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РОЗДІЛ I

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ,
ВИХОВАННЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР

І. Б. Іванова,
кандидат педагогічних наук, доцент

НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ
ІНТЕГРАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті висвітлено результати узагальнення й аналізу наукових
передумов розробки моделей навчання людей з особливими потребами
у сфері вищої освіти (Л. Виготський, К. Роджерс і Д. Фрейберг, В. Лу'
бовський, М. Малофєєв і М. Шматко, А. Колупаєва), визначаються на
їх підставі моделі інтеграції студентів з особливими потребами у ви'
щих навчальних закладах.

Ключові слова: моделі інтеграції в вищій освіті, студенти з особ&

ливими потребами, підтримка, навчання, культура, розвиток.

Інтеграція студентів з особливими потребами у вищій освіті —

предмет наукового інтересу науковців останніх двадцять років. Дос&

лідження ґрунтуються на теоріях соціальної компенсації (Л. С. Ви&

готський), особистісно&орієнтованого  навчання дітей з особливими

потребами (К. Роджерс, Д. Фрейберг),  інтеграції дітей з обмежени&

ми можливостями здоров’я у середній освіті (В. І. Лубовський,

М. М. Малофєєв, М. Д. Шматко), інклюзивного навчання (А. А. Ко&

лупаєва). 

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 
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Мета статті — висвітлити результати узагальнення й аналізу нау&

кових передумов розроблення моделей навчання людей з особли&

вими потребами у вищих навчальних закладах, визначення моде&

лей інтеграції студентів з особливими потребами у вищій освіті. 

Теорія соціальної компенсації Л. Виготського [1] пояснює при&

роду первинного (біологічного) і вторинного (соціального) відхи&

лення у розвитку дитини із вадами психофізичного розвитку. Сут&

тєвий відрив від розуміння норми у процесах позитивної

соціалізації цих дітей визначається порушенням в інтеграційних

процесах, відсутністю ефективного посередника між дитиною і сус&

пільством — людини&вчителя, педагога, наставника і соціально&

культурного середовища, яке створює необхідні соціально&педа&

гогічні умови для розвитку особистості. Інтеграційні процеси

в розвитку дітей із вадами Л. С. Виготський називає «вростанням

у культуру», що означає оволодіння культурними способами пове&

дінки і знаходження обхідних шляхів розвитку. Новий підхід до

забезпечення ефективного розвитку особливих дітей полягає не

тільки в постановці медичного діагнозу, а в позитивному аналізі їх

особистості, що являє собою передусім картину складних обхідних

шляхів їхнього розвитку. Звідси зрозуміло, що подолання дефекту

тільки на органічному рівні, пряма, обмежена його компенсація

є більш вузьким і обмеженим шляхом. Розвиток вищих психічних

функцій, починаючи з дитинства, у цих людей можливий лише на

шляхах їхнього культурного розвитку, байдуже, чи піде культурний

розвиток по лінії оволодіння зовнішніми засобами культури, таки&

ми як мова, письмо, арифметика, чи по лінії внутрішнього вдоско&

налення самих психічних функцій, тобто вироблення уваги, логіч&

ної пам’яті, опосередкованого мислення, утворення понять,

свободи волі і т. д. Культурний розвиток є основна сфера, де можли&

ва компенсація недостатності. Там, де не є можливим органічний

розвиток, безмежно відкритим є шлях культурного розвитку. Це

означає оволодіння досвідом використання надбань народної

мудрості, способів комунікації і спілкування, які підтягують люди&

ну до розуміння і усвідомлення ймовірностей буття; віднайдення

ефективних і оптимальних прийомів «роботи своєї інвалідності» на

власне виживання і реалізацію потенційних можливостей — в інте&

ресах суспільства; соціалізацію, навчання і виховання з метою фор&

мування і розвитку позитивно соціалізованої особистості; її духов&

ний розвиток і  самовдосконалення. 

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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Досвід застосування особистісно&орієнтованого навчання особли&

вих дітей у школах, які працюють на основі гуманістично&орієнтовано&

го підходу (К. Роджерс, Д. Фрейберг) [2] показує їх суттєву відмінність

— створення підтримуючого освітнього середовища на основі емпатії,

конгруентності та позитивного ставлення. Досвід цих навчальних

закладів показав пряму пропорційну залежність між турботливим ста&

вленням до своїх підопічних, збагаченим навчальним середовищем

і результатами успішності, дисципліни, відвідування занять, удоскона&

ленням міжособистісних взаємостосунків  на основі розвитку відпові&

дального навчання, навчання на досвіді, навчання&співробітництва.

Новий погляд на зміст особистісно&орієнтовного навчання виявляє

також певну взаємозалежність між розвитком дітей і педагогів, їхнього

вміння працювати разом і надалі турбуватися про інших.  

Важливими для розуміння змісту і специфіки інтеграційних про&

цесів в  освіті є дослідження і практичні напрацювання сучасних

науковців, психологів, педагогів В. І. Лубовського (психолого&педа&

гогічні проблеми диференційованого і інтегрованого навчання),

М. М. Малофєєва і М. Д. Шматко (розробка базових моделей інтегро&

ваного навчання), А. А. Колупаєвої (вивчення реалій і перспектив

інклюзивної освіти в сучасній Україні і розвинутих країнах світу).

Інтеграційний підхід до навчання дітей з особливими освітніми

потребами у звичайних школах визначається академіком В. І. Лу&

бовським [3] як такий, що потребує обережності і реалістичності.

При цьому він нагадує слова Л. С. Виготського про те, що найкра&

щим місцем для навчання глухих дітей є звичайна школа, але в цьо&

му випадку кожен вчитель у ній повинен бути вчителем глухих. Інте&

грація як засіб створення оптимального розвивального середовища

ставить питання про співвідношення між інтеграцією і диференці&

йованим підходом, який потребує спеціальної допомоги дітям педа&

гогів&дефектологів. Питання про інтеграцію  дітей із недоліками

розвитку в освітньому процесі було піднято батьками цих дітей, які

розглядають навчання в інтернатних закладах диференційованого

типу як сегрегацію й обмеження прав людини. Під гаслом забезпе&

чення прав людини рух батьків поставив питання перед законодав&

чими органами про необхідність забезпечити рівний доступ до осві&

ти своїх дітей. Посилаючись на досвід США і Великобританії,

вчений акцентує увагу на умовах, які є обов’язковими для інтеграції

дітей у звичайній школі. Передусім йдеться про згоду педагогічного

колективу, дітей та їхніх батьків. Бажано створити ситуацію під&
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тримки з боку дітей, які розвиваються нормально, та їхніх сімей, яка

може бути досягнута в результаті доведення до їхньої свідомості

того, що спільне навчання з дітьми, які мають недоліки розвитку,

має велике виховне значення. Відповідно важливою є і згода дітей,

які будуть інтегровані у звичайній школі, та їхніх батьків. Наступ&

ною важливою умовою є наявність у школі спеціаліста&дефектоло&

га, який може займатися з дітьми тих категорій, які будуть інтегро&

вані у звичайне освітнє середовище. Без цього інтеграція не має

жодного сенсу, адже тоді все зводиться до механічного влаштування

дітей з недоліками у розвитку в умови, де їм не надається ніякої спе&

ціальної допомоги. Крім цього, існують певні нормативи педагогіч&

ного забезпечення інтегрованого навчання: чим більше дітей із не&

доліками в розвитку, тим меншою є загальна кількість дітей у класі;

у багатьох випадках потрібен асистент&педагог і помічник вчителя,

застосовуються індивідуальні програми, працює корекційний кабі&

нет. Необхідною умовою ефективної інтеграції є позашкільна робо&

та, мета якої — забезпечити розвиток комунікативних навичок, кон&

сультування з питань працевлаштування та з інших питань

пристосування до самостійного життя.

Дослідження, які проводились в Інституті корекційної педагогі&

ки (РАН, Москва, — М. М. Малофєєв, М. Д. Шматко) [4] з вивчен&

ня системи інтегрованого навчання дітей з обмеженими можливо&

стями здоров’я, мали на меті створення системної моделі інтеграції

дітей з обмеженими можливостями здоров’я в загальноосвітнє

середовище ровесників із нормальним розвитком. Вимагалось ви&

значити, обґрунтувати та експериментально перевірити набір варі&

антів організації сумісного навчання, які надають змогу підібрати

кожній дитині з особливими освітніми потребами доступну і ко&

рисну для її розвитку модель інтеграції, зберігаючи в усіх випадках

необхідну спеціалізовану психолого&педагогічну допомогу. «Не

менее значимо развитие интеграции для нормально развивающих&

ся детей, поскольку эта форма организации обучения позволяет

целенаправленно готовить их к безусловному принятию человека

с особыми социальными и образовательными потребностями,

формировать толерантное отношение к человеческой «инакости»,

закладывать культурную норму формирующегося гражданского

общества — уважение к различиям между людьми» [4, 71]. На під&

ставі дослідження було розроблено базові моделі інтеграції: постійна

повна інтеграція (постійна неповна інтеграція, постійна часткова
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інтеграція, систематична часткова інтеграція), епізодична інтегра&

ція. Під час інтегрованого навчання відбувається постійний процес

саморозвитку не тільки дітей, а й педагогічного персоналу. Створю&

ються умови для професійного зростання масових педагогів і де&

фектологів. Дефектолог здатен збагатити уявлення колег про спе&

ціальні методи, прийоми, «обхідні шляхи», допоміжні засоби

навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Масовий

педагог у разі успішного навчання дитини «у загальному потоці»

здатен допомогти дефектологу, розширюючи його уявлення про

потенційні можливості дітей з обмеженими можливостями здо&

ров’я, показати на практиці, що їм доступно більше, ніж може

думати спеціаліст у галузі корекційної педагогіки. 

На базі досліджень А. А. Колупаєвої [5] освітня інтеграція перед&

бачає надання можливості учням із порушенням психофізичного

розвитку навчатися у звичайних класах загальноосвітньої школи.

При цьому діти мають опанувати програму масової або спеціальної

школи. Інклюзивне навчання — гнучка, індивідуалізована система

навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах

масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання

відбувається за індивідуальним навчальним планом, забезпечуєть&

ся медико&соціальним та психолого&педагогічним супроводом.

Інклюзивне освітнє середовище змінює роль педагога звичайного

навчального закладу, який має сприймати учнів з особливими

освітніми потребами так, як і інших дітей; прилучати їх до спільних

видів діяльності, ставлячи дещо інші завдання, залучати учнів до

колективних форм навчання і групового вирішення завдання;

використовувати різноманітні стратегії колективної участі — ігри,

спільні проекти, лабораторні дослідження і т. ін. [5, 24–25].

Аналіз наукових передумов і досвіду створення системи інтегро&

ваного навчання у сфері освіти визначає особливості інтегрованого

навчання у вищому навчальному закладі, правові, соціальні, педаго&

гічні та соціально&педагогічні моделі інтеграції. Правова модель

інтеграції показує, наскільки задовольняються права студентів з осо&

бливими потребами на отримання освітніх послуг, створення без&

бар’єрної інфраструктури для студентів з особливими потребами

у пересуванні і просторовій орієнтації, адекватної системи доступу до

засобів  зв’язку для студентів з особливими потребами у комунікації.

Відсутність означених умов означає механічне включення студентів

в освітнє середовище без системи забезпечення рівних можливостей,

в основі якої — пристосування до їхніх особливих потреб. 
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Соціальна модель інтеграції характеризується об’єднанням

можливостей освітнього середовища для створення певної системи

соціальних взаємостосунків і взаємозв’язків, що зумовлює наяв&

ність у структурі вищого навчального закладу спеціального струк&

турного підрозділу, який забезпечує ефективність системи надання

освітніх послуг студентам з особливими потребами, відповідних

умов навчання, які є адекватними стану здоров’я студентів і здій&

снює їх постійний моніторинг і соціальний супровід. 

Педагогічна модель інтеграції відображається відповідно у мо&

делях інклюзивного навчання: повного включення (спільне навчан&

ня в одній групі) студентів із особливими потребами у звичайне

освітнє середовище із спеціальною підтримкою, часткове (епізодич&

не) включення (інклюзивні групи студентів з вадами слуху у звичай&

не освітнє середовище, епізодичне включення студентів до спільних

занять) із спеціальною підтримкою. Відсутність спеціальної під&

тримки (фахівця у галузі спеціальної педагогіки, фахівця соціальної

сфери, психолога; педагогічного, тьюторського супроводу навчаль&

ного процесу) означає відсутність системи інклюзії. 

