поведінкові втручання. До 
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останніх відноситься біологічно зворотній зв’язок, до когнітивних – 
тренінг у самовербалізації, до поведінкових – тренінг компетентності. 
Дисфункціональне опанування стресу, зазвичай, автоматизоване і 
підтримується комплексом підсилюючих внутрішніх або зовнішніх 
факторів, наприклад, роздратуванням, депресією тощо. Адаптивні 
поведінкові навички, які формуються і доводяться до автоматизму, є 
важливою метою корекції поведінки. Для її реалізації у більшості випадків 
недостатньо власних знань і мотивації, конче необхідним є включення 
великого числа чинників, які сприяють підтриманню доцільної поведінки 
[Stress and coping …, 1985].  

Формування конструктивної копінг-поведінки потребує дотримання 
таких умов: 1) визначення вихідної поведінки і кінцевих цілей (необхідно 
точно встановити частоту виникнення станів тривожності, їх причини або 
з’ясувати частоту, якість, інтенсивність стресорів та реакцій на них; 
2) розділити цілі поведінки на часткові та поетапні; 3) вибирати та 
використовувати ефективні стимули, які будуть послідовно 
застосовуватися для досягнення цільової поведінки. У якості стимулів 
може бути все, що мотивує до створення та укріплення нових звичок, 
тобто соціальні і матеріальні, первинні і вторинні стимули. Незначна 
ефективність свідчить про використання невдалого стимулу або ж про 
встановлення надто високих поетапних цілей; 4) планування підтримки і 
допомоги психологів, куди входять поведінкові контракти і залучення 
посередників (членів сім’ї або інших близьких, які підтримують втручання 
або практичну допомогу, що полегшує формування нових звичок); 
5) планування поступової реалізації методичних прийомів та 
трансформації змодельованої поведінки у природну й передбачувану. 

Зміна поведінки, яка призводить до ризику або дисфункціонального 
копінгу, передбачає детальне самоспостереження, що відіграє важливу 
роль за умов профілактичних і терапевтичних втручань. Воно допомагає 
усвідомленню проблематичної поведінки з кількісної та якісної точок зору 
(описові функції), для того щоб особистість розрізняла умови, які 
визначають поведінку, що призводить до ризику. Така інформація робить 
свій внесок в аналіз умов, які контролюють поведінку, що призводить до 
ризику (умовно-аналітична функція). Наступною функцією є 
самоспостереження, яке полягає у розвиткові ефективних втручань. 

На початковій стадії може застосовуватися самоспостереження 
низького ступеня структурованості – запис у щоденнику кризових 
ситуацій і проблем поведінки, що викликані ними. Вищий ступінь 
структурованості – уміння запротоколювати розмови з самим собою, 
самоінструкції і думки протягом певного проміжку часу, які передують 
проблематичній поведінці або супроводжують її. Це, наприклад, потрібно 
для поведінкового та когнітивного аналізу для зміни дисфункціональних 
самоінструкцій або когніцій. Протоколювання спостережень, у тому числі 
й безперервний графічний (для унаочнення) облік частоти та інших 
чинників має терапевтичну цінність. Проте лише одне самоспостереження 
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зазвичай не формує нових стійких звичок. Для повного охоплення всіх 
ознак автори рекомендують систематичний процес самоспостереження 
високого ступеня структурованості. Він урегульовує умови запису і ознак, 
що підлягають спостереженню з допомогою категорій, системи знаків або 
шкали рейтингу. Високоструктуроване самоспостереження може бути 
полегшено допоміжними електронними засобами.  

М. Перре та ін. розробили метод самоспостереження за 
переживанням стрес-факторів та їх опануванням (копінгом) з допомогою 
міні-компьютера, який дозволяє точно запротоколювати важливі для 
здоров’я психічні ознаки переживання стрессу. Самоспостереження є 
центральним елементом і для терапії самокеруванням, яка ґрунтується на 
тому, що особистість повинна бути спроможною самостійно прагнути до 
цілі і впливати на свою поведінку. Саморегулювання поведінки 
здійснюється через когнітивні способи поведінки – планування, роздуми, 
самокомунікацію та ін. Таким чином, це внутрішньоособові свідомо 
регульовані (саморегульовані) процеси, на відміну від чинників 
навколишнього світу або біохімічних процесів усередині організму. За 
умови саморегулювання, контрольована переробка інформації 
відбувається інакше, ніж за умови автоматизованої поведінки. Терапія 
самокеруванням спрямована на те, щоб здійснити цей контроль, як 
мінімум, на перехідній фазі створення нових, доведених до автоматизму 
способів поведінки [Перре, 2002]. 

Під самоконтролем розуміється особливий випадок 
саморегулювання, коли поведінкові альтернативи перебувають у 
протиріччі. Цілі самоконтролю включають такі вміння: 1) управляти 
власною поведінкою у кризових ситуаціях для досягнення особистісних 
цілей; 2) розпізнавати спеціальні фізіологічні види збуджень і емоцій 
(наприклад, страх, біль) і нейтралізувати або уникати їх; 3) впливати на 
когнітивні процеси і приводити їх у відповідність із власними уявленнями 
про цілі психологічного подолання.  

Утручання включає у себе сім фаз, під час яких особистість повинна 
бути максимально активною: 1) створення сприятливих робочих умов; 
2) прагнення до зміни мотивації поведінки і вибору вектору змін; 3) аналіз 
поведінки і розробка функціонально умовної її моделі; 4) об’єднання цілей 
втручання; 5) планування і проведення спеціальних методів втручання; 
6) визначення прогресу; 7) оптимізація успіху, заходи, що запобігають 
поверненню назад, завершення втручання.  

До спеціальних методів саморегулювання відносяться: зміна змісту 
розмов із самим собою, корекція і підтримання поведінки засобами власно 
вироблених стимулів, покарань та угод із самим собою. 

Для розвитку конструктивного копінгу застосовуються й інші 
методи, ефективність яких науково доведена. Насамперед, це спроби 
розрядки, контроль стимулів, різні форми прихованого обумовлювання 
або біологічно зворотний зв’язок. Для зміни неконтрольованого виразу 
гніву доцільно використовувати поведінкові та когнітивні психотехніки.  
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Висновки. Таким чином, програма психологічного супроводу 
розвитку конструктивної копінг-поведінки розроблена на засадах 
когнітивно-біхевіорального підходу за умови використання індивідуальної 
та групової психотерапії, бібліотерапії, когнітивно-поведінкових методів та 
прийомів сприяють не лише активізації копінг-ресурсів та копінг-стратегій, 
але й особистісному розвитку особистості загалом. 
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Ірина Федосєєва 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕМБЛІНГУ В ПІДЛІТКОВИЙ 

ПЕРІОД ОНТОҐЕНЕЗИ 
 

У статті розкрито результати ґрунтовного теоретико-емпіричного дослідження 
проблеми ґемблінг-залежності осіб підліткового віку. Основними теоретичними доробками 
автора стали: аналіз проблеми «адикція» в сучасній психологічній літературі; уточнення і 
розширення поняття «ґемблінг»; опис психологічних аспектів ґемблінг-залежності особистості 
підліткового періоду онтоґенези. В ході подальшого дослідження було виявлено відсутність 
загальновизнаної методики психологічної діагностики ґемблінгу, тому стрижневим завданням, 
розв’язаним у дослідженні, стала розробка і верифікація на матеріалі емпіричних досліджень 
методики психодіагностичного вимірювання рівня ґемблінг-залежності підлітків. 
Запропонована авторська методика може слугувати надійним і валідним інструментом 
психологічної діагностики такого комплексного утворення як ґемблінг. Проведене емпіричне 
дослідження, презентоване у вигляді результатів констатувального експерименту на матеріалі 
учнів підліткового віку середніх загальноосвітніх навчальних закладів України, засвідчило 
переважну наявність низького показника ґемблінг-залежності. Проте істотною залишилася 
частка вибірки, яка потребує компетентного, спрямованого й планомірного психологічного 
впливу корекційно-розвивального характеру. 

Здійснене нами теоретико-емпіричне дослідження проблеми ґемблінг-залежності осіб 
підліткового періоду онтоґенези цілком не вичерпує означеної проблеми, тому нами окреслено 
перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 

Ключові слова: адикція, адиктивна поведінка, ґемблінг, ігроманія, лудоманія, ґемблінг-
залежність; емоційна, інтелектуальна, мотиваційна, психічна, психофізична залежність; 
підліток, конструктивна поведінка. 

 
В статье раскрыты результаты обстоятельного теоретико-эмпирического 

исследования проблемы гемблинг-зависимости лиц подросткового возраста. Основными 
теоретическими разработками автора стали: анализ проблемы «аддикция» в современной 
психологической литературе; уточнение и расширение понятия «гемблинг»; описание 
психологических аспектов гемблинг-зависимости личности подросткового периода онтогенеза. 
В ходе дальнейшего исследования было выявлено отсутствие общепризнанной методики 
психологической диагностики гемблинга, поэтому стержневым заданием, решенным в 
исследовании, стала разработка и верификация на материале эмпирических исследований 
методики психодиагностического измерения уровня гемблинг-зависимости подростков. 
Предложенная авторская методика может служить надежным и валидным инструментом 
психологической диагностики такого комплексного образования как гемблинг. Проведенное 
эмпирическое исследование, представленное в виде результатов констатирующего 
эксперимента на материале учащихся подросткового возраста средних общеобразовательных 
учебных заведений Украины, показало преобладающее наличие низкого показателя гемблинг-
зависимости. Однако существенной осталась доля выборки, которая требует компетентного, 
направленного и планомерного психологического воздействия коррекционно-развивающего 
характера. 

Осуществленное нами теоретико-эмпирическое исследование проблемы гемблинг-
зависимости лиц подросткового периода онтогенеза полностью не исчерпывает этой проблемы, 
поэтому нами намечены перспективы дальнейших исследований в этом направлении. 

Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение, гемблинг, игромания, лудомания, 
гемблинг-зависимость; эмоциональная, интеллектуальная, мотивационная, психическая, 
психофизическая зависимость; подросток, конструктивное поведение. 

 
The results of profound theoretical and empirical research of the problem of gambling-

dependence of individuals of adolescent age are revealed in the article. The main theoretical works of 
the author were: analysis of the problem «addiction» in modern psychological literature; specification 
and distention of the concept «gambling»; description of psychological aspects of gambling-dependence 
of a person in adolescent period of ontogenesis. During futher research was found the destitution of 
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generally accepted methods of psychological diagnosis of gambling, therefore the main task, solved in 
the research, was the development and verification on the materials of empirical researches of the 
methods of psychodiagnostical measurement of the level of adolescents’ gambling-dependence. 
Proposed author’s methods can serve as responsible and valid instrument of psychological diagnosis of 
such complex formation as gambling. Conducted empirical research, is presented as the results of 
constative experiment on the material of senior classes pupils of secondary educational establishments 
of Ukraine, it showed the mass availability of the low index of gambling-dependence. However 
significant remained of choiceʼs particle, which needs of competent, directing and orderly psychological 
influence of correctional and developing character. 

The theoretical and empirical research of the problem of gambling-dependence of individuals of 
the adolescent age of ontogenesis did not exhaust fully this problem, consequently we outlined the 
possibilities of further investigations in this direction. 

Key words: addiction, addictive behaviour, gambling, gambling games, ludomaniya, gambling-
dependence; emotional, intellectual, motivational, psychical, psychophysical dependence; adolescent, 
constructive behavior. 

 
Постановка проблеми. В умовах переходу до постіндустріального, 

інформаційного суспільства різко підвищується значимість збереження і 
зміцнення фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління. 
Економічна і політична нестабільність провокує куріння, зростання 
вживання алкоголю та наркотиків серед підлітків і молоді. Із цими, уже 
традиційними формами залежної поведінки в один ряд стають ігрові 
залежності, тобто ґемблінгова й комп’ютерна адикції (від англійського 
«gamble» – азартна гра), які здійснюють не менш руйнівний вплив на 
особистість підлітка. З кожним роком збільшується кількість молодих 
людей, які страждають ігровими залежностями. 

Аналіз наукової літератури показує, що найбільш уразливими у 
формуванні залежності від азартних і комп’ютерних ігор є підлітки. 
Переживаючи складний період фізіологічного й психічного розвитку, 
підлітки ще не володіють усталеними стратегіями поведінки у відношенні 
з дорослими і однолітками, відчувають труднощі в соціальній адаптації, 
знаходять вирішення власних проблем у відході від реальності у 
віртуальний світ гри. Дослідниками доведено, що алкогольна, наркотична 
та ігрова залежності мають багато спільних ознак, механізмів виникнення і 
розвитку (В. Зайцев, П. Мунтян, Є. Лабковський, М. Іванов, Л. Фортова та 
інші). Однак проведений аналіз дозволяє нам констатувати факт, що в 
даний момент недостатньо вивчені наслідки формування ігрових 
залежностей у підлітків, які блокують механізми розвитку соціально 
значущої особистості, не досліджені умови психологічної профілактики 
таких залежностей в загальноосвітньому закладі, відсутні досить 
ефективно працюючі профілактичні програми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен ґемблінгу 
(ігроманії) широко досліджується як зарубіжними (Г. Каплан, 
Б. Дж. Сэдок, J. Powell, К. Hardoon, J. Derevensky, Е. Hollander, S. Pallanti, 
J. Grant, M. Potenza), так і вітчизняними ученими (І. Анохіна, В. Зайцев, 
А. Шайдуліна, Ю. Арзуманов, В. Скобєлін, Н. Шемчук, Д. Ошевський, 
А. Єгоров, О. Волкова). Чимала кількість праць, присвячених проблемі 
ґемблінг-залежності, належить українським ученим (А. Антонова-
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Турченко, Н. Апетик, О. Бондарчук, Н. Максимова, Ю. Машек, 
С. Немченко, І. Підласий та інші). 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної науки закладені 
продуктивні підходи до створення теоретичної, методологічної та 
практичної бази превенції ґемблінгу (С. Бєлічева, С. Завражін, А. Макеєва, 
Н. Сирота та інші), створені моделі профілактики хімічних залежностей в 
освітніх установах з підлітками групи соціального ризику (П. Братусь, 
А. Баринова, Н. Відерман, О. Овчинніков та інші). У той же час аналіз 
сучасної ситуації дозволяє стверджувати, що загальноосвітні заклади не 
забезпечені спеціальними програмами профілактики ігрових адикцій серед 
підлітків, методичними посібниками з підготовки педагогів та батьків до 
ведення профілактичної роботи в школі за допомогою використання 
можливостей навчально-виховного процесу. 

Мета написання статті – розширення та поглиблення обсягу 
поняття «ґемблінг»; розробка та апробація психодігностичної методики 
вивчення ґемблінг-залежності в осіб підліткового віку. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в центрі уваги 
фахівців різних профілів є вивчення та профілактика адикцій. Під 
адикціями прийнято розуміти будь-які нестримні потяги та захоплення, що 
виходять за межі норми, при яких об’єкт захоплення чи певна діяльність 
стають визначальним чинником поведінки людини, при цьому витісняють 
частково чи повністю всі інші життєво важливі види діяльності. 

Перелік адикцій є досить широким, до нього може бути включено 
все різноманіття людських надмірностей, наприклад, жага до накопичення, 
до гострих відчуттів, певних речовин тощо. Залежно від механізмів дії всі 
адикції умовно поділяють на дві великі групи: 

1. Хімічні адикції – захоплення (залежність) психотропними 
речовинами. 

2. Нехімічні (поведінкові) адикції – сексуальна та любовна адикції, 
трудоголізм, нестримний потяг до витрачання грошей, інтернет-
залежність, клептоманія, піроманія тощо [Змановская, 2003]. 

Відсутність комплексного підходу до вирішення проблеми ґемблінг-
залежності не дозволяє повноцінно пояснити природу досліджуваного 
феномена. Залежно від того, якій сфері особистості надається перевага, 
різні автори розглядають патологічний ґемблінг як: невирішений 
інтрапсихічний конфлікт (Z. Steel, A. Blaszczynski та ін.); результат 
психофізіологічної (біологічної) дезрегуляції (М. Regard, Е. Hollander та 
ін.); вивчена поведінка (В. Skinner, А. Бухановський та ін.); результат 
ірраціональних когнітивних процесів (С. Rotter, М. Grifiths, R. Ladouceur, 
М. Mayrand та ін.).  

Найбільш вивченими є симптоми, стадії розвитку, детермінанти 
ґемблінг-адикції. Так, зарубіжні дослідження, присвячені вивченню 
факторів ризику розвитку залежності від азартних ігор, свідчать про те, що 
ранній початок ґемблінгу, чоловіча стать, низька навчальна успішність, 
неадекватний батьківський стиль виховання тощо підвищують імовірність 
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розвитку проблемного і патологічного ґемблінгу в більш пізньому віці 
(К. Winters, L. Dickson, J. Derevensky, R. Gupta). 

Чимало досліджень присвячено терапевтичним способам лікування 
залежності від азартних ігор. Проте до цих пір не знайдений спосіб 
позбавлення від залежності і залишається ймовірність зриву після 
лікування (В. Зайцев, А. Шайдуліна та інші). 

При цьому малорозробленою є проблема виявлення особистісних 
ресурсів подолання формування і розвитку даного патологічного процесу. 
Згідно з даними зарубіжних досліджень, існує ряд генетичних, соціальних, 
поведінкових і особистісних захисних факторів, які, у разі їх переваги над 
факторами ризику, здатні знизити ризик розвитку ґемблінгу (L. Dickson, 
J. Derevensky, R. Gupta та ін.) [Переверзева, 2009]. 

Залежність від азартних ігор (ігроманія, ґемблінг-залежність, 
лудоманія) широко поширена в усьому світі, зокрема й в Україні. 

Захоплення азартними іграми (ґемблінг) становить самостійний 
специфічний вид поведінкових адикцій. 

Ґемблінг (патологічна схильність до азартних ігор) – це хвороба, що 
полягає в частих повторних епізодах участі в азартних іграх, що домінує в 
житті суб'єкта і веде до зниження соціальних, професійних, матеріальних і 
сімейних цінностей, втрати належної уваги до своїх обов'язків 
[Максимова, 2002]. 

Особи, які беруть участь в азартних іграх, порівняно часто 
зловживають алкоголем, а також вдаються до вживання наркотичних 
препаратів, тобто включаються у комбіновані форми адиктивної поведінки. 

Ризик розвитку ігрової залежності визначається комплексом 
відповідних особистісних, соціальних та фізіологічних факторів, таких, як 
склад сім'ї, особливості спілкування між батьками і дітьми, соціальний 
статус у класі, рівень розвитку комунікативних та емоційно-вольових 
якостей особистості, стать тощо. 

Ц. Короленко і Т. Донських виділяють ряд ознак, характерних для 
азартних ігор як одного з видів адиктивної поведінки. До них відносяться: 

1. Постійна залученість, збільшення часу, проведеного в ситуації гри. 
2. Зміна кола інтересів, витіснення колишніх мотивацій ігровою, 

постійні думки про гру, переважання і уявлення ситуацій, пов'язаних з 
ігровими комбінаціями. 

3. «Втрата контролю», що виражається в нездатності припинити гру 
як після великого виграшу, так і після постійних програшів. 

4. Стан психологічного дискомфорту, роздратування, занепокоєння, 
що розвиваються через порівняно короткі проміжки часу після чергової 
участі в грі, з непереборним бажанням знову приступити до гри. Такі стани 
за рядом ознак нагадують стан абстиненції у наркоманів, вони 
супроводжуються головним болем, порушенням сну, занепокоєнням, 
зниженим настроєм, порушенням концентрації уваги. 

5. Характерне поступове збільшення частоти участі в грі, прагнення 
до все більш високого ризику. 
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6. Періодично виникають стани напруги, що супроводжуються 
ігровим «драйвом», усе більшим прагненням узяти участь в азартній грі. 

7. Швидко наростаюче зниження здатності чинити опір спокусі. Це 
виражається в тому, що, вирішивши раз і назавжди «зав'язати», при 
найменшій провокації (зустріч зі старими знайомими, розмова на тему гри, 
наявність поруч грального закладу і т. д.) ігрова залежність поновлюється 
[Немченко, 2008]. 

З метою виявлення реального стану ґемблінг-залежності серед 
підлітків загальноосвітніх навчальних закладів України нами було 
розроблено та апробовано комплекс психодігностичних методів і методик. 
Програму експериментального дослідження склали: «Тест на визначення 
ігрової залежності (спілка анонімних гемблерів)», «Тест Т. Такера на 
визначення ігрової залежності» [Гайда, 1990], «Скринінг залежності від 
азартних ігор» Ю. Машека та «Тест на виявлення залежності від азартної 
гри» Ю. Машека [Машек, 2007]. 

За результатами «Тесту на визначення ігрової залежності (спілка 
анонімних гемблерів)» із загальної кількості респондентів (48 осіб) лишень 
троє показали наявність у них досліджуваної нами проблеми (рис. 1). 

 
Діаграма 1. Рівні ґемблінг-залежності підлітків за «Тестом на 

визначення ігрової залежності (спілка анонімних гемблерів)» 
 

Зміст запитань, що отримали максимальну кількість 
стверджувальних відповідей респондентів, стосувався можливості 
отримання задоволення від процесу гри, а також стану емоційної 
залученості у процес. Запитання, що опинилися на другому місці за 
кількістю стверджувальних відповідей респондентів, стосувалися 
фінансової залежності від гри. Зміст запитань, що не отримали жодної 
стверджувальної відповіді респондентів, стосувався переважно негативних 
переживань стосовно гри, зіпсованої репутації, правових питань у зв'язку із 
грою, негативного психоемоційного стану гравця. Отже, аналіз кількісних 
та якісних даних засвідчує, що тинейджери грають в азартні ігри з метою 
отримання задоволення від самої гри, втечі від негативних переживань 
реального життя та підсилення позитивних відчуттів, не зважаючи на 
власний фінансовий стан. Наступним було використано «Тест Т. Такера на 
визначення ігрової залежності». Одержані результати презентовано на 
круговій діаграмі 2. За результатами тесту Такера було виявлено 2 залежні 
особи (4%) та 4 потенційно залежні (9%). 42 особи (87%) не страждають 
від ігрової залежності взагалі. 
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Діаграма 2. Рівні ігрової залежності за тестом Т. Такера 

 
Змістовий аналіз запитань дає нам можливість стверджувати, що 

запитання, які набрали найбільшу кількість виборів і підсумкових балів, 
виявляли: 

1) почуття провини за гру; 
2) бажання реваншу за програш; 
3) вияв азарту. 
Запитання, що набрали найменшу кількість виборів і підсумкових 

балів, виявляли: 
1) усвідомлення респондентом того, що він є залежним від гри; 
2) респондент потребує більш насиченого емоційного переживання, 

пов'язаного із ситуацією ризику в грі. 
Отже, вищезазначені дані дають можливість зробити висновок про 

те, що частина опитантів усвідомлює негативний вплив гри на поведінку, 
що вони є емоційно включеними у процес гри і їм важко контролювати 
себе. Друга частина респондентів не вважають себе залежними від гри і не 
потребують збільшення інтенсивності емоційних переживань від 
збільшення ризикованості гри. З метою об’єктивного визначення ґемблінг-
залежності у підлітків ми використали «Скринінг залежності від азартних 
ігор» Ю. Машека, який уможливив інформативно та змістовно 
проаналізувати особливості залежної поведінки діагностованих 
респондентів. За ключем даної методики позитивні відповіді на 7 із 10 
запропонованих запитань свідчать про залежність від азартних ігор. 
Одержані дані ми пропонуємо діаграмою 3. 

 
 

Діаграма 3. Показники залежності від азартних ігор за 
«Скринінгом залежності від азартних ігор» Ю. Машека 
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Як засвідчують дані, подані на діаграмі, 3, 2% досліджуваних мають 
високі показники залежності від азартних ігор, 4% – середні показники 
залежності, у 94% виявлено низькі показники залежності від азартних ігор. 

Провівши кількісно-якісний аналіз показників за «Скринінгом 
залежності від азартних ігор», було виявлено, що найбільшу кількість балів 
отримали запитання 1, 3, 6, 9, найменшу – запитання 2, 4 і 10 відповідно. 

Запитання, які набрали найбільшу кількість балів, виявляють 
прихильність до певного виду гри, соціальні умови гри (гра на самоті чи з 
друзями), а також суб'єктивний контроль кількості часу перебування в 
мережі. 

Питання, що набрали найменшу кількість балів, виявляють 
домінуючі у респондента прагнення до задоволення особистих потреб з 
допомогою гри, а також рівень впливу перебування у грі на успішність у 
навчанні. 

Ще одним дослідним інструментом, який ми вважали за необхідне 
використати в батареї психодіагностичних методик, став «Тест на 
виявлення залежності від азартної гри» Ю. Машека. Тест виявився досить 
інформативним щодо особливостей адиктивної поведінки досліджуваних 
підлітків і дав змогу безпосередньо визначити відсоток залежних 
тинейджерів. Одержані показники ми пропонуємо на діаграмі 4. 

 
 

Діаграма 4. Рівні залежності від азартної гри за тестом 
Ю. Машека 

 
У 4 респондентів, які складають 8% загальної вибірки підлітків, 

високий рівень залежності від азартних ігор, що засвідчує деформацію 
емоційної, вольової, ціннісної, мотиваційної сфер особистості. Для таких 
досліджуваних є характерним прагнення уникати реальності через 
занурення у віртуальний світ гри. Присутнє цілковите ігнорування 
базисних психофізіологічних особистісних потреб. 

6 опитаних, які склали 12,5% вибірки, проявляють середній рівень 
залежності від азартних ігор, тобто є потенційно залежними, що 
проявляється у пристрасті до гри за соціально сприятливих умов. 

79,5%, які склали 38 тинейджерів, мають низький рівень залежності 
від азартних ігор, який уособлює в собі епізодичне включення до ігрового 
простору, сформованість усіх особистісних сфер, відсутність їхньої 
деформації. 
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Аналіз статевих відмінностей проявів ігрової залежності показав, що 
опитувані дівчата страждають від ґемблінгу менше ніж хлопців. 

Аналіз отриманих експериментальним шляхом даних дає підставу 
стверджувати, що в опитаних респондентів виявлено загалом низький 
рівень прояву ґемблінгу – із загальної кількості респондентів (48 осіб) 
лишень четверо показали наявність у них досліджуваної нами проблеми. 
Ще 8 осіб можна віднести до потенційно залежних від азартних ігор. 

Таким чином, нам удалося з’ясувати, що підлітки грають в азартні 
ігри з метою: 

1) отримання задоволення від самої гри; 
2) «втечі» від негативних переживань реального життя; 
3) підсилення позитивних відчуттів від гри. 
Вони усвідомлюють негативний вплив гри на власну поведінку і той 

факт, що вони є емоційно «включеними» у процес гри. При цьому їм важко 
контролювати себе. 

Отримані показники спонукали нас до розробки ряду методичних 
рекомендацій з корекції та профілактики адиктивної поведінки особистості 
підліткового періоду онтогенези. Авторська корекційна програма, 
розроблена нами спеціально для підлітків, які виявляють ознаки ігрової 
залежності (за результатами проведеного емпіричного дослідження), 
спрямована на профілактику та звільнення від психологічної ґемблінг-
залежності, формування позитивної Я-концепції, розвиток здатності 
адекватно та найповніше пізнавати себе та інших людей, підвищення 
усвідомлення власної значущості, цінності, зміцнення почуття власної 
гідності, формування мотивації до самовиховання та саморозвитку, 
стимулювання позитивних змін у поведінці та взаємодії з найближчим і 
значимим соціальним оточенням. 

Нами також було встановлено, що прояви ігрової залежності у 
підлітковому віці можна зменшити шляхом уживання спеціальних 
корекційних заходів, спрямованих насамперед на такі структурні 
компоненти особистості підлітка, як самосвідомість, характер, система 
цінностей, розумові та творчі здібності, міжособистісні стосунки, 
самоконтроль. 

Висновки. Залежність від азартних ігор (ігроманія, ґемблінг-
залежність, лудоманія) широко поширена в усьому світі, зокрема й в 
Україні. Захоплення азартними іграми (ґемблінг) становить самостійний 
специфічний вид поведінкових адикцій. Ґемблінг (патологічна схильність 
до азартних ігор) – це хвороба, що полягає в частих повторних епізодах 
участі в азартних іграх, що домінує в житті суб'єкта і веде до зниження 
соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей, утрати 
належної уваги до своїх обов'язків. 

Особи, які беруть участь в азартних іграх, порівняно часто 
зловживають алкоголем, а також вдаються до вживання наркотичних 
препаратів, тобто включаються в комбіновані форми адиктивної поведінки. 
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Теоретичний аналіз психологічних аспектів ґемблінгу спонукав нас 
до розробки та впровадження в практику діагностичних досліджень 
методики вимірювання ґемблінг-залежності осіб підліткового віку. 
Програму дослідження склали чотири методики, за результатами яких ми 
констатували загальний низький рівень прояву ґемблінгу – із загальної 
кількості респондентів (48 підлітків) лишень четверо показали наявність у 
них досліджуваної нами проблеми. Ще 8 осіб ми віднесли до потенційно 
залежних від азартних ігор. 

Крім того, ми з’ясувати мотивацію ґемблінгу підлітків: отримання 
задоволення від самої гри, «втечі» від негативних переживань реального 
життя; підсилення позитивних відчуттів від гри. Тинейджери 
усвідомлюють негативний вплив гри на власну поведінку і той факт, що 
вони є емоційно включеними у процес гри. 

Оскільки досліджувані підлітки практично постійно знаходяться в 
«зоні ризику» щодо ґемблінг-залежності, нами було розроблено спеціальну 
корекційну програму, спрямовану на профілактику та звільнення від 
психологічної ґемблінг-залежності, формування позитивної Я-концепції, 
розвиток здатності адекватно та найповніше пізнавати себе та інших 
людей, підвищення усвідомлення власної значущості, цінності, зміцнення 
почуття власної гідності, формування мотивації до самовиховання та 
саморозвитку, стимулювання позитивних змін у поведінці та взаємодії з 
найближчим і значимим соціальним оточенням. 

Проведене нами теоретико-емпіричне дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми ґемблінг-залежності підлітків. Перспективи подальшого 
вивчення феномена ігроманії ми вбачаємо у розробці та апробації 
комплексних корекційно-профілактичних впливів із подальшим 
порівняльним аналізом та впровадженням авторських програм у практичну 
діяльність психологів, соціальних педагогів, класних керівників, батьків. 
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Олена Храмова-Баранова 
 

ЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ДИЗАЙНІ  
ТА ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ 

 
Якщо мати на увазі глобальність проблем екології, наше відставання в цьому сенсі дуже 

серйозне, щоб давати йому оцінку. Необхідність уведення стандартів екологічного мислення 
настільки очевидне, що якщо найближчими роками проектування не перебудується на новий 
європейський лад, прийдешнім поколінням не залишиться рівного з нами шансу на користування 
земними благами, а вся решта проблем, що включають необхідність усвідомлення історичної 
спадкоємності, повернення вітчизняного дизайну в загальнокультурне джерело, рівно як і 
усвідомлення власного місця в структурі світової проектної культури не матимуть ніякого 
значення. Аналіз поставленої проблеми проведено в межах наукових досліджень, які 
реалізуються згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. №37 «Про 
першочергові заходи відносно розвитку національної системи дизайну і ергономіки та 
впровадження їх досягнень в промисловому комплексі, об’єктах житлової, промислової і 
соціально-культурної сфери». Деякі аспекти проблеми викладені в працях В. Вернадського, 
Д. Ліхачова, М. Реймерса, А. Печчеї та інших, але аналіз екологічної ситуації в дизайні 
недостатньо висвітлено вітчизняними науковцями, що є підґрунтям для подальшого вивчення 
цієї проблематики. У цій статті, на основі аналізу документальних матеріалів та їх 
узагальнення, висвітлюються основні стандарти середовища для існування людини та 
обставини змін у ньому згідно з історичним розвитком суспільства, взаємозв’язок з довкіллям. 
Актуальність теми полягає в тому, що розгляду та аналізу екологічних принципів в історії 
культури не приділялося достатньо уваги в літературі та вітчизняних дослідженнях, а це один 
із фундаментів подальшого розвитку дизайну і суспільства. У сучасних умовах розвитку 
українського дизайну аналіз екологічних чинників у світовому контексті вимагає нового 
переосмислення та висновків. Отже, у цій статті показано, яке вагоме значення має 
висвітлення витоків зародження екологічної культури у становленні та подальшому розвитку 
дизайну. Аналізуючи, автор робить висновок, що вивчення історичного розвитку екологічної 
культури суспільства (середовища) є важливою сферою в дослідженні дизайну як науки і в 
необхідності інтеграції до європейських стандартів у цій галузі. 

Ключові слова: екологічна культура, стандартизація в дизайні, проектна культура, 
екологічні чинники.  

 
Если иметь в виду глобальность проблемы экологии, наше 

отставание в этом смысле очень серьезно, чтобы давать ему оценку. Необходимость введения 
стандартов мышления настолько очевидна, что если в ближайшие годы проектирование не 
переформатируется на новый европейский уровень, грядущим поколениям не останется равный 
с нами шанс использования земных ресурсов, а все остальные вопросы, которые включают 
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необходимость осознания исторической преемственности, возвращение отечественного 
дизайна в общекультурное русло, ровно как и осознание собственного места в структуре 
мировой проектной культуры не будут иметь большого значения. Анализ поставленной 
проблемы проведен в контексте научных исследований, которые реализуются согласно 
Постановлению Кабинета Министров Украины №37 от 20.01.1997 г. «О первоочередных мерах 
относительно развития национальной системы дизайна и эргономики и внедрения их 
достижений в промышленном комплексе, объектах жилищной, промышленной и социально-
культурной сферы». Некоторые аспекты проблемы изложены в трудах В. Вернадского, 
Д. Лихачева, А. Паччеи и других, но анализ экологической ситуации в дизайне недостаточно 
отражен отечественными учеными, что является основой для дальнейшего изучения этой 
проблематики. В данной статье, на основе анализа документальных материалов и их 
обобщения, освещаются основные стандарты среды для жизнедеятельности человека и 
обстоятельства изменений в нем согласно исторического развития общества.  Актуальность 
темы заключается в том, что анализу экологических принципов в истории культуры не 
уделялось достаточно внимания, а это один из фундаментов дальнейшего развития дизайна и 
общества. В современных условиях развития украинского дизайна, анализ экологических 
принципов требует нового переосмысления и выводов. В статье показано, какое весомое 
значение имеет освещение истоков зарождения экологической культуры в становлении и 
дальнейшем развитии дизайна.  Анализируя, автор приходит к выводу, что изучение 
исторического развития экологической культуры общества (среды) является важной сферой в 
исследовании дизайна как науки и в необходимости интеграции к европейским стандартам в 
этой отрасли.  

Ключевые слова: екологическая культура, стандартизация в дизайне, проектная 
культура, екологические принципы. 

 
Resume. If you bear in mind the global character of environmental problems, our lag in this 

sense is very serious one, in order to give it an assessment. The need to introduce standards of 
ecological thinking is so obvious, that if in the coming years, the design is not changed to new European 
level reformats, the future generations will not remain equal with us  chance to use the Earth's 
resources, and all the other issues, which include the need for awareness of historical continuity, the 
return of home design at the channel, as well as awareness of the own place within the world of design 
culture will not make much difference. Analysis of the problem in the context of scientific researches, 
which are implemented according to the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 37 from 
20.01.1997 g. «On urgent measures concerning the development of a national system of design and 
ergonomics and introducing of their achievements into industrial complex, housing facilities, industrial 
and socio-cultural spheres». Some aspects of the problem are described in the works of V.Vernadskyi, 
D.Likhachev, M.F. Reimers, A.Pechchei and others, but the analysis of the environmental situation in 
design is not reflected enough by the national scientists, that makes the basis for further study of this 
issue. This article, based on the analysis of documentary materials and their generalizations, highlights 
key standards of the environment for human existence and circumstances of its changes according to the 
historical development of the society.  The relevance of the topic consists in the fact, that examination 
and analysis of the environmental principles in the history of culture had not been given enough 
attention in literature and native investigations, and this is one of the foundations for further 
development of design and society. In modern conditions of the development of Ukrainian design, the 
analysis of environmental principles in the world’s context requires a new reflection and conclusions. 
Consequently, the article shows how significant is lighting of the origin of ecological culture in the 
establishment and further development of the design. By analyzing, the author concludes that the study 
of the historical development of ecological culture of the society (environment) is very important in the 
study of design as a science and necessity to integrate to European standards in this area. 

Keywords: ecological culture, standardization of the design, the design culture, environmental 
principles. 

 
Постановка проблеми. У цій статті, на основі аналізу 

документальних матеріалів та їх узагальнення, висвітлюються основні 
стандарти середовища для існування людини та обставини змін у ньому 
згідно з історичним розвитком суспільства, взаємозв’язку з довкіллям. 
Актуальність теми полягає в тому, що розгляду та аналізу екологічних 
принципів в історії культури не приділялося достатньо уваги в літературі 
та вітчизняних дослідженнях, а це один з фундаментів подальшого 
розвитку дизайну і суспільства. У сучасних умовах розвитку українського 
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дизайну аналіз екологічних факторів у світовому контексті вимагає нового 
переосмислення та висновків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз поставленої 
проблеми проведено в межах наукових досліджень, які реалізуються згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. №37 «Про 
першочергові заходи відносно розвитку національної системи дизайну і 
ергономіки та впровадження їх досягнень у промисловому комплексі, 
об’єктах житлової, промислової і соціально-культурної сфери». Деякі 
аспекти проблеми викладені в працях В. Вернадського, Д. Лихачова, 
М. Реймерса, А. Печчеї та інших, але аналіз екологічної ситуації в дизайні 
недостатньо висвітлено вітчизняними науковцями, що є підґрунтям для 
подальшого вивчення цієї проблематики. 

Мета написання статті. На основі документального матеріалу 
показати значення введення європейських норм стандартизації в дизайні та 
еко-культурі для покращення якості. 

Виклад основного матеріалу. Дизайн – це творча діяльність, метою 
якої є формування гармонійного предметного середовища, що найбільш 
повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Дизайн, як нова 
професія виник у XX ст., однак дизайнерські основи завжди існували в 
предметній творчості, їх можна спостерігати в простих матеріальних 
формах минулого, у старовинних, громіздких, але все ж таки дивовижно 
гарних взірцях багатьох століть [Даниленко, 2003; Сурина, 2003]. Протягом 
історичного розвитку людина прагнула удосконалити умови свого життя 
(проживання), а головна мета існування – це прагнення пізнання. Наші 
пращури жили в гармонії з природою, поклонялися природним стихіям, 
уміли застосовувати рослини як ліки та ін., але зі становленням суспільства 
– війн та конфліктів – з’являється інший вид небезпеки – це сама людина. 

Раніше конфлікти цивілізації були конфліктами між тією або іншою 
формою життя. Італійський естет Д. Формаджо вважав, що все і вся 
втягнуто в конфлікт між усією формою і всім життям, тому цей конфлікт 
зачіпає не тільки соціум, мораль, сім'ю. Усе, що тільки знайшло форму, в 
той же час розпадається під натиском життя, але саме життя, коли 
збирається зробити прорив, потрапляє в ту ж форму [Курьерова, 1987; 
Курьерова, 1987; Верман, 2001]. 

Майбутнє дизайну і проектної культури залежить від усвідомлення 
двох найважливіших чинників сучасного світосприйняття. З одного боку, 
це стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, а з іншою – соціальні  і 
екологічні зміни. Науково-технічний прогрес став джерелом багатьох 
глобальних проблем XXІ століття, а техноцентристські орієнтації 
пронизують сьогодні не тільки технічні, природні, але й гуманітарні науки. 
Відбувається зміна загального шляху, про який ми не підозрювали раніше і 
не могли його передбачити [Миронова, 1984]. Технократичне мислення 
стає основним чинником сучасної науки, являючись особливим 
світоглядом, виробленим всесвітньою культурою, це мислення має за 
основу перевагу засобів над метою, мети над сенсом і загальнолюдськими 
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інтересами, сенсу над буттям і реальностями сучасного світу 
[Генисаретский, 1991]. 

Обговорюючи проблеми меж між природою і суспільством та 
проблеми виникнення культури, визначається поняття культури як 
усвідомлення міри оволодіння людиною самого себе і свого власного 
відношення до природи. Механізм утворення культурних традицій та 
заповідей, правових норм, вічних зразків художнього збагачення дійсної 
культури є історія спадкоємства людством найбільш удалих досліджень, а 
також історія нових стандартів, культурних традицій, що передають образи 
від однієї епохи до іншої [Давыдов, 1978]. Експансія технократичного 
мислення в різні галузі сучасної культури і побуту, нові тенденції у сфері 
споживання і способу життя створюють передумови для корінних 
соціально-культурних трансформацій. Цивілізаторській пафос XIX 
століття прагнув підпорядкувати собі всю культуру, оскільки основною 
ідеологічною і практичною зброєю цивілізації став утилітаризм, який 
розглядає весь навколишній світ, зокрема культуру, під кутом зору 
зовнішнього відношення корисності [Дмитриева, 2004]. 

Наука і техніка в сучасному суспільстві піднеслися над людиною, а 
технократичне мислення починає втрачати той масштаб, який повинен 
характеризувати будь-яку форму людської діяльності. Філософ В. Зінченко 
вважав, що компасом для науки повинна бути культура, яка сприймається 
не тільки як фундамент науки, а як безсмертне, безперервне відтворення 
сьогодення [Лихачев, 1991]. 

Культура як охоронець загальнолюдських цінностей вирощує та 
живить особу, є, за словами філософа і ідеолога П. Флоренського, мовою, 
яка об'єднує людство. Критично аналізуючи естетику техніцизму, філософ 
і мистецтвознавець В. Тасалов показує, що технократичне мислення 
спустошує культуру тому, що в загальному розвитку людства саме техніці 
належало вирішальне слово, а вся решта чинників мала непостійне 
значення [Тасалов, 1967].  

Стрімке XX століття з вагомими відкриттями в науці і техніці 
зробило в культурі свій внесок, але при цьому завдаючи їй величезної 
шкоди. Ми настільки засліплені, що не усвідомлюємо загрози і не 
розуміємо справжньої необхідності радикального переосмислення 
майбутнього науки на основі загальнолюдських етичних стандартів. Ми 
повинні постійно пам'ятати про негативні сторони, що виявляються тоді, 
коли шляхи її використання розходяться з основоположними вимогами 
розвитку культури. За ствердженнями В. Гропіуса, технічні нововведення, 
що спочатку розцвітали, як дивовижні засоби для досягнення мети, 
сепаратно скористалися своєю потужністю і протиставили себе природі, 
що чітко характеризує сьогодення. 

Кожному з історичних стильових періодів властиві три етапи 
морфологічної трансформації, такі як виникнення, удосконалення і розпад 
форми. Архітектонічні принципи порядку і симетрії класицизму, 
проходячи три основні етапи свого розвитку, переходять в театральність 
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бароко і асиметричність рококо. Спираючись на визначення формальних 
констант бароко щодо класицизму, запропоноване Г. Вельфліним, 
виявляється, що першим усвідомив динаміку бароко І. Кеплер. Нова 
картина світу, створена ним, не тільки зруйнувала ідею центризму, що 
належить Галілею, але й принесла з собою в культуру цінності форми з 
одночасним існуванням декількох центрів. Таким чином, інтегрованими 
складовими естетики бароко і необароко є поліцентризм, нерегулярність, 
організована або проектна варіантність, динаміка ритму, нескінченне 
прагнення до нового [Верман, 2001]. Відновлюючи класичні традиції 
європейського мистецтвознавства, концепція М. Туна дозволяє осмислити 
всі особливості розвитку культури XX століття як органічний і 
закономірний етап. При цьому дизайн, будучи частиною цієї культури, 
знаходить своє історичне коріння в загальноєвропейському просторі і стає 
спадкоємцем культурних традицій. Концепція легко і органічно включає 
все різноманіття сучасних течій у дизайні від «хай-тека» до 
«постмодерна». 

З іншого боку, реакцією на стихію технологічної революції став 
«екологічний підхід», який виник у 1970-х рр. в дизайні, що став одним з 
напрямів усесвітнього екологічного руху, у завдання якого входили 
охорона і відновлення навколишнього природного середовища. Основні 
положення екологічного підходу в дизайні проголошують максимальну 
економію ресурсів і матеріалів: використання енергетичних ресурсів і 
матеріалів надолуженого і відновленого типу, облік довговічності виробу з 
тим, щоб співвідношення витрат матеріалів і тривалість життя виробів 
було оптимальним. Екологізація дизайну супроводжується усвідомленням 
у професійній сфері морально-етичної відповідальності дизайнера перед 
суспільством і пошуками професійних засобів рішення екологічних 
проблем. На думку ряду дизайнерів, предметний світ повинен стати носієм 
нової функції, яка зумовила б соціальну поведінку людини в суспільстві. 
Теоретичні розробки в галузі семантики промислового виробу, що 
розуміється, як символічні властивості предметів, які виявляються в 
психологічному і соціальному контексті їх споживання, породжують 
експериментальну творчість в галузі дизайну і інтерес до ручної праці. При 
цьому реміснича ручна праця актуалізується не стільки як самостійна 
форма виробництва, скільки як певний символ, який повинен асоціюватися 
у споживача з натуральним, природним матеріалом і традиційними 
методами обробки. Екологічний напрям у дизайні загострив і поставив 
поновому питання про місце і значення «природного чинника» у 
формуванні предметно-просторового середовища, показавши плідність 
звернення до історичного досвіду, що сформував устрій життя в певних 
регіонах. Історична рефлексія, необхідна для дозволу завдань з пошуку 
знаково-символічного аспекту форми, зближує екологічний підхід у 
дизайні з культурологічним. 

Екологія культури – теоретично осмислене направлення, завдяки 
роботам академіка Д. Лихачова, який вважав, що екологію не можна 
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обмежувати тільки завданнями збереження природного середовища. Для 
життя людини не менш важливе середовище, створене культурою його 
предків і ним самим, збереження культурного середовища – задача не 
менш важлива, за збереження навколишньої природи. Якщо природа 
необхідна людині для її біологічного життя, то культурне середовище – для 
її духовного, етичного життя [Бахтин, 1979; Лихачев, 1991]. Від рівня 
етичної культури залежить екологічний стан нашої планети. Останніми 
роками екологія культури почала набувати статусу наукової гуманітарної 
дисципліни, то зближуючись з екологією першої природи, то наполягаючи 
на своїй віднесеності до природи другої.  

Між екологією природи і екологією культури можна зафіксувати 
вельми принципові відмінності. У природи, до відомих меж, утрати можна 
поновити, оскільки природа сама допомагає людині, бо вона володіє 
здатністю до самоочищення, самовідновлення порушеної людиною 
рівноваги. Втрата ж пам'яток культури катастрофічна, оскільки вони 
завжди індивідуальні, пов'язані з певними особами. Кожна пам'ятка 
руйнується навіки, при цьому культурну екологію не слід уподібнювати ні 
науковій реставрації і збереженню окремих пам'яток культури, ні 
краєзнавству, що несе в собі суму знань про той або інший регіон. Екологія 
культури як наукова дисципліна вимагає комплексних знань, переходячи 
на інший якісний рівень.  

Ідея академіка Д. Лихачова одержала за останні роки підтримку у 
вигляді численних досліджень проблематики і концептуалізації тих 
реальностей, що інтуїтивно мають на увазі під терміном «екологія 
культури». У дизайні через його професійну специфіку, ідеї екології 
культури повинні отримати активний відгук і підтримку, оскільки своя 
культурно-екологічна перспектива виявляється в дизайні. Слід зазначити, 
що цінні інтонації суспільної свідомості змінилися в 1970-х рр., коли 
виникли концепції та підходи, які можна назвати культурно-екологічними. 

Ідея проектної культури як домінуючий мотив в теорії вітчизняного 
дизайну кінця 1980-х рр., завдяки дослідженням О. Генісаретського і 
В. Сидоренко, по суті своїй тісно пов'язана з роботою по відродженню 
культурної пам'яті і традицій. Ще в 1960-1970-х рр. зусиллями таких 
відомих дослідників, як Л. Жадов, С. Хан-Магомедов, в історію 
вітчизняного і світового дизайну міцно увійшли імена, пов'язані з 
мистецтвом 1920-х рр. Проте попередньо набутий проектний потенціал не 
менш великий, а головне, гостро актуальний для епохи екологізації 
проектної культури, у яку ми вже увійшли і яка, на думку зарубіжних і 
вітчизняних дослідників, буде домінуючим орієнтиром третього 
тисячоліття. Відомий скандинавський художній критик У. Сегерштадта 
вважав, що багато хто починає розуміти, що прості матеріальні потреби не 
можуть бути абсолютною цінністю ні в житті, ні в дизайні, і ця думка 
актуальна сьогодні [Сурина, 2003].  

Якщо мати на увазі глобальність проблем екології, наше відставання 
в цьому сенсі дуже серйозне, щоб давати йому оцінку. Необхідність 
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уведення екологічного мислення настільки очевидне, що якщо 
найближчими роками проектування не перебудується на екологічний лад, 
прийдешнім поколінням не залишиться рівного з нами шансу на 
користування земними благами, а вся решта проблем, що включають 
необхідність усвідомлення історичної спадкоємності, повернення 
вітчизняного дизайну в загальнокультурне джерело, рівно як і 
усвідомлення власного місця в структурі світової проектної культури не 
матимуть вагомого значення.  

Висновки. Отже, у цій статті показано, яке значення має висвітлення 
витоків зародження екологічної культури у становленні та подальшому 
розвитку дизайну. Аналізуючи, автор робить висновок, що вивчення 
історичного розвитку екологічної культури суспільства (середовища) є 
важливою сферою в дослідженні дизайну як науки.  
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ФІЛОСОФІЯ          PHILOSOPHY 
 
 

УДК 001.89: 001.6:16 
Sergey Porev, Inna Sandyga 

 
ON ADEQUACY OF RESEARCH DEFINITIONS IN THE LAW 

ON SCIENCE TO CONTEMPORARY COGNITION 
 
Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено поняття 

наукової діяльності, фундаментальних і прикладних наукових досліджень, прикладних розробок 
як норм для суб'єктів наукового пізнання. Проблема полягає у невідповідності цих визначень 
широкому спектру сучасних систем пізнання і виробництва знань. Метою дослідження є 
проаналізувати визначення і напрацювати пропозиції щодо їх коригування. Нашою ідеєю також 
є розширення представлення у Законі понять дослідницької діяльності на основі сучасних систем 
пізнання і виробництва знань. Корисним для цього може бути застосування типології 
Аристотеля, запропонованої у «Нікомаховій етиці», яка на даний час використовується при 
створенні систем практичних знань. У статті запропоновано визначення на цих засадах 
наукових, філософських, технологічних і практичних досліджень. 

Ключові слова: Закон про Науку, наукова діяльність, наукове знання, фундаментальні 
(базові) дослідження, прикладні дослідження, практичне знання. 

 
Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности» определено понятие 

научной деятельности, фундаментальных и прикладных научных исследований, прикладных 
разработок как норм для субъектов научного познания. Проблема заключается в 
несоответствии этих определений широкому спектру современных систем познания и 
производства знаний. Целью исследования является проанализировать определения и 
разработать предложения по их корректировке. Нашей идеей также является расширение 
представления в Законе понятий исследовательской деятельности на основе современных 
систем познания и производства знаний. Полезным для этого может быть применение 
типологии Аристотеля, предложенной в «Никомаховой этике», которая в настоящее время 
используется при создании систем практических знаний. В статье предложено определение на 
этой основе научных, философских, технологических и практических исследований. 

Ключевые слова: Закон о Науке, научная деятельность, научное знание, 
фундаментальные (базовые) исследования, прикладные исследования, практическое знание. 

 
The Law of Ukraine «On scientific and scientific-technical activities» establishes concepts of 

scientific activity, fundamental and applied research, applied (experimental) development as the norms 
for subjects of scientific cognition. The problem consists in the inadequacy of definitions to a wide range 
of modern systems of cognition and knowledge production. The aim of the study is to analyze the 
definitions and to work out proposals for their correction. Our idea is also to expand the scope of 
definitions and to represent research on the foundations of modern systems of cognitions and knowledge 
production. Useful for this application should be Aristotle's typology, proposed in the «Nicomachean 
Ethics», currently used in the creation of practical knowledge systems. On these foundations in the 
article we propose the definitions of scientific, philosophical, technological and practical research. 

Keywords: Law on Science, scientific research, scientific knowledge, fundamental (basic) 
research, applied research, practical knowledge. 

 
Introduction 
Scientific activity in a modern cognition is often seen in the form of 

fundamental (basic) and applied research. As well known, the legislation of 
Ukraine [The Law of Ukraine] and international standards [Proposed, 2002] paid 
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much attention to this forms of research. However, separation of research on 
fundamental and applied in our legislation lacks rigor and certainty. This 
incorrectness to some extent prevents proper use of these concepts in the 
practice of scientific research and expertise. Fuzzy certainty of unity and 
distinction of fundamental and applied research, experimental development can 
lead to impropriety on the use of these concepts in science policy. This regards 
to definitions of research activity and related activities, represented in the Law of 
Ukraine «On scientific and scientific-technical activities» (hereinafter - the Law 
on Science). 

The aim of the study is to analyze definitions of scientific activity, 
fundamental (more used for this purpose - basic) and applied research in the Law 
on Science and working out proposals for these adjusting in accordance with 
current epistemological and methodological concepts. 

Literature review and conceptual framework 
Definitions of basic and applied research involve their separation by 

ability of practical applications of results. This is the tradition in the field of 
science. Disputes regarding the unity and distinction of basic and applied 
research taking place despite the fact, that they are artificial intellectual 
constructs, interpretation of which should be coordinated by scientific 
community. 

According to the Law on Science [The Law of Ukraine]: 
«scientific activity – intellectual creative activity, focused on obtainment 

and application of a new knowledge. Its main forms are basic and applied 
research; 

basic scientific research – scientific theoretical and/or experimental 
activity, focused on obtainment of a new knowledge about regularities of 
development of nature, society, human being and their interrelation;  

applied scientific researches – scientific activity, focused on obtainment 
and application of a new knowledge, that can be used for practical purposes». 

The Frascati Manual [Proposed, 2002] presents definitions of basic and 
applied research, experimental development in a form: 

«Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily 
to acquire new knowledge of the underlying foundation of phenomena and 
observable facts, without any particular application or use in view. Applied 
research is also original investigation undertaken in order to acquire new 
knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or 
objective. Experimental development is systematic work, drawing on existing 
knowledge gained from research and/or practical experience, which is directed 
to producing new materials, products or devices, to installing new processes, 
systems and services, or to improving substantially those already produced or 
installed». 

Jane Calvert and Ben R. Martin [Calvert, 2001] proposed interesting 
results in the background document for workshop in 2001, where they discussed 
the correctness and usefulness of use of the basic research concept. They include 
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unpredictability, novelty, generality and theory as epistemological features of 
basic research. But they note that these features are not strictly separate basic 
research from applied research. These forms of research delineating 
intentionally, but then the same fragment of knowledge can be noted as basic or 
applied. Distance from application is fuzzy feature for separation of knowledge 
fragments. Dichotomy «published – patented» is not correct, because results of 
applied research also can be published. Institutional feature (where the research 
is done determines the type of research) is false, because basic research can be 
undertaken in industry. Philip Kitcher [Kitcher, 2001, р. 86-87] also showed 
this; he said, that industrial laboratories have some kind of «pure» researchers, 
and there are scientists in universities who devoted themselves to technology. In 
conclusion, Calvert and Martin noted [Calvert, 2001, р. 22], that many experts 
don't want to change the terminology for basic and applied research believing 
they are «center of crystallization» in solving problems of science.  

Note, that according to Kitcher's «Science, Truth, and Democracy» 
[Kitcher, 2001], distinction between «pure science» of basic research and 
applied research based on «the myth of purity» − idea, that basic science  must 
be isolated, independent of social context, and without liability to external moral 
and social values. Such basic science does not exist, it is a false ideal. 

Nils Roll-Hansen [Roll-Hansen, 2009] emphasizes the distinction between 
basic and applied research and notes that the choice of problems in applied 
research depends on the external social values. He discussed a difference in 
criteria to judge the success or failure of the research, in effects on social 
processes and in organization, especially in degree of autonomy to political and 
economic interest and goals. He argued that distinctions makes good sense 
philosophically when not interpreted in terms of rigid and exclusive 
metaphysical categories.  

Calvert in her important article [Calvert, 2006] notes, that scientists use 
the notion «basic research» for distancing from application, but if it is necessary 
for these, highlight the potential application. It is difficult to accuse scientists of 
hypocrisy or determine if in fact the work has both basic and applied 
components. Scientists can adapt their work to make it more applied. Flexible 
position of scientists is a response to growing pressures in modern requirements 
of research funding. Scientists use the term «basic research» as a safety resource 
to protect themselves from requirements to use the results and their evaluation 
by external bodies. But beyond this, involving the ideal of basic research, 
scientists make their actions meaningful to themselves and legitimize their 
activities. 

Roger Pielke Jr. notes [Pielke, 2012], that «basic research» has functioned 
as the key political symbol in discussion of science policy. The rise of basic 
research as a political symbol was coincident with the transition in the locus of 
political power at the highest levels of government within the scientific 
community. Dissatisfaction with this model is one of the key factors which has 
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led to a search for a new model of science policy. However, to-day no such 
model. 

Analysis of the modern landscape of research indicates a development of 
forms of practical knowledge and return to the typology of Aristotle 
[Ross,2009], in which practical wisdom takes its important place among the 
scientific and philosophical knowledge, techniques and technologies. We can 
say that research is increasingly becoming the part of social practice to the 
overall process of development and improvement [Porev 2012]. 

Our study and results 
As described in the Law on Science definitions, basic and applied 

researches have similar cognitive goals. The difference is only in the orientation 
of the further use of acquired knowledge. Common to both concepts of activity - 
research - is a human activity in which the processes of nature and society are 
observed, described and explained, understood by researchers. The main result 
of the study is to obtain knowledge of the subject. Significantly different activity 
is presented in the Frascati Manual as an experimental development.  

Philosophers of technology [Philosophy, 2009] mostly agree that applied 
research and technology have both common features and differences. A «Truth» 
of research is an alternative to a «usefulness» of technology. Science provides 
research and creates epistemic constructs - hypotheses, theories, descriptions, 
explanations – as main results. Technology aims to create artificial things and 
processes, but uses the epistemic constructs as additional facilities. We agree 
with this and believe that there is more reasons to talk about unity of basic and 
applied research than about proximity of science and technology. 

We believe that creation of definitions, which represent knowledge and 
activities in legislative documents should be based on existing systems and 
forms of research and development, other kinds of cognitive activity prevailing 
in the world's science. Today the Law on Science can't be deprived of the 
concepts of fundamental and applied research despite their controversial nature. 
However, the current research activities largely focused on social practices and 
can't be represented only by science and technology. If the Law on Science 
should have definition of philosophical research more for academic interest, 
obtaining professional and practice-methodical knowledge now becomes 
important in cognition and in deployment of social practices. 

Note some incorrect definitions in the existing Law on Science. It is not 
good to use «focused on obtainment and application of a new knowledge» 
because not everything that directed to aim, leads to it exactly and immediately, 
in this case - to obtain knowledge. For example, financial employee of research 
institution in the long run also «aimed at» obtaining knowledge by providing 
money for research activities. Second, the «use of knowledge» - too broad 
concept, which makes the definition is not clear. To use knowledge can both 
scientific researcher and practitioner, but in the second case, his work will not 
necessarily scientific. Thirdly, «new knowledge» can be scientific or common, 
technical and practical. 



Тhe Journal of Humanities № 34                                                        Рhilosophy 

226 

The definition of applied research is done incorrectly for several reasons. 
For example, applied research is partially determined through the scientific 
activity, but the last one - partly through the applied research. However, the 
main methodological incorrectness represents the phrase «obtaining new 
knowledge that can be used for practical purposes», but this knowledge can be 
not only scientific. We should note, that this definition binds a scientific activity 
with applied research very fuzzy and is not creates an exact sense.  

In our view, the definition of scientific activity as a central concept in the 
Law on Science has the drawbacks that it is based on the fuzzy base of 
fundamental (basic) and applied research, includes the incorrectness. In defining 
of research activity as creation of knowledge in general, the law represents 
science, so to speak, «in the broadest sense». 

We assume it would be useful to define not only scientific activity, but a 
scientific knowledge in the Law on Science. Not only because the scientific 
knowledge is the main result of scientific activity: this type of knowledge should 
have certain epistemological features. But the definition of scientific knowledge 
is difficult, because necessarily includes epistemological, methodological and 
ontological notions. In accordance to needs of cognition, science creates 
scientific knowledge in the forms of descriptions, explanations and predictions. 
As S. Porev [Porev 2012] notes, scientific knowledge is presented as: 

 regularities (some of them qualified as laws), principles, mechanisms of 
the world; 

 theoretical, abstract, ideal and modeled; 
 intersubjective, directed to represent objects and subjects of research; 
 hypothetical, not finished, but enough justified by induction and 

deduction; 
 approximately true in the sense of truth as correspondence to research 

object; 
 empirically adequate, that provides by replication, verification and 

falsification; 
 mainly consistent, systematic and coherent. 
Bulkiness makes the definition of scientific knowledge methodically 

opaque and too difficult to use. Therefore, in the Law on Science as a major can 
offer more exact definitions of scientific activity and research, the last one 
should be viewed in a broader sense. 

But more important is that advanced scientific and professional 
community in the world in recent decades create and use new knowledge 
systems [Porev 2012] and so-called knowledge production [Gibbons, 1994]. 
Practical knowledge of «phronetic planning research» [Flyvbjerg, 2004] 
represents the idea of «practical wisdom» of Aristotle's typology outlined in the 
«Nicomachean Ethics» [Ross,2009]. In our view, the Law on Science should 
contain definitions of research types, based on these developments.  

Thus, we propose the following definition of research activities for the 
Law on Science. 
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Research activity - intellectual creative activity of obtaining new 
knowledge through research. Its forms are philosophical, scientific, 
technological and practical research and combinations thereof, including 
scientific-technological and scientific-practical research. 

Philosophical is research of obtaining philosophy knowledge of the most 
general foundations, laws and principles of being and knowledge of the world 
and man in it. 

Scientific is research of obtaining scientific knowledge about the laws, 
regularities and mechanisms of nature, society and man, their relationship. 

Technological is research of obtaining technological knowledge for 
creating human artificial things, the definition of methods and tools for their 
design, engineering and manufacturing; main component of this knowledge 
answers the question «how to create». 

Practical is research of obtaining practical knowledge about an activity, its 
types and forms, goals, objectives and characteristics of the realization in all 
spheres of society and economy, the creation and application of methods and 
tools; main component of this knowledge answers the question «how to act». 

Note that the separation of scientific, practical and scientific research 
points to the fact that cognitive activity that exists in social practice, need not be 
scientific or is it in fact. 

Next, we define fundamental (basic) and applied research accordingly to 
the Frascati Manual, but specifying the terms of use in the context of other 
propositions of the Law on Science. Knowledge gained in fundamental research 
can be used only for next research or education, knowledge gained in applied 
research should contain direct explanation of use. 

Conclusion 
1. The Definitions of concepts of scientific activity and applied research in 

the Law of Ukraine «On scientific and scientific-technical activities» are 
incorrect, and the definition of fundamental research - is somewhat inaccurate. 
Therefore, they need improvement, but what we should take into account - the 
new realities of cognitive systems development. 

2. We assume, it is appropriate to offer to form basic definitions of the 
Law on Science on the basis of the concept of «research», considering these as 
an extensive cognitive structure according to the known and relevant typology of 
Aristotle, which presents philosophical, scientific, technological and practical 
research. 