Соціально&педагогічна модель інтеграції у сфері вищої освіти

вирішує завдання об’єднання можливостей і потенціалу освітньо&

го середовища з метою позитивної соціалізації студентської моло&

ді, створення педагогічно збагаченого середовища на основі систе&

ми розвитку загальнолюдських і духовних цінностей, турботи,

співробітництва, взаємодопомоги та розвитку. У звя’зку з цим но&

вого значення набуває теорія і практика соціальної роботи в закла&

дах освіти на основі міждисциплінарного підходу, яка базується на

соціально&педагогічних основах соціального виховання та соціалі&

зації особистості, актуальних психолого&педагогічних підходах

інтеграції та інклюзії людей з особливими освітніми потребами

у сфері освіти.

Визначені моделі інтеграції студентів з особливими потребами

у вищому навчальному закладі взаємозумовлені, перетинаються

і взаємодоповнюють одна одну. Ефективність їх реалізації визнача&

ється системним холістичним підходом до навчально&виховного

процесу у ВНЗ, важливістю посилення системи соціального захи&

сту студентів з особливими потребами.

В статье освещены результаты обобщения и анализа научных
предпосылок разработки моделей обучения людей с особыми потреб'
ностями в сфере высшего образования (Л. Выготский, К. Роджерс
и Д. Фрейберг, В. Лубовский, Н. Малофеев и Н. Шматко, А. Колупа'
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ева), на их основании определяются модели интеграции студентов
с особыми потребностями в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: модели интеграции в высшем образовании,

студенты с особыми потребностями,  поддержка, обучение, культу&

ра, развитие.

The article reviews results of summary and analysis of scientific prerequ'

isite for creation of educating people with special needs at universities

(L. Vigotsky, C. Rogers and J. Freiberg, V. Lubovsky, N. Malofeiv and

N. Shmatko, A. Colupaeva), defines at their framework models of integration

students with special needs at universities.

Key words: models of integration at universities, students with special

needs, support, educate, culture, development.
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кандидат педагогічних наук

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ШКОЛИ

У статті розглядається актуальність проблеми проведення на'
вчальних тренінгів для студентів економічного профілю у вищих еко'
номічних навчальних закладах. При цьому важлива роль належить
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вивченню організаційно'педагогічних умов проведення цієї підготовки.
Аналіз змісту організаційно'педагогічних умов доводить, що навчаль'
ний тренінг є ефективною системою практичної підготовки студен'
тів, дає можливість формувати в них необхідні професійні і соціально'
психологічні уміння та навички, даючи змогу майбутнім спеціалістам
адаптуватися до реальних умов діяльності на підприємстві.

Ключові слова: економіка, професійна освіта, практична підго&

товка, навчальний тренінг, соціально&психологічні умови навчання

студентів.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми дослідження ви&

значається головною метою професійної підготовки у вищих про&

фесійних закладах освіти — навчання професійної майстерності,

тобто цілеспрямованої діяльності по створенню необхідних для

життя людей матеріальних цінностей на виробництві. Тому метою

нашого дослідження постає вирішення питання з навчання студен&

тів безпосередньо виробничої праці шляхом запровадження в нав&

чальний процес ВНЗ інтерактивного методу навчання — навчаль&

ного тренінгу. Саме в таких навчальних умовах майбутні

спеціалісти, приходячи в трудове життя, зможуть оволодівали до&

свідом практичної діяльності. Ефективна професійно&трудова

діяльність є результатом постійної взаємоадаптації виробничої

сфери та сфери підготовки потенційного резерву кадрів для вироб&

ництва. Ці тенденції об’єктивно зумовлюють значне зростання ролі

педагогічної науки у пошуках оптимальних шляхів ефективності

професійно&трудової діяльності майбутніх спеціалістів шляхом

адаптації їх до реальних умов діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та виклад основного матеріалу. Корінна

перебудова соціально&економічних відносин у процесі переходу до

ринкової економіки привела до суттєвих змін як у головних завдан&

нях, так і в практичних механізмах професійної адаптації. Сам тер&

мін «професійна адаптація» — багатозначний і може тлумачитись

дослідниками і в  широкому значенні — як загальний процес актив&

ного «пристосування» молоді до сфери професійно&трудової діяль&

ності (процес професіоналізації), і в більш вузькому значенні — як

процес «пристосування» молоді до свого першого робочого місця на

конкретному підприємстві [3, 4]. Тому ми вважаємо, що професійна

адаптація визначається у навчальному процесі вищої професійної

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір



18

школи як самостійний етап практичного пристосування студентів

до вимог майбутньої конкретної професійної діяльності.

У контексті досліджуваної проблеми вважаємо за потрібне сти&

сло розглянути конкретний зміст поняття «професійна адаптація»

та визначити, яким чином її можна враховувати в навчальному про&

цесі. У науковій літературі найбільш поширеною і простою є теза

про те, що виробнича адаптація має два аспекти: професійний

(адаптація до професійної діяльності) та соціально&психологічний

(адаптація до певної робочої групи). У свою чергу, кожен з двох

основних елементів — і професійна, і соціально&психологічна

адаптація — потребують конкретизації свого змісту через їх подаль&

ше розчленування на окремі функціональні компоненти.

На думку В. В. Васильєва, такими компонентами є [2, 25–36]:

1. Адаптація до загальних культурних цінностей та норм виробни'
чої професійно'трудової діяльності (загальні принципи і норми

виробничих та організаційно&управлінських відносин; певна

структура професійно&трудової діяльності з визнаною суспільною

думкою й ієрархією соціальної престижності різних професій, еко&

номічні принципи та критерії ефективності виробничої діяльності

тощо).

2. Оволодіння професійними техніко'технологічними операціями.
3. Адаптація до фізичних умов та режиму праці на робочому місці.
4. Адаптація до специфічних «фірмових» культурних норм і цінно'

стей (організаційна та корпоративна (відносини із зовнішнім сере&

довищем, певні уявлення про природу людини та мотиви її пове&

дінки, орієнтації трудової діяльності, характер людських відносин,

професійна культура).

5. Адаптація до специфічних міжособистісних відносин у певній
робочій групі.

Професійна адаптація є єдністю ціннісно&нормативних, діяль&

нісних, психофізіологічних та соціально&психологічних аспектів.

Усі вони тісно пов’язані між собою і тісно взаємодіють, впливаючи

на хід процесу професійної адаптації. Тому при адаптації головною

проблемою є не стільки оволодіння конкретною професією, скіль&

ки активне взаємне пристосування спеціаліста та соціальної орга&

нізації підприємства з перспективною орієнтацією на максималь&

ний розвиток та ефективне використання індивідуального

трудового потенціалу молодого спеціаліста. На етапі ж розвитку

основної трудової кар’єри головною проблемою спеціалістів
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є періодичне пристосування до нових видів професійної діяльності

та нових робочих місць у межах підприємства. Ці проблеми врахо&

вуються в професійній підготовці вищих навчальних закладів у су&

часних умовах економіки.

Для реалізації основних завдань педагогічного процесу профе&

сійної адаптації використовуються певні набори організаційно&

педагогічних методів. Педагогічний процес професійної адаптації —
це постійна взаємодія між педагогами та студентами, що регулюють

цей процес, який відбувається у певних соціально&економічних та

соціокультурних умовах. Ці умови і насамперед такі їх компоненти,

як суспільні культурні цінності, певна нормативно&правова та нау&

ково&методична база профадаптаційної соціально&педагогічної

діяльності, динаміка кон’юнктури на ринку праці тощо, суттєво

впливають на стратегію та конкретні форми і методи взаємодії між

суб’єктами педагогічного процесу.

Організаційно&педагогічні зусилля навчального процесу з метою

здійснення професійної адаптації повинні спрямовуватись на пошук

найбільш ефективних у специфічних умовах засобів розвитку, стиму&

лювання активних самостійних зусиль студента для максимального

розвитку свого особистісного трудового потенціалу та його найбільш

ефективного використання і подальшого нарощування у процесі про&

фесійно&трудової діяльності. Один з найперспективніших і найсклад&

ніших способів вирішення даної проблеми ми вбачаємо в організації

навчального тренінгу студентів в економічному університеті.

У вищих навчальних закладах навчальні тренінги використовують'
ся для: прискорення адаптації до умов практичної діяльності, їх

швидкої «підгонки» під вимоги робочого місця й організації в ціло&

му; усунення пробілів в професійній підготовці і переборювання

неефективних форм поведінки; навчання нових технологій і мето&

дів праці; швидкої підготовки для роботи в новій посаді.

Таким чином, ми вважаємо, що навчальний тренінг створює такі

організаційно'педагогічні умови в вищій економічній школі: забезпечує

вузівський процес навчання можливостями, максимально моделює

(імітує) майбутню професійну діяльність спеціаліста; залучає сту&

дентів до різноманітних форм і методів пізнавальної діяльності, що

активізують їхню самостійність, ініціативу, винахідливість, тобто

створюють базу для розвитку творчих здібностей; цілеспрямовано

виявляє й розвиває творчу індивідуальність майбутнього спеціалі&

ста економічного профілю.
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Тренінг передбачає планомірно здійснювану програму різноманіт'
них вправ з метою формування й удосконалення вмінь і навичок, підви'
щення ефективності трудової діяльності [2, 76].

Практичний досвід впровадження тренінгів в навчальний про&

цес вищої економічної школи дає нам підстави стверджувати, що

для підвищення ефективності тренінгу потрібно враховувати

наступні три важливі складові наукового обґрунтування тренінго&

вої програми [4]:

1. Аналіз потреби в тренінгу, тобто діагностика дефіциту важли&

вих для навчання способів і зразків поведінки. Потреба повинна

бути визначена в формі цілей та складових частин тренінгової про&

грами.

2. Підбір методів і технік, які найбільш сприятливі цілям тренінгу.
3. Оцінка тренінгової програми, тобто вимірювання її результатів.
У контексті досліджуваної проблеми вважаємо за потрібне сти&

сло розглянути педагогічні особливості визначних етапів організа&

ції навчального тренінгу у вищих навчальних закладах.

Перший компонент забезпечення тренінгової програми — аналіз
потреби в тренінгу, який здійснюється на трьох основних рівнях:

всієї організації, робочого місця та окремого робітника [1, 72–73]. На

думку авторів (Роджер Баклі, Джим Кейпл), формування цілей тре&

нінгу — це означає чітко викласти, які завдання зможуть виконати

учасники після закінчення тренінгу (або по завершенні окремих

стадій навчання), при яких умовах вони продемонструють свої

уміння і навички та за якими стандартами буде здійснено їх вико&

нання. 

Аналіз потреби в тренінгу всієї організації належить до макро&

рівня ділової активності, яка підвищує професійну майстерність,

посилює мотивацію та збільшує продуктивність праці. Великим

попитом користуються на підприємствах тренінги з тематики упра&

вління персоналом. В управлінні персоналом навчальні тренінги

застосовуються головним чином для професійної підготовки, адап&

тації і розвитку кар’єри персоналу.

Навчальні тренінги знаходять своє застосування на різних ета&

пах підготовки і ділової кар’єри робітників. Для студентів найбільш

перспективні навчальні тренінги і аутотренінги вольових і особли&

во лідерських якостей, самомотивації, соціальної компетентності:

вміння слухати, тримати себе в колективі, публічно виступати,

формувати ефективну модель взаємодії з колегами і керівництвом,
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конструктивно вирішувати конфліктні питання, переживати стре&

сові ситуації, переборювати перешкоджаючі спілкуванню звички

і манери поведінки. Актуальною тематикою тренінгів на сучасному

етапі є: організаційне лідерство, керівництво персоналом як різно&

вид влади, важливі індивідуальні параметри ефективного керівниц&

тва, стилі керівництва, культуроорієнтоване керівництво, мотивація

організаційної поведінки, ділові комунікації, управління конфлік&

тами, методика наймання на роботу, оцінювання персоналу.