3. Our study confirms that the unity of basic and applied research has a 
more profound reason than their separation. At the same time, the applied 
research significantly separated from (applied) experimental development that 
focused on the artificial things, technologies, on the new forms of practical 
activities and techniques. Applied research aimed at obtaining knowledge, 
characterized by truth, while development assessed according to its usefulness. 

Directions for future research. Our propositions to improve the Law on 
Science can be considered as preliminary because it is necessary to work out the 
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basic principles of science development in Ukraine not only according to 
political considerations, but also on the epistemological and methodological 
basis. It should be also defined, how the proposed representation of Aristotle's 
typology can be combined with the concept of fundamental and applied 
research. 
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Артур Гангал  
 

ФІЛОСОФСЬКІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ 
СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 

 
У статті проаналізовано основні філософські принципи аналізу інтеріоризації 

соціальних норм: вивчення міжіндивідної взаємодії на засадах символічного інтеракціонізму, 
інституційний підхід до аналізу умов інтеріоризації, доповнення діяльнісного підходу 
комунікативним. Проаналізовано державну політику щодо створення належних умов для 
інтеріоризації, сутнісний зв’язок процесів інтеріоризації та соціальної адаптації, а також 
значення досліджень світогляду для розкриття ціннісних підстав інтеріоризації. 

Ключові слова: інтеріоризація соціальних норм, студенти, освітні норми, міжіндивідна 
взаємодія, інституційний підхід, державна політика, соціальна адаптація, світогляд, цінності. 
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В статье проанализированы основные философские принципы анализа интериоризации 
социальных норм: изучение межиндивидного взаимодействия на основе символического 
интеракционизма, институциональный подход к анализу условий интериоризации, дополнение 
деятельностного подхода коммуникативным. Проанализированы государственная политика по 
созданию надлежащих условий для интериоризации, сущностная связь процессов 
интериоризации и социальной адаптации, а также значение исследований мировоззрения для 
раскрытия ценностных оснований интериоризации. 

Ключевые слова: интериоризация социальных норм, студенты, образовательные нормы, 
межиндивидное взаимодействие, институциональный подход, государственная политика, 
социальная адаптация, мировоззрение, ценности. 

 
There are revealed the basic principles of philosophical analysis of internalization of social 

norms: individual interaction study based on symbolic interactionism, institutional approach to the 
analysis of the conditions of internalization, complementary of the communicative and activity 
approach. There are analyzed national policy for the creation of appropriate conditions for 
internalization, essential of the communication processes of internalization and social adaptation, as 
well as the importance of research outlook for disclosure value reasons for internalization. 

Key words: internalization of social norms, students, educational standards, individual 
interaction, institutional approach, national policy, social adaptation, worldview, values. 

 
У даній статті буде здійснено спробу конкретизувати такі три основі 

філософські принципи інтеріоризації студентською молоддю освітніх 
норм. По-перше, інтеріоризація студентами освітніх норм має бути 
осмислена на засадах теорії міжіндивідної взаємодії, а не як засвоєння 
абстрактних безособових норм поведінки. Таку теорію пропонує традиція 
символічного інтеракціонізму (Джордж Герберт Мід [Мід Дж. Г., 2000], 
Уїльям Томас [Томас, 1999], Ірвінг Гофман [Гофман, 2003, Гофман, 2000]), 
у якій, з одного боку, особистість не може бути осягнута за межами 
соціальної взаємодії, а з іншого – сама соціальна взаємодія має конкретний, 
уособлений характер. По-друге, інтеріоризація студентами освітніх норм 
як передумова успішного навчання у вищих закладах освіти визначається 
інституційними параметрами, що означає те, що ці умови визначаються 
конкретними освітніми, правовими, політичними, економічними 
інститутами та інститутами культури, серед яких визначальними є освітні 
інститути, які визнають цілі і базові цінності такої адаптації, а інші 
інституційні параметри визначають засоби та підпорядковані цілі цієї 
адаптації [Норт, 2000]. При цьому інституційний підхід буде взято у його 
версії, запропонованій традицією феноменологічної соціології, і конкретно, 
працями Альфреда Шюца [Шюц, 2004], Пітера Бергера і Томаса Лукмана 
[Бергер, 1995].  

По-третє, інституційне визначення інтеріоризації студентами 
освітніх норм має здійснюватися завдяки взаємному доповненню 
діяльнісного та комунікативного підходів. Тобто, цей принцип орієнтує на 
коригування наявних положень педагогічної теорії, які розроблялися 
тривалий час переважно в рамках діяльнісного підходу, тоді як все більш 
плідним виявляється застосування теорії комунікації (Юрген Габермас 
[Габермас, 2005], Ніклас Луман [Луман, 2000, Луман, 1995] та вітчизняні 
дослідники їхніх досягнень А.М. Єрмоленко [Єрмоленко, 1999, 
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Ермоленко, 1994] та М. Бойченко [Бойченко, 2011]) у якості визначальної 
для аналізу соціальної адаптації студентів. Це надає прямі вказівки щодо 
коригування практики діяльності вищих закладів освіти у напрямі 
широкого використання комунікативних та інформаційних технологій. 

Саме ці орієнтири слід брати до уваги при реалізації освітньої 
політики українською державою – у цьому знаходить свій вияв філософія 
державного управління вищою освітою як принципово людиноцентрична. 
Така людиноцентричність має означати студентоцентричність у першу 
чергу, адже саме студентство складає основну особову складову вищої 
освіти. Таким чином, усі заходи державної політики як такі, що 
враховують, зокрема, потреби інтеріоризації студентством освітніх норм, 
слід розглядати як принципово студентоцентричні. Це означає 
необхідність нового осмислення наявної нормативно-правової бази вищої 
освіти під кутом зору принципу студентоцентризму загалом і врахування 
потреб успішної інтеріоризації студентством освітніх норм і створення для 
цього відповідних інституційних умов зокрема. Адже саме держава в 
Україні на сьогодні є основним інститутом, який визначає як внутрішньо 
інституційні (тобто власне університетські), так і зовнішньо інституційні 
(економічні, політичні правові тощо) аспекти функціонування закладів 
вищої освіти. 

В Україні, як і в інших розвинутих країнах світу, вища освіта визнана 
однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрями 
розвитку вищої освіти визначено Конституцією України 
[Конституція, 2014], законами України «Про освіту», новим законом 
України «Про вищу освіту» [Закон, 2014], Національною доктриною 
розвитку освіти, указами Президента України, постановами Кабінету 
Міністрів України. 

Основною метою державної політики в галузі вищої освіти є 
створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 
громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-
виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових 
засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.  

Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку вищої 
освіти є:  

 особистісна орієнтація вищої освіти;  
 формування національних і загальнолюдських цінностей;  
 створення для громадян рівних можливостей у здобутті вищої 

освіти;  
 постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу;  
 впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;  
 формування в системі освіти нормативно-правових і організаційно-

економічних механізмів залучення і використання позабюджетних коштів;  
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 підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників 
освіти, посилення їх державної і суспільної підтримки;  

 розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;  
 інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та світового 

освітніх просторів [Реалізація…, 2003]. 
Власне тому проблема інтеріоризації студентами освітніх норм під 

час  навчання у вищих закладах освіти є актуальною сьогодні, оскільки 
прискорення навчання, підвищення якості навчання, вибір оптимальних 
умов для успішного навчання студентів у ВНЗ є нагальною потребою як 
студентів, так і педагогічної спільноти. 

Сучасні загальноцивілізаційні тенденції розвитку суспільства 
здійснюють системоутворюючий вплив на реформування вищої освіти 
України, яке передбачає:  

 перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, що 
дасть змогу задовольняти можливості особистості в здобутті певного 
освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом відповідно до її 
здібностей і забезпечити її мобільність на ринку праці;  

 формування мережі вищих навчальних закладів, яка за формами, 
програмами, термінами навчання і джерелами фінансування задовольняла 
б інтереси особи та потреби кожної людини і держави в цілому;  

 підвищення освітнього і культурного рівня суспільства, створення 
умов для навчання протягом усього життя;  

 піднесення вищої освіти України до рівня вищої освіти розвинутих 
країн світу та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство 
[Вища освіта України, 2004]. 

Стратегічними завданнями реформування вищої освіти в Україні є 
трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. Цей 
трансформаційний процес має базуватися на таких засадах, як:  

1) національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у збереженні і 
примноженні національних освітніх традицій. Вища освіта покликана 
виховувати громадянина держави Україна, гармонійно розвинену 
особистість, для якої потреба у фундаментальних знаннях та підвищенні 
загальноосвітнього і професійного рівня асоціюється зі зміцненням своєї 
держави;  

2) розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватись законам 
ринкової економіки, тобто закону розподілу праці, закону змінності праці 
та закону конкуренції, оскільки економічна сфера є винятково важливою у 
формуванні логіки суспільного розвитку. Водночас необхідно враховувати 
при цьому не менш важливі чинники – соціальні, політичні, духовного 
життя, суспільної свідомості, культури та морально-психологічних 
цінностей; 

3) розвиток вищої освіти розглядається у контексті тенденцій 
розвитку світових освітніх систем, у т. ч. європейських [Державна 
програма…, 1994]. 
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Стає усе більш очевидним, що необхідна розробка довгострокової 
програми структурної адаптації національної освітньої політики до нових 
міжнародних умов.  

У цьому контексті реформування вищої освіти України бажано 
проводити з урахуванням вимог Міжнародної стандартної класифікації 
занять (ISCO-88 (МСКЗ)), Міжнародної стандартної класифікації освіти 
(ISCED-97 (МСКО)), Міжнародного стандарту якості серії ISO 9000 та 
вимог, критеріїв і стандартів, які узгодили країни – учасниці Болонського 
процесу. 

Оскільки, варто нагадати, що основні цілі Болонського процесу 
зводяться до наступного:  

 побудова Європейського простору вищої освіти як передумови 
розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування;  

 посилення міжнародної конкурентоспроможності як національних, 
так і в цілому європейської систем вищої освіти;  

 досягнення більшої сумісності та порівнянності систем вищої 
освіти;  

 формування та зміцнення інтелектуального, культурного, 
соціального та науково-технічного потенціалу окремих країн та Європи в 
цілому;  

 підвищення визначальної ролі університетів у розвитку 
національних і європейських культурних цінностей;  

 змагання з іншими системами вищої освіти за студентів, вплив, 
гроші та престиж [Андрущенко, 2004]. 

На нашу думку, участь вищої освіти України в Болонських 
перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових 
якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних 
стандартів якості вищої освіти. Орієнтація на Болонський процес не 
повинна призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. 

У контексті Болонського процесу Україна обрала наступні напрями 
розвитку вищої освіти в Україні: перший напрям – це розширення доступу 
до вищої освіти, другий – якість освіти й ефективність використання 
фахівців з вищою освітою і третій – це інтеграційні процеси.  

Варто зауважити, що реалізація другого напряму розвитку вищої 
освіти щодо поліпшення якості та ефективності використання фахівців з 
вищою освітою у контексті Болонського процесу, нами вбачається через 
реформування змісту вищої освіти та удосконалення інтеріоризації 
студентами-першокурсниками освітніх норм під час навчання у вищих 
закладах освіти. 

Другим, після виявлення філософії відповідної державної політики, 
важливим напрямом конкретизації філософських засад дослідження 
інтеріоризації студентством освітніх норм є дослідження сутнісного 
зв’язку процесів інтеріоризації та соціальної адаптації. Тут, як уже нами 
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зазначалося вище, слід не лише розрізняти ці процеси, але й бачити між 
ними важливу взаємозалежність. 

Важливе місце, на думку І. Милославової, займають засоби адаптації, 
до яких відносять соціальні стандарти, стереотипи, захисні механізми, які 
необхідні людині для ефективної адаптації [Милославова, 1973: с. 16-32]. 
Ці засоби адаптації є передусім засобами інтеріоризації – адже якщо не 
зрозуміти логіку здійснення людиною інтеріоризації і не врахувати її у 
організації успішної адаптації, то усі зовнішні зусилля можуть виявитися 
марними. Так, університет, держава і суспільство можуть забезпечувати 
якнайкращі умови навчання, однак, якщо сам студент не зможе або не 
захоче ними скористатися, за нього це не зробить ніхто. 

Часто-густо ці нюанси здійснення соціальної адаптації взагалі 
випадають з уваги дослідників, а якщо все ж потрапляють у фокус 
наукових досліджень, то, як правило, розглядаються лише під 
психологічним або педагогічним кутом зору, а загальна філософська 
картина інтеріоризації як основи особистісного включення у соціальну 
адаптацію так і не розробляється. 

Психологи при дослідженні проблеми адаптації особистості 
зосереджують свою увагу на закономірностях психічних процесів, 
психічних станів і розвитку в адаптаційний період щодо якісних 
перетворень основних її психологічних параметрів. 

Одним із осередків дослідження проблем соціальної адаптації є 
Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України у м. Києві, а 
провідним вченим, який тривалий час займається проблемами соціалізації 
та адаптації є М. Лукашевич. Цей дослідник здійснив важливі дослідження, 
які створюють необхідні передумови для формулювання філософських 
висновків щодо ролі інтеріоризації у здійсненні соціально-адаптивних 
процесів. 

Так, у своїх працях М. Лукашевич розробляє адаптивно-розвиваючу 
концепцію соціалізації, яку створено з метою дослідження місця і ролі 
виховання у здійсненні соціалізації особистості. Сутність адаптивно-
розвиваючої концепції соціалізації полягає в розгляді соціалізації «як 
взаємодії людини, що триває все її життя, з навколишнім середовищем 
шляхом (за допомогою) адаптації, що змінюють одна одну, у кожній зі 
сфер її життєдіяльності. Будь-яка адаптація, як особлива діяльність 
людини, що пов’язана із засвоєнням чергової нової соціальної ситуації, 
додає їй соціального досвіду і тим самим підвищує рівень її соціалізації. 
Подальша адаптація індивіда, спираючись на новий, вищий рівень його 
соціалізації, відбувається ефективніше, уможливлюючи його швидше 
підняття на чергову сходинку соціалізації» [Лукашевич, 1992]. На нашу 
думку, дана концепція має інноваційний характер та слугує 
методологічною основою для нашого дослідження соціальної адаптації 
студентів до навчання у вищих закладах освіти. 
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Таким чином, особливої уваги держави і громадськості, насамперед 
професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти, на нашу 
думку, потребує студентська молодь, яка через кілька років становитиме 
«ядро» української національної інтелігенції. Сьогоднішні студенти – це 
майбутні працівники владних структур, державні діячі, фахівці і галузі 
ринкової економіки, носії інтелектуального потенціалу початку ХХІ 
століття, творці нових здобутків національної культури. Щоб нинішні 
студенти виправдали своє високе покликання, необхідне реформування 
життя вищого закладу освіти, докорінне поліпшення виховного процесу.  

На нашу думку, глибокого переосмислення потребують мета і 
завдання виховного впливу на студентську молодь, провідні теоретико-
методологічні принципи, зміст та форми організації виховної діяльності 
вищих закладів освіти, зокрема усіх їхніх підрозділів і структур. 

Третім напрямом філософського осмислення завдань інтеріоризації 
студентством освітніх норм, а відповідно і пріоритетним завданням у 
вихованні підростаючих поколінь, зокрема студентської молоді, є 
формування світогляду. В Державній національній програмі «Освіта 
Україна XXI століття» підкреслюється: «Національне виховання в 
Українській державі має бути спрямоване на формування в молоді та дітей 
світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, 
звичаїв, інших соціальне значущих надбань вітчизняної і світової духовної 
культури» [Державна програма…, 1994]. Дуже важливо під час навчання у 
вузі, зокрема під час позакласних занять зі студентами, надавати всьому 
навчально-виховному впливу на студентську молодь світоглядної 
спрямованості. Це – пріоритетне завдання всієї багатогранної діяльності 
адміністрації, професорсько-викладацького складу, методистів, соціальних 
педагогів і психологів, керівників колективів.  

Світогляд молоді й культура, як національна, так і світова – це 
фундаментальні поняття, тісно пов’язані між собою. Вся історія людства, 
розвитку національних систем освіти і виховання переконує в тому, що 
світогляд молоді формується на основі здобутків сучасної цивілізації, 
надбань культури рідного та інших народів. 

Суспільна значущість проблеми формування світогляду 
зумовлюється насамперед його фундаментальною роллю в житті, 
духовному світі кожного студента, підростаючого покоління, всієї нації. 

Інтерес в нашому науковому дослідження до питання формування 
світогляду студентів пов’язаний з тим, що зросли вимоги суспільства до 
випускників вищих закладів освіти з формування в них наукового 
світогляду у процесі навчально-наукової та пізнавальної діяльності, 
професійної підготовки, громадської діяльності та морального 
вдосконалення. Оскільки формування світогляду студентів спрямоване на 
глибше осмислення ними своєї природи, духовності, а відтак – і більш 
раціональне, чуйне ставлення до зовнішнього світу, збереження і 
примноження його багатств, його неповторності. Все це створює необхідне 
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ціннісно-світоглядне підґрунтя для інтеріоризації студентством власне 
освітніх норм. 

Дієвим засобом формування світогляду майбутніх спеціалістів є 
створення інтелектуально-духовного університетського середовища, де 
викладачі обізнані з високою наукою, філософською та психологічною 
культурою, є світоглядно автономними, а тому студенти перебувають під 
впливом сильної мотивації до самоосвіти та саморозвитку, до активної 
інтеріоризації освітніх норм, а отже й до ефективнішої соціальної адаптації 
до умов навчання у вищих закладах освіти. Нагальна потреба у 
визначеності проблеми світогляду майбутніх фахівців з вищою освітою 
викликана необхідністю інтеграції вищої освіти України в єдиний світовий 
освітній простір.  

Власне формування світогляду студентів при досягненні 
інтеріоризації студентами освітніх норм в умовах навчання у вищих 
закладах освіти тісно пов’язане із соціалізацією.  

Теоретико-методологічне обґрунтування видів соціальної адаптації 
студентів-першокурсників було зроблено у праці Г. Левківської, 
В. Сорочинської, В. Штифурака [Левківська, 2001]. Автори поділяють 
соціальну адаптацію на: нормальну адаптацію, мішану, девіантну, 
патологічну та дезадаптацію. Все це створює сприятливі передумови для 
розробки філософського рівня виявлення специфічних умов інтеріоризації 
студентством освітніх норм – і аналогічних вищезазначеним соціально-
адаптивним різновидів інтеріоризації: нормальну інтеріоризацію, мішану, 
девіантну, патологічну та деінтеріоризацію. 

У практиці роботи куратора, викладачів, практичного психолога та 
соціального педагога ми зустрічали прояви як нормальної адаптації, так і 
нормальної (стандартної) інтеріоризації, коли студент має гарну успішність 
у навчанні, вирізняється громадською активністю, працелюбністю, 
ввічливістю, відповідальністю.  

Мішаний вид соціальної адаптації студентів до умов навчання ми 
можемо спостерігати у процесі навчально-виховної роботи у вищих 
закладах освіти, коли студент частково стурбований ситуативними 
навчальними проблемами, але одночасно стоїть перед конструктивними 
завданнями з очікуванням соціальних ролей. В даній ситуації ефективно 
використовуються пізнавальні здібності студента та соціальний досвід. 
Студент при цьому може проявляти захисну агресивність, як нахил до 
самовиправдання (шляхом раціоналізації), звинувачення інших 
(використовуючи механізми проекції і атрибуції). У випадку захисної 
адаптації це «відверто» захисний комплекс; незахисна адаптація – це 
комплекс незахисних механізмів, і в третьому випадку – це мішані 
(захисно-незахисні) комплекси [Левківська, 2001]. У кожному випадку 
інтеріоризація має характер часткового сприйняття соціальних норм, а 
саме – на основі їхнього відбору, суб’єктивної селекції. З одного боку, це 
означає часткове незасвоєння всього пакету освітніх норм, але з іншого – 
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те, що ті норми, які все ж були інтеріоризовані, мають високий ступінь 
осмисленого сприйняття студентом, вони були сприйняті як свої не 
автоматично і майже бездумно, а в результаті критичного відбору. Тому 
цей вид інтеріоризації, попри видиму його неповноту, має надзвичайно 
важливе значення для подальшої позитивної динаміки процесів 
інтеріоризації, а крім того, свідчить про значну глибину процесів 
інтеріоризації. 

Ще одним видом соціальної адаптації є девіантна адаптація. Під 
девіантною адаптацією розуміють такий вид адаптації, який забезпечує 
задоволення потреб студента в даній групі або соціальному середовищі, 
при цьому очікування інших учасників соціального процесу не 
виправдовуються такою поведінкою. Вона буває: 

1) неконформістська – тобто такий процес адаптації студента до 
навчання, завдяки якому він долає внутрішньогрупову проблемну ситуацію 
незвичайними для членів цієї групи способами та шляхами, і внаслідок 
цього опиняється в конфліктних відношеннях з нормами групи і їхніми 
носіями. У нього виникають нові проблемні ситуації, які вимагають нових 
адаптивних механізмів і поведінки. 

2) конформістська – коли студент повністю приймає соціальні 
норми групи. 

Цей вид адаптації постає як більшою мірою негативний, однак 
пов’язаний з ним різновид інтеріоризації може бути значно більш 
перспективний і важливий. Адже більшість оригінально мислячих і 
креативних студентів саме внаслідок своєї нестандартності можуть 
виглядати диваками чи взагалі мало соціалізованими персонажами. Досить 
згадати ганебно слабкі освітні успіхи Альберта Ейнштейна. Такі люди 
погано адаптуються, але вони можуть створювати зразки, які ляжуть в 
основу майбутньої адаптації для інших. Не обов’язково бути схожим на 
усіх, адже можливо, що усі захочуть бути схожим на тебе. Цей різновид 
адаптації слід розглядати під кутом зору досліджень Макса Вебера – 
харизматичного типу панування, коли харизматичний лідер якраз і постає 
як зовсім нетипова особистість [Вебер, 2013]. Таким чином, девіантна 
інтеріоризація може мати дуже велике позитивне значення. 

З іншого боку, не можна кожного девіантно-адаптованого студента, 
якому властива девіантна, нетипова інтеріоризація освітніх норм 
сприймати автоматично як потенційного генія. Все ж слід визнати, що 
серед девіантних особистостей більшість залишаються просто невдахами. 
Варто звернути увагу на той натяк, який дає дослідження Чезаре Ломброзо 
збігу формальних ознак відхилення від норми у геніїв та безумців і 
злочинців [Ломброзо, 1996] – хоча усі генії у чомусь безумці (виступаючи 
проти традиційного здорового глузду) і злочинці (проти усталених норм у 
мистецтві чи науці), але далеко не всі відхилення від норми є ознакою 
здатності особистості до наукових чи мистецьких відкриттів, а переважно 
просто свідчать про асоціальну поведінку. 
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Аналізуючи види соціальної адаптації, потрібно відмітити наявність 
рідкісного у практиці навчально-виховної роботи педагогів, проте 
важливого виду адаптації – патологічна адаптація. Під патологічною 
адаптацією вчені розуміють соціально-психологічний процес (активність 
студентів в соціальних ситуаціях), який повністю або частково 
здійснюється за допомогою патологічних механізмів і форм поведінки і 
призводить до утворення патологічних комплексів характеру, які входять 
до складу невротичних психопатичних синдромів. У процесі патологічної 
адаптації використовуються захисні механізми, які виводять поведінку 
особистості за рамки нормальної. Така патологічна адаптація 
супроводжується завжди високим ступенем патологічної інтеріоризації, 
адже нетипова і нерідко соціально деструктивна поведінка особистості є 
наслідком некоректного сприйняття норм. Якщо девіантна інтеріоризація 
означає по суті заміну стандартних норм специфічними їхніми 
замінниками, то у випадку патологічної інтеріоризації йдеться, на нашу 
думку, про хибні механізми засвоєння стандартних норм. Наприклад, коли 
освітня дисципліна сприйматиметься у форматі садо-мазохістських 
взаємин. Такий формат інтеріоризації є доволі поширеним у культурі 
загалом, а не лише в освіті, про що свідчать, як класичні дослідження у 
галузі психоаналізу, зроблені Зігмундом Фрейдом [Фрейд, 2001] та 
Еріхом Фроммом [Фромм, 2004], так і деякі сучасні дослідження 
вітчизняних авторів, таких як, наприклад, І. Сайтарли [Сайтарлы, 2012]. 
Така патологічна інтеріоризація освітніх норм, мабуть видається також 
успішною, однак її наслідками стають не лише хибне тлумачення цих 
норм, але й, як правило, відтворення самого патологічного механізму такої 
інтеріоризації – ті хто сприймають освітній процес як садизм, самі стають у 
майбутньому нерідко ще більш послідовними і переконаними садистами у 
своїй професійній діяльності. 

І на завершення аналізу видів соціальної адаптації варто зазначити 
найрозповсюдженіший у практиці виховання студентів вид адаптації – 
дезадаптація. Дезадаптація в звичних умовах навчання студента може 
обумовлюватися розпадом стереотипної системи відносин, втратою 
значимих цінностей, неможливістю досягнення поставлених цілей тощо. 
Супроводжуються дезадаптовані стани негативними емоціями, 
переживаннями, нездатністю реально оцінити ситуацію, невміння знайти 
раціональний вихід із складного становища. Психічна дезадаптація може 
бути пов’язана з порушенням сприйняття простору і часу, з появою 
марень, брехливих суджень, руйнування ціннісних ідей, тривожності, 
страху (фобії), емоційної мобільності, суїциду, фрустрації. Стани 
дезадаптації, які перешкоджають пристосуванню до нових умов життя, 
можуть викликати порушення характеру, емоційну неврівноваженість, 
агресивність, депресію, стрес.  

Відповідно, дезадаптація не лише супроводжується але, як правило, 
має своєю причиною деінтреріоризацію, тобто втрату набутих раніше 
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соціальних норм, які виконували інтегруючу функцію: як до 
функціонування світогляду і психіки особистості загалом, так і до 
інтеграції нових соціальних норм у загальну нормативно-мотиваційну 
структуру особистості. Така деінтеріоризація супроводжується, як правило, 
депривацією яка є прямим наслідком і зовнішнім проявом – коли 
особистість відчуває втрату раніше набутого, як втрату власної 
ідентичності. Втім, деінтеріоризація має також свої позитивні сторони на 
відміну від дезадаптації. Так, нерідко прийняття нових соціальних норм 
потребує відмови від старих. У найбільш радикальних випадках мова може 
навіть йти про «переоцінку усіх цінностей», як називав цей процес Фрідріх 
Ніцше [Ніцше, 2002]. Однак, у освітньому процесі до таких крайнощів, як 
правило, не доходить, хоча часткова деінтеріоризація відбувається 
постійно, не призводячи при цьому до дезадаптації. Навпаки, часто 
успішна адаптація потребує часткової де інтеріоризації, як умови успішної 
інтеріоризації нових освітніх норм. 

Таким чином, інтеріоризація студентської молоді є способом 
взаємодії студента і соціального середовища, в процесі якої кожна з цих 
систем знаходиться у діалектичній залежності. Вона залежить від: 
різноманітності засобів передачі інформації про соціальне середовище; 
способів встановлення з соціальним середовищем позитивних зв’язків. 
Метою інтеріоризації студентською молоддю соціальних норм є – 
формування світогляду майбутніх спеціалістів, створення інтелектуально-
духовного університетського середовища, де студенти перебувають під 
впливом сильної мотивації до самоосвіти та саморозвитку, до активної 
інтеріоризації освітніх норм, а отже й до ефективної соціальної адаптації 
до умов навчання у вищих навчальних закладах.  
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УДК 94:329.78(477) «199» 
Ігор Гайдаєнко 

 
ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА  

В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 90-Х РОКІВ ХХ СТ.) 
 

У перехідних суспільствах, де відбуваються радикальні зміни в громадсько-політичному 
житті, економіці, існують глибокі відмінності у поглядах різних вікових генерацій на ідеологію, 
ціннісні орієнтації, майбутній розвиток країни, молодь є носієм свідомості, яка відповідає 
потребам соціальних змін, поступу суспільства до якісно іншого стану. Від участі нового 
покоління громадян в державному управлінні, політиці та громадській діяльності залежить 
майбутнє держави і суспільства, становлення демократії і громадянських свобод, 
інтенсивність і спрямування реформ, напрями зовнішньої політики тощо. Активність молоді 
визначає позиція держави – ставлення до молодого покоління, розуміння його проблем, інтересів, 
запитів, потреб, взаємодія з молоддю. Невипадково молодіжна політика в Україні визначена 
законодавством, як один із найважливіших, пріоритетних і специфічних напрямів діяльності 
держави та її органів. Її метою проголошувалося створення умов і соціальних гарантій для 
соціального становлення й розвитку молодих громадян, їх реалізації, як в особистих, так і 
суспільних інтересах. 

Із проголошенням незалежності України перед українською владою постала проблема 
формування національної моделі державної молодіжної політики, вироблення механізмів 
взаємодії держави і молодіжного руху, соціального захисту молоді, вирішення соціально-
економічних та політичних проблем молоді, залучення молоді до участі в державному та 
суспільно-політичному житті.  

Ключові слова: молодь, молодіжний рух, молодіжні організації, молодіжні об’єднання, 
державна молодіжна політика. 

 
В переходных обществах, где происходят радикальные изменения в общественно-

политической жизни, экономике, существуют глубокие различия во взглядах различных 
возрастных генераций на идеологию, ценностные ориентации, будущее развитие страны, 
молодежь является носителем сознания, которая отвечает потребностям социальных 
изменений, развития общества в качественно иное состояния. От участия нового поколения 
граждан в государственном управлении, политике и общественной деятельности зависит 
будущее государства и общества, становления демократии и гражданских свобод, 
интенсивность и направление реформ, направления внешней политики и тому подобное. 
Активность молодежи определяет позиция государства - отношение к молодому поколению, 
понимание его проблем, интересов, запросов, потребностей, взаимодействие с молодежью. 
Неслучайно молодежная политика в Украине определена законодательством, как один из 
важнейших, приоритетных и специфических направлений деятельности государства и его 
органов. Ее целью провозглашалось создание условий и социальных гарантий для социального 
становления и развития молодых граждан, их реализации, как в личных, так и общественных 
интересах. 

С провозглашением независимости Украины перед украинской властью стоит проблема 
формирования национальной модели государственной молодежной политики, выработка 
механизмов взаимодействия государства и молодежного движения, социальной защиты 
молодежи, решения социально-экономических и политических проблем молодежи, привлечение 
молодежи к участию в государственном и общественно-политической жизни. 

Ключевые слова: молодежь, молодежное движение, молодежные организации, 
молодежные объединения, государственная молодежная политика. 

 
In transitional societies where radical changes in social and political life, economy are flow 

there are profound differences in the views of different age generations ideology, values, the future 
development of the country, youth is the bearer of consciousness that meets the needs of social change, 
progress of society to a qualitatively different state. From the participation of the new generation of 
citizens in government, politics and social activities influence the future of the state and society of 
democracy and civil liberties, the intensity and direction of reform, foreign policy directions and more. 
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Youth Activity determines the position of the state - the attitude to the younger generation, 
understanding their problems, interests, needs, requirements, interaction with young people. It is no 
coincidence youth policy in Ukraine is defined by law as one of the most important priorities and 
specific areas of the state and its agencies. It aims proclaimed the creation of conditions and social 
security for social formation and development of young people and their implementation, as a private, 
and public interest. 

With the declaration of independence of Ukraine to the Ukrainian authorities faced the problem 
of forming a national model of state youth policy, development of mechanisms of interaction between 
state and youth movements, social protection of youth, address socio-economic and political problems 
of youth, attracting young people to participate in public, social and political life. 

Key words: youth, youth movement, youth organizations, youth groups, state youth policy. 
 
Постановка проблеми. У другій половині 90-х років ХХ ст. 