Аналіз потреби в тренінгу на рівні робочого місця пояснює, які

знання, навички та установки необхідні для виконання завдань,

передбачених посадовими обов’язками або робочим місцем. Якщо

характер виконаних робіт, відображених в професіограмі або профі&

лі робочого місця, виходить за рамки стандартних професій й ква&

ліфікацій, то тоді потрібні тренінги, які заповнюють пробіли в про&

фесійній та психолого&педагогічній підготовці спеціалістів [5, 73].

Так, для спеціалістів економічного профілю на особливу увагу

заслуговують трудові якості майбутнього фахівця економічного

фаху, серед яких певним чином виділяється працелюбство. На

думку О. С. Падалка, працелюбство розглядається з трьох сторін:

вихідні ознаки (свідоме ставлення до праці, трудові звички, трудо&

ва мораль); прояв трудових ознак (трудова активність, старанність

у праці, майстерність, спілкування під час трудової діяльності);

діагностичні ознаки (потреба у трудовій діяльності, готовність до

неї, свідоме виконання трудових обов’язків, спрямування на вдос&

коналення професійної діяльності) [5, 93–94].

Аналіз потреби в тренінгу окремих робітників дає змогу виявити

розбіжності між знаннями, навичками та установками майбутніх

спеціалістів відповідно до їх професійного стану та наукової профе&

сіограми. Якщо визначається певна невідповідність між потрібним

і фактичним станами, тоді необхідно усунути її за допомогою тре&

нінгу. Одним з найсучасніших тренінгових напрямів цього порядку

є корпоративні тренінги, які забезпечують психологічну підтримку

бізнесу, виробництву, торгівлі, освіті, фінансовій, творчій, благо&

дійній чи іншій діяльності.

Другий компонент забезпечення тренінгової програми — вибір
методів і технік, які найбільш відповідають цілям тренінгу. Тренінго&

ві методи — це методи або способи навчання, які достатньо вже

розглядались (наприклад, рольові, ділові ігри, метод конкретної

ситуації, мозкова атака, групова дискусія, виробниче навчання,
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тренінг з роботи в команді та ін.). Тренінгова техніка — характери&

зує загальний спосіб та особливості навчаючого впливу. Спеціалі&

сти визначають чотири види основних тренінгових технік: 1) інфор&

маційну; 2) симуляційну (імітаційну); 3) вправи з практичного
виконання роботи (виробниче навчання) та 4) груподинамічні вправи
[4, 74]. У форматі нашого дослідження розглянемо стисло особли&

вості цих тренінгових технік.

Для забезпечення потрібної орієнтації працівників або передачі

необхідних даних використовується інформаційна техніка (показ

навчальних фільмів, відеозаписи і застосування технічних засобів,

які супроводять лекції, інструктажі, конференції). Симуляційна тех'
ніка імітує робоче місце, організаційну ситуацію та вирішує про&

блеми трудових процесів. Методологічною основою симуляційної

техніки тренінгу є процес, який дає змогу відпрацювати безліч про&

фесійних умінь і навичок, спрямованих на такі сфери діяльності:

менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, фінансів, оподатку&

вання, банківська справа, підприємницьке право, стратегічне й опе&

ративне планування, розроблення проектів бізнес&планів і планів

маркетингу для малого та середнього бізнесу; відпрацювання і реа&

лізація плану власної горизонтальної і вертикальної кар’єри, вклю&

чаючи особистісне успішне працевлаштування; розвиток творчих

здібностей і формування морально&ціннісних основ та умінь їх

застосовувати у майбутній професійній діяльності.

Для цієї техніки характерним є комплексний та системний під&

хід до навчання, який дозволяє тренувати спеціаліста на рівні різ&

них керівних ланок як по окремих напрямках діяльності, так і про&

фесії в цілому (наприклад, управління діяльністю як в рамках

окремих структурних підрозділів, так і підприємством загалом).

Сучасним прикладом такої техніки є навчально&тренувальна

фірма, яка випливає з двоїстої єдності навального і виробничого

процесів. Дослідниками (О. В. Куклін, О. І. Щербак) доведено, що

українська НТФ являє собою комплекс сучасних освітніх техноло&

гій (метод імітаційного навчання, гнучке (flexible) навчання,

модульне навчання, технології «Learning by doing», метод проблем&

но&орієнтовного навчання «Case method, ділові і рольові ігри), які

моделюють реальну діяльність малого або середнього підприєм&

ства. Тренінгова техніка «вправ з практичного виконання роботи»

передбачає підготовку програми виробничого навчання учнів,

новачок, перенавчання, трудової адаптації, які здійснюються без&
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посередньо на робочому місці або в тренінгових центрах. Характер&

ним достоїнством даної техніки є більш проста і нескладна опера&

ційна діяльність, яка здійснюється під керівництвом і контролем

з боку керівника, що дає можливість не допустити помилки в робо&

ті та швидше навчитися. Груподинамічні вправи призначені форму&

вати й удосконалювати соціальну компетентність майбутніх спе&

ціалістів. Відмінність груподинамічних вправ визначається тим, що

вони побудовані не стільки на імітаційній техніці, скільки на віль&

ній імпровізації учасників тренінгу, їх спонтанних діях, мотивова&

них мисленням, що можуть змінювати ситуацію. Основним досто&

їнством цієї техніки є можливість імпровізації, розвиток творчих

навичок, поведінкова гнучкість, більш вузька цільова спрямова&

ність та висока ефективність навчання [4, 77–78].

Разом з тим у навчальному процесі доцільно використовувати

пролонговані форми групового навчання. Вони суттєве збільшують

час на одне заняття та здійснюють розподіл групових ролей з ура&

хуванням індивідуально&психологічних властивостей, що дає змогу

здійснювати розгорнуту систему контролю та дозволяє високо оці&

нити внесок кожного учасника у груповий результат, здійснити

рефлексивний аналіз ходу ігрової діяльності та результатів кожного

учасника [3, 20]. За В. А. Козаковим, головним достоїнством такої

форми підготовки є формування у студентів зразків&позитивів та

зразків&заборон характеру поведінки, що акумулюють досвід успіху

або застерігають від повтору невдач у майбутній професійній діяль&

ності [3, 19].

Третій компонент забезпечення тренінгової програми — оцінювання
її ефективності, визначення результатів досягнення. Витрати, що

пов’язані з проведенням тренінгу матеріального і людського ресур&

сів, виправдані лише тоді, коли тренінгова програма усуває дефіцит

знань, умінь та навичок, який було визначено за результатами ана&

лізу потреби в навчанні. В якості критеріїв оцінюваня результатив&

ності тренінгу доцільно використовувати ті ж самі показники, які

застосовувались для визначення потреби в тренінгу (якщо тренінг

використовується в рамках загальної програми добору і адаптації

персоналу, то це можуть бути показники даної програми). В. П. Пу&

гачов поділяє критерії оцінки на внутрішні і зовнішні. До внутріш&

ніх критеріїв належать: оцінка корисності тренінгу самими учасни&

ками та навчальний успіх, тобто досягнення учасників, які вони

демонструють при виконанні тренінгових справ. Внутрішні критерії
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в загальноосвітній простір



24

характеризують вплив тренінгу на реальний трудовий процес, до

яких належать: зміни в ефективності праці на робочому місці

(збільшення продуктивності праці, поліпшення якості та ін.) та

вплив тренінгу на роботу підрозділу (відділу, бригади), наприклад,

зниження простою, витрат, уникнення конфліктів [4, 79].

Узагальнюючи викладений вище матеріал, можна зробити вис&

новок, що застосування навчального тренінгу як засобу професій&

ної адаптації майбутнього спеціаліста дає можливість виділити

такий ряд цінностей і життєвих установок, засвоєння яких допомо&

же студентам швидше увійти в економічний простір. Отже, це:

– самостійність, ініціатива, особистісна відповідальність за

свою долю і добробут;

– готовність до конкуренції, ділового суперництва, перемог та

програшів;

– нетерпимість до зла, насилля, сваволі і водночас терпимість

і повага до людей з іншими поглядами, стилем індивідуальної пове&

дінки;

– повага до багатства, слави і влади, які здобуті власною пра&

цею, талантом, підприємливістю; повага до інтересів інших людей,

готовність йти на розумний компроміс, добиватися консенсусу

у процесі колективної взаємодії.

Таким чином, проведене дослідження надало змогу виявити наяв&

ність об’єктивних організаційно&педагогічних умов, необхідних для

проведення навчального тренінгу економічного спрямування у ви&

щій професійній школі, які, підвищуючи навчально&пізнавальну

активність студентів, ще й одночасно здійснюють професійну адап&

тацію майбутніх спеціалістів до реальних умов діяльності підпри&

ємства.

Висновок. Узагальнюючи викладене, зазначимо, що вирішення

тільки питань організаційно&педагогічних умов проведення навчаль&

ного тренінгу студентів у вищій школі не вичерпують усіх питань

щодо здійснення цих занять на високому професійно&педагогічно&

му рівні. Досліджуючи цю проблему, зауважимо, що тренінгова

система навчання має певні складнощі застосування, які полягають

у вирішенні проблем, пов’язаних з імітацією реальних ситуацій,

забезпеченням перенесення отриманих навичок на реальний трудо&

вий процес та наявністю кваліфікованого тренерського складу, спе&

ціальних приміщень, обладнання, значних фінансових витрат. Саме

ці питання, що потребують подальшого вивчення та обґрунтування

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 



25

та при вирішенні в єдиному комплексі, сприятимуть формуванню

у вищій професійній освіті фахівців з якостями, адекватними вимо&

гам як сьогодення, так і майбутнього.

В статье рассматривается актуальность проблемы проведения
учебных тренингов  для студентов экономического профиля в высших
учебных заведениях. При этом важная роль в учебном процессе принад'
лежит изучению организационно'педагогических условий, необходи'
мых для проведения данной подготовки. Анализ содержания организа'
ционно'педагогических условий доказывает, что учебный тренинг
является эффективной системой практической подготовки студен'
тов, способствует формированию у них необходимых профессиональ'
ных и социально'психологических практических умений и навыков,
позволяющих будущим специалистам адаптироваться к реальным
условиям деятельности на предприятии.

Ключевые слова: экономика, профессиональное образование,

практическая подготовка студентов, социально&психологические

условия обучения студентов.

The article reveals the topicality of such issue, as carrying out of studying
and training course for economic students at higher educational esta'
blishments. In this case the significant role in the academic process belongs to
the studying of organisational & pedagogic conditions, necessary for carrying
out of such training. Analysis of organisational & pedagogic conditions con'
tents proves that studying and training course turns out to be an efficient stu'
dent training system; it facilitates to form necessary professional, social and
psychological practical skills and experience that help future specialists to get
adapted to real activity conditions at the enterprise. 

Key words: economic, vocational training, entrepreneurship prepara&

tion of adult, social — psychological conditions of training of the studying.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
З МАРКЕТИНГУ СТУДЕНТІВ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті розглядаються проблеми вивчення маркетингу особами
з обмеженими фізичними можливостями. Як засіб підвищення рівня
набуття знань та формування професійних компетенцій пропонуєть'
ся організація поточного контролю знань з використанням засобів
дистанційного навчання.

Ключові слова: вивчення маркетингу, навчання осіб з особливи&

ми потребами, поточний контроль знань, тестування в середовищі

дистанційного навчання.

Постановка проблеми. Підготовка кваліфікованого фахівця —

питання, яке ніколи не втрачає гостроти й актуальності в системі

вищої освіти будь&якої країни світу, особливо коли воно стосується

осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тим часом воно

є надто проблемним для України. Перебуваючи в стані перманент&

ного пошуку власних освітньо&виховних моделей, вітчизняні освіт&

ні інституції наразі не мають змоги дістатися місця бодай п’ятої чи

десятої сотні учасників світових рейтингів.

У далеко не найкращому стані у нашій країні перебуває й підго&

товка фахівців бізнесової сфери, зокрема серед осіб, які здатні реа&

лізувати себе на професійному рівні, однак не мають відповідних

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 



27

фізичних можливостей. Про це свідчить широке залучення до про&

відних підприємницьких структур фахівців, які здобули освіту за

кордоном або ж ступеня МВА (Master of Business Administration) у віт&

чизняних навчальних закладах, які працюють за власними навчаль&

ними планами та програмами, що нерідко цілком ігнорують прий&

няті в країні освітні стандарти. Випускникам традиційних вищих

навчальних закладів нерідко доводиться розпочинати кар’єру з ро&

біт, які вимагають значно нижчого рівня кваліфікації, ніж передба&

чено статусом бакалавра, спеціаліста чи магістра. Такий стан речей

зумовлює активний пошук роботи студентами з різним рівнем

фізичних можливостей ще у період стаціонарного навчання, аби до

моменту одержання диплома пройти найнижчі щаблі майбутньої

кар’єри та набути первинний професійний досвід. Очевидно, що

такі рішення суттєво впливають на якість академічної підготовки

випускника.

Однак світова практика діяльності провідних освітніх інституцій

доводить, що долати поточні проблеми професійної підготовки

фахівців, незалежно від рівня їхніх фізичних можливостей, можли&

во й потрібно, і для цього сьогодні існує цілий арсенал засобів,

здатних наблизити освітні послуги безпосередньо до їх споживачів.

З його використанням якість підготовки не втрачається, а лише

підсилюється шляхом синтезу науки і практики. Процес навчання

відбувається у найбільш зручних умовах для учасників процесу нав&

чання, а самі вони стають носіями і трансляторами знань під час

суб’єкт&суб’єктної навчальної взаємодії. Можливим це все стає зав&

дяки широкому впровадженню засобів дистанційного навчання з їх

далекодією, гнучкістю, економічністю, придатністю для навчання

та професійного становлення осіб з особливими потребами, а та&

кож дидактичними можливостями та можливостями оперативного

контролю знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема контролю

знань у дистанційному навчанні розглядається дослідниками

в кількох важливих аспектах. Зокрема, вирішенню технічних і тех&

нологічних питань означеної проблеми присвятили свої досліджен&

ня Ю. М. Богачков [1], П. І. Федорук [2] та інші науковці, у працях

яких знайшли відображення принципи побудови системи контро&

лю знань за умови використання сучасних комп’ютерних та Інтер&

нет&технологій, які дедалі активніше проникають в процес підго&

товки сучасних фахівців. Вказані дослідження викликають інтерес
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ще й через зростаючу необхідність проведення атестаційних заходів

працівників різноманітних підприємств і організацій, оскільки

висунуті авторами рішення можуть легко адаптуватись до систем

внутрішнього контролю рівня компетентності практикуючих

фахівців.

Дидактичні й організаційні аспекти вказаної проблеми доклад&

но розглянути у працях О. В. Єльникової [3], Н. В. Морзе [4] та ін.,

де зроблено акценти на питаннях необхідності широкого упрова&

дження дистанційної форми навчання та, відповідно, контролю

знань, як найбільш адекватної й затребуваної сучасною системою

освіти, що реалізовує себе в умовах інформаційного суспільства.

При цьому автори вказують на доцільність упровадження елементів

дистанційного навчання практично на всіх рівнях і для основного

загалу навчальних дисциплін.

У контексті управління проблему дистанційного навчання та

контролю його результатів розкрито у працях В. В. Олійника [5],

О. І. Кравченко [6] та ін., де основну увагу спрямовано на форму&

вання стійких організаційних структур навчання, здатних забезпе&

чити своєчасну трансляцію знань, підтримання стійкого зворотно&

го зв’язку, детальний аналіз інформації, що формується під час

дистанційного навчання.

Аналіз опублікованих матеріалів показав, що, на жаль, питан&

ням, присвяченим контролю знань майбутніх фахівців з маркетингу,

або ж фахівців, які під час професійної діяльності безпосередньо

виконуватимуть маркетингові функції засобами дистанційного

навчання, уваги приділено дуже мало. Разом з тим, ми вважаємо,

що підготовка фахівців з маркетингу є питанням надзвичайно

важливим і актуальним для системи вітчизняної освіти загалом,

оскільки саме фахівці з маркетингу найчастіше репрезентують

нашу країну в середовищі світових ділових кіл, а своїми знаннями

практично віддзеркалюють рівень ділової активності, інвестиційну

привабливість нашої країни, готовність до світових економічних

інтеграційних процесів. При цьому фізичний стан фахівця не

є визначальним чинником, здатним у негативний спосіб вплинути

на корисні рішення. Тому компетентність, як узагальнююча харак&

теристика, в якій синтезуються знання, уміння, навички та набу&

тий досвід, вітчизняного фахівця з маркетингу є важливим, а інко&

ли й вирішальним чинником успіху як на мікро&, так і на

макрорівнях.
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Формулювання цілей статті. Означені вище проблемні питання

надають змогу сформулювати головну мету нашої статті, яка поля&

гає в розробленні певної послідовності дій, а також у пропозиції

інструментів і методів забезпечення поточного контролю знань

студентів з використанням елементів дистанційного навчання під

час вивчення навчального курсу «Маркетинг». При цьому не перед&

бачається, що студент вивчатиме вказану навчальну дисципліну

виключно через дистанційну форму навчання. Пропоновані нами

дії та відповідні методи повинні успішно використовуватись і як

допоміжні засоби за умови традиційної чи заочної форми навчан&

ня. Водночас у дистанційному навчанні такий підхід має на меті

забезпечення упорядкованості та системності навчальної взаємодії

між учасниками навчального процесу.

Виклад основного матеріалу. Відносно молодий вік дистанційно&

го навчання, яке базується на сучасних інформаційно&комуніка&

ційних технологіях, вже встиг породити як своїх прихильників, так

і суперників. Твердо стоячи на позиціях прихильності до дистан&

ційного навчання як прогресивної форми організації навчального

процесу та контролю знань, нам хотілося б вказати на низку підстав

для підтвердження його деяких негативних рис. Зокрема, серед

останніх простежуються:

1) невпорядкованість процесів подання навчальної інформації

та контролю знань;

2) спрощеність вимог до засвоєння навчального матеріалу;

3) відсутність (у більшості випадків) візуального контакту, що,

крім негативних психологічних чинників, унеможливлює

відстежування «реальної особи», залученої у процес здобуття

знань;

4) наявність брутальних форм плагіату, списування або купівлі

готових завдань;

5) для чималої кількості навчальних закладів дистанційне на&

вчання — це швидше форма заробляння коштів, ніж шлях для

сприяння формуванню національної інтелектуальної еліти;

6) практично повна відсутність наукової складової в процесі

навчання;

7) інше.

Очевидно, що наведений перелік можна було б продовжувати,

що, зрештою, остаточно спотворило б уявлення про дистанційне

навчання. Однак світовий досвід доводить протилежне, залучаючи
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до лав студентів дистанційної форми навчання мільйони прихиль&

ників, у тому числі осіб, які вивчають маркетинг. Ця обставина

зумовлена тим, що практично жоден суб’єкт ринку, беручи на робо&

ту фахівця, не виявляє преференцій щодо форми навчання канди&

дата на вакансію і, в свою чергу, жодна провідна освітня інституція

не дозволить негативно впливати на власний імідж. Саме тому

вимоги до осіб, які навчаються дистанційно, є такими ж самими як

і до всіх інших студентів, а отриманий диплом є рівноцінним під&

твердженням здобутої кваліфікації.

Безумовно, що поряд з різними типами навчальних занять чіль&

не місце в процесі формування затребуваних знань, умінь чи нави&

чок посідає поточний контроль. Саме завдяки йому відбувається

своєрідне сходження від незнання до знання, навчальна інформа&

ція групується, оптимізується та систематизується. А в результаті —

завдання, які ще вчора вирішити було неможливо, стають зрозумі&

лими і придатними до подолання. Разом з тим поточний контроль —

це перший крок у формуванні професійної компетентності студен&

та, який вивчає маркетинг, оскільки під час контролю може відбу&

ватися зіставлення знань, набутих студентом у процесі підготовки

до контролю, з реальними вимогами, привнесеними конкретними

ринковими ситуаціями. Більше того, за цих умов нерідко і студент,

у тому числі з обмеженими фізичними можливостями, може стати

носієм або й творцем передової навчальної інформації, яка теоре&

тизувалася на основі його практичного досвіду. Саме ці випадки

формують стійкі підвалини для формування прогресивної суб’єкт&

суб’єктної навчальної взаємодії.

У який же спосіб організувати поточний контроль, щоб досягти

якомога кращих результатів і забезпечити адекватну можливість

одержання знань особами з обмеженими фізичними можливостя&

ми? Звісно, що переважна більшість викладачів маркетингових

дисциплін мають на це запитання свою особисту відповідь. Ми не

ставимо собі за мету піддавати критиці підходи та прийоми перевір&

ки знань студентів, які сьогодні використовуються в практичній

діяльності науково&педагогічних працівників, а лише пропонуємо

власне бачення досягнення запланованих результатів.

Як відомо, сьогодні навчальними планами та програмами з мар&

кетингу та інших споріднених дисциплін для перевірки та закрі&

плення знань передбачено практичні заняття. Як правило, їх обсяг

коливається від вдвічі меншої кількості академічних годин, порів&
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няно з лекційними заняттями, до вдвічі більшої. Найчастіше тра&

пляється комбінація рівності щодо кількості академічних годин

лекційних і практичних занять. При цьому, як свідчить практика,

практичні заняття з маркетингу часто проводять у формі семінарсь&

ких занять, у ході яких викладачі обмежуються опитуванням теоре&

тичного матеріалу. За кращих умов застосовуються методи перевір&

ки знань шляхом проведення тестування за темами або модулями,

проведення розрахунків тощо.

Беручи до уваги те, що маркетинг є практико&орієнтованою на&

вчальною дисципліною і такою, що передбачає глибоке вивчення

й аналіз діяльності суб’єктів ринку, ми беремося стверджувати, що

основні завдання для практичних занять мають базуватися на діло&

вих іграх, розв’язанні кейсів, вирішенні ситуаційних і творчих зав&

дань. Очевидно, що такі завдання, крім відповідного методичного

забезпечення, вимагають значних витрат часу, які нерідко перевер&

шують відпущені викладачеві та студентам дві академічні години.

Однак саме завдяки таким заняттям вдається виявити рівень реалі&

зації і інтерпретації одержаних знань, здійснювати педагогічний

моніторинг, вносити необхідні корективи до окремих елементів

навчально&методичного комплексу дисципліни.

У багатьох науково&педагогічних працівників цілком справедли&

во може виникнути низка питань, серед яких: а як оцінювати твор&

чі завдання; які оцінки виставляти за кейси, коли вони не передба&

чають єдиноправильної відповіді; який час використовувати для

оцінювання; звідки набрати оцінок для рейтингу тощо? Очевидно,

що на всі ці запитання дати відповідь у нашій статті неможливо,

однак ми спробуємо висунути певний спосіб вирішення поставле&

них проблем.

За умов використання творчої компоненти в організації прак&

тичних завдань насправді виникає певний дефіцит оцінок знань

студентів, або ж може бути втрачена об’єктивність, чи матиме

прояв упередженість. Для подолання цих явищ ми пропонуємо

скористатися елементами дистанційного навчання. Зокрема, це

може бути поточний контроль знань студентів у формі тестування

з використанням мережі Інтернет і який може відбуватися у позаау&

диторний час і поза меж самої аудиторії.

Сьогодні існує чимало інформаційних продуктів, придатних для

розроблення тестових завдань для перевірки знань студентів

в режимі дистанційного навчання. Однак, на нашу думку, найбільш
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методично наповненим, простим у використанні та ще й безкош&

товним для некомерційного використання є Hot Potatoes від ка&

надської компанії Half'Baked Software Inc. Інструментарій програм&

ного продукту дає змогу викладачеві самостійно розробляти:

тестові завдання різної складності та структури (з однією правиль&

ною відповіддю, з декількома правильними відповідями, відтво&

рення послідовностей тощо); тематичні кросворди; пошук відпо&

відностей; вправи на заповнення пропущених слів або фраз та ін.

При цьому розробникові тестових завдань не потрібно володіти

якимось спеціальними знаннями, оскільки програма забезпечує

діалог на простому інтуїтивному рівні. Ключовою вимогою зали&

шається наявність викладацької Інтернет&сторінки на серверах

навчального закладу або ж окремого сайта, де б викладач міг розмі&

стити розроблений матеріал. Проте зараз це також не є проблемою,

оскільки чимала кількість Інтернет&операторів надають можливос&

ті для безкоштовного розроблення та хостингу приватних сайтів,

пропонуючи при цьому реєстрацію доменних імен чи субдоменів. 