продовжується розвиток молодіжного руху в Україні. На законодавчому 
рівні держава намагається урегулювати взаємовідносини з молодіжними 
організаціями. Аналіз процесів у даному середовищі у другій половині 90-х 
років ХХ ст. дозволить здійснювати ефективнішу державну молодіжну 
політику, яка значно активізує участь молоді в суспільно-політичних 
процесах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найґрунтовніше 
дослідження молодіжного законодавства України належать Є. Бородіну, 
О. Корнієвському, В. Литвину, А. Русначенку та ін. 

І. Курас, О. Бойко, М. Головатий, Д. Князевич займалися питаннями 
суспільно політичних настроїв та участі в них молодіжних організацій та 
рухів, а також питаннями їх історії та розвитку періоду 90-х років ХХ ст. 
Висвітленням питання створення та функціонування нових партій в 
Україні та участі в них молоді та аналізу нормативно-правової бази 
присвятили свої роботи О. Гарань та В. Головенько та ін. 

Мета написання статті є висвітлення молодіжної політики в 
Україні у другій половині 90-х років ХХ ст., та законодавчої бази, яка 
формувалася для підтримки молоді та молодіжних організацій у даний 
період. 

Виклад основного матеріалу. У будь-якій правовій державі основою 
державної молодіжної політики є молодіжне законодавство. В Україні в 90-
ті роки ХХ ст. питання співпраці держави із громадськими молодіжними 
об'єднаннями, вирішення соціальних питань молодіжної аудиторії, дозвілля, 
зайнятості, громадянського виховання молоді не були регламентовані ані 
законодавчими документами, ані досвідом роботи в умовах 
багатопартійності. Тому свою діяльність у сфері молодіжної політики вищі 
органи законодавчої та виконавчої влади розпочали із розробки її 
законодавчої бази [Князевич, 2002: c.145]. 

У 1996 р. Міністерство України у справах молоді і спорту взялося за 
підготовку проекту Національної комплексної програми «Молодь 
України» і надало вже готовий проект програми для обговорення 
учасниками Конгресу української молоді «Молодь за соціальний прогрес і 
злагоду в суспільстві», що відбувся в Києві 26–28 травня 1997 р. 
Міністерство зробило спробу внести проект програми на розгляд вищого 
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законодавчого органу і затвердити її законом України. Однак, цей процес 
дещо затягувався, що ставило під загрозу прийняття програми. Тому, 20 
березня 1998 р. програму було затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України «Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо 
реалізації державної молодіжної політики в Україні («Молодь України»)» 
[Постанова Кабінету Міністрів України №348, 1998]. 

Програмою серед найважливіших завдань у сфері молодіжної 
політики визначалися: сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, 
виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання 
активно сприяти утвердженню державності в Україні; сприяння реалізації 
творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення і самореалізації, 
формування морально-правової культури та профілактика негативних 
явищ у молодіжному середовищі; створення сприятливих умов для 
повноцінної соціалізації та активного залучення молоді до соціально-
економічного, політичного та культурного життя суспільства, подолання її 
соціально-політичної апатії. Щодо молодіжних організацій постанова 
передбачала: надання організаційної, методичної, правової і фінансової 
підтримки молодіжним громадським організаціям і їхніх програм; 
проведення конкурсів, фестивалів, олімпіад і виставок, які 
пропагуватимуть б винахідницьку, конструкторську, мистецьку діяльність 
молоді; створення в Києві Центру молодіжних організацій 
України, інформаційного банку даних «Обдарованість»; активізація 
роботи в сфері міжнародного молодіжного співробітництва та ін. 
[Постанова Кабінету Міністрів України №348, 1998]. 

З метою залучення молоді до громадського життя, покращення 
державної молодіжної політики, 18 червня 1999 р. Уряд України прийняв 
постанову «Про стан реалізації державної молодіжної політики» 
[Постанова Кабінету Міністрів України №1059, 1999]. Вона передбачала 
проведення культурно-виховної роботи серед молоді і патріотичне 
виховання молоді; забезпечення фінансової підтримки реалізації 
молодіжної політики та діяльності молодіжних і дитячих громадських 
організацій; організаційну та фінансову підтримку 150 програм 
молодіжних громадських організацій, спрямованих на подолання 
безробіття молоді, боротьбу з негативними проявами у молодіжному 
середовищі, патріотичне та духовне виховання молодих людей; проведення 
Всеукраїнської конференції «Погляд у XXI століття: Всеукраїнський 
форум молодої еліти» та V Світового конгресу українських молодіжних 
організацій. 

19 червня 1999 р. Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження 
про відзначення 27 червня Дня молоді. З метою привернення уваги молоді 
до проблем розбудови правової держави і залучення її до державотворчих 
процесів планувалося проведення зустрічей із представниками молодіжних 
громадських організацій, благодійних фондів, творчих спілок, діяльність 
яких спрямована на підтримку молоді, молодими сім'ями; проведення 
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молодіжних мистецьких заходів, фестивалів молодих виконавців, виставок 
молодих художників, спортивно-мистецькі молодіжні свята та ін. 
[Постанова Кабінету Міністрів України №584, 1999]. 

Успішна реалізація законодавчих і нормативно-правових актів 
дозволила б вирішити багато проблем молоді, а молодіжний рух став би 
впливовим фактором суспільного життя. Однак, українська молодіжна 
політика не мала дієвих механізмів їх реалізації. Через відсутність 
бюджетних коштів дія низки положень Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» було законодавчо 
призупинено, а в інших випадках вони або практично не виконувалися, або 
виконувалися лише частково. Це стосувалося надання пільгових кредитів 
на житло і навчання; дотацій і субсидій молодіжним організаціям; надання 
у безоплатне користування будинків, споруд, земельних ділянок для 
ведення статутної діяльності, створення Національного центру 
громадських молодіжних та дитячих організацій та ін. 

Важливою частиною державної молодіжної політики було створення 
мережі державних інституцій, відповідальних за формування й реалізацію 
молодіжної політики. 

Указом Президента України 4 грудня 1996 р. Міністерство України у 
справах молоді і спорту було ліквідовано, а на його місці створено 
Міністерство України у справах сім'ї та молоді [Указ Президента України 
№1164/96, 1996]. Нове Міністерство, згідно з положенням, забезпечувало 
проведення у життя державної політики з питань сім'ї, жінок, молоді та 
дітей, здійснювало керівництво і несло відповідальність за доручену йому 
сферу управління. Тобто, йшлося про єдину політику, в якій молоді та 
дітям відводилися далеко не перші місця. 

Основними завданнями міністерства у сфері молодіжної політики 
були: 1) підготовка разом з іншими центральними органами виконавчої 
влади науково обґрунтованих пропозицій щодо її формування; 
2) розроблення та контроль за виконанням цільових програм; 
3) проведення експертизи законів, інших актів законодавства у цій сфері; 
4) розроблення і забезпечення реалізації разом з іншими центральними і 
місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на поліпшення 
становища сім'ї, жінок, молоді та дітей; 5) координація діяльності 
центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення прав 
та інтересів сім'ї, жінок, молоді та дітей; 6) здійснення міжнародного 
співробітництва [Указ Президента України №1164/96, 1996]. В ході 
адміністративної реформи, яка передбачала зменшення кількості 
міністерств та чиновників, 13 березня 1999 р. Президент України своїм 
Указом створив на базі Міністерства України у справах сім'ї та молоді 
однойменний Державний комітет [Указ Президента України №250, 1999]. 
Цей акт започаткував період перманентних реорганізацій відповідального 
за молодіжну політику керівного владного органу держави. Затверджене 
Указом Президента України від 16 червня 1999 р. Положення про 
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Державний комітет зберігало за ним майже всі права, які мало попереднє 
міністерство [Указ Президента України №664/99, 1999]. 

Підготовкою актів законодавства щодо забезпечення розвитку 
державної молодіжної політики в Україні опікувалась, створена в травні 
1990 р., постійна Комісія Верховної Ради України у справах молоді. У 
травні 1994 р. було змінено її назву на постійна Комісія з питань молоді, 
спорту і туризму, а влітку 1997 р. її було реформовано у відповідний 
Комітет парламенту [Безулік, 1996: с.11]. 

До відання Комісії належали питання здійснення Декларації про 
загальні засади державної молодіжної політики в Україні, Закону України 
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 
інших законодавчих актів, що безпосередньо відносилися до сфери 
діяльності комісії; визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку 
державної молодіжної політики, фізичної культури і спорту, туризму; 
підготовка законодавчих актів з питань державної молодіжної політики, 
фізичної культури і спорту, туризму; визначення державних бюджетних 
асигнувань на функціонування і розвиток державної молодіжної політики, 
фізичної культури і спорту; розробка пропозицій щодо структури і 
персонального складу державних органів управління сферами молодіжної 
політики, фізичної культури і спорту, туризму; попередній розгляд і 
підготовка пропозицій щодо загальнонаціональних та регіональних 
програм; розгляд питань взаємовідносин України та інших країн у сферах 
реалізації молодіжної політики, фізичної культури і спорту, туризму тощо 
[Білий, 1997: с. 8-9]. 

Указом Президента України 3 грудня 1995 р. було створено 
Національну раду з питань молодіжної політики 
[Указ Президента України № 1129/95, 1995]. Національна рада була 
координуючим та консультативно-дорадчим органом при Президентові 
України, покликаним сприяти постійному вдосконаленню державної 
молодіжної політики, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, 
пов'язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах життя суспільства і 
держави. 

Основними завданнями Ради були вивчення, прогнозування 
соціальних та морально-політичних процесів у молодіжному середовищі; 
визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямків державної 
молодіжної політики, концептуальних засад зміцнення правових та 
матеріальних гарантій молоді; участь у підготовці проектів законодавчих 
та інших нормативних актів, республіканських програм з питань, 
віднесених до компетенції Ради; координація дій центральних, місцевих 
органів державної виконавчої влади та господарських органів з питань 
здійснення прав і свобод молоді, участі її у політичному, економічному, 
духовному становленні держави [Білий, 1997: с. 13]. 

Очолювали Національну раду з питань молодіжної політики по черзі 
Глави Адміністрації Президента України Д. Табачник, Є. Кушнарьов, 
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В. Медведчук. До її складу входили Голова Комітету Верховної Ради 
України з питань молоді, спорту і туризму, 11 Міністрів чи їх заступників, 
які займалися вирішенням проблем молоді в Україні, 10 керівників 
всеукраїнських громадських молодіжних і дитячих організацій 
[Головенько, 1995: с. 7]. На засіданнях Національної ради з питань 
молодіжної політики обговорювалися нормативно-правові акти у сфері 
молодіжного руху в Україні, шляхи вирішення соціально-економічних 
проблем молоді, заходи щодо розвитку і консолідації українського 
молодіжного руху. 

На рівні областей, міст, районів розроблялися програми соціальної 
адаптації молоді та її розвитку; положення про органи державного 
управління, що мали стати відповідальними за провадження державної 
молодіжної політики в регіонах, деякі матеріали з досвіду роботи та 
методичні рекомендації щодо її провадження. Разом з тим, створювалися 
комітети, відділи у справах молоді як структурні підрозділи виконкомів 
рад народних депутатів відповідних рівнів. Все це фактично й 
започаткувало державну молодіжну політику на місцях. 
[Перепелиця, 2001: с. 64]. 

Протягом другої половини 1990-х рр. відбувалося формування 
системи державних органів, що відповідали за проведення молодіжної 
політики, визначалися їх завдання та повноваження. Після низки реформ у 
цій сфері, в 1999 р. у структурі обласних державних адміністрацій були 
створені управління у справах сім'ї та молоді, а в районних державних 
адміністраціях – окремі відділи у справах сім'ї та молоді. Виключенням 
були лише районні державні адміністрації в м. Києві, де діяли відділи у 
справах сім'ї, молоді та спорту, що поєднували сімейно-молодіжну і 
спортивну діяльність [Бородін, 2006: с. 345]. 

Основними завданнями соціальних служб для молоді були: 
реалізація державної молодіжної політики щодо соціального становлення 
та розвитку молоді; надання інформаційної, правової, психолого-
педагогічної, медичної та інших форм допомоги молоді; проведення 
заходів з метою попередження та подолання негативних явищ у 
молодіжному середовищі; здійснення соціальної опіки окремих категорій 
молоді, зокрема інвалідів і сиріт; встановлення та зміцнення зв'язків з 
соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну 
систему соціальної роботи з молоддю. 

Станом на 1995 р. на обласному рівні функціонувало 13 структур у 
справах молоді, 14 – у справах молоді і спорту. На міському і районному 
рівнях було створено 422 підрозділи у справах молоді і спорту, 208 – у 
справах молоді. У серпні 1998 р. діяли Український державний центр 
соціальних служб для молоді, Республіканський Автономної Республіки 
Крим, 24 обласних, Київський та Севастопольський міські, 253 районних, 
118 міських та 25 районних у містах центрів соціальних служб для молоді. 
Тоді ж в Україні діяло близько 700 служб у справах неповнолітніх, понад 
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70 притулків для неповнолітніх, більш ніж 80 дитячих будинків сімейного 
типу [Безулік, 1996: с. 14-15]. 

До кінця 1990-х років в Україні було створено підрозділ органу 
законодавчої влади, низку органів виконавчої влади та підрозділи в 
органах місцевого самоврядування, що забезпечували реалізацію 
державної молодіжної політики. Станом на 1999 р. серед них були: 

 Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, 
фізичної культури і спорту; Комісії верховної ради АР Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад народних депутатів з питань 
молоді; Комісії районних і міських (міст обласного підпорядкування) рад 
народних депутатів з питань молоді; 

 Національна рада з питань молодіжної політики при Президентові 
України; Ради з питань молодіжної політики при Раді міністрів АР Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 

 Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України; 
Український молодіжний центр; Український інститут соціальних 
досліджень; Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді АР Крим, 
управління у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадміністрацій; Відділи у справах сім'ї та 
молоді районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад 
народних депутатів; 

 Український державний центр соціальних служб для молоді; 
обласні центри соціальних служб для молоді; районні та міські центри 
соціальних служб для молоді; 

 Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву; регіональні 
відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. 

З метою підвищення політичної і громадської активності молоді 
розробники молодіжного законодавства вважали за необхідне широке 
залучення молоді до формування органів самоврядування і державного 
управління, участі у вирішенні всіх державних і суспільних справ; 
створення умов для формування і розвитку політичної культури молоді, її 
світогляду, залучення юнаків та дівчат до активної громадсько-політичної 
діяльності на засадах широкого політичного плюралізму, гуманізму та 
демократії; надання молодим людям, можливості користуватися 
інформацією, а також мати власні засоби інформації; підтримка діяльності 
молодіжних партій і громадських організацій, а також «дорослих» 
структур, що сприяють активній політичній і громадській діяльності 
молоді [Головатий, 1993: с. 136-137]. 

Завдяки державній підтримці, кількість молодіжних організацій в 
Україні до середини 1990-х рр. збільшилась удвічі. На кінець 1996 р. 41 
молодіжне об'єднання мало статус всеукраїнського і декілька сотень – 
регіональних молодіжних структур. Однак, соціологічні дослідження 
Інституту проблем молоді, які проводилися в жовтні 1995 року показали, що 
лише 5,3% опитаних молодих людей брали участь у діяльності молодіжних 
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структур. Із майже 10 мільйонів молодих людей, що проживали в Україні, 
участь у діяльності політичних партій і громадських організацій брали лише 
150 тисяч юнаків і дівчат [Головенько, 1995: с. 102].  

В наступні роки підтримка молодіжного руху державою посилюється. 
За офіційними даними, у 1999 р. органи державної влади тісно 
співпрацювали із 66 всеукраїнськими громадськими молодіжними та 
дитячими об’єднаннями. Кількість останніх в порівнянні з 1996 р. зросла 
вдвічі. Протягом 1997-1998 рр. держава разом із молодіжними і дитячими 
громадськими організаціями реалізувала близько 200 молодіжних програм 
[Постанова Кабінету Міністрів України №1059, 1998]. 

Незважаючи на складну політичну, економічну, соціальну ситуацію, 
в Україні відбувався розвиток молодіжного руху, збільшувалася кількість 
молодіжних організацій, розширювалася сфера їхньої діяльності. Вони 
виступали перманентною конструктивною опозицією до політико-владних 
структур, впливаючи на розвиток політичної системи і демократії, 
вирішення як молодіжних, так і загальних соціальних проблем, отримали 
частину повноважень офіційної влади у сфері формування й реалізації 
державної молодіжної політики. 

Найпоширенішими напрямами діяльності молодіжних організацій 
були: науково-просвітницька, благодійницька робота, політична, 
вирішення соціальних проблем окремих категорій молоді, національно-
патріотичне і релігійне виховання. За політичними поглядами, молодіжні 
організації України презентували майже увесь їх спектр, від ультраправих 
до ультралівих. Їх можна об’єднати за цією ознакою в п’ять основних 
течій: національно-радикальна (базувалася на засадах соціал-
націоналізму); національно-демократична (на засадах українського 
консерватизму, політичної концепції «державного самостійництва»); 
загальнодемократичну чи ліберально-демократичну; соціалістичну (на 
засадах ідей соціал-демократії); неокомуністичну (на комуністичних 
ідеологічних засадах). 

Характерними особливостями молодіжних організацій в Україні були: 
демократичність створення; різноманітність за напрямками діяльності та 
політичними уподобаннями; невелика чисельність; перевага на місцях 
регіональних молодіжних структур; прагнення консолідуватися; слабкий 
вплив у суспільстві й низький рівень представництва у владних структурах; 
нестабільне фінансове і матеріально-технічне забезпечення. В Україні було 
сформовано оригінальну модель державної молодіжної політики, що 
відрізнялася від молодіжної політики інших пострадянських країн. 
Зокрема, прийнято досить прогресивне молодіжне законодавство, створено 
низку державних органів та їх структурних підрозділів, які опікувались 
молодіжною проблематикою, вироблено механізми взаємодії держави й 
молодіжного руху, соціального захисту молоді, вирішення її соціально-
економічних та політичних проблем, залучення молоді до участі в 
державному й громадсько-політичному житті.  
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Отже, механізмами реалізації державної молодіжної політики в 
Україні у другій половині 90-х років ХХ століття були: прийняття 
законодавчих актів і рішень державних органів; проведення щорічних 
парламентських слухань про становище молоді та підготовки доповіді з 
цього питання Верховній Раді України, Президенту України; створення та 
діяльність органів державної влади та їх структурних підрозділів, які мали 
вирішувати проблеми молоді; створення соціальних служб для молоді та 
підготовка соціальних працівників; розробка і реалізація цільових 
комплексних молодіжних програм; виділення коштів на фінансування 
державної молодіжної політики; утворення спеціальних фондів; соціальний 
захист молоді та вирішення її соціально-економічних проблем та ін. Також 
слід зазначити, що через неналежне виконання молодіжного законодавства 
і молодіжних ініціатив даного періоду, обмежені фінансові можливості, 
інші об’єктивні й суб’єктивні фактори, більшість соціально-економічних, 
політичних та  культурних проблем молоді так і залишилися не 
вирішеними, а молодіжний рух не зайняв належного місця в суспільно-
політичному житті України. Громадська активність молоді продовжувала 
бути низькою, як і вплив на суспільно-політичні й економічні процеси. 
Через слабке представництво молоді в органах влади, вона не могла 
відігравати провідних ролей в управлінні країною й прийнятті важливих 
державних рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО РУХУ В 

УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 

У статті автор зробив спробу висвітлити та всебічно проаналізувати особливості 
становлення та розвитку студентського руху в демократичному українському суспільстві. 

Автор констатує, що членство в студентських громадських організаціях стимулює 
активність студентської молоді, сприяє формуванню лідерських якостей, дає змогу реалізувати 
себе як обдаровану і талановиту особистість. Студентські організації, відстоюючи інтереси 
студентства, зокрема щодо соціально-правового захисту, налагодження взаємодії з 
адміністрацією ВНЗ та органами державної влади, сприяють оптимізації навчально-виховного 
процесу, розв’язанню різноманітних проблем студентів, формуванню виваженої державної 
молодіжної політики.  

Доведено, що процес становлення та розвитку студентського руху в Україні у період 
незалежності був обумовлений суспільно-політичними та соціально-економічними 
трансформаціями розглядуваного періоду. З посиленням демократичних процесів у державі 
відбулася активізація організованого студентського руху, що був представлений студентськими 
профспілками, органами студентського самоврядування, студентськими громадськими 
організаціями, фаховими студентськими організаціями та об’єднаннями за інтересами тощо. 

З’ясовано, що найбільш суттєвими особливостями розвитку студентського руху були 
його демократичність за характером створення та діяльності, соціальна спрямованість, 
часткова політизація, зростання кількості та розширення напрямів діяльності студентських 
організацій. 

Ключові слова: молодь, студентський рух, студентські громадські організації, органи 
студентського самоврядування, вищі навчальні заклади. 

 
В статье автор сделал попытку осветить и всесторонне проанализировать 

особенности становления и развития студенческого движения в демократическом украинском 
обществе. 

Автор констатирует, что членство в студенческих общественных организациях 
стимулирует активность студенческой молодежи, способствует формированию лидерских 
качеств, позволяет реализовать себя как одаренную и талантливую личность. Студенческие 
организации, отстаивая интересы студенчества, в частности по социально-правовой защите, 
налаживанию взаимодействия с администрацией вуза и органами государственной власти, 
способствуют оптимизации учебно-воспитательного процесса, решению различных проблем 
студентов, формированию взвешенной государственной молодежной политики. 

Доказано, что процесс становления и развития студенческого движения в Украине в 
период независимости был обусловлен общественно-политическими и социально-
экономическими трансформациями рассматриваемого периода. С усилением демократических 
процессов в государстве произошла активизация организованного студенческого движения, 
которое было представлено студенческими профсоюзами, органами студенческого 
самоуправления, студенческими общественными организациями, профессиональными 
студенческими организациями, объединениями по интересам и т. п. 

Выяснено, что наиболее существенными особенностями развития студенческого 
движения были его демократичность по характеру создания и деятельности, социальная 
направленность, частичная политизация, рост количества и расширение направлений 
деятельности студенческих организаций. 

Ключевые слова: молодежь, студенческое движение, студенческие общественные 
организации, органы студенческого самоуправления, высшие учебные заведения. 

 
The author has attempted to highlight the features and analyze comprehen sively the formation 

and the development of the student movement in a democratic Ukrainian society. 
The author states that membership in the student organizations, social activity stimulates 

students, promotes leadership qualities, it makes possible to realize themselves as gifted and talented 
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person. Student organizations defending the interests of the students, including the social and legal 
protection, establishing cooperation with the administration of universities and public authorities 
contribute to the optimization of the educational process, solving various problems of students forming a 
balanced state youth policy. 

It was proved that the process of formation and development of the student movement in 
Ukraine in the period of independence was due to socio-political and socio-economic transition period 
under consideration. With the strengthening of democratic processes in the country there was activation 
of organized student movement that was presented to student unions, student government, student public 
organizations, professional associations and student organizations of interest and more. 

It was found that the most notable features of the student movement have its democratic in 
character creation and activity, social orientation, partial politicization increase in the number and 
extension activities of student organizations. 

Keywords: youth, student movement, student social organizations, student government, 
universities. 

 
Актуальність і постановка проблеми. Студентський рух, будучи 

невід’ємною складовою молодіжного руху, завжди активно заявляв про 
себе у суспільно-політичному житті України. За часів незалежності 
студентський рух пройшов складний шлях у своєму розвитку, 
перетворюючись на дієву складову структуру самоорганізації українського 
суспільства. Він все активніше заявляв про себе в алгоритмі суспільного 
життя країни як учасник формування та реалізації молодіжної політики.  

В умовах сьогодення студентський рух набуває особливого значення, 
оскільки він об’єднує активну, прогресивно мислячу молодь, яка підтримує 
і всіляко сприяє процесу євроінтеграції України, відстоює думку про 
необхідність здійснення нагальних соціально-політичних, економічних, 
культурних реформ, реалізація яких призведе в майбутньому до якісних 
змін у житті нашого суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи проблему 
становлення та розвитку студентського руху в Україні у період 
незалежності варто відмітити, що вона розглядається вітчизняними 
дослідниками в основному як складова молодіжного руху. Серед незначної 
кількості наукових розвідок українських дослідників, присвячених різним 
аспектам молодіжного руху і, зокрема, студентського, на особливу увагу 
заслуговують праці О. Корнієвського, В. Якушика [Корнієвський, 1997], 
О. Єригіна [Єригін, 1993], І. Коляки [Коляка, 1994], В. Бебика, 
М. Головатого, В. Ребкало [Бебик, 1996], Ю. Бобровніка [Бобровнік, 2009], 
Р. Божинова [Божинов, 2009], Є. Бородіна [Бородін, 2006]. Однак процес 
становлення та розвитку студентського руху в Україні в період 
незалежності потребує більш ґрунтовного дослідження. 

Мета написання статті. Автор статті ставить за мету здійснити 
спробу висвітлити та всебічно проаналізувати особливості становлення та 
розвитку студентського руху в демократичному українському суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи студентський рух, 
необхідно враховувати, що він є непростим соціальним явищем і, як 
мінімум, складається з організованої молоді, яка юридично оформлена у 
громадські об’єднання, та неформальної самоорганізованої студентської 
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ініціативи, «студентської субкультури», які взаємно доповнюються. І хоча, 
за даними фахівців, лише 2-3% української молоді перебуває в офіційно 
зареєстрованих молодіжних організаціях, а натомість понад 25% знайшли 
своє місце у неформальних об’єднаннях, автор статті все ж вважає, що 
найбільш дієву частину студентського руху складають студентські 
громадські об’єднання, які зареєстровані та діють відповідно до чинного 
законодавства і у тісній взаємодії з державними органами, і, в першу чергу, 
прагнуть вирішувати важливі соціальні проблеми студентства, сприяють їх 
соціалізації у відповідних соціально-економічних умовах розвитку 
суспільства, його політичної системи, традицій, культури. Саме вони є 
об’єктом нашого дослідження.  

Система освіти в Україні на початку 1990-х рр. продовжувала 
переживати кризу, і це стало однією з причин виникнення студентських 
профспілкових організацій, що поставили за мету захистити інтереси 
студентства перед державою та адміністрацією ВНЗ. Таке завдання 
визначили Перша українська студентська профспілка (ПОСТУП), 
Профспілка студентів «Пряма дія», Асоціація студентських профспілкових 
організацій України, заявивши, що одна з цілей діяльності в таких 
складних умовах полягала в консолідації сил студентства на засадах 
українського державницького націоналізму, всебічному сприянні 
ініціативам українських студентів, реалізації їх ідей, спрямованих на 
розвиток і зміцнення Української держави та розвиток української освіти 
[Політичні партії України, 1998: с. 692]. 

1991 р. у багатьох ВНЗ України було сформовано самостійні 
студентські організації: Українську студентську спілку (УСС), Спілку 
українських студентів, Студентське братство, Український фонд студентів 
та ін. У той період Україною прокотилася хвиля студентських страйків, 
відбулося студентське голодування 2-17 жовтня 1990 р. в Києві, 
організоване і проведене УСС та Львівським студентським братством. Ця 
подія пізніше отримала назву «оксамитова революція», або «революція на 
граніті», і стала кульмінацією студентського руху в Україні. Підтримати 
голодуючих на площі Жовтневої Революції (нині Майдан Незалежності) 
приїжджали студенти з багатьох міст України. Акція перетворилася на 
організований масовий студентський рух. Студенти вимагали відставки 
Голови Ради Міністрів В. Масола, проведення виборів на багатопартійній 
основі навесні 1991 р., прийняття постанови Верховної Ради про 
націоналізацію майна КПРС і ВЛКСМ в Україні, відмови від підписання 
нового союзного договору, повернення в Україну всіх громадян УРСР, які 
проходили строкову службу в армії за її межами, проведення референдуму 
про довіру Верховній Раді. Унаслідок двотижневого голодування всі 
вимоги студентів, крім референдуму, було виконано.  

З проголошенням Акту про державну незалежність України УСС 
розпочала свою діяльність у сфері розвитку студентського 
самоврядування. Так, за підтримки університетських осередків УСС у 
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Київському державному університеті та Київському політехнічному 
інституті утворено студентські парламенти, а для їх роботи адміністрація 
навчальних закладів надала приміщення [Доній, 1999: с. 129-131]. Проте, з 
політичної арени організація не зійшла, адже 13 вересня 1991 р. 
конференція Координаційної ради УСС висунула кандидатом у 
Президенти України В. Чорновола. Також активісти студентської 
організації взяли участь у підготовці та проведенні референдуму щодо 
незалежності України 1 грудня 1991 р., тобто організація перейшла від 
боротьби за волю України до реального державотворення.  

УСС активно домагалася підвищення студентських стипендій, 
створення системи безкоштовного харчування для студентів із 
малозабезпечених сімей та сиріт. Також Спілка приділяла увагу 
налагодженню роботи органів самоврядування у ВНЗ і закріпленню їх 
«вольностей» у статутах навчальних закладів та документах Міністерства 
освіти України.  

Не оминав студентський актив розвиток суспільно-політичної науки. 
У 1995 р. Спілка провела науково-практичні конференції «Українська 
молодь у політичному вимірі», «Вплив студентського руху на політичну 
ситуацію в Україні у 80-90-ті рр.», студентський літній навчальний табір на 
Шацьких озерах, спільно з «Молодим Рухом» організувала семінари-
дискусії на теми «Чи можливий в Україні авторитаризм?», «Українські 
орієнтири: Європа чи Азія» та ін. Більшість із проголошених Президентом 
програмових тез, на думку членів Спілки, залишилися не виконаними, 
тому делегати VI з’їзду організації, що відбувся у м. Луцьку 25-26 
листопада 1995 р., критикували неспроможність законодавчої та 
виконавчої влади стабілізувати політико-економічну ситуацію в державі. 
Делегати вважали, що виходом із кризи повинно стати ухвалення нової 
Конституції України шляхом всенародного референдуму та проведення 
парламентських виборів за пропорційною системою. З’їзд також висловив 
необхідність виробити механізм залучення студентів для участі у 
виробленні і здійсненні державної політики щодо студентства. Для цього 
УСС пропонувала провести в 1996 р. Конгрес студентів із 
представництвом на ньому обраних делегатів від студентських громад усіх 
ВНЗ України та створити на ньому Федерацію студентів України, що могла 
б репрезентувати українське студентство на національному та 
міжнародному рівні, брати участь у виробленні державних програм щодо 
соціального захисту студентів, науки та освіти. Секретаріатом УСС було 
розроблено необхідну для цього проектно-нормативну документацію, яку 
було направлено на розгляд у Кабінет Міністрів, Верховну Раду та 
Національну Раду з питань молодіжної політики при Президентові 
України. Делегати з’їзду головою УСС переобрали Ю. Зубка, першим 
заступником обрали В. Терещенка, Головою Секретаріату – К. Лигуна 
[Бобровнік, 2009: с. 54].  



Гуманітарний вісник № 34                                                               Філософія 

255 

За незалежності України пріоритетною функцією студентського руху 
стала соціальна: розв’язання соціально-економічних проблем студентства, 
захист їхніх прав та інтересів. Час від часу студентство виявляло і високу 
політичну активність (особливо під час виборів). Зокрема, опозиційний рух 
2001 р. «Україна без Кучми» розпочинався як студентський. Його 
активними учасниками стали 2,5 тис. осіб, переважно студенти та 
викладачі, які впродовж грудня-січня організували наметові містечка та 
низку акцій. У березні було створено Всеукраїнський громадянський 
комітет опору «За правду!», в якому об’єдналися студенти Києва, Львова, 
Харкова та інших міст. Завершилося все втручанням міліції і масовими 
арештами 9 березня 2001 р. 

2004 р. позначений значною активізацією студентського руху. 
Зокрема, майже півроку тривало протистояння сумських студентів і 
адміністрації ВНЗ з приводу об’єднання трьох сумських вищих навчальних 
закладів, яке завершилось пішим походом студентів до Києва та відміною 
Указу Президента України «Про створення Сумського національного 
університету». Активна громадянська позиція молоді виявилася і під час 
«помаранчевої революції». 

Останніми роками організований студентський рух в Україні 
активізувався: проведення акцій, зустрічей із представниками адміністрації 
ВНЗ та органів державної влади, створення різноманітних студентських 
об’єднань. У сучасному студентському русі функціонують кілька типів 
об’єднань: 

‒ профспілки. Їх першочерговими завданнями є розв’язання 
соціальних проблем студентства, захист інтересів молодих людей перед 
державою та адміністрацією ВНЗ (Перша українська студентська 
профспілка ПОСТУП, профспілка студентів «Пряма дія», Асоціація 
студентських профспілкових організацій України); 

‒ органи студентського самоврядування. Створюються і 
функціонують з метою забезпечення виконання студентами своїх 
обов’язків і прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, 
формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. Вищим 
органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція). 
Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різні форми: 
студентська спілка, сенат, парламент, старостат, студентська навчальна 
(наукова) частина, студентський деканат, рада тощо; 

‒ фахові студентські організації та об’єднання за інтересами. 
Організації такого типу поширені в окремих ВНЗ та факультетах 
(наприклад, асоціації студентів-юристів, історичні студентські товариства 
тощо); 

‒ громадські студентські організації. Цей тип об’єднань репрезентує 
насамперед громадсько-політичну ініціативу студентства та обстоює його 
права. 
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Членство в студентських громадських організаціях стимулює 
активність студентської молоді, сприяє формуванню лідерських якостей, 
дає змогу реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість. 
Студентські організації, відстоюючи інтереси студентства, зокрема щодо 
соціально-правового захисту, налагодження взаємодії з адміністрацією 
ВНЗ та органами державної влади, сприяють оптимізації навчально-
виховного процесу, розв’язанню різноманітних проблем студентів, 
формуванню виваженої державної молодіжної політики.  

Щороку студентські організації реалізують різноманітні програми, 
спрямовані на розвиток студентського самоврядування, забезпечення 
нешкідливих умов життя, навчання та оздоровлення студентів, підвищення 
їхньої громадської, культурологічної та наукової активності. Серед форм 
роботи переважають організація і проведення конференцій, форумів, 
круглих столів, семінарів, конкурсів, акцій протесту, навчально-
відпочинкових та оздоровчих таборів тощо. 

Нині в українському молодіжному русі найдієвішими студентськими 
громадськими організаціями є: ВМГО «Українська студентська спілка», 
ВМГО «Асоціація правозахисних організаторів студентів України», ВМГО 
«Всеукраїнська рада студентів», ВМГО «Українська асоціація 
студентського самоврядування», ВМГО «Студентська республіка» та ін. 

Розвиток студентського руху в Україні у зазначений хронологічний 
період відзначався поширенням органів студентського самоврядування у 
ВНЗ, активізацією їх діяльності. Зокрема, у травні 2005 р. була створена 
Всеукраїнська студентська рада (ВСР) як дорадчо-консультативний орган 
при Міністерстві освіти і науки України. До ВСР входило близько 200 
органів студентського самоврядування ВНЗ України.  

У липні 2005 р. ВСР підписала Меморандум про співпрацю з 
Міністерством освіти і науки України. З травня 2006 р. набула статусу 
кандидата в члени ESIB - об’єднання національних студентських союзів 
Європи, однак у грудні 2007 р. втратила такий статус та не набула 
повноправного членства, внаслідок невідповідності критеріям членства в 
ESIB (незалежність, керованість студентами, реперзентативність). 

ВСР проводила навчальні форуми для лідерів ОСС, організувала 
стажування більш ніж 100 представників ОСС в університетах Польщі з 
питань студентського самоврядування.  

Здійснивши аналіз процесу розвитку студентського руху в період 
незалежності України можемо виокремити його найбільш суттєві 
особливості. 

По-перше, серед основних інститутів соціалізації нового покоління 
саме студентським організаціям молоді люди виявляють досить високу 
довіру. На сьогодні у вищих навчальних закладах України діють різні 
студентські об’єднання, які презентують інтереси студентства. Дві 
організації з них претендують на офіційне представництво студентської 
громади ‒ професійна спілка студентів та органи студентського 
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самоврядування.  
По-друге, визначальною рисою сучасного студентського руху 

України є його демократичність за характером створення та діяльності: 
переважна більшість студентських об’єднань сформована самими 
студентами. Демократичність забезпечується ще й тим, що чинне 
законодавство практично знімає всі обмеження, які існували раніше, на 
створення об’єднань (за винятком деструктивних, кримінального 
характеру). Це підтверджує Закон України від 1 грудня 1998 року «Про 
молодіжні та дитячі громадські організації», в якому, зокрема, сказано: 
«Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на 
засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, 
законності та гласності» [Нормативно-правова база…, 2001: с. 129]. 

По-третє, сучасний студентський рух відзначається великою 
кількістю різнопланових за напрямками діяльності і політичними 
уподобаннями студентських організацій. Так, з року в рік зростає кількість 
регіональних та всеукраїнських студентських об’єднань. 

Четвертою особливістю становлення та розвитку студентського руху 
в Україні є те, що цей процес відбувається у складних соціально-
економічних умовах, що спричиняє бажання молодих людей створювати, у 
першу чергу, організації соціального спрямування. Причому, як свідчать 
дані соціологічних досліджень, частка молоді, яка підтримує діяльність 
таких організацій, зростає: 1993 р. таких молодих людей було 47%, а 
2002 р. ‒ 89% [Божинов, 2009: с. 76]. Враховуючи це, досить значна 
частина студентських організацій переймається вирішенням соціальних, 
професійних, освітніх питань, прагнучи забезпечити собі певний 
соціальний захист. Такий підхід притаманний усім етапам розвитку 
студентського руху. Оцінюючи в цілому соціальну діяльність студентських 
організацій, необхідно підкреслити, що ця робота не обмежується 
організацією дозвілля, а направлена передусім на захист своїх прав та 
інтересів. 

П’ятим проблемним питанням розвитку студентського руху є те, що 
в останні роки поглиблюється процес певної його політизації. У країні 
відбувається становлення багатопартійності, зміцнюють свої позиції 
політичні партії, які прагнуть створювати власні молодіжні структури, з 
залученням найактивнішої верстви населення. Та й самі лідері, керівники 
багатьох студентських організацій через матеріальну, фінансову скруту, в 
якій перебуває більшість об’єднань, намагаються шукати заступництва, 
допомоги у «дорослих», зокрема політичних, організацій. Особливо 
активно це відбувається в період передвиборчих кампаній. Отож з другої 
половини 90-х років все більше стала спостерігатися тенденція до 
створення припартійних молодіжних організацій, таких об’єднань молоді, 
що прагнуть залучати її до активної політичної діяльності. Так, серед 40 
зареєстрованих у 2001-2002 рр. всеукраїнських молодіжних організацій 
політично спрямованих було 15 (37,5%), тоді як на кінець 1998 р. 
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об'єднання такого типу становили близько 15%. Нині майже всі провідні 
політичні партії мають молодіжних партнерів. Головною рушійною силою 
їх є студентство [Божинов, 2009: с. 77]. 

Шоста особливість становлення та розвитку українського 
студентського руху пов’язана з проблемами фінансування його діяльності. 
Бюджет студентських громадських організацій формується переважно за 
рахунок членських внесків, добровільних пожертвувань, отриманих від 
юридичних чи фізичних осіб на статутну діяльність цих організацій. 
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування можуть також 
делегувати студентським організаціям повноваження щодо реалізації 
відповідних програм та заходів і в цьому випадку надавати їм фінансову та 
матеріальну допомогу, здійснюючи контроль за цільовим використанням 
виділених коштів. Це особливо важливо, якщо враховувати, з одного боку, 
злиденну матеріальну базу майже всіх студентських об’єднань, постійну їх 
фінансову скруту, нерозвиненість організаційних структур на місцях, 
нестачу підготовлених кадрів для роботи зі студентами. З другого ж боку, 
такий підхід відповідає практиці розвинених країн Заходу. Так, у США, 
незважаючи на величезну кількість фондів і корпоративних 
спеціалізованих програм, урядовий бюджет все ще залишається головним 
джерелом фінансування некомерційних організацій і вдвічі перевищує 
обсяги приватних пожертвувань. 

Висновки. Отже, процес становлення та розвитку студентського руху 
в Україні у період незалежності був обумовлений суспільно-політичними 
та соціально-економічними трансформаціями розглядуваного періоду. 
Можемо констатувати, що студентський рух розвивався у руслі 
молодіжного руху, будучи невід’ємною його складовою.  

З посиленням демократичних процесів у державі відбулася 
активізація організованого студентського руху, що був представлений 
студентськими профспілками, органами студентського самоврядування, 
студентськими громадськими організаціями, фаховими студентськими 
організаціями та об’єднаннями за інтересами тощо. 

З’ясовано, що найбільш суттєвими особливостями розвитку 
студентського руху були його демократичність за характером створення та 
діяльності, соціальна спрямованість, часткова політизація, зростання 
кількості та розширення напрямів діяльності студентських організацій. 
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УДК 94:[061.2:378.4(477-25) «1985/1990»]  
Віталій Коцур 

 
УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА ЯК  

СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО РУХУ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ  
80-Х РОКІВ ХХ СТ. 

 
Центрами неформального молодіжного руху в Україні у 80-ті роки ХХ ст. були Київ і 

Львів, хоча самодіяльні організації поставали практично у всіх обласних містах республіки. 
Найбільш відомими із «неформальних» об’єднань були створені в Києві Український 
культурологічний клуб (УКК), українознавчий клуб «Спадщина» (при Будинку вчених), студентське 
об’єднання «Громада» (при Київському державному університеті) і засновані у Львові Українська 
гельсінська спілка (УГС) і Товариство друзів Лева. Згодом до них долучилися студентські 
товариства Спілка української молоді/Спілка незалежної української молоді (СУМ/СНУМ) та 
Українська студентська спілка (УСС), Студентське братство, які поруч із суто студентськими 
вимогами висували також політичні.  

Офіційно декларуючи своєю метою правозахисну та культурологічну діяльність 
Українська гельсінська спілка привертала увагу суспільства до проблем української культури та 
історії, викривала недоліки політичної системи і національної політики радянської влади, 
вимагали припинення русифікації і забезпечення національних вимог українського народу, 
реабілітації політв’язнів, демократизації українського суспільства, розбудови багатопартійної 
політичної системи, відновлення української державності тощо. Ці ідеї знаходили широку 
підтримку серед значної частини учасників молодіжних альтернативних організацій. Вона брала 
участь у дискусійних вечорах і засіданнях, мітингах і демонстраціях, науково-просвітницьких і 
культурологічних заходах.  

Ключові слова: молодь, молодіжний рух, молодіжні організації, молодіжні об’єднання, 
Українська гельсінська спілка, національно-демократичний рух. 

 
Зарождение массового общественно-политического движения в Украине начиналось с 

появления многочисленных неформальных групп, объединений, организаций, возникали, как и 
повсеместно в СССР на начальном этапе перестройки. Центрами неформального движения 
были Киев и Львов, хотя самодеятельные организации возникали практически во всех областных 
городах республики. Наиболее известными из «неформальных» объединений были созданы в 
Киеве Украинский культурологический клуб (УКК), украиноведческий клуб «Наследие» (при Доме 
ученых), студенческое объединение «Громада» (при Киевском государственном университете) и 
основаны во Львове Украинский Хельсинский союз (УГС) и Общество друзей Льва. Впоследствии 
к ним присоединились студенческие общества Союз украинской молодежи / Союз независимой 
украинской молодежи (СУМ / СНУМ) и Украинский студенческий союз (УСС), Студенческое 
братство, которые наряду с чисто студенческими требованиями выдвигали также 
политические. 

Официально декларируя целью правозащитную и культурологическую деятельность 
Украинский Хельсинский союз привлекала внимание общества к проблемам украинской культуры 
и истории, разоблачала недостатки политической системы и национальной политики 
советской власти, требовали прекращения русификации и обеспечение национальных 
требований украинского народа, реабилитации политзаключенных, демократизации украинского 
общества, развития многопартийной политической системы, восстановление украинской 
государственности и тому подобное. Эти идеи находили широкую поддержку среди 
значительной части участников молодежных альтернативных организаций. Она принимала 
участие в дискуссионных вечерах и заседаниях, митингах и демонстрациях, научно-
просветительских и культурологических мероприятиях. 

Ключевые слова: молодежь, молодежное движение, молодежные организации, 
молодежные объединения, Украинский Хельсинский союз, национально-демократическое 
движение. 
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The origin of mass political movement in Ukraine rozpochynalosya with the emergence of 
numerous informal groups, associations and organizations that arose as everywhere in the USSR at the 
initial stage of restructuring. Centers informal movement were Kyiv and Lviv, at amateur organization 
stood in almost all regional cities of the republic. The most famous of the «informal» associations were 
established in Kiev Ukrainian Cultural Club (UCC), Ukrainian club «Heritage» (at the House of 
Scientists), student association «Community» (at the Kiev State University) and based in Lviv Ukrainian 
Helsinki Society (UHS) and friends of Leo. Subsequently, with participation from the student association 
Ukrainian Youth Association / Association of Independent Ukrainian Youth (UYA / AIUY) and 
Ukrainian Students' Union (USU), Student Brotherhood, which along with purely student demands put 
forward as political. 

Officially declaring the aim of human rights and cultural activity Ukrainian Helsinki attracted 
public attention to the problems of Ukrainian culture and history, exposed the shortcomings of the 
political system and the national policy of the Soviet government demanded suspension of Russification 
and ensure national requirements of the Ukrainian people, rehabilitation of political prisoners, 
democratization of Ukrainian society, development of multi-party political system, restoration of 
Ukrainian statehood and more. These ideas found broad support among a large part of members of 
youth organizations alternative. She took part in the discussion gatherings and meetings, rallies and 
demonstrations, scientific, educational and cultural activities. 

Key words: youth, youth movement, youth organizations, youth groups, Ukrainian Helsinki 
Union, national democratic movement. 

 
Постановка проблеми. Період перебудови розпочинає принципово 

новий етап в розвитку молодіжного руху в Україні, який можна описати 
політизацією, активізацією існуючих «неформальних» громадсько-
політичних молодіжних об’єднань, а також створенням нових молодіжних 
структур, які стали невід’ємною частиною українського суспільства. Одним 
із таких утворень був Український культурологічний клуб. Аналіз процесів 
у молодіжному середовищі, а саме у таких утвореннях дозволить 
здійснювати ефективнішу державну молодіжну політику, яка значно 
активізує участь молоді в суспільно-політичних процесах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями молодіжного 
руху та молодіжних утворень (УГС можна назвати саме такою через 
велику кількість молоді, що приймала участь у її функціонуванні) 
займалося багато науковців (І. Курас, О. Бойко, М. Головатий, 
Д. Князевич). Питаннями суспільно політичних настроїв та участі в них 
молодіжних організацій та рухів займалися науковці О. Корнієвський, 
В. Литвин, А. Русначенко та ін.  

Мета написання статті – висвітлити діяльність УГС. Події, явища 
та фактори у тогочасному суспільстві, що впливали на її функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Влітку 1988 р. з ініціативи 
В. Чорновола була створена Українська Гельсінська Спілка (УГС) – перша 
в УРСР опозиційна політична організація, що боролася не лише за 
національно-культурні, економічні, а й політичні права українського 
народу. [Князевич, 2002: c. 10] Офіційно про створення УГС було заявлено 
7 липня 1988 р. на багатотисячному мітингу біля пам’ятника І. Франку у 
Львові. Цього ж дня було оприлюднено «Декларацію принципів УГС» 
[Гарань, 1993: с.10] 

У документі УГС проголошувала себе правонаступницею УГГ, 
декларуючи основним напрямком діяльності, захист національних прав 
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українців: забезпечення національних прав українського народу; 
демократизації радянського суспільства і зміни державного ладу в СРСР; 
внесення змін до Конституції СРСР і конституцій союзних республік; 
визнання статусу української мови в УРСР як державної; проведення 
демократичних виборів; свободи поглядів і об’єднання в громадські 
організації; свободи зібрань і вільного доступу до інформації тощо. З 
метою уникнення звинувачень і переслідувань з боку офіційної влади у 
«Декларації принципів УГС» йшлося, що УГС не є політичною партією, не 
має обов’язкової для кожного члена програми і не ставить перед собою 
завдання переобрання влади. Водночас, вказувалося, що УГС впливатиме 
на суспільно-політичне життя республіки і об’єднуватиме демократичні 
сили, що прагнуть суспільних змін і забезпечення національних потреб 
українців [Ткачук, 2009: с.18]. Документ багато в чому повторював 
програмні вимоги прибалтійських народних фронтів, хоча політичне життя 
в УРСР було менш розвиненим, ніж в республіках Прибалтики, як і рівень 
політичної свідомості населення. Історик О. Гарань відзначає, що для 
України на той час це були вельми радикальні пропозиції 
[Гарань, 1992: с.42]. Створення УГС викликало занепокоєння КДБ УРСР.  
В інформаційному повідомленні до ЦК КПУ 23 липня 1988 р. голова КДБ 
УРСР М. Галушко писав, що лідери спілки розпочали налагодження 
організованої антирадянської роботи, консолідації своїх однодумців, 
підготовку антидержавних акцій. Висловлювалося побоювання, що вона 
стане основою для політичної партії, яка в майбутньому буде ставити 
національні вимоги. 

КДБ УРСР вживав заходів для локалізації діяльності УГС і 
неформальних об’єднань, що перебували під її впливом. 23 липня 1988 р. 
голова КДБ УРСР М. Галушко у доповідній ЦК КПУ писав: «…У зв’язку з 
тим, що вказані дії націоналістичних елементів відверто спрямовані на 
об’єднання однодумців і активізацію їхньої організованої діяльності, 
органами КДБ республіки посилено контроль за поведінкою основних 
інспіраторів, активізовані міри з документування здійснених ними 
антисуспільних проявів, внесенню роздору в середовище екстремістів, 
компрометацію їх на побутовій чи іншій основі…».  

В Києві УГС співпрацювала з УКК, УДС, студентським товариством 
«Громада», українознавчим клубом «Спадщина» й іншими організаціями. 
Одним із напрямком їхньої діяльності була боротьба за законодавче 
визнання української національної символіки. Зокрема, член спілки 
В. Шевченко підготував історичну довідку про традицію використання на 
українських землях жовто-блакитного прапора. Ця довідка, затверджена 
установчими зборами Київської філії спілки широко поширювалася 
закордонними ЗМІ, прес-службою УГС і членами студентського 
об’єднання «Громада». Питання української національної символіки все 
частіше піднімалося на зібраннях різних громадських об’єднань. Так, під 
час засідання Клубу шанувальників української мови, що відбувалося в 
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Будинку літераторів 6 листопада 1988 р., студент Київського художнього 
інституту Р. Найда закликав відроджувати український національний 
прапор. Його підтримали присутні на засідання викладачі й студенти. 
5 грудня 1988 р. на засіданні «Українського земляцтва» в Київському 
держуніверситеті, студент біологічного факультету А. Сіренко пропонував 
встановити для членів клубу нагрудний значок із зображенням тризуба. 
Впродовж 1988 року молодь активно підтримувала УГС, виступаючи 
проти політичних репресій і вимагаючи забезпечення національних потреб 
українців. У довідці КДБ УРСР від 8 вересня відзначалося, що в Києві 
найбільшою популярністю користуються УГС і УКК: «На зборищах, що 
проводяться під прикриттям піклування про збереження і розвиток 
української культури лідери «УКК» намагаються протягувати ідеї 
українського буржуазного націоналізму, пропагують погляди про 
необхідність організації різноманітних політичних партій та угрупувань, 
заміни комуністичного світогляду християнським віровченням». 

21 січня 1989 року в Києві відбулося відкрите засідання 
Всеукраїнської координаційної ради УГС. Одним із напрямків роботи було 
визначено поширення впливу спілки серед молоді, інтелігенції та 
робітників. Для цього мали використовуватися самвидавівські видання 
«Український вісник», «Експрес-УВ», «Прес-листок УГС», газети «Голос 
України», створення нових осередків, мітинги. У 1989 році протистояння 
влади і національно-демократичними силами, що радикалізувалися під 
впливом УГС, посилюється. За офіційною інформацією, на початок травня 
1989 р. на проведення мітингів уже було подано 279 заяв. Відбулося 72 
несанкціонованих мітинги, більше всього у Києві, Криму, Львові 
[Закон і демократія, 1989]. 

22 травня 1989 року УГС, УКК, УНДЛ та інші громадські організації 
провели у парку Тараса Шевченка в Києві вшанування пам’яті Великого 
Кобзаря. Звернення про проведення акції до Ленінського райкому партії 
підписали 16 студентів Київського держуніверситету. Учасники заходу 
вимагали відновлення незалежності України, надання українській мові 
статусу державної. У Києві вперше було масово піднято національні 
прапори. Участь у заході взяли понад 300 представників неформальних 
організацій, що тримали жовто-блакитних прапори, плакати із 
зображенням тризуба і з вимогами надати українській мові статусу 
державної, а республіці – суверенності. 

Київська міська влада намагалася не допустити проведення акції, а 
відтак біля пам’ятника Шевченка було організовано мистецький фестиваль 
«Київська весна» за участю професійних і аматорських художніх 
колективів. УГС була однією із перших громадських організацій, які 
виступали за створення в УРСР широкого громадського об’єднання. 
5 грудня 1988 р. КДБ УРСР інформувало ЦК КПУ про те, що В. Чорновіл 
намагається перетворити УГС на «стрижневу» організацію, яка 
об’єднуватиме «народний фронт» України. В. Чорновіл закликав своїх 
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поплічників створювати філії УГС у всіх великих містах, на підприємствах 
і організаціях, підпорядковувати впливу УГС інші громадські організації. 
Зрозумівши, що створення «народного фронту» є лише питанням часу, 
комуністичне керівництво намагалося не допустити, щоб наймасовіше 
громадське об’єднання потрапило під вплив УГС. Між владою і УГС 
розпочалася боротьба за «народний фронт». Лідери спілки взяли активну 
участь в установчому з’їзді Народного руху України за Перебудову (8-
10 вересня 1989 р.). Перед учасниками з’їзду виступили лідери УГС 
Л. Лук’яненко, В. Чорновіл, М. Горинь (М. Гориня було обрано 
заступником голови НРУ). В. Чорновіл зазначив, що УГС, незважаючи на 
правозахисну назву, є політичною організацією, яка бореться за здобуття 
повної незалежності України. Крім того, він зазначив, що УГС 
демократичним і парламентським шляхом буде боротися за отримання 
влади в країні [Матеріали Установчого з’їзду НРУ, 2000: с. 281]. 
14 жовтня 1989 р. члени УГС і СНУМ провели сходження на Замкову гору 
в Києві. Було встановлено хреста на могилі українських вояків, що 
загинули під Крутами у січні 1918 р. Окрім молодіжних організацій Києва, 
участь у заході взяли представники молодіжних організацій з Львівської, 
Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та інших областей. За 
день до проведення вищезазначеного заходу заступник голови КДБ УРСР 
В. Євтушенко повідомляв ЦК КПУ про те, що активісти УГС, УНДЛ, 
СНУМ та інших неформальних студентських об’єднань планують пішу 
ходу від Андріївської церкви до Замкової гори. Він попереджав, що 
учасники заходу будуть використовувати національну символіку й плакати 
«провокативного характеру», а найбільш «екстремістські» налаштовані 
члени СНУМ хочуть провести під стінами ЦК ЛКСМ пропагандистську 
акцію зі знищення комсомольських квитків. Іншим центром створення 
«народного руху» була Спілка письменників України в Києві. 23 листопада 
1988 р. в республіканському Будинку літераторів відбулися неофіційні 
збори Спілки письменників України на яких головували безпартійний 
П. Мовчан та комуніст В. Терен [Гарань, 1993: с.20]. Участь у них взяли 
представники самодіяльних об’єднань «Громада», «Спадщина», УКК, 
Комітету захисту Голосіївського лісу та ін. Було створено ініціативну 
групу зі створення «народного фронту», до якої увійшли також 
представники молодіжних організацій. 

16 лютого 1989 р. в «Літературній Україні» було опубліковано проект 
програми НРУ. В документі йшлося про необхідність перетворення СРСР у 
федерацію, політичний плюралізм, лібералізацію, реабілітацію в’язнів 
сумління, відродження національної культури. Крім того, у цьому проекті 
йшлося про демократичне і справедливе розв'язання проблем, пов'язаних із 
буттям і розвитком українського народу, наголошувалося на його 
рівноправ'ї з іншими народами СРСР, забезпечення вільного розвитку 
української мови, її широкого функціонування та всебічний розвиток 
[Програма Народного Руху України, 1989: с.3]. 
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Після публікації проекту програми НРУ відбулося посилення 
діяльності неформальних груп в Києві, Львові, населених пунктах 
Дніпропетровської і Київської обл., містах Вінниці, Харкові, Хмельницьку, 
Черкасах, Криму. Участь в установчих зібраннях, мітингах, зустрічах брала 
інтелігенція, студенти, працівники підприємств, пенсіонери. Вони 
обговорювали проект програми, збирали підписи в підтримку руху, 
поширювали листівки, вели агітацію за створення осередків руху в своїх 
регіонах. 7 травня 1989 р. в Будинку архітектора у Львові відбулася 
установча конференція Львівського регіонального відділення НРУ. Участь 
у ній взяли 186 осіб у т. ч. представники самодіяльних об’єднань 
Товариства Лева, Товариства рідної мови та ін. Було оголошено про 
створення Львівської регіональної організації НРУ, обрано її керівні 
органи Згодом регіональні осередки НРУ виникли у багатьох містах 
України. 

8-10 вересня 1989 р. у Києві відбувся Установчий з’їзд НРУ. 1109 
делегатів, що взяли участь у роботі з’їзду представляли 280 тис. членів 
НРУ. За партійною приналежністю 228 із них були членами КПРС, а 24 – 
членами ВЛКСМ. За родом занять: робітників – 109, інженерів – 329, 
працівників науки – 121, працівників культури – 104, освітян – 130, 5 – 
студентів [Матеріали Установчого з’їзду НРУ, 2000: с. 310]. 

Участь у з’їзді взяли представники більшості творчих спілок 
республіки, національно-культурних товариств, страйкових комітетів, 
екологічної асоціації «Зелений світ», української греко-католицької 
церкви, української автокефальної православної церкви, євангельських 
християн-баптистів і російської православної церкви, а також УГС, УНДЛ, 
Української асоціації незалежної творчої інтелігенції, представники 
народних фронтів та «неформальних» об’єднань Російської Федерації, 
Білорусії, Молдавії, Прибалтики, Закавказзя, Польщі, Чехословаччини, 
Франції, Канади, США, Великобританії. Установчий з’їзд офіційно 
проголосив створення НРУ, затвердив Статут і Програму організації, обрав 
керівництво. В статуті НРУ відзначалося, що Рух об’єднує всіх громадян 
України, незалежно від національної приналежності, релігійних 
переконань, статі, соціального статусу. Одним із найважливіших завдань 
НРУ було залучення до об’єднання молоді. Учасником НРУ міг стати 
кожен громадянин УРСР, якому виповнилося 16 років. Громадяни, що 
вирішили бути в Русі, могли об’єднуватися в осередки. Осередки могли 
об’єднуватися в об’єднання, а об’єднання – в територіальні організації 
НРУ [Матеріали Установчого з’їзду НРУ, 2000: с. 196]. 

Як відомо, участь в установчому з’їзді НРУ брав завідувач 
ідеологічного відділу ЦК КПУ Л. Кравчук та інші представники Компартії, 
які своєю активною позицією і виступами планували дискредитувати з’їзд. 
Однак, коли цей сценарій не вдалося реалізувати ЦК КПУ 11 вересня 
1989 р. ухвалив постанову «Про роботу в зв’язку з установчим з’їздом 
Народного руху України за Перебудову», у якій рекомендувалося обкомам 
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партії розпочати політичну боротьбу з НРУ, використовуючи всі форми і 
методи політичної боротьби. Обкоми КПУ затвердили відповідні плани 
заходів. Наприклад, ідеологічна комісія Вінницького обкому КПУ 
пропонувала створити інформаційно-пропагандистські групи, що мали 
викривати політичні наміри НРУ; організувати мітинги і збори громадян; 
виступи робітників, ветеранів партії, війни і праці, партійних активістів; 
виступи в пресі і на радіо з критикою НРУ тощо. 

З організаційним оформленням НРУ в Україні постала офіційна 
опозиція до існуючої влади, яка мала значний вплив на суспільство. Так, 
органи КДБ УРСР відмічали, що лише впродовж 1989 р. НРУ провів 1565 
масових акцій за участю понад 2 мільйонів осіб. У червні 1989 року у 
Харкові розпочалося створення молодіжної політичної організації Спілки 
української молоді (СУМ). 10 червня у парку біля історичного музею 
відбулося одне із перших її зібрань (місце зібрання прикрашали 
національні прапори). Організатором його був колишній політв’язень, член 
УГС С. Сапеляк, учасниками зібрання були ще 12 студентів. Присутні 
обговорювали питання української історії і національної символіки. Тоді ж 
було вирішено, що збиратимуться щотижня. Влітку 1989 року харківська 
філія УГС офіційно оголосила про відновлення діяльності СУМ. 
Засновниками її були О. Геращенко, А. Черемський, Г. Лишацький, та 
С. Шкурлат [Масний, 1992: с.48]. У Львові з ініціативи УГС постала Спілка 
незалежної української молоді (СНУМ). Дещо іншу назву організації 
львів’яни використали для того, щоб відмежуватися від СУМ кінця 1920-х 
років та діаспорної СУМ. 19 серпня 1989 р. на горі Маківка в Сколівському 
районі під керівництвом членів УГС І. Деркача та О. Вітовича відбулося 
перше її організаційне зібрання. Участь у ньому взяли близько 60 осіб. 
Керівниками СНУМ стали вже згадувані І. Деркач та О. Вітович 
[Гарань, 1993: с. 77]. Ідея створення СНУМ належала лідеру УГС 
В. Чорноволу, який планував, що СНУМ стане молодіжним осередком 
УГС через який відбуватиметься посилення впливу на молодь УРСР. До 
речі, в інтерв’ю Українському пресовому агентству в Лондоні у вересні 
1989 р. І. Деркач заявив, що СНУМ є молодіжною організацією УГС, хоч 
обидві організації існували і діяли окремо [Камінський, 1990: с. 467]. 

В основу проекту програми і статуту СНУМ були взяті задекларовані 
положення УГС: національне і релігійне відродження України; 
відновлення української національної символіки; створення 
вільнонайманої української армії; економічний і політичний суверенітет 
республіки; відродження державності України. Кінцевою метою СНУМ 
було сприяння створенню незалежної демократичної української держави. 

Першочерговим своїм завданням снумівці бачили широку роботу 
серед молоді, агітація за вихід із ЛКСМУ, а також в напрямку збільшення 
кількості членів СНУМ. Спілка підтримувала тісний зв’язок з СУМ, 
УНДЛ, Товариством Лева, «Пласт», а також закордонними громадськими 
об’єднаннями. Щодо відносин львівської СНУМ із харківською СУМ та 
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іншими радами СНУМ І. Деркач зауважував: «В нас постійно, щомісяця, 
збирається координаційна рада УГС в Києві. Приїжджають на її засідання 
представники молодіжних організацій. Фактично харківська СУМ існує 
при харківській УГС, СНУМ чернівецька при чернівецькій УГС, СНУМ 
Івано-Франківська при Івано-Франківській УГС, київська СНУМ при 
київській УГС. Є ще також ініціативні групи, але поки що не було 
установчих зборів. Так що ми поїдемо допомагати їм в цій роботі» 
[Камінський, 1990: с. 469]. 