Освоївши означений інформаційний продукт, викладачеві зали&

шається розробити або перенести в його оболонку готові тестові

завдання до кожного з практичних занять, скласти кросворди,

взаємозалежності тощо. При цьому можна відразу ж розміщувати

завдання на сайті для самостійної роботи студентів, не призначаю&

чи жодних лімітів часу для відповіді. Як показує практика, студен&

ти не дуже активно приділяють увагу самостійному тестуванню аж

до моменту, коли оголошується контрольна перевірка.

Щодо безпосереднього поточного контролю знань студентів, за

які передбачається виставлення оцінок, то він повинен відбуватися

згідно з календарним планом. Розроблення цього плану базується на

тематичному плані навчальної дисципліни, зокрема на кількості

практичних занять і, відповідно, розчленовується за тижнями, за які

проводяться практичні заняття. При цьому студентам пропонується

пройти контрольне тестування у зазначений час напередодні прак&

тичного заняття. Крім того, контрольні завдання на сайті виставля&

ються у перемішаному порядку, вимагають реєстрації респондента,

мають часовий ліміт за кожним із запитань, а по завершенні тесту&

вання автоматично надсилаються на адресу електронної поштової

скриньки викладача з чітко вказаним відсотком і статистикою пра&

вильних/неправильних відповідей. Вказаними технічними можли&

востями повною мірою наділений програмний продукт Hot Potatoes.
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Очевидно, що тестування можна проводити і безпосередньо на

практичному занятті в обладнаній комп’ютерами аудиторії. Тут

навіть немає необхідності в обов’язковому підключенні до мережі

Інтернет, оскільки файл у форматі htm із завданням вимагає лише

браузера і є незалежним від мережі. Відповідно вказаний файл

можна завантажити з будь&якого носія. Однак, проводячи тесту&

вання в аудиторії, викладач повинен розрахувати час для виконан&

ня інших видів завдань з огляду на те, що тривалість процесу тесту&

вання напряму залежить від кількості запитань, кількості студентів

та кількості комп’ютерів.

Висновки і перспективи. Використовуючи попереднє комп’ютери&

зоване, Інтернет&опосередковане тестування студентів під час ви&

вчення маркетингу, вдається забезпечити необхідну кількість оцінок

успішності студентів ще до безпосереднього проведення практичних

занять. На практичних заняттях академічний час вивільнюється для

вирішення кейсів, ситуаційних і творчих завдань, що є вкрай

необхідним для формування передових знань і навичок. Збалансова&

не поєднання попереднього тестування з творчою роботою на прак&

тичних заняттях сприятиме досягненню позитивних результатів на&

вчання та формуватиме професійні компетенції майбутніх фахівців.

В статье рассматриваются проблемы изучения маркетинга лица'
ми с ограниченными физическими возможностями. В качестве сред'
ства повышения уровня получения знаний и формирования профессио'
нальных компетенций предлагается организация текущего контроля
знаний с использованием средств дистанционного обучения.

Ключевые слова: изучение маркетинга, обучение лиц с особыми

потребностями, текущий контроль знаний, тестирование в среде

дистанционного обучения.

In the article are examined the problems of marketing study the persons
with the limited physical possibilities. As a instrument of increasing of level of
receipt of knowledge and forming of professional competences offered the type
of organization current control of knowledge with the use of facilities of from
distance teaching.

Key words: marketing learning, teaching people with the special needs, cur&

rent control of knowledge, testing thought the distant learning environment.
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 

З ВАДАМИ ЗОРУ В  УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто педагогічні особливості професійного стано'
влення особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної осві'
ти. Запропоновано низку заходів, що сприятимуть більш якісному
навчанню означеної категорії студентів. Описано елементи педагогіч'
ної складової професійної підготовки слабозорих студентів.
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Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю враховувати

особливості професійного становлення особистості студента з вада&

ми зору в умовах інклюзивної освіти. Питання професійного станов&

лення особистості розглядаються у наукових працях Л. Виготського,

Т. Кудрявцева, Є. Павлютенкова, О. Пєхоти, А. Старєвої та інших.

Особливостям освіти, професійної підготовки, реабілітації, супрово&

ду навчання осіб з особливими потребами, зокрема студентів із вада&

ми зору, приділяють увагу такі науковці: П. Таланчук, К. Кольченко,

Г. Нікуліна І. Зарубіна, С. Кислюк, М. Шульмін, Н. Софій та ін.

Процес залучення і адаптації студентів із вадами зору до професійної

діяльності має свою специфіку, при ігноруванні якої можуть виника&

ти труднощі у взаємодії викладача і студента, конфліктні ситуації.

Стаття спрямована на студентів із вадами зору, які навчаються

у вищих навчальних закладах. Під час професійної підготовки

у вищих навчальних закладах студентові необхідно засвоювати,

запам’ятовувати і відтворювати велику кількість інформації. Такі

навантаження стають  однією з причин погіршення здоров’я сту&

дентів, що, у свою чергу, може негативно позначитись на їхній на&

вчальній та трудовій діяльності. Викладач має створити такі умови

навчання, в яких студенти з різними вадами, зокрема і зору,  відчу&

вали б себе рівноправними в отриманні якісної освіти і повноцін&

ними учасниками у житті академічної групи факультету, ВНЗ.

Надруковано і видано велику кількість статей, у яких розгляну&

то проблеми навчання дітей з особливими потребами і запропоно&

вано можливі шляхи їх вирішення, нові технології, методики реабі&

літації таких дітей, у тому числі і з порушенням зору. Але ще

недостатньо наукових досліджень з питань навчання молоді з вада&

ми зору у вищих навчальних закладах, ще мало вивчається і впро&

ваджується в навчальний процес зарубіжний досвід роботи із зазна&

ченою категорією студентів. 

У наказах Міністерства освіти і науки України та Академії педаго&

гічних наук України «Про затвердження програми професіональної

підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах

І–ІV рівнів акредитації»  наголошується на необхідності методично&

го, матеріально&технічного забезпечення і фінансової підтримки

ВНЗ, які здійснюють професійну підготовку інвалідів по зору і слуху,

а також на необхідності підготовки та підвищення кваліфікації педа&

гогічного складу для роботи зі студентами цієї категорії, на розроб&

ленні й упровадженні системи супроводу їхнього навчання [3].  

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, що вже прийнято бага&

то документів, які регламентують права людей з особливими потре&

бами  та обов’язки держави по відношенню до них, система освіти

«…как  отлаженная система, способствующая максимально воз&

можной интеграции  человека с особыми потребностями в обще&

ство и обеспечивающая принятие таких людей обществом, в Укра&

ине так и не создана по сегодняшний день» [4, c. 5].  

У державній Програмі щодо професійної підготовки інвалідів по

слуху і зору у вищих навчальних закладах І–IV рівнів акредитації

викладено основний зміст, розкрито мету і завдання, запропонова&

но низку заходів з професійної підготовки студентів із вадами слуху

і зору. Але, на жаль, немає розмежування у підходах і методах їхньо&

го навчання та професійної підготовки згідно з їх нозологіями у ви&

щих навчальних закладах.

Метою статті є розгляд  педагогічних особливостей професійно&

го становлення особистості студентів із вадами зору в умовах

інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. Для досягнення

мети визначено такі завдання: 

— виявити проблеми доступності вищої освіти студентам із

вадами зору; 

— визначити  права і обов’язки студентів із вадами зору;

— розглянути педагогічну складову професійної підготовки сту&

дентів із вадами зору у вищих навчальних закладах;

— запропонувати заходи, спрямовані на підвищення рівня про&

фесійної підготовки цієї категорії студентів.

Сучасна вища освіти покликана сприяти підготовці студентів

до самостійного життя  в суспільстві через отримання професійних

умінь і навичок. У першу чергу, вона покликана розвивати особис&

тість людини: її інтелект, емоційну сферу, упевненість у собі, само&

стійність, стійкість до стресових ситуацій, формувати гуманне став&

лення та повагу до себе і до інших. Сучасна  педагогічна система

має  акцентувати увагу суспільства на проблемі отримання вищої

освіти людьми з особливими потребами.

Виходячи з мети і завдань написання цієї статті, визначимо про&

блеми доступності вищої освіти для осіб із вадами зору, які поляга&

ють у відсутності:

— навчально&методичного забезпечення вищої освіти студентів

із вадами зору;

— нових педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток

особистості кожного учасника процесу навчання тощо;

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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— спеціальних технічних засобів підтримки навчального процесу;

— недостатньому рівні підготовки фахівців для роботи із зазна&

ченою категорією студентів. 

Студенти із вадами зору  реалізують своє право на освіту у вель&

ми складних для них умовах, оскільки в процесі навчання жодним

чином не враховано їхні фізичні можливості, а саме: лекційний та

інший навчальний матеріал подається викладачами в загально&

прийнятому вигляді без урахування можливостей слабозорих сту&

дентів,  відсутнє спеціальне обладнання, яке б могло допомогти їм

під час навчання, відсутня спеціальна бібліотека з озвученими

підручниками, посібниками тощо. Комп’ютерні класи, які є у ВНЗ

для самостійного користування  всіма студентами, залишаються

недоступними для осіб із вадами зору, тому що працювати з ком&

п’ютером із традиційним програмним забезпеченням для них або

неможливо, або дуже важко через те, що вони ризикують втратити

залишковий зір.

У ВНЗ мають бути створені умови, в яких студенти з особливи&

ми освітніми потребами, в тому числі і студенти з вадами зору,

отримували б якісну вищу освіту, відчували б себе рівноправними

учасниками у житті академічної групи, факультету тощо.

Важливим компонентом професійного становлення особистості

студента з вадами зору і гарантією успішної навчальної діяльності

має стати його включення в суспільне життя студентського середо&

вища, колективу. 

Формування особистості відбувається через вплив соціального

середовища, цілеспрямований виховний вплив суспільства на осо&

бистість через соціальні інститути та свідомий, цілеспрямований

вплив людини самої на себе, тобто самовиховання. Слід  зауважи&

ти, що поняття «особистість» має сенс тільки в системі суспільних

відносин, в якій кожна особистість, усвідомлюючи свою соціальну

роль, формує своє особисте розуміння цієї ролі через сприйняття її

колективом та виконує її. Охарактеризувати особистість можна

тільки в системі міжособистісних стосунків, у спільній колективній

діяльності, оскільки без колективу, без групи, без людських спіль&

нот особистості в її соціальній сутності немає. 

Виходячи з того, що розвиток та становлення особистості

можливі лише в соціальному середовищі, становлення студента

з вадами зору — як особистісне, так і професійне — може відбува&

тися лише при його включенні в суспільне життя колективу, сту&

дентського середовища. 

виховання та інклюзії людей Розділ І
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Процесом активного включення студентів із вадами зору в на&

вчально&виховний процес, у соціум є інклюзія. Інклюзія в перекла&

ді з англійської мови (inclusion) означає включення,  тобто мова йде

про включення студентів із вадами зору в навчальне середовищі

ВНЗ та їх рівний  доступ до отримання якісної вищої освіти і до уча&

сті в усіх сферах життя суспільства. 

Згідно з Конвенцією ООН  2006 року, яка проголошує права інва&

лідів на освіту, ратифікованою Україною в 2008 р., в Україні мають

бути створені всі необхідні умови для отримання якісної вищої про&

фесійної освіти людьми з обмеженими можливостями [2].  

Інклюзивна освіта є кроком на шляху  створення умов навчання

студентів з вадами зору відповідно до їхніх специфічних можливос&

тей і потреб. На наш погляд, інклюзивна освіта є важливою умовою

доступності якісної вищої освіти для молоді з вадами зору, її профе&

сійного і особистісного становлення, самореалізації. 

Важливою складовою  навчання студентів із вадами зору у ВНЗ

і гарантією їхньої успішної професійної діяльності є знання про свої

права та обов’язки. Спираючись на восьмирічний досвід роботи зі сту&

дентами з  інвалідністю в Університеті «Україна», з’ясуємо, які права

мають і які обов’язки повинні виконувати студенти з вадами зору.