У вересні 1989 р. з ініціативи УГС, СНУМ та інших громадських 
організацій в західноукраїнських містах відбулися низка мітингів, 
присвячених обговоренню законопроекту про вибори народних депутатів 
УРСР. Їх учасники вимагали проведення демократичних виборів, 
критикували КПУ, закликали до створення на підприємствах страйкових 
комітетів тощо. Під час мітингу у Львові 2 вересня 1989 р. лідери СНУМ 
І. Деркач та О. Вітович інформували присутніх про збір підписів в 
підтримку альтернативного законопроекту про вибори, наполягали на 
позбавленні прав участі у виборах військовослужбовців до часу створення 
вільнонайманих республіканських військ, закликали до проведення біля ВР 
УРСР багатотисячного мітингу з метою недопущення антидемократичного 
законопроекту. До 50-річчя окупації Західної України радянськими 
військами члени УГС, СНУМ, Пласту вирішили провести низку акцій. Так, 
член координаційної ради УГС В. Яворівський закликав членів СНУМ 
провести агітаційні поїздки молоді селами і містами Львівщини. У Львові 
разом із мітингом мало відбутися тематичне театралізоване дійство. 
Редакційна група СНУМ видавала «Інформаційні листки». Тиражування 
самвидавівських матеріалів (3-5 тис. штук) відбувалося в Прибалтиці. У 
листопаді 1989 р. Львівська рада СНУМ почала видавати свій друкований 
орган газету «Молодь України». Відповідальним редактором був 
Т.Чорновіл. Газета мала пропагувати серед молоді ідеї української 
незалежності й національної боротьби; закликати її до боротьби за Україну 
демократичними і конституційними методами; популяризація 
демократичних ідей та ідеологічний тиск на радянське партійне 
керівництво. На кінець 1989 р. осередки СНУМ діяли у Львові, Києві, 
Чернівцях, Тернополі, Івано-Франківську й інших обласних центрах. 
Впродовж серпня 1989 р. – травня 1990 р. осередки СНУМ провели 27 
масових акцій, у т.ч. 23 – несанкціоновані, за участі 64 тис. осіб 
[Литвин, 1991: с. 55]. Як стверджувалося в одному із повідомлень КДБ 
УРСР, найбільшу небезпеку для влади в Україні становили 21 
«неформальне» об’єднання. У Львові – це УГС, Міжнаціональний комітет 
захисту політв’язнів, Комітет захисту української католицької церкви, 
Демократичний фронт підтримки перебудови, Дискусійно-політичний 
клуб, Товариством Лева і Товариством захисту рідної мови; у Києві – УКК, 
Народний союз сприяння перебудові, Громада, Спадщина, Зелений світ та 
ін.; в Харкові – Союз захисту вільної праці; в Сумах – Сумський обласний 
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комітет сприяння демократизації; в Полтаві – Комітет мітингів; в Ялті – 
Союз доброї волі; в Одесі – Демократичний союз сприяння перебудові. 
Участь у більшості зазначених організацій брала молодь. 

Отже, УГС, офіційно декларуючи своєю метою правозахисну та 
культурологічну діяльність Українська гельсінська спілка привертала увагу 
суспільства до проблем української культури та історії, викривала недоліки 
політичної системи і національної політики радянської влади, вимагали 
припинення русифікації і забезпечення національних вимог українського 
народу, реабілітації політв’язнів, демократизації українського суспільства, 
розбудови багатопартійної політичної системи, відновлення української 
державності тощо. Ці ідеї знаходили широку підтримку серед значної 
частини учасників молодіжних альтернативних організацій. Вона брала 
участь у дискусійних вечорах і засіданнях, мітингах і демонстраціях, 
науково-просвітницьких і культурологічних заходах та відіграла 
надзвичайно важливу роль у становленні як молодіжного руху в Україні, 
так і громадянського суспільства загалом. 
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ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩІЙ 

ОСВІТІ: ПІДХОДИ І КРИТЕРІЇ  
 

На сьогодні актуальним є розроблення критеріїв, методології та технології оцінки 
якості вищої освіти. Зважаючи на це, потребує аналізу питання провадження експертної 
діяльності з оцінки якості вищої освіти та залучення відповідних фахівців щодо її здійснення. 
Аналіз останніх досліджень і публікаційзасвідчує, що проблема експертизи в освіті недостатньо 
досліджена, особливо підготовка експертів освітньої діяльності та визначення їх компетенцій. 

Експертиза в освіті – це перевірка відповідності умов здійснення освітнього процесу, 
пропонованих освітньою установою, державним і місцевим вимогам у частині будівельних норм 
і правил, санітарних і гігієнічних норм, охорони здоров'я, обладнання навчальних приміщень, 
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, освітнього цензу педагогічних 
працівників.  

Закономірно, що до освітньої експертизи у вищій освіті активно залучаються досвідчені 
фахівці, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, поле діяльності яких 
окреслюється проведенням ліцензійної та акредитаційної експертизи. Таким чином, постає 
питання організованого відбору, професійного навчання та фахової й особистої 
відповідальності кваліфікованих експертів. 

Пропонується запровадити спецкурс «Експертна діяльність у процедурі акредитації 
вищих навчальних закладів», спрямований на підготовку експертів вищої освіти та на 
формування у них відповідних компетенцій. Визначено такі компетенції експерта освітньої 
діяльності: фахові, управлінські, процесуальні, організаційні, соціально-особистісні, компетенції 
самоменеджменту. 

Ключові слова: якість вищої освіти, експертиза, експертиза освітньої діяльності, 
експертна діяльність, експерт освітньої діяльності, експертна підготовка, компетенції, 
оцінювання. 

 
На сегодня актуальным является разработка критериев, методологии и технологии 

оценки качества высшего образования. Несмотря на это, требует анализа вопрос производства 
экспертной деятельности по оценке качества высшего образования и привлечения 
соответствующих специалистов по ее осуществлению. Анализ последних исследований и 
публикаций показывает, что проблема экспертизы в образовании недостаточно исследована, 
особенно подготовка экспертов образовательной деятельности и определения их компетенции. 

Экспертиза в образовании – это проверка соответствия условий осуществления 
образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, государственным и 
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местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 
охраны здоровья, оборудования учебных помещений, материально-технического обеспечения 
учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников. 

Закономерно, что к образовательной экспертизе в высшем образовании активно 
привлекаются опытные специалисты, научно-педагогические работники высших учебных 
заведений, поле деятельности которых определяется проведением лицензионной и 
аккредитационной экспертизы. Таким образом, встает вопрос организованного отбора, 
профессионального обучения и профессиональной и личной ответственности 
квалифицированных экспертов. 

Предлагается ввести спецкурс «Экспертная деятельность в процедуре аккредитации 
высших учебных заведений», направленный на подготовку экспертов высшего образования и на 
формирование у них соответствующих компетенций. Определены следующие компетенции 
эксперта образовательной деятельности: профессиональные, управленческие, процессуальные, 
организационные, социально-личностные, компетенции самоменеджмента. 

Ключевые слова: качество высшего образования, экспертиза, экспертиза 
образовательной деятельности, экспертная деятельность, эксперт образовательной 
деятельности, экспертная подготовка, компетенции, оценивание. 

 

Today urgent question is the establishment of special structural units that were engaged to 
develop the criteria, methodologies and technologies for evaluating the quality of higher education. 
Given this it is updated the issue of the proceedings of the expert work of assessing the quality of higher 
education and the involvement of relevant experts for its implementation. Analysis of recent researches 
and publications suggests that the problem of expertise in education is not new. However, there are still 
not enough studies on how to train expert of education and determine their competencies. 

Expertise in education - is to check compliance with the conditions of the implementation of the 
educational process offered by educational institutions, state and local requirements in terms of building 
codes, health and hygiene standards, healthcare, equipment, training facilities, logistical support of the 
educational process, educational qualifications educators. 

It is natural that the educational expertise in higher education are actively involved experienced 
professionals, research and teaching staff of higher education institutions, the field of which is defined 
as conduct licensing and accreditation examination. This begs the question of organized selection, 
training and in professional and personal responsibility of qualified experts. 

Therefore, we propose to introduce a training course «Expert Activity in the procedure of 
accreditation of higher education institutions» that is aimed at training experts in higher education and 
on the formation of their respective competences. It consists of three modules: «Theoretical Foundations 
of accreditation examination in higher education institutions»; «Methodology of the accreditation 
examination»; «Culture of expert activities». We have identified key competencie - professional, 
managerial, procedural, organizational, social, personal, self competence management - expert 
educational activities. 

Key words: quality of higher education, examination, examination of educational activities, 
peer activities, educational activities expert, expert training, competence assessment 

 
Постановка проблеми. Входження України до Європейського 

простору вищої освіти (ЄПВО) ставить перед системою вищої освіти нові 
вимоги і завдання щодо забезпечення її якості. Значущість цієї проблеми 
підкреслюється створенням системи менеджменту якості ВНЗ, в основу 
якої закладено вимоги міжнародних стандартів серії ISO9001:2001, 
положення європейських стандартів забезпечення якості освіти, рішення 
Болонських форумів 2009-2012 рр., методологічно-правові норми Закону 
України «Про вищу освіту».  

Актуальності набуває питання створення спеціальних структурних 
одиниць, які займалися б розробкою критеріїв, методології та технології 
оцінки якості вищої освіти. Так, наприклад, у західній практиці 
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ефективною є заснованау 2000 році Європейська асоціація забезпечення 
якості вищої освіти (European Quality Assurancein Higher Education). Для 
української спільнотинаявність подібного органу стала можливоюпісля 
прийняття Закону України «Про вищу освіту» (2014), у якому зазначено, 
що система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти оцінюватиметься Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Отож набувають дослідницької ваги і значущостіпитання як 
провадження експертної діяльності з оцінки якості вищої освіти, так і 
залучення відповідних фахівців щодо її здійснення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
проблема експертизи в освіті вже досліджується. Так, психологічні 
особливості експертизи вивченоу працях М. Алексєєва, К. Єфремова, 
питання зовнішньої експертизи розкрито в працях Ю. Захира, 
С. Полянської, О. Дубиніної та ін., загальні підходи до експертизи в освіті 
обґрунтовано Е. Вороніною, Д. Івановим, ідеї гуманістичної експертизи в 
освіті висвітлено С. Братченком, А. Тубельським, С. Дерябо, елементи 
експертизи регіональної освіти представлено О. Касьяновою, підходи до 
визначення компетенцій експерта проаналізовано А. Кочетовим, 
Н. Крапухіною, С. Пронічкіним,С. Герасимовим, Е. Яткиною тощо. 

Однак все ще залишається недостатньо дослідженою проблема 
підготовки експертів освітньої діяльності та визначення їх компетенцій. 

У зв’язку із цим метою статті є обґрунтування необхідності 
упровадження експертної підготовки викладачів вищої школи та 
відповідно формування компетенцій експерта освітньої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Найчастіше при здійсненні експертизи 
з надання освітніх послуг вищим навчальним закладом визначається 
відповідність вимогам кадрового, навчально-методичного, матеріально-
технічного, інформаційного забезпечення навчального процесу з окремих 
напрямів підготовки (спеціальностей) за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями, організації навчально-виховної роботи та якості 
підготовки студентів, забезпечення розвитку й ефективності використання 
матеріально-технічної бази та об’єктів соціально-побутової сфери, стану 
фінансово-господарської та управлінської  діяльності у ВНЗ.  

Як відомо, основними механізмами, що регламентують діяльність 
навчальних закладів різних типів і форм власності, є атестація, 
ліцензування, акредитація, моніторинг та рейтингування. Порядок їх 
проведення та державні вимоги до їх організації і результатів визначено 
відповідними нормативно-правовими актами, інструктивними 
положеннями та методичними рекомендаціями і листами 
[Гончаренко, 2011].  

Загалом експертиза в освіті – це перевірка відповідності умов 
здійснення освітнього процесу, пропонованих освітньою установою, 
державним і місцевим вимогам у частині будівельних норм і правил, 
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санітарних і гігієнічних норм, охорони здоров'я, обладнання навчальних 
приміщень, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, 
освітнього цензу педагогічних працівників. 

Дослідник проблеми експертизи Д. Іванов визначає її, як вид 
особливої діяльності, в якій одночасно присутні дослідницько-аналітична і 
проектувальна складові. Будь-яка експертиза виступає як конструювання і 
проектування реальності в багатовимірному освітньому просторі 
[Иванов, 2008]. 

За своєю суттю експертиза розглядається, як інструмент 
управлінської діяльності, що визначає можливості і перспективи реалізації 
освітнього процесу. У процесі поширення в системі освіти ринкових 
відносин, делегування повноважень з розробки нових освітніх технологій і 
розширення ініціативи дослідницької діяльності в освітніх установах 
виникає необхідність аналізу інновацій в сфері освіти. Завдяки розвитку 
інформаційних технологій та використанню методів статистики і 
математичного аналізу як інструментів експертизи поширення набув метод 
групових експертних оцінок. З його допомогою встановлюється 
відповідність реального освітнього процесу встановленим вимогам, 
нормам і стандартам. Нині експертиза розглядається, як системне 
гуманітарне дослідження, що надає можливість більш широкого 
застосування методів і прийомів аналітичної діяльності. 

Фахівці з гуманітарної експертизи наголошують, що метою 
експертизи може бути оцінка відповідності концепції конкретної освітньої 
установи її освітньому середовищу, а також відповідність авторських 
освітніх програм основній вимозі: створити умови для прояву творчого 
потенціалу людей, які навчаються, і відповідно для розвитку їх фізичних, 
пізнавальних і особистих здібностей у процесі їх соціалізації. Зважаючи на 
це положення, експертиза повинна проводитися відповідно до певних 
критеріїв.  

Так, для оцінки: а) концепції ВНЗ – критерієм може бути наявність 
позиції рефлексії її авторів щодо таких її структурних компонентів:кого 
навчати; навіщо навчати; чому навчати;як навчати; кому навчати; 
б) освітнього середовища і його компонентів основним критерієм може 
бути розвиваючий ефект (можливості розвитку фізичних, пізнавальних, 
творчих та інших здібностей), екологічність (навчання і розвиток без 
шкоди фізичному, психологічному і психічному здоров'ю), використання 
психологічних закономірностей і особливостей розвитку особистості в 
якості початкової підстави для проектування та моделювання компонентів 
освітнього середовища й розробки авторських освітніх програм; 
в) ефективності освітніх програм – критеріями будуть соціально-
педагогічні показники; кваліфікаційні показники (освітні дипломи, грамоти 
і т.п.); освітні стандарти (вітчизняні, зарубіжні) та ін. [Коваль, 2010]. 

Дослідниця проблеми експертизи регіональної системи освіти 
О. Касьянова проблему розглядає у контексті дельфійського методу 
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експертних оцінок й різновидів, які ґрунтуються на опитуванні спеціально 
відібраних експертів та діяльності людини, яка займає позицію експерта, її 
мети, цінностей, розумових здібностей, що дозволяють зробити експертний 
висновок, у тому числі пов'язаний з різними аспектами освітньої діяльності 
[Касьянова, 2010].  

Авторка акцентує увагу на типових завданнях, що вирішуються за 
допомогою методу експертних оцінок: складання переліку можливих подій 
у різних галузях за певний проміжок часу; визначення найбільш імовірних 
інтервалів часу, протягом яких відбуваються події; визначення цілей і 
завдань управління з подальшим їх упорядкуванням за ступенем 
важливості; альтернативний розподіл ресурсів для вирішення завдань з 
оцінкою їх важливості; альтернативні варіанти прийняття рішень у певній 
ситуації з оцінкою кращих.  

На нашу думку, ці напрями можуть слугувати орієнтирами для 
викладачів вищих навчальних закладів, які залучаються до експертної 
діяльності системи вищої освіти.Власне експертизу якості професійної 
підготовки натепер можна трактувати, як державно-громадську проблему і 
розглядати її як експертизу, в якій поєднується діяльність суб'єктів 
державного та громадського спрямування, здатних ініціювати, 
обговорювати, приймати і виконувати рішення в процесі експертної 
оцінки.  

Державно-громадська експертиза передбачає оптимальне поєднання 
діяльності як державних суб’єктів освітньої діяльності (представників 
адміністративного і професорсько-викладацького складу ВНЗ), так і 
громадських експертів (представників студентського самоврядування, 
профспілок, асоціацій роботодавців, ЗМІ, громадських рад, батьківських 
об’єднань тощо). 

На нашу думку, на сьогодні в контексті розроблення правових засад 
державно-громадського управління освітою актуальності набуває 
спеціально організована взаємодія МОН України та вищих навчальних 
закладів з метою проведення навчання викладачів та фахівців, які є 
учасниками експертних комісій і рад [Михайліченко, 2013]. Така діяльність 
може бути організована на базі Акредитаційної комісії МОН України чи 
інших уповноважених організацій за спеціальним графіком з видачею 
відповідного сертифіката, що підтверджується не тільки нашим баченням 
цієї проблеми, але й є рекомендацією Європейської асоціації забезпечення 
якості вищої освіти (ENQA). Зокрема рекомендується дотримуватися 
певних вимог при організації зовнішньої експертизи, насамперед звертати 
увагу на наявність таких елементів зовнішньої оцінки, які не тільки 
гарантують їх обґрунтованість, надійність і прийнятність, але також є 
основою для європейського підходу до гарантії якості вищої освіти. Серед 
таких аспектів на особливу увагу заслуговують: 1) вимога, щоб експерти, 
які проводять зовнішню оцінку якості, мали належні компетенції і 
володіли відповідними навичками для виконання цього завдання; 
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2) ретельний відбір експертів; 3) проведення відповідного консультування 
або навчання експертів; 4) залучення міжнародних експертів; 5) участь 
студентів; 6) гарантія, що взастосовані процедури експертизи є достатніми 
для формування адекватного висновку; 7) звіти самооцінки / відвідування 
ВНЗ / складання звіту / публікація звіту / виконання рекомендацій, що 
містяться у звіті; 8) визнання важливості внутрішньої стратегії розвитку та 
вдосконалення навчальних закладів як фундаментального елемента 
гарантії якості [Стандарти і рекомендації, 2006]. 

Закономірно, що до освітньої експертизи у вищій освіті активно 
залучаються досвідчені фахівці, науково-педагогічні працівники вищих 
навчальних закладів, поле діяльності яких окреслюється проведенням 
ліцензійної та акредитаційної експертизи. Таким чином, постає питання 
організованого відбору, професійного навчання та фахової й особистої 
відповідальності кваліфікованих експертів.  

У зв’язку з тим, що експертиза має управлінський характер, 
вважаємо за доцільне звернути увагу на наявність сформованості 
управлінських компетенцій у фахівців, які залучаються до експертної 
діяльності. Такими є науково-педагогічні працівники якголовний ресурс 
навчального процесу ВНЗ. У цьому контексті актуальним є дослідження 
Г. Нестеренко, у якому запропоновано матрицю управлінських 
компетенцій викладача.  

Авторкою зазначено, що професія педагогічних і науково-
педагогічних працівників, на основі аналізу їх кваліфікаційних 
характеристик, демонструє стандартний набір управлінських функцій, що і 
вимагає сформованості в них управлінських компетенцій. Дослідниця 
шляхом наукового моделювання пропонує матрицю управлінських 
компетенцій викладача, яка містить 10 груп, зокрема планувальні, 
організаційні, стимуляційні, координаційні, контрольно-оцінні, 
комунікаційні, діловодні, інформаційно-аналітичні, компетенції прийняття 
рішень, компетенції самоменеджменту (у т.ч. тайм-менеджменту). 

Кожна із цих груп представлена відповідними знаннями, уміннями й 
навичками. Безперечно, сформованість зазначених управлінських 
компетенцій у науково-педагогічних працівників, по-перше, оптимізує 
навчальний процес, по-друге, підвищує якість освітньої діяльності, по-
третє, надає можливість результативно проводити не тільки наукову і 
викладацьку діяльність, а й залучатися до експертної. На це вказують такі 
групи компетенцій, як контрольно-оцінні, діловодні, компетенції 
прийняття рішень, компетенції самоменеджменту.  

Перша група – контрольно-оцінні компетенції – характеризується 
сформованістю знань про закономірності оцінки соціальної і економічної 
ефективності та вмінь і навичок щодо застосування технік оцінювання 
соціальної та економічної ефективності як власної викладацької роботи, 
так і питань управління навчальним закладом.  

Друга група – діловодні – містить у собі знання ієрархічних 
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принципів функціонування управлінських документів у системі освіти і в 
навчальному закладі, змісту статуту ВНЗ, правил внутрішнього трудового 
розпорядку, інструкцій з охорони праці тощо та вміння користуватися 
колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
посадовою інструкцією для підвищення ефективності використання своїх 
прав із відповідним підвищенням ефективності виконання професійних 
обов’язків, розробляти пропозиції до внутрішніх нормативних документів 
закладу освіти.  

Третю групу – компетенції прийняття рішень – складають правила і 
методики розробки оптимальних рішень, принципів вибору найкращого 
варіанту розв’язання проблеми, розуміння принципів вибору оптимального 
різновиду рішення для конкретної ситуації: одноосібного, колективного, 
колегіального, міжрівневого тощо, знання особливостей функціонування 
дорадчих та експертних органів у системі освіти, зокрема в закладі освіти, 
розуміння можливостей впливу громадського обговорення на державну 
політику з питань освіти та експертної оцінки, участі в роботі педагогічної 
чи науково-методичної ради, навички застосування колективних технік 
ефективного обговорення, сценаріїв застосування детермінованих та 
евристичних методів прийняття рішень, методик аналізу й оцінки 
альтернатив у прийнятті рішень тощо. 

Четверта група – компетенції само менеджменту – 
характеризується розумінням логіки і функціонального призначення 
професійного саморозвитку та сформованістю вміння постійного 
моніторингу і критичного аналізу рівня розвитку власних професійних і 
соціально-особистісних компетенцій; систематичний самостійний і 
консультативний підбір заходів (семінарів, тренінгів тощо) щодо 
саморозвитку [Управлінські компетенції, 2014: с. 13-16]. Отже, здійснивши 
аналіз управлінських компетенцій викладача, ми вважаємо, що він фахово 
може провадити експертну діяльність, оскільки має базові знання і навички 
щодо її здійснення. 

Наступною групою фахівців, які можуть бути залучені до експертної 
діяльності, є керівники вищих навчальних закладів. Сутнісну 
характеристику управлінської компетентності представлено у дослідженні 
Г. Єльникової. 

Науковець окреслює поле діяльності керівників ВНЗ трьома рівнями 
компетентностей. Перший рівень – ключові компетентності управлінця 
(менеджерська, соціальна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, 
інформаційна й громадянська). Вони характеризують загальну здатність 
людини управляти, а також її спроможність існувати в соціальному 
середовищі, спілкуватися, відтворювати культурні надбання народу тощо. 
Другий рівень містить загальнофахові компетентності (домінуючі 
функції, загальноуправлінські домінуючі дії, професійні та особистісні 
якості керівника), що мають підтвердити спроможність людини бути 
керівником. На третьому рівні розглядаються спеціально-фахові 
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компетентності (базові, процесуальні й результуючі) керівника вищого 
навчального закладу.  

Базові компетентності характеризують базовий рівень керівника, за 
наявності якого він може бути призначений на цю посаду; процесуальні 
описують напрями управлінської діяльності керівника; результативні 
наголошують на спроможності керівника впливати на позитивну динаміку 
змін у навчальному закладі та, як результат, на забезпеченні його 
соціального розвитку [Єльникова, 2010: с. 7-8].  

Проаналізувавши основні управлінські компетенції фахівців, 
залучених до експертної діяльності, можемо зробити висновок, що поле 
їхньої діяльності окреслюється знаннями, уміннями й навичками 
проведення процедури експертизи, але разом з тим усе ще бракує певних 
компетенцій і досвіду для її якісного здійснення. 

Сьогодні експертна діяльність у системі управління освітою є 
основним механізмом забезпечення її розвитку та якості, головним 
завданням якої є всебічний аналіз та дослідження складових освітньої 
системи й розроблення рекомендацій щодо їх подальшого розвитку і 
вдосконалення. Такі функції є новими для осіб, які претендують на 
проведення експертної діяльності, що може спричинити певні складнощі 
при їх реалізації.  

Експертами можуть бути, як ми вже зазначали, і досвідчені науково-
педагогічні працівники ВНЗ, і науковці-дослідники, і управлінці ВНЗ 
різних рівнів, які володіють певними знаннями експертної діяльності, але 
разом з тим не мають досвіду здійснення такої діяльності. Усунення цих 
суперечностей може бути здійснено через спеціальну підготовку, яка б 
відкривала можливості для здійснення подальшої експертної діяльності. 

Ураховуючи вищесказане, ми пропонуємо запровадити навчальний 
спецкурс «Експертна діяльність у процедурі акредитації вищих 
навчальних закладів», метою якого є створення умов для набуття 
слухачами відповідних компетенцій у галузі проектування та реалізації 
процедури експертизи освітньої діяльності ВНЗ.  

Завдання спецкурсу: 1) набуття знань у галузі акредитаційної 
експертизи освітньої діяльності (теоретичні та методологічні основи, 
принципи експертизи освітньої діяльності, її об'єктів, процедур, 
механізмів, етапів), що визначають і складають технологію експертної 
діяльності; 2) оволодіння досвідом використання набутих знань у процесі 
здійснення експертної діяльності; 3) актуалізація потреби і формування 
здатності до самоосвітньої діяльності в галузі експертизи освітньої 
діяльності. 

Курс розрахований на 30 годин, 12 із яких відводяться на лекційні 
заняття та 12 – на семінарсько-практичні заняття із застосуванням 
інтерактивних форм та методів роботи; 4 год. відведено на самостійну 
роботу; 2 – на контроль знань у формі заліку.  

Матеріал спецкурсу«Експертна діяльність у процедурі акредитації 
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вищих навчальних закладів» систематизовано за такими модулями й 
відповідною тематикою:  

1) Модуль № 1 «Теоретичні основи акредитаційної експертизи 
вищих навчальних закладів»:  

a) науково-теоретичні аспекти акредитаційної експертизи ВНЗ;  
b) нормативно-правове забезпечення акредитаційної експертизи;  
c) змістові компоненти експертизи. Об’єкти і процедура 

акредитаційної експертизи ВНЗ. 
2) Модуль № 2 «Методологія акредитаційної експертизи ВНЗ»:  
a) мета, підходи, принципи акредитаційної експертизи;  
b) методика експертної діяльності та методи її здійснення;  
c) технології акредитаційної експертизи ВНЗ. 
3) Модуль №3 «Культура експертної діяльності»: 
a) компетентність експертів освітньої діяльності та її складові; 
b) оцінка компетентності експертів освітньої діяльності. 
Результатом засвоєння має стати сформованість переліку 

відповідних компетенцій у галузі проектування та реалізації процедури 
експертизи освітньої діяльності ВНЗ.  

У зв’язку із зазначеним виникає питання, якими саме компетенціями 
має володіти експерт освітньої діяльності? Проблема визначення 
компетенцій експерта освітньої діяльності є досить актуальною. У 
вітчизняній теорії і практиці їй присвячене дослідження С. Братченка, який 
наводить характеристики ідеального експерта за групами компетентностей 
– особистісних, комунікативних, методологічних, професійно-фахових і 
науково-практичних [Братченко, 1999]. 

Вагомий внесок у розробку компетенцій експерта освітньої 
діяльності зроблено експертним співтовариством Акредитаційного центру 
асоціації інженерної освіти Росії [Герасимов, 2011: с. 61-62]. Ними було 
визначено модель компетенцій експерта інженерної освіти, яка включає: 
спеціальну експертну підготовку; ефективність у спілкуванні; навички 
міжособистісного спілкування; орієнтація на роботу в команді; 
професіоналізм; організованість. 

Актуальним для нашого дослідження є запропонований перелік 
компетенцій незалежного експерта освітньої діяльності, розроблений 
групою зарубіжних дослідників [Кочетов, 2009: с. 109-111]. Науковці 
зазначають, що експерт здійснює два види діяльності: експертиза звіту з 
самооцінки та оцінювання ВНЗ на місці. На основі цього автори 
виокремлюють дві групи компетенцій експерта: загальні і 
спеціальні.Загальні компетенції (соціально-особистісні, управлінські, 
предметні) – це особистісні якості, знання, уміння і навички експерта, який 
здійснює експертизу звіту із самооцінки. Спеціальні компетенції 
(соціально-особистісні, інструментальні) – особистісні якості, знання, 
уміння і навички експерта, який здійснює оцінювання ВНЗ безпосередньо 
на місці проведення експертизи. 
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Зважаючи на здобутки вчених, ми розробили матрицю компетенцій 
експерта, який здійснює експертизу освітньої діяльності ВНЗ з 
урахуванням вищезазначених вимог та рекомендацій (табл. 1). 

Таблиця 1 
Матриця компетенцій експерта освітньої діяльності 

Назва 
компетенції Знання Уміння й навички 

1.
 Ф

ах
ов

і 

Знання законів, норм, правил 
експертної діяльності  

Уміння й навички застосування 
технологій експертизи в практичній 
діяльності 

Знання законів, стандартів, 
принципів роботи ВНЗ 

Уміння використовувати робочі 
документи діяльності ВНЗ  

Знання особливостей 
функціонування дорадчих та 
експертних органів у системі освіти 

Уміння та навички експертної 
оцінки  

2.
 У

пр
ав

лі
нс

ьк
і 

Знання термінології, 
стандартів та нормативних документів 
системи менеджменту якості ВНЗ  

Уміння застосувати систему 
менеджменту якості до діяльності ВНЗ 

Знання процесу управління 
ВНЗ 

Уміння та навички 
застосовувати управлінські технології в 
освітній діяльності 

Знання принципів, методів 
менеджменту якості та критеріальної 
моделі оцінки діяльності ВНЗ 

Уміння розробляти пропозиції 
щодо підвищення якості освітньої 
діяльності ВНЗ 

3.
 П

ро
це

су
ал

ьн
і 

Знання принципів, процедур 
та методів експертизи 

Уміння провести експертну 
діяльність у межах установленого 
терміну 

Знання особливостей 
планування та організації експертної 
діяльності  

Уміння результативно 
планувати й організовувати роботу з 
експертизи освітньої діяльності ВНЗ  

Знання критеріїв оцінки 
діяльності ВНЗ 

Уміння виокремити сильні і 
слабкі сторони діяльності ВНЗ та робити 
пропозиції щодо її покращення; 

уміння показати зв'язок між 
можливостями та результатами 
діяльності ВНЗ; 

уміння обґрунтовувати 
експертний висновок 

Знання шаблонів оформлення 
документів експертної діяльності 

Уміння підготувати звітну 
документацію 

4.
 О

рг
ан

із
ац

ій
ні

 

Знання процесу 
вдосконалення експертизи освітньої 
діяльності ВНЗ 

Уміння робити пропозиції для 
стимулювання нововведень для 
безперервного покращення освітньої 
діяльності  

Знання основних підходів до 
організації освітньої діяльності ВНЗ 

Уміння виявляти сильні і слабкі 
сторони освітньої діяльності до початку 
експертизи 

Знання основних напрямів і 
орієнтирів освітньої діяльності ВНЗ 

Уміння зосереджуватися на 
важливих результатах, ефективно 
залучати додаткові дані, які мають 
відношення до критеріїв оцінки, та 
пропонувати можливі рішення 

Знання правил розробки Уміння і навички прийняття 
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оптимальних рішень, принципів 
вибору найкращого варіанту 
розв’язання проблеми 

оптимальних рішень та розробки 
критичних рекомендацій, якщо у цьому є 
потреба 

5.
 С

оц
іа

ль
но

-о
со

би
ст

іс
ні

 
Знання когнітивних, 

комунікативних, емоційних і 
вольових особливостей психології 
особистості 

Сформованість відповідних 
професійно-особистісних якостей: 
порядність; рішучість; нонконформізм; 
тактовність; колективізм; проникливість; 
завзятість; комунікабельність 

Володіння сучасними 
концепціями організаційної поведінки 
та управління людськими ресурсами 

Здатність мотивувати інших на 
досягнення цілей;  

уміння здійснювати розподіл 
повноважень і відповідальності на 
основі делегування 

Уявлення про значущість 
міжособистісних відносин  

Навички ефективної взаємодії з 
оточуюченням 

Знання основних категорій і 
понять конфліктології, володіння її 
категоріальним апаратом при аналізі 
професійних ситуацій 

Уміння управляти конфліктними 
ситуаціями 

Знання основних етапів, видів 
та методів формування команд 

Уміння працювати в команді 

6.
 К

ом
пе

те
нц

і
ї с

ам
ом

ен
ед

ж
ме

нт
у 

Знання принципів і методик 
особистісної самоорганізації 

Уміння і навички організації 
власної професійної діяльності 

Знання технологій 
раціональної організації часу  

Навички організації власного 
робочого часу  

Усвідомлення необхідності 
постійного саморозвитку 

Навички самостійного навчання 
та професійного розвитку;здатність 
швидко здобувати та засвоювати нові 
знання, уміння й навички 

 
Висновки. Отже, критеріями відбору фахівця з експертної діяльності 

є досвід педагогічної та методичної діяльності, наукова кваліфікація, 
займана посада, особистий авторитет. Разом з тим, важливим показниками 
для успішності такого процесу експертної діяльності мають бути знання 
концептуальних положень державної освітньої політики в галузі, сучасне 
системне розуміння питань організації навчального процесу та його 
нормативно-правового забезпечення. 

Експерт повинен володіти компетенціями, необхідними для оцінки 
освітньої програми та пройти спеціальне навчання і сертифікацію. Від 
експертів, що беруть участь у проведенні такої зовнішньої експертизи 
освітньої програми, потрібне дотримання високих етичних стандартів: 
професіоналізму, чесності, неупередженості та справедливості. Експерт 
має бути фахівцем з відповідної предметної галузі та відповідати за 
забезпечення високої якості оцінки освітньої програми.  

Таким чином, є актуальним питання навчання та відбору експертів 
для оцінки освітньої діяльності ВНЗ, вирішенням якого може бути 
апробація і впровадження запропонованого нами спецкурсу «Експертна 
діяльність у процедурі акредитації вищих навчальних закладів», що 
спрямований на формування у слухачів компетенцій (фахових, 
управлінських, процесуальних, організаційних, соціально-особистісних, 
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компетенційсамоменеджменту) експертної діяльності. 
Перспективами подальших пошуків у напрямі дослідження є 

нормативно-правове та змістовно-функціональне удосконалення 
експертної діяльності, зокрема шляхом внесення змін і доповнень до 
діючих положень про експертні комісії та про спеціально організовані 
форми підвищення експертної кваліфікації. 
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ДУМКА ІНОЗЕМНИХ УЧЕНИХ 
 

UDK 123.1(092) 
Elżbieta Anna Filipow  

  
WWOOLLNNOOŚŚĆĆ  WW  UUTTOOPPIIII  LLIIBBEERRAALLNNYYCCHH  IIRROONNIISSTTEEKK  RROORRTTYY’’EEGGOO  ––  

AANNAALLIIZZAA  KKRRYYTTYYCCZZNNAA  
 

Rorty – neopragmatysta pochodzenia amerykańskiego w 1989 roku napisał Przygodność, 
ironia, solidarność, która najpełniej przedstawia jego zachwyt nad koncepcją demokracji liberalnej. 
Celem autorki jest krytyczna analiza idei wolności i społeczeństwa liberalnych ironistek zawartej 
najpełniej w tejże książce spośród innych jego publikacji. Autorka stawia tezę, iż pomimo wartości samej 
pochwały demokracji, poglądy Rorty’ego i jego sposoby argumentacji, będące fundamentem owego 
projektu są samo-obalające, mają charakter błędnego koła i obfitują w inne błędy argumentacyjne i 
merytoryczne. Prowokuje to do pytania: czy koncepcja Rorty’ego to jeszcze filozofia czy już literatura? 

Autorka przedstawia krytyczne poglądy Rorty’ego względem tradycyjnych kategorii prawdy, 
wiedzy i obiektywności oraz krytykę możliwości stworzenia metafizyki, która miałaby uniwersalny 
charakter. Neopragmatysta na poparcie swoich poglądów tworzy figurę «liberalnej ironistki» dla której 
okrucieństwo jest najgorszą rzeczą, jakiej się dopuszczamy, stawia ona ponadto czoło przygodności 
swoich najbardziej zasadniczych przekonań i pragnień. Jest ona historycystką i nominalistką, i jest w 
stanie porzucić pogląd, «iż owe zasadnicze przekonania i pragnienia mają odniesienie do czegoś 
istniejącego poza zasięgiem czasu i przypadku». Rorty wskazuje na możliwość liberalnej utopii, w której 
ironizm jest czymś powszechnym. Jego utopia ma łączyć się z kulturą postmetafizyczną, która jest 
obecnie równie pożądana, co kultura postreligijna. Czytając jednak kolejne strony Przygodności, ironii i 
solidarności ma się nieodparte wrażenie, że nawoływanie do porzucenia metafizyki to pusta deklaracja, 
a wysiłki wprowadzenia w książce atmosfery ‘kultury postmetafizycznej’ przeciwskuteczne. Autorka 
krytycznie odnosi się do samej figury liberalnej ironistki, która wikła się w błędy logiczne i 
argumentacyjne oraz wymusza na czytelniku traktowanie poglądów Rorty’ego jako formy literackiej 
będącej zaprzeczeniem filozofii per se. 

  
 «Jak wszyscy młodzi ludzie 

postanowiłem zostać geniuszem, 
ale na szczęście w porę zachciało 

mi się śmiać»  
LAWRENCE DURRELL Clea 

 
Rorty – neopragmatysta pochodzenia amerykańskiego – zapytany, czy 

zgodzi się ze stwierdzeniem, że jego pochodzenie wpływa na jego stosunek do 
filozofów, którzy w swojej twórczości nawiązują do wartości prawa i 
utrzymywania społecznego ładu, odpowiada: «gdy pochodzi się, jak w moim 
wypadku, z kraju, któremu się nadzwyczaj udało, który jest bogaty i zadowolony 
z siebie, który przez dwieście lat cieszył się nieprzerwanie rządami prawa, 
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łatwiej przestaje się myśleć o legalności i prawie, myśląc chętniej o romansach, 
niż gdy pochodzi się z kraju, w którym rządy prawa są «zagrożone»1.  

Biorąc zatem pod uwagę własne pochodzenie oraz historyczny i 
kulturowy kontekst, w jakim przyszło żyć filozofowi, twierdzi on, że najlepszym 
okresem w dziejach był dobrobyt Zachodu po II wojnie światowej. Żył on w 
czasach, gdy ten kraj był niewątpliwie potęgą polityczną i gospodarczą. Jego 
filozofia była przesiąknięta wpływem amerykańskiej kultury, sposobu myślenia i 
stylu życia. W okresie powojennym wielu ludzi zwątpiło w wartość wolności. 
Należało wskrzesić jej znaczenie podkreślając wartość demokracji. Rorty po 
początkowym zainteresowaniu filozofią analityczną w 1989 roku napisał 
Przygodność, ironia, solidarność, która najpełniej przedstawia jego zachwyt nad 
koncepcją demokracji liberalnej. Celem tej pracy jest krytyczna analiza idei 
wolności i społeczeństwa liberalnych ironistek zawartej najpełniej w tejże 
książce spośród innych jego publikacji. Stawiam tezę, iż pomimo wartości samej 
pochwały demokracji, jego poglądy i sposoby argumentacji, będące 
fundamentem owego projektu są samo-obalające, mają charakter błędnego koła i 
obfitują w inne błędy argumentacyjne i merytoryczne. Prowokuje to do pytania: 
czy koncepcja Rorty’ego to jeszcze filozofia czy już literatura?  

Neopragmatysta odnosi się z rezerwą do tradycyjnych kategorii prawdy, 
wiedzy i obiektywności. Krytykuje możliwość stworzenia metafizyki, która 
mogłaby wszystko obejmować, podkreślając to częstym używaniem terminu 
«przygodność», swego rodzaju przeciwieństwa wobec metafizyki i czegoś, co 
najpełniej wyrazić może termin «konieczność». Przygodność odnosi się do 
takich kwestii, jak: język, jaźń, czy społeczeństwo liberalne, sugeruje także 
indywidualność i różnorodność. Na podstawie terminu «przygodność» filozof 
tworzy koncepcję liberalnej ironistki, która stawia czoło owej przygodności 
zawartej w przekonaniach, nawet własnych. W pracy Przygodność, ironia i 
solidarność zauważa, że wraz z filozofią Hegla, historycyści zaczęli przeczyć 
istnieniu «natury ludzkiej» czy «najgłębszych pokładów jaźni». Podkreślali 
natomiast, że nie ma niczego «głębszego» od uspołecznienia, bowiem to 
historyczne uwarunkowanie określa istotę człowieczeństwa. Jak zauważa Rorty, 
historycyści nakazują nam pytanie: «Co to znaczy być istotą ludzką?» zastąpić 
pytaniami takimi, jak: «Co to znaczy żyć w bogatym dwudziestowiecznym 
społeczeństwie demokratycznym?» i «Jak członek takiego społeczeństwa może 
być kimś więcej niż odtwórcą roli w napisanym przez siebie scenariuszu?»2. 
Filozofia powinna zainteresować się więc zmianą akcentu ze zdań o charakterze 
ogólnym na zdania szczegółowe, odnoszące się do naszego kontekstu 
historycznego. 

Filozof zestawia ze sobą poglądy dwóch grup historycystów: tych 
podkreślających istotność pragnienia autokreacji i prywatnej autonomii, 

                                                             
1 Habermas, Rorty, Kołakowski: Stan Filozofii Współczesnej, przeł. Józek Niżnik, Wydawnictwo IFiS 
PAN, Warszawa 1996, s. 158. 
2 Richard Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. Wacław Jan Popowski, Wydawnictwo 
W.A.B., Warszawa, 2009, s.14. 
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uważających, że uspołecznienie nie jest częścią natury ludzkiej, i tych, u których 
przeważa pragnienie bardziej sprawiedliwej i wspólnej natury ludzkiej. 
Największe zbliżenie obydwu nurtów osiągniemy wówczas, gdy uznamy, że 
«celem sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa jest przyzwolenie jego 
członkom na bycie tak samolubnymi, «irracjonalnymi» i estetyzującymi, jak im 
się to podoba, pod warunkiem, że robią to na własny rachunek – nie krzywdząc 
innych i nie zużywając zasobów, których potrzebują mniej uprzywilejowani»3. 
Rorty uznaje, że tylko praktyczne środki mogą umożliwić uzyskanie tego 
praktycznego celu. Nie ma zarazem sposobu, by doprowadzić na poziomie teorii 
do spotkania autokreacji i sprawiedliwości, gdyż słownik autokreacji jest z 
konieczności prywatny, nie-wspólny i nie dostosowany do dyskusji, zaś słownik 
sprawiedliwości jest z konieczności publiczny, a zarazem wspólny i może zostać 
zastosowany jako medium wymiany poglądów. Może się jednak pojawić 
pytanie: czy w praktyce rzeczywiście zalecenie Rorty’ego nie powodowałoby 
kolizji między naszymi słownikami? Jeżeli tylko na poziomie teorii posługujemy 
się słownikami, to jak komunikujemy się «w praktyce»? Moim zdaniem 
odwołanie do praktyki odwraca nas tylko od pytania od warunki możliwości 
zbliżenia obu słowników. Jednak u filozofa nie znajdziemy odpowiedzi na te 
pytania i problemy, jedynie przestrzega on nas przed zaprzestaniem poszukiwań 
teorii łączącej sferę prywatną z publiczną, konstruując postać «liberalnej 
ironistki». Jest to figura, która ma łączyć obie sfery w pewną sensowną całość. 
Należy się jednak zastanowić nad połączeniem tych dwóch sfer. Czy przejście 
między tymi sferami jest tak bezkonfliktowe jakby chciał tego neopragmatysta? 
Jak dokonuje się ich zjednoczenie i czy jest ono możliwe bez odniesień do 
metafizyki, która rzekomo jest nieobecna u Rorty’ego? 

Dla liberalnej ironistki okrucieństwo jest najgorszą rzeczą, jakiej się 
dopuszczamy, stawia ona ponadto czoło przygodności swoich najbardziej 
zasadniczych przekonań i pragnień. Co więcej, jest do tego stopnia historycystką 
i nominalistką, że jest w stanie porzucić pogląd, «iż owe zasadnicze przekonania 
i pragnienia mają odniesienie do czegoś istniejącego poza zasięgiem czasu i 
przypadku»4. Rorty wskazuje na możliwość liberalnej utopii, w której ironizm 
jest czymś powszechnym. Jego utopia ma łączyć się z kulturą postmetafizyczną, 
która jest obecnie równie pożądana, co kultura postreligijna. Czytając jednak 
kolejne strony Przygodności, ironii i solidarności ma się nieodparte wrażenie, że 
nawoływanie do porzucenia metafizyki to pusta deklaracja, a wysiłki 
wprowadzenia w książce atmosfery ‘kultury postmetafizycznej’ 
przeciwskuteczne.  

Obywatelami liberalnej utopii w wizji Rorty’ego byłyby osoby mające 
poczucie przygodności własnego języka namysłu moralnego, a co się z tym 
wiąże, własnego sumienia i społeczności, której są członkami. Byliby 
liberalnymi ironistami z prywatnym dążeniem do autentyczności, ale biorąc pod 
uwagę ich stanowisko polityczne, uznawaliby, że nie istnieje jakiś ważniejszy 
                                                             
3 Ibidem, s. 15. 
4 Ibidem, s.16. 
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cel społeczny niż unikanie okrucieństwa. Ten cel spajałby wspólnotę, 
rozbudzając w niej solidarność. Czy jednak taki cel nie byłby rodzajem wartości, 
która miałaby prowadzić do ładu społecznego? Skoro w projekcie Rorty’ego nie 
ma miejsca na idee, które byłyby poza zasięgiem czasu i przypadku, to jaki 
status ma u niego odwołanie do unikania okrucieństwa? Jeżeli ma ono status 
przygodny, to nie musimy uznawać jego wartości i możemy się bez niego 
obejść.  

Liberalna ironistka posiada swój słownik finalny, czyli zestaw słów, który 
każdy człowiek używa do uzasadniania swoich działań, swoich przekonań i 
swojego życia.  Są to nie tylko pochwały przyjaciół i pogardy wrogów, ale także 
nasze długofalowe plany, nasze najskrytsze wątpliwości i największe nadzieje. 
Słowa, w których perspektywicznie czy retrospektywnie opowiadamy historię 
naszego życia5. 

Liberalna ironistka jest to osoba spełniająca trzy warunki: «1) odczuwa 
silne i nieustanne wątpliwości co do słownika finalnego, którym aktualnie się 
posługuje, ponieważ zrobiły na niej wrażenie inne słowniki przyjmowane za 
finalne przez ludzi bądź książki, jakie napotkała 2) zdaje sobie sprawę z tego, że 
rozumowanie wyrażone w jej obecnym słowniku nie może ani potwierdzić, ani 
rozproszyć tych wątpliwości 3) o ile filozofuje na temat własnej sytuacji, nie 
uważa, by jej słownik był bliższy rzeczywistości od innych słowników, by był w 
styczności z różną od niej mocą»6.  Taka pozycja ironistów jest, jak to nazywa 
Sartre, meta-stabilna, co oznacza, że nigdy do końca nie są w stanie traktować 
siebie poważnie. Cały czas mają świadomość, że słowa, za pomocą których 
opisują siebie, podlegają zmianie, poza tym stale pamiętają o przygodności i 
kruchości swych finalnych słowników i swych jaźni7.  Przeciwieństwem ironii 
jest zdrowy rozsądek. Mieć zdrowy rozsądek to traktować poważnie i bez 
wątpliwości fakt, że wypowiedzi sformułowane w tym finalnym słowniku 
wystarczają do opisu oraz oceny przekonań, działań i życia tych, którzy 
posługują się odmiennymi słownikami finalnymi8. 

Ironistce jest przeciwstawiony metafizyk w ujęciu Heideggera. W tym 
rozumieniu jest to osoba, która za właściwe uzna pytanie: „jaka jest swoista 
wewnętrzna natura (np. sprawiedliwości, nauki, poznania, bycia, wiary, 
moralności, filozofii)?» Jego słowa odnoszą się do czegoś, co posiada 
rzeczywistą istotę. Metafizyk jest przywiązany do zdrowego rozsądku, i wierzy, 
że istnieje jedna niezmienna rzeczywistość, którą należy odnaleźć. Metafizyk nie 
opisuje na nowo, ale analizuje stare opisy za pomocą innych starych opisów9. 

Ironistka zaś jest nominalistką i historycystką. Posługuje się metodą 
dialektyczną jako próbą wygrywania przeciwko sobie słowników, przez 
częściowe zastąpienie wnioskowania opisywaniem na nowo. Strategią 

                                                             
5 Zob. Ibidem, s. 121. 
6 Zob. Ibidem, s. 121-122. 
7 Zob. Ibidem, s. 122-123. 
8 Zob. Ibidem, s. 122. 
9 Zob. Ibidem, s. 124. 
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metafizyka jest zaś wskazanie jawnej sprzeczności dwu intuicyjnie 
wiarygodnych sądów, a następnie zaproponowanie rozróżnienia, które zniesie tę 
sprzeczność i osadzenie tego rozróżnienia w sieci wzajemnie powiązanych 
rozróżnień – w filozoficznej teorii, która osłabi napięcie wewnątrz pierwotnego 
rozróżnienia. Ironistka uważa, że ta metoda to dokonywanie zmiany, a nie 
odkrywanie faktów jakby chciał metafizyk. 

 Ponieważ liberalna ironistka jest historycystką i nominalistką, może 
porzucić wszelkie metafizyczne próby odniesienia się, za pomocą języka, do 
jakiejś istoty rzeczy. To, co proponuje nam Rorty w tym zakresie, można 
nazwać koncepcją tworzenia własnego języka metafor. Taka perspektywa 
wymusza podejście liberalne, każdy bowiem według tego podejścia może 
używać języka jakiego chce. Liberalna ironistka ma dystans do swej wizji 
świata, która jest dla niej tylko jedną z wielu możliwych. Posiada również 
świadomość, że niekoniecznie jej poglądy są bliżej rzeczywistości niż inne. 
Jeżeli jednak w słowniku finalnym liberalnej ironistki znajdują się poglądy 
wskazujące na wyższość jej osoby i nawołują do przemocy w stosunku do 
innych grup społecznych lub idei, to czy może ona posługiwać się takim 
językiem? Mogłoby się wydawać, że zdaniem Rorty’ego język w 
protekcjonalnym tonie paternalizmu, przemocy i dominacji jest niewłaściwy ze 
względu na wyższy cel społeczny, jakim jest unikanie okrucieństwa. Czy można 
zatem bez popadania w sprzeczność powiedzieć, że wszystkie słowniki finalne 
są dozwolone? Gdyby Rorty się zgodził z tym stwierdzeniem, musiałby odrzucić 
zasadę unikania okrucieństwa, jeśli zaś nie chciałby jej odrzucić, musiałby 
uznać, że jednak nie każdy dowolny słownik finalny jest właściwy, nawet jeżeli 
jest przygodny. Należy więc przyjąć, że połączenie sfery prywatnej i publicznej 
w koncepcji Rorty’ego nie jest tak bezkolizyjne, jak chciałby tego sam filozof.  

Poglądy Rorty’ego cechują się niechęcią do jakichkolwiek 
metafizycznych «podpórek» dla liberalizmu. Twierdzi on, że błędem w stosunku 
do liberalizmu było utożsamianie go jako absolutnie uzasadnionego na gruncie 
filozoficznym, bowiem żadna filozofia nie dostarcza ostatecznej podstawy dla 
rozstrzygnięć politycznych. Amerykański filozof postuluje unikanie 
przywoływania argumentów filozoficznych, czy też religijnych, w przypadku 
sporów politycznych, w tym też sensie stawia tezę o «pierwszeństwie 
demokracji wobec filozofii10». W eseju o takim właśnie tytule pisze: «prawda 
postrzegana w sposób platoński, jako władza tego, co Rawls nazywa» 
uprzednim względem nas i danym nam porządkiem», nie ma po prostu żadnego 
związku z demokratyczną polityką. Z tegoż też powodu nie ma z nią związku 
filozofia pojmowana jako wyjaśnienie relacji między takowym porządkiem a 
ludzką naturą. W wypadku konfliktu między demokracją a filozofią 
pierwszeństwo przypada demokracji11». Zdaniem Rorty’ego, zainspirowanego w 

                                                             
10 Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 131. 
11 Richard Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, tłum. J. Margański w: tegoż, Obiektywność, 
relatywizm i prawda, Warszawa 1999, s. 285. 
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tym aspekcie Deweyem, instytucje polityczne demokratycznego świata najlepiej 
traktować jako wyniki eksperymentów, które się udały. W wyniku tego procesu 
«ewolucji” ich rezultaty się upowszechniły, nie są zaś rezultatami 
ahistorycznego i uniwersalnego Rozumu czy Prawdy. Tak jak demokracja ma 
pierwszeństwo wobec filozofii, tak samo wolność polityczna ma pierwszeństwo 
wobec prawdy, i dlatego neopragmatysta stwierdza: «jeżeli zadbamy o wolność 
polityczną, prawda i dobro same się o siebie zatroszczą»12. 

Filozof uważa, że powinniśmy zrezygnować ze «słownika 
oświeceniowego racjonalizmu» broniąc jednocześnie instytucji, które 
zawdzięczamy oświeceniu, a w szczególności demokracji proceduralnej. W tej 
perspektywie przewaga kultury zachodniej nad innymi kulturami polegałaby 
jedynie na szczęśliwym splocie okoliczności, które doprowadziły do powstania 
wielu instytucji politycznych, z których jesteśmy obecnie dumni, a nie na 
większej racjonalności tej kultury, jak nas do tego przekonywałby owy 
słownik13. 

Zdaniem Rorty’ego ideałem życia społeczno – politycznego jest to, aby 
być jednocześnie liberałem i ironistą, co oznacza bycie osobą, która ceni sobie 
liberalno – demokratyczną formę politycznego życia. Filozof proponuje, aby 
postawę taką nazwać «postmodernistycznym liberalizmem mieszczańskim». 
Postmodernistycznym ze względu na rezygnację z wielkich modernistycznych 
narracji o charakterze emancypacyjno – rewolucyjnym; mieszczańskim zaś, 
dlatego, że odwołuje się on do reformy a nie rewolucji w próbach zmiany świata 
na lepsze. Miałoby to polegać na takiej postawie, aby uświadamiając sobie jej 
przygodność, zarazem twardo przy niej obstawać i uznawać ją za najlepszą ze 
znanych14. Czy taka postawa jest z praktycznego punktu widzenia możliwa? Czy 
moglibyśmy jej bronić, jeżeli nie moglibyśmy się odwoływać do sztuki i zasad 
argumentacji, które są owocem wielowiekowej tradycji filozoficznej? Jak 
obstawać przy swoich poglądach bez ich artykulacji? Jest to paradoks, którego 
Rorty nie próbuje rozwiązać. Twierdzi natomiast, że każda osoba, która będzie 
miała możliwość porównania egzystencji w ustroju liberalno – demokratycznym 
pozwalającym na swobodne kształtowanie swojego własnego sposobu życia, 
autonomiczny wybór światopoglądu oraz radość ze swobód obywatelskich z 
życiem w takim systemie politycznym, który nie honoruje podziału na sferę 
prywatną i publiczną oraz demokratycznych procedur wyłaniania władzy 
politycznej – wybierze niewątpliwie ten pierwszy. Zdaniem Szahaja 
nawiązującego do poglądów amerykańskiego filozofa, w walce o serca i umysły 
ludzi na świecie liczy się oddziaływanie przykładem oraz stwarzanie wszystkim 
ludziom takich samych szans na dobre życie, nie zaś apelowanie do najwyższej 
idei Rozumu jako ahistorycznej instancji odwoławczej15. W przekonaniu 
Rorty’ego ostatecznym celem działań o charakterze instytucjonalnym kultury 

                                                             
12 Richard Rorty, Przygodność…, op. cit., s. 95. 
13 Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia…, op. cit., s. 132. 
14 Ibidem, s. 133. 
15 Ibidem, s. 134. 
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zachodniej powinno być stworzenie «kosmopolitycznej demokratycznej 
wspólnoty społecznej». Zarówno w niej, jak i w istniejącej dotychczas 
wspólnocie demokratycznej obejmującej «bogate, zachodnie społeczeństwa» 
rządzić powinny zasady liberalno- demokratyczne, które podlegałyby ciągłemu 
udoskonalaniu przez nieustanne reformy społeczne rozumiane jako 
eksperymenty usprawniające funkcjonowanie społeczeństwa. Zasady te miałyby 
na celu stworzenie maksymalnie sprawiedliwych stosunków społecznych, w 
których ludzka krzywda i poniżenie zostałyby wyeliminowane, miejsce naczelne 
w zamian zajęłaby solidarność. Dochodzenie do solidarności jest znakiem 
postępu moralnego. Zdaniem amerykańskiego filozofa powinno ono polegać na 
«zdolności do postrzegania coraz większej liczby dawnych różnic (plemiennych, 
religijnych, rasowych, obyczajowych i tym podobnych) jako nieistotnych w 
porównaniu z podobieństwami, gdy chodzi o cierpienie i upokorzenie – zdolność 
do myślenia o ludziach zdecydowanie różniących się od nas jako o objętych 
zasięgiem «my»16». Zatem, idea solidarności cechuje sferę publiczną i ma 
wymiar kolektywny, ale polega również na znoszeniu różnic, które powodowały 
wykluczenie i wzajemną niechęć do siebie nawzajem. Jednocześnie, solidarność 
pełni czynnik integracyjny powiększając poziom zadowolenia i wzajemnego 
zaufania. 

Zdaniem Rorty’ego w procesie postępu moralnego bardziej przydatnymi 
mogą okazać się konkretne opisy ludzkiego cierpienia dostarczane przez 
liberalne dziennikarstwo i antropologię kulturową niż przez traktaty filozoficzne 
o ambicjach uniwersalistycznych. Filozof twierdzi, że «solidarność trzeba 
budować z drobnych kawałków, a nie odkrywać w gotowej postaci pra - języka, 
który każdy z nas rozpozna, gdy tylko go usłyszy17». Neopragmatysta uważa, że 
warunkiem ukonstytuowania się «kosmopolitycznej demokratycznej wspólnoty 
społecznej», która będzie kierować się zasadami solidarności międzyludzkiej, 
jest nie przyjęcie przez wszystkich ludzi uniwersalnych zasad filozoficznych w 
stylu Praw Człowieka, lecz rozszerzanie kręgu osób, z którymi żywiołowo 
czujemy się solidarni, na całą ludzkość. Proces ten powinien wychodzić raczej z 
wielu różnych wspólnot już istniejących i w tym sensie być procesem 
komplementarnym. Ostatecznie, miałby doprowadzić do sytuacji, w której 
mówiąc «my», mielibyśmy na względzie wspólnotę obejmującą całą ludzkość18. 
Tylko jak przekonać, na przykład mieszkańców Korei Północnej do tego, aby 
poczuli się solidarni w stosunku do krajów Zachodu? Jak sprawić, aby 
Palestyńczycy wraz z Izraelitami stworzyli wspólnotę kosmopolityczną? Czy 
wystarczy dać przykład, a wszyscy odłożą broń i będą się miłować? Bardzo 
trudno uwierzyć w możliwość praktycznego zastosowania wskazówek 
Rorty’ego.  

W idealnym społeczeństwie według amerykańskiego filozofa dyskusja o 
sprawach publicznych dotyczyć będzie kwestii: «1) jak równoważyć potrzeby 
                                                             
16 Richard Rorty, Przygodność…, op. cit., s. 259. 
17 Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia…, op. cit., s. 134. 
18 Ibidem, s. 135. 
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pokoju, dobrobytu i wolności, gdy okoliczności wymagają od nas, byśmy 
poświecili jedną z nich dla innej oraz 2) jak wyrównać szanse stwarzania siebie, 
a następnie pozostawić ludziom swobodę wykorzystania lub zmarnowania tych 
szans»19. Jest to jedyne społeczne spoiwo, którego potrzebują społeczeństwa 
liberalne. Oznacza to, że Rorty chciałby równoważyć wartości pokoju, 
dobrobytu i wolności. Zdaje sobie jednak sprawę, że czasami okoliczności 
sprawiają, że musimy poświęcić jedną z tych wartości. Można tutaj postawić 
pytanie: według jakiej zasady powinniśmy decydować o tym, która z tych 
potrzeb powinna być równoważona i w jakim stopniu przez drugą czy trzecią? 
Czy Rorty uważa, że te potrzeby są tak samo ważne, czy może zakłada jakąś 
hierarchię? W pierwszym przypadku, zatem mamy o czynienia ze społeczno-
politycznym ujęciem wolności jako potrzeby istotnej dla idealnego 
funkcjonowania ładu społeczno – politycznego. Rorty wskazuje również na 
kwestię autokreacji i uznaje, że ludzie powinni mieć równe prawa i możliwości 
w stwarzaniu siebie. Używając terminologii Berlina, można więc powiedzieć, że 
jest to rodzaj wolności pozytywnej, wolności do stwarzania siebie. W drugim 
estetycznym ujęciu wolności Rorty’ego można wyróżnić dwa aspekty tego 
pojęcia: wolność jako uznanie przygodności oraz wolność jako autokreacja. W 
moim przekonaniu dwa wymienione wyżej ujęcia wolności mają różne cechy. 
Pierwsze społeczno-polityczne ujęcie wolności cechuje się realizmem 
pojęciowym i ma charakter ahistoryczny, drugie zaś to pojęcie nominalistyczne i 
historyczne. Wolność jako uznanie przygodności i autokreacja powinna jako 
zakładać trwałe istnienie trwałego porządku społecznego opartego na wolności 
społeczno-politycznej, który byłby warunkiem możliwości zaistnienia tej idei w 
sensie estetycznym. Rorty jednak zamiennie i dowolnie stosuje oba rozumienia 
tego pojęcia narażając się na zarzut ekwiwokacji. Ponadto, można uznać, że ze 
zdroworozsądkowego punktu widzenia celem autokreacji jest całościowy rozwój 
jednostki tak jak chciałby na przykład Mill, ale nietrudno uznać, że jej celem 
zdaniem amerykańskiego filozofa jest chęć wywołania szoku, zdziwienia, 
prowokacji i wyróżnienia się za wszelką cenę. W końcu mielibyśmy się według 
neopragmatysty kierować zasadami bliskimi ironii, a nie zdrowego rozsądku.  

Co więcej, Rorty utrzymuje, że nasza wielka potrzeba, aby poszukiwać 
kryterium, wiąże się z myśleniem o świecie i o ludzkiej jaźni, jakby miały one 
jakąś wewnętrzną naturę, jakąś istotę. Filozof jest antyesencjalistą, dla niego 
rzeczywistość ma się nijak do naszych opisów, a ludzka jaźń powstaje w 
procesie użytkowania języka. Języki zaś są stwarzane przez ludzi, a nie 
odkrywane, a prawda jest własnością tych języków. Termin «swoista 
wewnętrzna natura» nie jest «opłacalny», i sprawił dużo kłopotów, a 
powiedzenie, że «winniśmy porzucić ideę prawdy, która czeka na zewnątrz, 
abyśmy mogli ją odkryć, nie oznacza, że odkryliśmy, że na zewnątrz prawdy nie 
ma»20. Rorty daje nam zalecenie, abyśmy w praktyce niewiele mówili o naturze 
prawdy i zobaczyli, jak sobie radzimy w takiej rzeczywistości. Nie przedstawia 
                                                             
19 Ibidem, s. 139. 
20 Ibidem, s. 28. 
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on argumentów, które miałyby na celu wykazanie sprzeczności czy niespójności 
esencjonalnej koncepcji prawdy, ale uznaje, że jest lepsza metoda na uprawianie 
filozofii, zakładająca holizm i pragmatyzm, a nie analizowanie pojęcia za 
pojęciem czy weryfikowanie tezy za tezą. Filozof twierdzi, że ta metoda nie 
odwołuje się do starych pomysłów, ale podpowiada, że powinniśmy zająć się 
czymś nowym. Nie krytykuje on innych filozofów, ale pokazuje atrakcyjność 
swojej metody. 