Студенти  мають  право :

— на забезпечення рівного доступу до навчального процесу;

— на забезпечення індивідуального супроводу навчання;

— на забезпечення рівних можливостей для активної участі

в житті групи, факультету, ВНЗ;

— на комфортні умови навчання;

— на розуміння особливих потреб і толерантності з боку викла&

дачів і студентів;

— на поважне ставлення до студентів.

Студенти  зобов’язані :

— визначити необхідні елементи супроводу свого навчання

і повідомити про них посадових осіб;

— виконувати правила  та вимоги щодо навчання;

— своєчасно звертатися до фахівців за допомогою;

— вчасно приходити на заняття та призначені зустрічі;

— відповідати за власні дії та вчинки [5].

Визначивши права і обов’язки студентів із вадами зору, розгля&

немо педагогічну складову їхньої професійної підготовки у вищих

навчальних закладах. 

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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Отже, педагогічна складова включає в себе такі елементи :

— підготовка фахівців до роботи із означеною категорією сту&

дентів, озброєння їх відповідними знаннями про особливості

процесу навчання таких студентів;

— методичне і технічне забезпечення навчально&виховного

процесу (аудіокниги, звукові підручники, посібники, тестові

завдання, диктофони, комп’ютери зі спеціальними озвуче&

ними програмами, наприклад  JAWS, мультимедійні дошки

тощо);

— підготовка навчального матеріалу в адаптованому до можли&

востей студентів із вадами зору вигляді;

— взаєморозуміння і взаємодія між викладачами та студентами;

— індивідуальний і нестандартний підхід викладачів до навчан&

ня студентів із вадами зору;

— допомога студентам під час навчання та поза навчанням.

Перелічені та інші елементи педагогічної складової професійної

підготовки студентів із вадами зору сприятимуть успішному співро&

бітництву викладачів і студентів, отриманню якісної освіти і мож&

ливості реалізації себе як особистості  і як професійного фахівця.

Запропонуємо певні заходи, спрямовані на підвищення рівня

професійного становлення підготовки слабозорих студентів  у  ви&

щих навчальних закладах, а саме:

— презентація  аудіокниг із різних дисциплін, створених студен&

тами під керівництвом викладачів;

— проведення для викладачів курсу «Основи інклюзивної освіти»;

— ознайомлення студентів з правовою базою, яка безпосе&

редньо їх стосується;

— тематичні зустрічі з обміну досвідом з іноземними фахівцями,

проведення тренінгів, семінарів;

— курси з навчання студентів роботи на комп’ютерах зі спе&

ціальним програмним забезпеченням, орієнтації у просторі.

Важливою складовою навчання студентів із вадами зору у ВНЗ

має стати те, що заклад повинен не лише займатися наданням

знань з тієї чи іншої галузі, а й  створити умови для цих студентів

для набуття ними необхідних професійних навичок та їх особистіс&

ного розвитку. 

Створення умов для науково&педагогічного забезпечення нав&

чального процесу людей з обмеженими потребами — це доволі сер&

йозне завдання, без вирішення якого ми не зрушимо проблему

виховання та інклюзії людей Розділ І
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з місця. Адже для того, щоб студенти з особливими потребами

з’явилися у наших університетах, потрібно, якщо ми говоримо про

студентів із вадами зору, добре освітлення, наявність у бібліотеках

аудіокниг, спеціальних технічних засобів тощо [1]. 

Найважливішою, на наш погляд, особливістю процесу навчання

осіб з вадами зору є обов’язкове дотримання принципів інклюзив&

ної освіти — таких, як гуманізація та демократизація, рівний доступ

до навчання, соціалізація особистості, що передбачає отримання

ними вищої професійної освіти та успішну інтеграцію в суспіль&

ство, професійне становлення та самореалізацію.

Отже, розуміючи проблеми студентів з обмеженими можливо&

стями, які виникають під час отримання ними вищої професійної

освіти, в своїй статті ми розглянули деякі педагогічні особливості

процесу професійного становлення особистості студента з вадами

зору в умовах інклюзивної освіти. 

Професійне становлення особистості студента з вадами зору

в умовах інклюзивної освіти відбуватиметься повною мірою, якщо

при цьому будуть ураховуватись такі педагогічні особливості:

1. Знання викладачем специфіки  сприйняття навчального мате&

ріалу студентами з вадами зору. 

2. Індивідуальний підхід викладачів до навчання означеної вище

категорії студентів.

3. Адаптація змісту, методики і технології навчання студентів із

вадами зору до їхніх індивідуальних потреб.

4. Можливість самостійної роботи студентів з вадами зору з ви&

користанням методичної і  технічної бази ВНЗ, адаптованої до їхніх

потреб.

5. Підготовка висококваліфікованих фахівців до навчання озна&

ченої категорії студентів. 

6. Використання альтернативних форм контролю знань студен&

тів із вадами зору.

7. Надання консультативної допомоги студентам з вадами зору.

Ураховуючи педагогічні особливості професійного становлення

особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної освіти, мож&

на розраховувати на ефективність педагогічного процесу загалом. 

Реальною можливістю поліпшити існуючі умови навчання цієї

категорії студентів на більш сприятливі, адаптовані до їхніх можли&

востей і потреб, є створення Центру практичної допомоги в профе&

сійному становленні студентів із вадами зору.
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Створення на базі університету Центру, діяльність якого передба&

чає організацію та надання  практичної допомоги студентам із вадами

зору в навчанні і професійній підготовці та технічної підтримки, на&

вчання їх самостійної роботі зі спеціальним обладнанням, буде цілком

відповідати стратегії розвитку інклюзивної освіти в Україні і сприяти&

ме професійному становленню особистості студентів із вадами зору. 

Висновки. Створення Центру при університеті стане сприятли&

вою обставиною для: 

— залучення осіб із порушеннями зору до навчання в ВНЗ;

— привернення уваги викладачів до проблем означеної катего&

рії студентів та можливості отримання інформації щодо мето&

дів навчання цих студентів;

— залучення студентів&волонтерів з числа основного контин&

генту студентів до роботи з особами з вадами зору.

Таким чином, розглянуті педагогічні особливості професійного

становлення особистості студентів з вадами зору в умовах інклю&

зивної освіти сприятимуть отриманню студентами із вадами зору

якісної вищої освіти та їхньої конкурентоспроможності  на ринку

праці і самореалізації. 

В статье рассмотрены  педагогические особенности профессио'
нального становления личности студента с нарушениями зрения
в условиях инклюзивного образования. Предложен ряд мероприятий,
способствующих более качественному обучению указанной категории
студентов. Описаны элементы педагогической составляющей профес'
сиональной подготовки слабовидящих студентов.

Ключевые слова: студент с нарушениями зрения, профессио&

нальное становление личности, педагогическая составляющая,

педагогические особенности, инклюзивное образование.

Pedagogical peculiarities of the professional formation of personality of
student with visual impairments in conditions of inclusive education. Stries of
the actions which promote to more qualitative  teaching of  the indicated cate'
gory of students are proposed. The elements of the pedagogical component of
the professional training of  visually impaired students are indicated.

Key  words: student with visual impairments, professional formation of per&

sonality, pedagogical component, pedagogical peculiarities, inclusive education.
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ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ:
ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

У статті, в контексті компетентнісного підходу до освіти, роз'
глядається таке явище, як життєва компетентність. Аналізуються
наукові визначення поняття «життєва компетентність». Автор
розглядає структуру життєвої компетентності особистості, нау'
ково обґрунтовує її функції.

Ключові слова: компетентнісний підхід до освіти, життєва ком&

петентність особистості, структура життєвої компетентності, функ&

ції життєвої компетентності.

Вступ. Демократизація, соціально&економічне реформування,

інформатизація українського суспільства вимагають нових підходів

до вирішення проблем освіти і виховання підростаючого поколін&

ня. Держава і суспільство надають особистості нові можливості для

розвитку і самореалізації. Водночас посилюється відповідальність

громадянина за реалізацію цих можливостей, за власне життя, за
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свій внесок у забезпечення ефективності та гармонійності життє&

діяльності суспільства, конструктивного характеру перетворень,

які в ньому відбуваються.

Виховання і освіта особистості мають забезпечити здатність і го&

товність особистості зробити і гідно реалізувати свій життєвий і со&

ціальний вибір, нести за нього відповідальність. Сучасна особистість

має бути здатна і готова до конструктивного досягнення успішної

життєдіяльності в мінливих суспільно&економічних умовах, само&

стійного і свідомого вирішення складних життєвих завдань, поро&

джених інформаційними, економічними, соціальними, політични&

ми, культурно&релігійними процесами третього тисячоліття.

Постає необхідність у життєвій компетентності особистості, її

здатності успішно розв’язувати власні життєві проблеми, брати

продуктивну участь у розв’язанні суспільних проблем. Розвиток

життєвої компетентності особистості виступає умовою як її успіш&

ної, гармонійної життєдіяльності, так і конструктивного перетво&

рення і гармонійного розвитку суспільства.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам компетентнісного підхо&

ду, виявлення і формування компетенцій учнів і студентів присвя&

чено роботи зарубіжних вчених В. І. Байденка, В. О. Болотова, Ф. Вай&

нерта, Н. О. Грішанової, І. О. Зимньої, Дж. Кулахена, Дж. Равена,

Г. К. Селевка, В. В. Серікова, Ю. Г. Татура, О. В. Хуторського,

В. Д. Шадрікова та ін.

Останні роки відзначені якісним проривом у творенні основ віт&

чизняної концепції компетентнісно зорієнтованої загальної се&

редньої та вищої освіти, дослідженні компетентностей особистості.

Ідеї компетентнісного підходу до загальної середньої та вищої

освіти розробляють І. Д. Бех, Н. М. Бібік, І. Г. Єрмаков, О. І. Лок&

шина, В. І. Луговий, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун,

О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева, Ю. М. Швалб та ін.

Наукові дослідження та ідеї І. Г. Єрмакова, Н. А. Пустовіт, Л. В. Со&

хань, М. Д. Степаненко, Т. М. Титаренко, В. Т. Циби, І. П. Ящук та ін.

свідчать про цілеспрямовані пошуки вченими шляхів формування

життєвої компетентності особистості, передовсім у процесі її навчання

і виховання.

Водночас у науковій літературі ще не вироблена загальновизна&

на дефініція поняття «життєва компетентність», недостатньо вив&

чені структура і функції життєвої компетентності особистості. Це

ускладнює подальші дослідження з цієї проблеми, уповільнює
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процес розроблення і впровадження психологічних і педагогічних

методик розвитку життєвої компетентності особистості.

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті

є аналіз наукових уявлень про явище «життєва компетентність».

Здійснення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань, як

аналіз наявних визначень поняття «життєва компетентність»; вив&

чення структури життєвої компетентності особистості; визначення

й обгрунтування її функцій у процесі життєдіяльності особистості.

Основна частина. Як вже зазначалося, загальновизнана дефіні&

ція поняття «життєва компетентність» ще не вироблена науковця&

ми. Саме поняття остаточно увійшло в науковий обіг у кінці 90&х

рр. минулого століття завдяки роботам Л. В. Сохань та І. Г. Єрмако&

ва, І. П. Ящук, які одними з перших почали досліджувати означене

явище. Л. В. Сохань та І. Г. Єрмаков розглядали життєву компе&

тентність як «складне утворення, яке «вбирає в себе» знання, умін&

ня та навички, життєвий досвід, життєві досягнення особистості»

[6]. Це визначення заклало основи для дослідження структури,

компонентів життєвої компетентності.

І. П. Ящук, досліджуючи соціально&педагогічні, соціально&ви&

ховні аспекти формування життєвої компетентності в юнацькому

віці, визначила її як «знання, вміння, життєвий досвід особистості,

необхідний їй для розв’язання життєвих завдань і продуктивного

здійснення життя» [9]. Завдяки цьому визначенню відбулася дета&

лізація наукових уявлень про функціональну спрямованість життє&

вої компетентності особистості.