Rorty opisuje dorobek Davidsona w dziedzinie filozofii języka jako 
przykład gotowości do porzucenia idei «swoistej wewnętrznej natury» oraz 
stawienie czoła przygodności języka, którym się posługujemy. Davidson zrywa 
z poglądem, że język jest środkiem przedstawiania bądź wyrazu. Proponuje 
odejście od podmiotowo- przedmiotowego tradycyjnego ujęcia. Język u 
Davidsona, podobnie jak u Wittgensteina, traktowany jest jak narzędzie, a nie 
jako element układanki. My powinniśmy pytać więc o to, czy nasz sposób 
używania narzędzi jest wydajny czy niewydajny, a nie o to czy nasze 
przekonania są wewnętrznie sprzeczne21. Neopragmatysta wskazuje, że taką 
samą rolę, jaką pełnią Wittgenstein i Davidson wobec języka, pełnią 
analogicznie Freud, Nietzsche i Bloom wobec naszego sumienia, to znaczy 
«obnażają jego całkowitą przygodność»22. Przypomina nam spór pomiędzy 
poezją a filozofią: między «wysiłkiem dokonania autokreacji poprzez uznanie 
przygodności a wysiłkiem dostąpienia uniwersalności poprzez przekroczenie 
przygodności»23. Zdaniem Rorty’ego, tym napięciem żyła filozofia począwszy 
od Hegla i Nietzschego (nad słusznością tego poglądu należałoby się jednak 
zastanowić). Rorty uważa, że znaczący filozofowie naszego stulecia, to ci, 
którzy zrywają z Platonem i postrzegają wolność jako uznanie konieczności, ale 
zgadzają się na to, aby, tak jak chciał Nietzsche, uznać za bohatera ludzkości 
silnego poetę, twórcę, zamiast naukowca – odkrywcę. To Nietzsche pierwszy 
podsunął myśl, byśmy w całości porzucili ideę «poznania prawdy» (w słuszność 
tego poglądu Rorty’ego możemy również wątpić). Prawda jest dla niego 
«ruchomą armią metafor», powinniśmy więc odrzucić koncepcję 
«przedstawiania rzeczywistości» za pomocą języka i możliwość odnalezienia 
jednego kontekstu dla życiorysów wszystkich ludzi. Powinniśmy sobie 
uświadomić, że w chwili śmierci ukojenia szukać będziemy w tym, że jesteśmy 
tego rodzaju szczególnym gatunkiem śmiertelnego zwierzęcia, które opisując się 

                                                             
21 Davidson nie zgadza się koncepcją języków jako odrębnych bytów, ale proponuje nam koncepcję 
«doraźnej teorii» dźwięków i napisów tu i teraz wytwarzanych przez kogoś z naszych bliźnich. Tak 
więc, powiedzieć, że zaczynamy mówić tym samym językiem, to tyle, co stwierdzić, że «zmierzamy do 
zbliżenia naszych doraźnych teorii». Rorty zauważa, że gdy mówimy, że ktoś jest użytkownikiem 
języka, stwierdzamy jedynie, że zestawia znaki i dźwięki, jakie wytwarza, z tymi, które my 
wytwarzamy. Jest to skuteczny sposób przewidywania i kontrolowania przyszłego zachowania. W tym 
naturalistycznym ujęciu na naukę i kulturę dwudziestowiecznej Europy możemy patrzeć jak na coś 
ukształtowanego w wyniku ogromnej liczby czystych przygodności, rezultatem tysięcy drobnych 
mutacji, które znajdują możliwość przetrwania. Zob. Ibidem, s. 34-39. 
22 Ibidem, s. 48.  
23 Ibidem, s. 54. 
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własnymi słowami, samo siebie stworzyło. Nasz proces osiągania samowiedzy 
nie polega na poznawaniu prawdy wewnętrznej lub zewnętrznej, ale na 
kreowaniu siebie. Proces wymyślania swych przyczyn jest tożsamy z procesem 
wynajdywania nowego języka: to też wymyślanie nowych metafor. Koncepcja 
Davidsona pozwala nam zrozumieć twierdzenie Blooma i Nietzschego, że silny 
twórca, czyli osoba, która używa słów w sposób, w jaki nigdy przedtem ich nie 
używano, może najlepiej ocenić własną przygodność. Do autokreacji, według 
Blooma, silnego poetę popycha «lęk, że odkryjemy, iż jesteśmy tylko kopią lub 
repliką»24. To strach, że dokonamy żywota w świecie, którego nie stworzyliśmy, 
w świecie odziedziczonym. Sprawić by przeszłość nosiła nasze znamię to dać 
samemu sobie początek.  Dlatego też, zdaniem Rorty’ego, dla nas, czyli dla 
ludzi żyjących obecnie, tak istotny powinien być Freud, który jako moralista, 
pomógł nam odbóstwić jaźń, a źródeł sumienia doszukiwał się w 
przygodnościach naszego wychowania. Freud pozbawia poczucie moralne 
uniwersalności traktując je jako historycznie uwarunkowane, taki sam wytwór 
czasu i przypadku, jak świadomość polityczna czy estetyczna. Twórca 
psychoanalizy pokazuje nam, że nauka i poezja, geniusz i psychoza, ale i 
moralność i roztropność to nieświadome strategie, to odmienne sposoby 
przystosowania, a nie wytwór odmiennych władz, jakby chciał Platon. Freud 
pokazuje nam możliwość, że nie istnieje żadna ośrodkowa władza, żadna 
usytuowana w centrum jaźń zwana «rozumem»25. Pokazuje nam, że powinniśmy 
sławić siebie, kreować własne wizje, idiosynkratyczne narracje o naszych 
sukcesach w stwarzaniu samych siebie, i naszej zdolności do wyzwolenia się z 
naszej przeszłości, a nie winić się za niemożność sprostania uniwersalnym 
normom narzucanym przez ogół społeczeństwa.  

Rorty jest świadomy, że wraz ze swoją koncepcją prawdy będzie 
posądzony o relatywizm i irracjonalizm, a ze względu na jego wątpliwości 
wobec podziału na moralność i roztropność posądzony będzie o niemoralność. 
Aby odeprzeć takie zarzuty, filozof wykazuje, że rozróżnienia między 
absolutyzmem a relatywizmem, racjonalnością a irracjonalnością, moralnością a 
oportunizmem są przestarzałymi i nieporęcznymi narzędziami. Są to 
pozostałości języka, które powinniśmy spróbować zastąpić innym. Chce 
zdyskredytować słownik, w którym zarzuty te sformułowano. Uważa, że 
instytucjom i kulturze społeczeństwa liberalnego lepiej będzie służyć słownik 
refleksji moralnej i politycznej pozbawiony tych rozróżnień. Według niego, 
słownik oświeceniowego racjonalizmu potrzebował tych rozróżnień, aby mogła 
powstać demokracja liberalna. Jednak obecnie do jej podtrzymania i rozwoju 
niezbędny jest słownik, dla którego najważniejsze są pojęcia metafory i 
autokreacji a nie pojęcia prawdy, racjonalności i obowiązku moralnego. W swej 
postaci idealnej kultura liberalizmu byłaby oświecona i świecka.  Nie byłoby w 
niej śladu boskości, ani w formie ubóstwionego świata, ani w formie 
ubóstwionej jaźni, ani miejsca na pogląd, że istnieją jakieś pozaludzkie moce, 
                                                             
24 Ibidem, s. 60. 
25 Zob. Ibidem, s. 65. 
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wobec których ludzie są odpowiedzialni. Zdaniem Rorty’ego wolność 
rozumiana jako uznanie przygodności jest kardynalną cnotą członka 
społeczeństwa liberalnego. Kultura takiego społeczeństwa powinna dążyć do 
uleczenia nas z naszej «głębokiej metafizycznej potrzeby».  Uważa on, że 
społeczeństwo liberalne to takie, które zadowala się nazywaniem prawdą 
wszystkiego, co okazuje się rezultatem potyczek wielu stanowisk 
poszczególnych ludzi26. Dlatego społeczeństwu liberalnego źle służą próby 
wyposażenia go w «podstawy filozoficzne», gdyż one zakładają istnienie 
jakiegoś naturalnego porządku tematów i argumentów. Porządek ten jest 
pierwotny w stosunku do potyczek pomiędzy starym i nowym słownikiem. Taki 
porządek nie uwzględnia wyniku tych potyczek27. W ujęciu amerykańskiego 
filozofa bohaterem ustroju liberalnego byłby Bloomowski «silny poeta», a nie 
wojownik, kapłan, mędrzec czy poszukujący prawdy, posługujący się zasadami 
logiki, naukowiec. Kultura taka wyzbyłaby się oświeceniowego słownika i nie 
byłaby prześladowana przez «relatywizm» i «irracjonalizm». Ale czy nie byłaby 
w konsekwencji prześladowana przez permisywizm i nieodpowiedzialność?  

Rorty, kreując figurę liberalnej ironistki, zakłada, że będzie ona 
łącznikiem między sferą prywatną a sferą publiczną. Prywatnie przysługuje tej 
figurze ironia, oraz możliwość autokreacji i życia na wybrany przez siebie 
sposób. W sferze publicznej, zaś, powinniśmy działać tak, aby nie narażać 
innych na cierpienie, nie powinniśmy wyrządzać innym krzywd. Publiczna sfera 
cechuje się także solidarnością. Jest to rodzaj więzi, która spaja społeczeństwo. 
Można by się tutaj również zastanowić nad tym, czy, skoro neopragmatysta jest 
przeciwnikiem metafizyki, to przypadkiem rolą solidarności w pewnym sensie 
nie jest bycie metafizycznym «klejem», który ma tworzyć całość z części i czy 
nie tworzy z «prywatnych ironistek» społeczeństwa? Czym jest dla w takim 
razie dla Rorty’ego solidarność, skoro filozof odżegnuje się przyjęcia metafizyki 
w jakiejkolwiek formie? I co by zostało z jego koncepcji, jeżeli byśmy ją 
pominęli? Czy wtedy liberalna ironistka oznaczałaby anarchistkę? 

Rorty podkreśla, obok solidarności, rolę odpowiedzialności za wspólnotę. 
Jak odpowiedzialność współgra z solidarnością oraz wolnością? Czy nie jest tak, 
że odpowiedzialność częściowo ogranicza wolność? Zatem, czy możemy myśleć 
w koncepcji filozofa o wolności w sferze publicznej, czy tylko w prywatnej? 
Czy działanie należy wiązać z solidarnością i odpowiedzialnością, a jeżeli tak, to 
jakie są między nimi relacje? Czy da się uniknąć antynomii wiążąc te idee? 
Filozof niestety nie rozwiązuje tych kwestii, pozostawiając nas z niejasnościami, 
niedopowiedzeniami i wątpliwościami odnośnie słuszności jego poglądów. 

Chcąc mówić o wolności jednostki, powinniśmy się zastanowić, czy 
zakres tej wolności nie jest zależny od tego, że jednostka jest elementem 
większej całości, żyje we wspólnocie. Czy aby wolność w wybieraniu swoich 
języków finalnych nie jest zarazem podyktowana determinizmem wspólnoty, 
wpływem konkretnego kontekstu kulturowego i historycznego, w jakim żyjemy? 
                                                             
26 Zob. Ibidem, s. 92. 
27 Zob. Ibidem, s. 93.  
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Jeżeli w istocie tak jest, to czy aby na pewno mamy do czynienia z czystą i 
nieskazitelną wolnością, jak zdaje się sugerować Rorty? Na ile wtedy mamy 
jeszcze do czynienia z wolnością? Czy neopagmatysta, wypowiadając swoje 
poglądy, stosuje tylko nowy opis, i czy sam jest liberalnym ironistą? Na ile 
możliwe jest bycie realnym przykładem liberalnego ironisty? I czy (idąc tropem 
myślowym filozofa) bycie metafizykiem z jego umiłowaniem do porządku nie 
jest wynikiem wpływu wspólnoty, jej norm i wartości, które konstytuują ład 
społeczny i jest czy nie jest konieczny w społeczeństwie demokratycznym? Kto 
zatem powinien zdaniem Rorty’ego tak naprawdę tworzyć liberalną utopię: 
liberalne ironistki czy metafizycy w przebraniu liberalnych ironistek a może 
jedna i druga figura zarazem jest możliwa, skoro filozof posługuje się na wzór 
Nietzschego językiem metafor? Jeżeli tak jest, to mamy tu do czynienia z 
chaosem pojęciowym i niekonsekwencją w myśli samego filozofa. Jego poglądy 
więc same z siebie są skazane na podważalność. Czy możemy wówczas 
twierdzić, że demokracja liberalna jest najlepszym «eksperymentem» czasów, w 
jakich przyszło nam żyć? Jeżeli nie poddamy tego w wątpliwość, będziemy stać 
na stanowisku krypto-metafizycznym. Jeżeli zaś poddamy ten pogląd w 
wątpliwość, będziemy musieli uznać, że poglądy Rorty’ego są czymś w rodzaju 
idiosynkratycznej narracji, a zatem nie mają statusu epistemologicznego, w 
którym moglibyśmy je traktować jako prawdziwe, weryfikowalne lub słuszne. 
Wówczas nie możemy ani się z nimi zgodzić, ani im zaprzeczyć. Możemy 
jedynie stwierdzić, że to ciekawa forma literackiego opisu, i ocenić je jedynie w 
kategoriach krytyki literackiej. Ale czy ma to jakiś wspólny grunt z filozofią? 
Jeśli tak, to koncepcja Rorty’ego byłaby antyprzykładem filozofii wolnej od 
błędów logicznych. Sposobem na pokazanie, jak nie należy uprawiać tej 
dziedziny, jeżeli nie chce się być posądzanym o relatywizm, irracjonalizm, 
ignorancję i nieodpowiedzialność. W takim tylko sensie miałaby ona wartość.  

Dodatkowo, założeniem wolności u Rorty’ego jest implicite prowadzenie 
jednostki do harmonijnego rozwoju i samorealizacji. Rozwój ten ma jednak 
wymiar ściśle określony – ma on charakter intelektualny. Mimo, że ta koncepcja 
wolności daje jednostce wolny wybór, jest tu zawarta również pewna doza 
konieczności – rozwój powinien przebiegać według określonego schematu, a 
wolność polityczna rozumiana jako prawa polityczne ma się realizować 
najpełniej w demokracji liberalnej. Oczywiście daje się jednostkom prawo do 
życia niezgodnie ze schematem, poza rządami demokracji liberalnej, jednak są 
one oceniane z perspektywy tej teorii jako nie realizujące zasady wolności, jako 
mniej szczęśliwe i jako mniej wartościowe. Jest tu więc implicite zawarta pewna 
aksjologia. Można by się zastanowić, czy nie zakłada to jednak istnienia 
pewnego porządku wartości, a jeżeli nie, to jakie mamy powody, aby słuchać 
Rorty’ego? Możemy jedynie polubić jego metafory albo ich nie polubić, będzie 
to jednak wciąż tylko kwestia gustu.  

Jednostka w koncepcji neopragmatysty to bloomowski tęgi poeta, który 
ciągle odczuwa silny lęk przed tym, aby nie stać się czyjąś repliką. Jest kimś w 
rodzaju krytyka literackiego, który ciągle tworzy nowe opisy siebie. On nie 
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narzuca swojej wizji świata, ale poprzez ciągłe wątpliwości w dogmatyzm, 
fundamentalne zapędy metafizyków i w swoje przekonania uwrażliwia innych. 
Stara się być wzorem i dawać przykład innym, stawiając wciąż czoło swojej 
przygodności. Jednak jego polem działania jest przede wszystkim literatura, za 
jaką też jest uważana przez niego filozofia, ironia zaś daje dystans do świata, do 
innych ludzi i do siebie samego. Może więc uznając, że nasze poglądy są 
przygodne, powinniśmy spojrzeć na koncepcję społeczeństwa liberalnych z 
przymrużeniem oka i nie traktować jej całkiem serio? W końcu jedynie dystans 
zrekompensuje nam brak odczuwania naszej «głębokiej metafizycznej 
potrzeby». 

 
Informacje o autorze 

Elżbieta Anna Filipow graduated with Master’s degree in sociology at the 
University of Białystok, she obtained also Bachelor’s degree in philosophy at the 
University of Warsaw. She graduated 6th Academy of Young Diplomats at the 
European Academy of Diplomacy in Warsaw at the specialization in 
International Institutions and Organizations. Currently she is a Ph. D. Candidate 
in philosophy at the Institute of Philosophy at the University of Warsaw and 
works under dissertation entitled Axiological foundations of liberalism - J. S. 
Mill. In 2014 she was awarded with doctoral scholarship at studies in Philosophy 
of Science, Technology and Society at the University of Twente (Netherlands) 
and she was a member of 3TU Centre for Ethics and Technology within the 
framework of LLP Erasmus. She is a member of International Society for 
Utilitarian Studies and Polish Philosophical Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гуманітарний вісник № 34                                Відомості про авторів 

295 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

 
Бєлякова Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Beliakova Svitlana Mykolaivna – Ph. D. in Psychology, Assistant professor of 
the Department of Practical Psychology of the SHEE «Pereyaslav-
Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda». 

Биковський Анатолій Іванович – кандидат технічних наук, старший 
науковий співробітник Київського ДП «Інститут машин і систем». 

Bykovskyi Anatolii Ivanovych – Ph. D. in Techniques, senior scientific worker 
of Kyiv SE «Institute of Machines and Systems». 

Варивода Катерина Сергіївна – викладач кафедри медико–біологічних 
дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Varyvoda Kateryna Serhiivna – a Teacher of the Department of Medico-
Biological Disciplines and Valeology of the HSEE «Pereyaslav-
Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda». 

Воловик Людмила Михайлівна – кандидат географічних наук, доцент 
кафедри географії, екології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». 

Volovyk Liudmyla Mykhilivna – Ph. D. in Geography, Assistant professor of 
the Department of Geography, Ecology and Training Methods of the 
HSEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named 
after Hryhoriy Skovoroda». 

Гайдаєнко Ігор – аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди».  

Gaidaienko Igor – postgraduate student of the Department of the History and 
culture of Ukraine in the State Institution of Higher Education 
«Pereyaslav-Khmelnitsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical 
University». 

Гангал Артур Васильович заступник начальника факультету,  Військовий 
інститут телекомунікацій і інформації Державного університету 
телекомунікацій (Україна, Київ). 

Hanhal Artur Vasyliovych – Deputy manager of the Faculty, Military Institute 
of TV Communications and Information of the State University of TV 
Communication (Ukraine, Kyiv). 

Горбенко Микола Іванович – доцент кафедри спортивних дисциплін і 
туризму, заслужений тренер України, ДВНЗ «Переяслав-



Тhe journal of humanities № 34                          Іnformation about the authors 

296 

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». 

Horbenko Mykola Ivanovych – Senior lecturer of the Department of Sport 
Disciplines and Tourism, Honored Trainer of Ukraine, SHEE «Pereyslav-
Khmelnyskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda». 

Гордієнко Олександр Іванович – старший викладач кафедри ТМФВ і 
спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». 

Hordienko Oleksandr Ivanovych – Senior lecturer of the Department of 
TMPh.E and Sports of the HSEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State 
Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda». 

Гріненко Юрій Олександрович – кандидат медичних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних наук і валеології ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». 

Hrinenko Yurii Oleksandrovych – Ph.D, Assistant professor of the 
Department of Biomedical Sciences and Valeology of the SHEE 
«Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after 
Hryhoriy Skovoroda». 

Дем’яненко Борис Леонідович – доктор політичних наук, професор 
кафедри політології, декан історичного факультету ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди». 

Demianenko Borys Leonidovych – Dr. in Political sciences, Professor of the 
Department of Politology of the HSEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State 
Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda». 

Дем’яненко Віра Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент 
кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Demianenko Vira Mykolaivna – Ph. D. in Political sciences, Assistant 
professor of the Department of Politology of the HSEE «Pereyaslav-
Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda». 

Зінько Роман – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Проектування 
та експлуатація машин» Національного університету «Львівська 
політехніка». 

Zinko Roman - Ph.D. , assistant professor of «Design and Operation of 
Machines» National University «Lviv Polytechnic». 

Кикоть Микола Миколайович аспірант кафедри історії та культури 
України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія 
Сковороди». 

Kykot Mykola Mykolaiovych– postgraduate student of the Department of the 
History and culture of Ukraine in the State Institution of Higher Education 



Гуманітарний вісник № 34                                Відомості про авторів 

297 

«Pereyaslav-Khmelnitsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical 
University». 

Коцур Віталій – доцент кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», кандидат політичних 
наук. 

Kotsur Vitaly – docent of the Department of Political Science in the State 
Institution of Higher Education «Pereyaslav-Khmelnitsky Hryhoriy 
Skovoroda State Pedagogical University», PhD in Political Science. 

Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри 
медико-біологічних наук і валеології ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». 

Kotsur Nadiia Ivanivna – Doctor of Historical Sciences, Professor of the 
Department of Biomedical Sciences and Valeology of the SHEE 
«Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after 
Hryhoriy Skovoroda». 

Кривко Сергій Володимирович – головний конструктор Миколаївського 
КП «Дослідно-проектний центр кораблебудування». 

Kryvko Serhii Volodymyrovych – the leading constructor of Mykolaiv CP 
«Research-Projective Centre of Shipbuilding». 

Курок Віра - доктор педагогічних наук, зав.кафедри педагогіки і методики 
технологічної освіти Глухівський національний педагогічний 
університет ім. Олександра Довженка.  

Kurok Vira - Dr. in Psychology of the Gluhiv pedagogical university named 
after Olexandr Dovzhenko. 

Кучай Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної і початкової освіти Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького.  

Kuchai Tetiana Petrivna – Ph. D. in Pedagogy, Assistant professor of the 
Department of Pre-school and Primary School Education of the Cherkassy 
National University named after Bohdan Khmelnytskyi. 

Леганькова Ольга Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри загальної та дитячої психології установи освіти 
«Білоруський державний педагогічний університет імені Максима 
Танка». 

Lehankova Olha Viktorivna – Ph. D. in Psychology, Assistant professor, 
Manager of the Department of General and Child’s Psychology of the 
Institution of Education «Byelorussian State Pedagogical University 
named after Maxim Tank». 

Лисак Ольга – аспірант педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди», спеціальності «Теорія та методика професійної освіти»; 
викладач Київського національного торговельно-економічного 
університету. 



Тhe journal of humanities № 34                          Іnformation about the authors 

298 

Olha Lysak – a Post-graduate student at the Faculty of Education of the SHEE 
«Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after 
Hryhoriy Skovoroda», specialty  «Theory and Methods of Professional 
Education»; a Teacher of Kyiv National University of Trade and 
Economics. 

Макодзей Людмила Іванівна - кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки та інформаційних технологій в освіті – 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. 

Makodzei Liudmyla Ivanivna - Ph. D. in Pedagogy, Associate professor of the 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 

Маруфенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
доцент кафедри вокального мистецтва Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  

Marufenko Olena Viktorivna – Ph. D. in Pedagogy, Assistant professor of the 
Department of Vocal Art of Sumy State Pedagogical University named 
after A. S. Makarenko. 

Михайліченко Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, 
доцент, – Національний університет біоресурсів і 
природокористування України.  

Mykhailichenko Mykola Vasyliovych – Ph. D. in Pedagogy, Associate 
professor of the National University of Life and Environmental Sciences 
of Ukraine. 

Новак Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

Novak Olha Mykhailivna – Ph. D. in Pedagogy, a Teacher of the Department 
of Pedagogy of the SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical 
University named after Hryhoriy Skovoroda». 

Онищенко Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

Onyshchenko Nataliia Petrivna – Ph. D. in Pedagogy, Assistant professor of 
the Department of Pedagogy of the HSEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi 
State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda». 

Петько Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.  

Pet’ko Liudmyla − Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department 
of foreign languages of M. P. Drahomanov National Pedagogical 
University (Kyiv, Ukraine). 

Півень Олександр Пилипович – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри ТМФВ і спорту ДВНЗ«Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  



Гуманітарний вісник № 34                                Відомості про авторів 

299 

Piven Oleksndr Pylypovych – Ph. D. in Pedagogy, Assistant professor of the 
Department of TMPh.E and Sport of the HSEE «Pereyaslav-
Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda» 

Підборський Юрій Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Pidborskyi Yurii Hryhorovych – Ph. D. in Pedagogy, Assistant professor of 
the Department of Pedagogy of the SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi 
State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda» 

Порев Сергій - кандидат технічних науки, проректор з науково-дослідної 
роботи та міжнародних зв'язків Черкаського державного 
технологічного університету. 

Porev Sergey - PhD, Vice-rector for scientific research activity and international 
relations of Cherkasy State Technological University. 

Різник В’ячеслав Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 
м. Переяслав-Хмельницький (Україна).  

Riznyk Vyacheslav - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
of the Department of Vocational Education of the SHEE «Pereyaslav-
Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda» (Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine).  

Саковська Тетяна Вікторівна – аспірант кафедри педагогіки ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» . 

Sakovska Tetiana Viktorivna - Post-graduate student of the Department of 
Pedagogy of the SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical 
University named after Hryhoriy Skovoroda». 

Сембрат Алла Леонтіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Sembrat Alla Leontiivna - Ph. D. in Pedagogy, Assistant professor of the 
Department of Pedagogy of the SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State 
Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda». 

Сандига Інна - кандидат економічних наук, заступник директора 
департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і 
науки України. 

Sandyga Inna - PhD, Vice-head of the Department of scientific-technscal 
development, Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Соболєва Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту 
фінансів Українського державного університету фінансів та 
міжнародної торгівлі.  



Тhe journal of humanities № 34                          Іnformation about the authors 

300 

Soboleva Svitlana Mykhailivna – Ph. D. in Pedagogy, Assistant professor of 
the Department of Socio-humanitarian Disciplines of Kharkiv Institute of 
Finance of the Ukrainian State University of Finance and International 
Trade. 

Стрілець Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди». 

Strilets Olga - Ph.D., assistant professor of art courses and teaching methods 
SHEI «Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical Universit». 

Таірова Тамара Миколаївна – кандидат хімічних наук, зав. сектором 
Київського ДУ «Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці».   

Tairova Tamara Mykolaivna – Ph. D. in Chemistry, manager of the sector of 
Kyiv SU «National Scientific-research Institute of Industrial Security and 
Labour Protection». 

Ткачук Таїсія Анатоліївна – доктор психологічних наук, завідувач 
кафедри практичної психології  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди».    

Tkachuk Taisiia Anatoliivna – Dr. in Psychology, Manager of the Department 
of Practical Psychology of the SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State 
Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda». 

Федосєєва Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології Державного вищого навчального 
закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди».    

Fedoseieva Iryna Volodymyrivna – Ph. D. in Psychology, Assistant professor 
of the Department of Practical Psychology of the SHEE «Pereyaslav-
Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda». 

Філіпов Ельжбета Анна - Ph. D., кандидат філософських наук Інституту 
філософії Університету Варшави.  

Philipov Elzhbeta Anna - Ph. D. in philosophy of the Warshava university. 
Ханас Уляна Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 
Khanas Juliana Yaroslavivna – Ph.D., associate professor of philosophy SHEI 

«Uzhhorod National University». 
Храмова-Баранова Олена Леонідівна – доктор історичних наук, 

професор кафедри дизайну Черкаського державного технологічного 
університету. 

Khramova-Baranova Olena Leonidivna – Doctor of Historical Sciences, 
Professor of the Department of Design of the Cherkassy State 
Technological University. 



Гуманітарний вісник № 34                                Відомості про авторів 

301 

Шевчук Борис Вікторович – викладач кафедри математики, інформатики 
та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди». 

Shevchuk Borys Viktorovych - a Teacher of the Department of Mathematics, 
Computer Science and Teaching Methods of the SHEE «Pereyaslav-
Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy 
Skovoroda». 

Шевчук Лариса Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри математики, інформатики та методики навчання ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди». 

Shevchuk Larysa Dmytrivna – Ph. D. in Pedagogy,  Assistant professor of the 
Department of Mathematics, Computer Science and Teaching Methods of 
the SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named 
after Hryhoriy Skovoroda». 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Тhe journal of humanities № 34                          Іnformation about the authors 

302 

ДО ВІДОМА АВТОРІВ 
ІNFORMATION FOR AUTHORS 

Редакція приймає до публікації статті українською, англійською та російською мовами. 
Вимоги до оформлення авторського оригіналу. Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 

1,5 см, ліве – 3 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14. Обсяг 
статей 12 сторінок, за погодженням з редакцією обсяг статі може бути збільшений. 

У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 1 рядок) – 
ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими (великими) 
літерами по центру. Через 1 рядок після назви статті курсивом подається анотація українською 
мовою (не менше 900 - 1000 знаків) та ключові слова (8-10), через 1 рядок – анотація російською 
мовою (не менше 900 – 1000 знаків) та ключові слова (8-10), через 1 рядок – анотація 
англійською мовою (не менше 2 тис. знаків) та ключові слова (8-10).  

До друку приймається статті, які раніше ніде не публікувалися, відповідають вимогам 
ВАК та стандартам науково-метричних баз даних і обов’язково містять наступні елементи:  

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;  

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
якій присвячується дана стаття (1/3 сторінки); 

- формулювання цілей статті - постановка завдання (5-10 рядків); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих 

наукових результатів (5-6 сторінок машинописного тексту), основний текст статті подається 
нижче, через 2 рядки;  

- висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.  
Рисунки і формули бажано вставляти в текст за допомогою відповідних інструментів 

редактору МS Word. 
Вимоги до оформлення літератури.  
Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках і включають в себе:  
- прізвище автора (авторів) з відповідною позиції в списку літератури;  
- після коми − рік видання;  
- після двокрапки − номер сторінки з символом на відповідній мові.  
Приклад: [Жижек, 2002: с. 26 ], [Dawkins, 1989: p. 126]. 
У посиланнях на видання, наведені у списку літератури без вказівки автора, наводяться 

перші слова заголовку або його абревіатура (яку потрібно вказати в списку літератури). 
Приклад: [Філософський енциклопедичний..., 1983: с. 220] або [ФЕС, 1983: с. 220].  

ЛІТЕРАТУРА 
Савченко, 2008 – Савченко О. Я. Особистісно орієнтоване навчання / О. Я. Савченко // 

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; [головний ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком 
Інтер, 2008. – С. 626–627.  

REFERENCES (Транслітерація) 
Savchenko, 2008 – Savchenko O. Ya. Osobystisno oriyentovane navchannya / 

O. Ya. Savchenko // Entsyklopediya osvity / Akademiya ped. nauk Ukrayiny; [holovnyy red. 
V. H. Kremen']. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – S. 626–627. 

Он-лайн транслітерація: http://slovnyk.ua/services/translit.php 
На окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про автора: прізвище, ім’я та 

по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, 
службовий та контактний телефони, електронна адреса. Якщо авторів два і більше, то відомості 
про другого й інших подаються з нового рядка. 

Стаття подається в 2-х примірниках: друкованому та електронному. 
Адреса: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, навчально-науковий 

відділ, «Гуманітарний вісник», 08401. Електронна адреса: gvphdpu@ukr.net. 
Статті до збірника подаються разом з рецензією. 
Більш детальніші вимоги можна отримати на сайті Гуманітарного вісника: 

www.gymvisnuk.com або за телефоном для довідок: (04567) 5-46-44.  
Статті, які оформленні не за вимогами, редакційна колегія не розглядає. 

 



 

 

 
 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
 
 
 
 
 

ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ 
СКОВОРОДИ»  

 
 
 
 
 
 

Видавець ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 

08401, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Сухомлинського, 30, тел.: (04567) 5-46-44 

 
 
 
 
 

Підписано до друку 16.01.2015 р.  
Формат 70х100/16 Папір офіс. № 1.  

Гарнітура Times New Roman. 
Ум. Друк арк. 18,0.  

Наклад 300 примірників 
 
 
 
 

Віддруковано з оригінал-макету замовника 
ПП Лисенко М.М. 

м. Ніжин, вул. Шевченка, 20 
тел. (04631) 9-09-95, (067) 441-21-24 

E-mail: milanik@land.ru 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої 
продукції, серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 

 