Подальше продуктивне дослідження явища «життєва компетент&

ність», вироблення чіткіших дефініцій означеного поняття здій&

снювали Л. В. Сохань, Л. М. Несен і І. Г. Єрмаков [4, с. 9–11],

В. Т. Циба [4, с. 222], Т. І. Єрмаков [4, с. 106], І. Г. Єрмаков і Д. О. Пу&

зіков [3], Н. А. Пустовіт [5] та ін.

Л. В. Сохань, Л. М. Несен і І. Г. Єрмаков розробили нову, повні&

шу дефініцію поняття «життєва компетентність», визначили його

як «знання, вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі

здатності, необхідні для розв’язання життєвих завдань і продуктив&

ного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту, які

передбачають свідоме і відповідальне ставлення до виконання осо&

бистістю її життєвих і соціальних ролей» [4, с. 9]; «необхідну психо&

логічну умову повноти самореалізації особистості і досягнення нею

вершин свого самоздійснення» [4, с. 11].

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 



45

Вагомий внесок у вивчення явища «життєва компетентність»,

його соціальних і соціально&психологічних аспектів, розроблення

наукової дефініції цього поняття зробив В. Т. Циба. Учений указав

на роль життєвої компетентності у визначенні і здійсненні особис&

тістю власного життєвого шляху. В. Т. Циба зазначив, що «осмис&

лення свого призначення, своєї долі, життєвих цілей, сенсу життя

і організація життєвого шляху визначають зміст життєвої компе&

тентності особистості. В цьому змісті відображується оптимізація

життєвого шляху, тобто обгрунтування раціональних способів

досягнення мети» [4, с. 222].

Суттєвим кроком уперед стало визначення життєвої компетент&

ності як здатності розв’язувати життєві проблеми, яке використав

Т. І. Єрмаков. Учений визначив життєву компетентність як «специ&

фічну здатність, яка дає змогу ефективно розв’язувати проблеми,

що виникають в реальних ситуаціях життя» [4, с. 106]. Ця дефініція

наблизила концепцію життєвої компетентності до психологічних,

соціально&психологічних і психофізіологічних досліджень само&

визначення і самоздійснення особистості, що сприяло виникнен&

ню нових перспектив дослідження означеного явища.

Доволі цікавим, але й досить складним є визначення поняття

«життєва компетентність особистості», яке дають І. Г. Єрмаков

і Д. О. Пузіков. Вони визначають життєву компетентність як «сис&

темну властивість особистості: цілісну, ієрархічну динамічну систе&

му здатностей (або окремих компетенцій), яка дозволяє їй свідомо

і творчо визначати і здійснювати власне життя, розвивати свою

індивідуальність, досягти успішної, оптимальної життєдіяльності

в умовах середовища (технологічного, економічного, політичного,

соціального, культурного), яке перманентно змінюється» [3]. Ви&

значення життєвої компетентності як системної властивості особис&

тості створило необхідність подальших психолого&педагогічних

досліджень цього явища, які і здійснюються його авторами.

Цікавим є одне з останніх визначень життєвої компетентності,

зроблене Н. А. Пустовіт. Вона визначає це поняття як «індикатор,

який дозволяє визначити готовність учня&випускника до життя,

його подальший особистісний розвиток і здатність до активної уча&

сті у житті суспільства»; «логічне поєднання ставлення і цінності,

уміння та знання» [5].

Таким чином, життєва компетентність особистості — це складна

здатність (або система здатностей) особистості, яка, через ефективне
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розв’язання життєвих проблем, своєчасне визначення і вирішення

складних життєвих завдань людини, забезпечує її продуктивне жит&

тєве самовизначення і самоздійснення, оптимальну організацію

життєвого шляху.

Аналіз дефініцій поняття «життєва компетентність» дає змогу

перейти до розкриття структури життєвої компетентності особис&

тості. На нашу думку, її найдоцільніше розглянути в філософсько&

му (соціально&філософському), педагогічному і психологічному

вимірах.

Найскладнішим підходом до розкриття структури життєвої ком&

петентності особистості є філософський. На думку М. Д. Степанен&

ко, який досліджує життєву компетентність особистості з точки

зору соціальної філософії, цей феномен є «багатовимірним і у ньо&

му доцільне виокремлення таких основних вимірів, як метаантро&

пологічний (здатність особистості до продуктивного вирішення

життєвих завдань, що визначаються специфікою людського спосо&

бу буття), індивідуально&особистісний (здатність до самовизначен&

ня і самоздійснення, відшукання і реалізації свого покликання

і призначення, до здійснення вчинку), ситуативний (здатність осо&

бистості адекватно реагувати на обставини життя і знаходити аде&

кватні рішення у конкретних життєвих ситуаціях) і соціальний

(здатність особистості до продуктивного вирішення життєвих зав&

дань, що визначаються специфікою соціального способу буття

людини як у цілому, так і в його історичній і соціокультурній кон&

кретності)» [7, с. 11–12].

Науково&педагогічне бачення життєвої компетентності репре&

зентує її структура, розроблена Л. В. Сохань. Учений розглядає

життєву компетентність як систему, в якій виділяє п’ять підсистем,

які, в свою чергу, мають власні компоненти і підкомпоненти:

знання: 1) науково&теоретичні (про світ, закони життя, про себе);

2) практичні (життєва мудрість, знання норм поведінки);

уміння і навички: 1) практичне застосування знань; 2) норм

поведінки;

життєтворчі здібності: 1) аналітичні; 2) прогностичні; 3) пове&

дінкові;

життєвий досвід: 1) індивідуальний (усвідомлений, неусвідомле&

ний); 2) досвід інших людей (творче використання, наслідування);

життєві досягнення: 1) особисте щастя; 2) соціальний статус;

3) самореалізація [4, с. 169].
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Психологічний підхід до розкриття структури життєвої компе&

тентності ґрунтується на психологічній структурі здатності особис&

тості, розробленої Ю. М. Швалбом. Учений розглядає психологіч&

ну модель здатність як систему, яка складається з двох підсистем:

психологічної готовності (психологічному стані індивіда) і психо&

логічної оснащеності (наявності в нього необхідних психологічних

ресурсів). Кожна підсистема, на думку вченого, складається з трьох

структурних компонентів. До психологічної готовності входять:

мотивація; емоційне ставлення; вольове напруження. До психоло&

гічної оснащеності: психологічна функція організації та управління

діяльністю; психічні процеси і функції; психічні якості індивіда як

суб’єкта діяльності [8, с. 108–110]. Зрозуміло, що в разі генераліза&

ції діяльності до життєдіяльності (життя як усвідомленого і відпові&

дально керованого процесу, в якому відбувається оволодіння,

застосування і зміна різних видів і способів діяльності) ця схема

ідеально накладається на психологічне бачення життєвої компе&

тентності.

Структура життєвої компетентності пов’язана з її функціями.

Можна виділити низку функцій життєвої компетентності особис&

тості, до яких належать такі:

захисна — розвинена життєва компетентність захищає від жит&

тєвих ризиків і невдач (попереджає негативні події, допомагає

пережити їх в разі настання), дає змогу адаптуватися до соціально&

го середовища, складної ситуації життя [9];

життєпізнання і самопізнання — змістом життєвої компетентно&

сті, на думку В. Т. Циби, є «осмислення свого призначення, своєї

долі, життєвих цілей, сенсу життя» [4, с. 222]. До цього необхідно

додати, що розвинена життєва компетентність дає особистості

змогу «активно формувати уявлення про своє життя, життєдіяль&

ність, особисту життєву перспективу, адекватно сприймати життєві

події, застосовувати пізнане» [2, с. 46], є запорукою адекватного

розуміння особистістю своєї життєвої ситуації і життєвих проблем,

оцінювання власних якостей і ресурсів;

життєвого передбачення — розвинена життєва компетентність

дає особистості змогу ефективно «застосовувати пізнане у прогно&

зуванні» свого життя [2, с. 46]; передбачати альтернативні цілі

і засоби власної життєдіяльності, «діяти та приймати життєві

рішення з відповідним часово&просторовим випередженням відно&

сно очікуваних, майбутніх життєвих подій» [2, с. 46]. «у цьому разі
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очікувані життєві події, їх настання можуть залежати від самої осо&

бистості» [1, с. 122];

життєвого самовизначення — розвинена життєва компетент&

ність забезпечує оптимальні умови самовизначення, визначення

особистістю власного життєвого шляху, «життєвих цілей, завдань,

конкретних шляхів і засобів їх досягнення» [2, с. 48];

самореалізації — життєва компетентність створює «необхідну

психологічну умову повноти самореалізації особистості і досягнен&

ня нею вершин свого самоздійснення» [4, с. 11], «активної участі

у житті суспільства» [5, с. 285];

організації і вдосконалення життєдіяльності — життєва компе&

тентність сприяє «організації особистістю власного життя та його

ресурсів відповідно до вимог життєвого проекту, об’єктивних вимог

середовища до людини» [2, с. 49], «самовдосконаленню, розвитку

та корекції особистісних якостей» [2, с. 50].

Висновки і перспективи подальших досліджень. Становлення віт&

чизняного компетентнісного підходу до освіти зумовило значний

інтерес учених до явища «життєва компетентність особистості».

Аналіз наукових дефініцій цього поняття, вироблених впродовж

останніх десятьох років, дозволяє дати йому таке визначення: жит&

тєва компетентність особистості — це складна здатність (або систе&

ма окремих здатностей) особистості, яка, через ефективне розв’я&

зання життєвих проблем і вирішення складних життєвих завдань

людини, забезпечує її продуктивне життєве самовизначення і само&

здійснення, оптимальну організацію життєвого шляху.

Структура життєвої компетентності має вивчатися з урахуванням

філософського (соціально&філософського), психологічного і педаго&

гічного підходів. Спільним концептом означених підходів є розумін&

ня життєвої компетентності як складної здатності особистості.

Серед функцій життєвої компетентності особистості можна на&

звати наступні: захисну; життєпізнання і самопізнання; життєвого

передбачення; життєвого самовизначення; самореалізації; органі&

зації і вдосконалення життєдіяльності.

Перспективи нових досліджень життєвої компетентності осо&

бистості пов’язані з подальшим теоретичним аналізом і емпірич&

ною валідизацією наукових уявлень про її структуру і функції,

шляхи та засоби, особливості формування і функціонування на

різних етапах онтогенезу особистості. Одним з найнеобхідніших,

з огляду на вікову значущість процесів самовизначення і самоздій&
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снення, є дослідження особливостей і шляхів формування життє&

вої компетентності старшокласників.

В статье, в контексте компетентностного подхода к образованию,
рассматривается явление «жизненная компетентность». Анализиру'
ются научные определения понятия «жизненная компетентность».
Автор рассматривает структуру жизненной компетентности лично'
сти, научно обосновывает ее функции.

Ключевые слова: компетентностный подход в образовании, жиз&

ненная компетентность личности, структура жизненной компе&

тентности, функции жизненной компетентности.

In the article, in the context of competence’s approach in education, the
phenomenon «life’s competence» is examined. Scientific determinations of
concept «life’s competence» are analyzed. Author examines the structure of
life’s competence of personality, scientifically grounds its functions.

Key words: competence’s approach in education, life’s competence of

personality, structure of life’s competence, functions of life’s competence.
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кандидат педагогічних наук

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ 
ДУХОВНО6МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Розглядаються психологічні та педагогічні особливості проведення
виховної роботи зі студентами з обмеженими фізичними можливо'
стями в умовах вищого навчального закладу з метою формування в них
духовно'моральних цінностей.

Ключові слова: студенти з обмеженими фізичними можливостя&

ми, виховання, духовно&моральні цінності, соціально&педагогічна

допомога, самореалізація, інтеграція.

Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими
науковими і практичними завданнями

Висока духовна культура, різнобічність інтересів, вміння налаго&

джувати зв’язки і відносини з оточуючим світом, здатність до само&

розвитку, моральність розглядаються в наші дні як необхідні якості

випускника ВНЗ. Особливої уваги у нашому суспільстві потребують

громадяни з обмеженими фізичними можливостями. На сучасному

етапі розвитку суспільства розроблення освітніх, виховних техноло&

гій для громадян з обмеженими фізичними можливостями з метою

їх інтеграції у суспільство є одним із пріоритетних напрямів соціаль&
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ної політики держави. Актуальність проблеми визначається наяв&

ністю в соціальній структурі суспільства значної кількості осіб, які

мають ознаки обмеження життєдіяльності.

Аналіз  останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і неви;
рішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю

Проблема освіти та виховання молоді з обмеженими фізичними

можливостями, безумовно, є дуже актуальною, але малодослідженою.

Особливості психофізичного розвитку людей з особливими потребами,

методи їх навчання, виховання, реабілітації та соціалізації досліджують&

ся фахівцями НПУ імені Драгоманова (А. Капська, О. Карпенко, І. Пін&

чук), Інституту спеціальної педагогіки АПН України, Інституту психо&

логії ім. Г. С. Костюка АПН України (І. Єременко, В. Бондар [2],

О. Хохліна [6], Н. Засенко), Університету «Україна» (П. Таланчук та ін.). 

Більшість із цих наукових праць розглядають проблеми спе&

ціальної освіти, дають наукове обґрунтування системи і змісту нав&

чання та виховання в спеціальних школах, надають методологію

корекційного навчання і виховання дітей з особливими потребами,

їхнього медико&психолого&педагогічному супроводу, здійснюють

пошук ефективних методів і засобів корекційно&виховної роботи.

Але науково&практичних розробок у галузі вищої освіти людей

з інвалідністю ще недостатньо.

Мета статті. Метою статті є розкриття психологічних і педаго&

гічних особливостей виховної роботи в умовах ВНЗ зі студентами

з обмеженими фізичними можливостями.

Методика і результати дослідження.Люди з обмеженими фізич&

ними можливостями — це реальна соціальна проблема України,

проблема перехідного суспільства, проблема, яка тривалий час

накопичувалася і набула нині особливої гостроти. Під впливом

соціально&політичних змін, що відбулися після проголошення

Україною державної незалежності, в країні сталися різкі зміни в цін&

нісних орієнтаціях держави: почали переосмислюватись такі

питання, як права людини, права інвалідів, зародилася нова філо&

софія суспільства: усувається поділ суспільства на «повноцінних»

і «неповноцінних», визнається єдність суспільства, що складається

з різних людей із різними проблемами. Держава проголошує анти&

дискрімінаційну політику по відношенню до інвалідів. Визнається,

що дана категорія людей — це особлива соціально&демографічна

група, яка має свою субкультуру, свій спосіб життя, соціальну спе&

цифіку розвитку. 
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Ці питання, як зазначалося, набувають особливої актуальності на

сучасному етапі соціально&економічних перетворень, перебудови

соціальної сфери, орієнтованої на максимальне задоволення потреб

людини з інвалідністю, і пов’язані з виконанням Україною зобов’я&

зань перед Європейським Союзом у рамках Угоди про партнерство

і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством.

Найважливішим для студентської молоді з числа інвалідів є пе&

ріод адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі,

набуття нового статусу, засвоєння нових соціальних ролей. Тому

важливим є не стільки зміст виховання (адже серед студентів з особ&

ливими потребами не помічено проблем з дисципліною), скільки

створення певних психолого&педагогічних умов, які б полегшували

процес навчання, тобто: забезпечення особливого підходу до сту&

дентів з особливими потребами, який має враховувати специфіку

хвороби, вади, психологічного стану, психологічної чи соціальної

проблеми, з якими може зустрітися інвалід у повсякденному житті;

темп викладання дисциплін має бути достатньо повільним, гнуч&

ким, «м’яким», пристосованим до потреб інвалідів; навчальне

навантаження має регулюватись залежно від ступеня інвалідності;

процес виховання потребує більшої уваги, відповідальності, розу&

міння й освіченості. Люди з особливими потребами повинні бути

оточені любов’ю, увагою, турботою. Не можна допускати прини&

ження особистості.

Студент з обмеженими фізичними можливостями як особи&

стість повинен розглядатись, на нашу думку, з трьох сторін:

— психологічної — враховуючи психологічні особливості сту&

дента (його риси характеру, темперамент, комунікативні здібності);

— соціальної — студент з фізичними обмеженнями належить до

окремої соціальної групи людей&інвалідів. Коли молода людина

з особливими потребами входить у нове середовище вищого на&

вчального закладу, вона відчуває ситуацію вибору життєвого шляху

і потребує допомоги у реалізації своїх життєвих планів;

— біологічна сторона зумовлена фізичними недоліками, що

були природженими чи трапилися після якогось життєвого випад&

ку. Тому в навчально&виховному процесі цей аспект потребує особ&

ливої уваги.

В умовах вищого навчального закладу у молодої людини з фізич&

ними обмеженнями виникає можливість більше зрозуміти себе,

розібратися у своїх почуттях, взаєминах з іншими людьми, суспіль&
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ством. З’являється нове коло інтересів, яке має стати психологіч&

ною базою для ціннісних орієнтацій студента. Це й зумовлює появу

інтересу до питань релігії, моралі, духовності. 

У цьому віці у студентів з особливими потребами продовжується

формуватися емоційно&ціннісне ставлення до себе. При цьому

часто завищена самооцінка виступає як засіб психологічного захис&

ту. Підвищена емоційність, що відмічається у цієї групи студентів,

залежить не стільки від реальних соціальних факторів й умов вихо&

вання, скільки від індивідуально&типологічних психічних особли&

востей людини з особливими потребами. Унаслідок суперечливості

рівня власного домагання й образу «Я» виникає емоційна напруже&

ність (наприклад, у вигляді тривожності). Висока емоційність сту&

дентів із фізичними обмеженнями сполучається із сором’язливіс&

тю, стриманістю у відкритому, відвертому вираженні почуттів,

інколи замкнутості, агресії.

Саме в умовах вищого навчального закладу студент з особливи&

ми потребами мусить оволодіти комплексом соціальних функцій,

включаючи громадянські, суспільно&політичні, професійно&трудові.

Негативність ситуації для студентів з обмеженими фізичними

можливостями збільшується ще й тим, що майже всі вони відчува&

ють обмежене спілкування з однолітками, фізичне нездужання,

часто&густо вони не мали можливості навіть виходу на вулицю,

незахищеність від інформаційного впливу, що наростає і який

забезпечують електронні засоби масової інформації, що для цієї

групи юнацтва є чи ледве не єдиним засобом зв’язку із зовнішнім

світом. Серед цієї частини юнацтва поширюються настрої соціаль&

ного песимізму, невіри в те, що вони зможуть хоч якось реалізувати

свої можливості, посилюється пасивно&споживчий характер став&

лення до життя, соціальна апатія, аполітизм, втрачається довіра до

людей і держави [5].

У зв’язку з тим, що студентський вік є дуже сприятливим для

становлення ціннісних орієнтації особистості, в освітніх установах

необхідна спеціальна робота, спрямована на формування адекват&

ного сприйняття осіб з обмеженнями в життєдіяльності студента&

ми, що нормально розвиваються. Ця система заходів, що розумі&

ється як педагогічна підтримка соціальної інтеграції молодих

людей з обмеженими фізичними можливостями, виступає як особ&

лива сфера професійної діяльності викладача, який сам адекватно

сприймає таких людей.
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Отже, складність виховної роботи зі студентами з особливими

потребами у вищому навчальному закладі зумовлена такими факто&

рами, як: застарілість світоглядних орієнтацій суспільства; неодно&

значне прийняття суспільством людей з фізичними обмеженнями;

невизначеність ідеологічних, політичних орієнтирів суспільства;

низький матеріальний рівень життя інвалідів, слабка допомога сус&

пільства цієї групі населення; втрата можливості доступу молоді

з особливими потребами до закладів освіти, дозвілля.

З метою створення сприятливого середовища для студента

з особливими потребами шляхом правильної організації виховно&

го процесу у вищому навчальному закладі потрібно вирішити

низку питань: організувати діяльність інституту кураторства, зав&

дання якого полягає у проведенні виховних заходів, спрямованих

на виховання духовно&моральних цінностей у студентів з фізични&

ми обмеженнями, розвиток їх комунікативних і організаційно&

діяльнісних здібностей, а особливо на вивчення індивідуальних

психологічних особливостей кожного; створити систему соціаль&

ного захисту студентів з обмеженими фізичними можливостями:

архітектурні зміни для доступу студентів, достатнє матеріальне

забезпечення; організацію дозвілля студентів, що має насичений

зміст та сприяє духовно&моральному зростанню особистості. Адже

за останні роки ця проблема майже зовсім не розглядалася, що

й призвело до зростання соціальних аномалій серед молодих

людей з особливими потребами, зміни соціальних орієнтирів, усві&

домлення нездатності реалізувати себе та небажання самовдоско&

налюватись.

Висновки з даного дослідження, перспективи подальших розвідок
у даному напрямі. Отже, суть виховання студента з обмеженими

фізичними можливостями — це розкриття потенціалу його особис&

тості, а не втручання в її саморозвиток. Завдання викладача: з’ясу&

вати потенційні можливості студента, його здібності і довести це до

його свідомості, тобто дати йому мету — реалізувати свої можли&

вості та здібності, надалі вже тільки корегуючи його подальший

розвиток.

Процес виховання залежно від віку, хвороби або травми, середо&

вища, спрямованості самого студента&інваліда має певні особливос&

ті. Аналіз структурних елементів його механізму в їх взаємозв’язку

та взаємозалежності потребує окремого дослідження. Тільки після
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вивчення цієї проблеми можливо визначити особливості та шляхи

формування гуманістичних ціннісних орієнтацій студентів з обме&

женими фізичними можливостями.

Рассматриваются психологические и педагогические особенности
проведения воспитательной работы со студентами с ограниченными
физическими возможностями в условиях высшего учебного заведения
с целью формирования у них духовно'моральных ценностей.

Ключевые слова: студенты с ограниченными физическими воз&

можностями, воспитание, духовно&моральные ценности, социаль&

но&педагогическая помощь, самореализация, интеграция.

The article examines the psychological and pedagogical features of
upbringing work with students with limited physical abilities in the conditions
of higher educational establishment with the purpose of forming of their moral
values.

Key words: students with limited physical abilities, education, moral

values, socio&pedagogical help, self&realization, integration.
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УДК [ 159.922.7+37.015.3]: 159.922.761  Н. В. Кияниця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ
ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті розглянуто питання про можливість інтегрованого нав'
чання дітей із порушеннями зору як найефективніший засіб їхнього
розвитку, про створення умов для одержання знань, умінь і навичок,
відповідних їхнім можливостям, висвітлюються проблеми сучасної
спеціальної психології та педагогіки. 

Ключові слова: адекватний розвиток, девіантна поведінка, пси&

хічна деривація, модернізація системи освіти, соціогенні потреби,

соціальна інтеграція, соціальна адаптація, сегрегація, корекція,

стереотипи, спілкування, компенсація, інтерпретація. 

Однією з проблем, що має вирішити психологічна і педагогічна

науки, є соціальна адаптація, реабілітація та інтеграція дітей із

вадами зору у суспільство. 

Питання виявлення та вивчення проблем і перспектив інтегро&

ваного навчання розглядаються з позиції оптимізації умов для

саморозвитку й самореалізації кожного учня відповідно до його

потенційних можливостей. Інтеграція передбачає спеціальну і пе&

дагогічну підтримку дітей із вадами здоров’я, включення їх в освіт&

нє середовище нормально розвинених дітей. Інтеграція є об’єктив&

но необхідною, виходячи з особистісно&орієнтованого характеру

корекційного освітнього процесу. Дослідження проблеми соціаль&

но&психологічної адаптації пов’язані з психоаналітичними концеп&

ціями взаємодії особистості та соціального середовища. Адаптація

трактується як рівноважний стан психіки особистості з вимогами

зовнішнього оточення.

Для розвитку спеціальної психології позитивне значення мали

теоретичні положення А. Адлера про почуття зверхності людей із

вадами здоров’я. Зокрема, було з’ясовано, що при порушенні зору

розвиток людини йде не за лінією сліпоти, а проти цієї лінії. Згідно

з індивідуальною теорією особистості А. Адлера люди прагнуть
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в такий спосіб подолати відчуття своєї неповноцінності. В дитин&

стві всі вони відчувають свою неповноцінність, зумовлену малими

фізичними розмірами і слабкістю дитини, що, зрештою, спонукує

їх до компенсації свого «недоліку».    

Спрямовану на подолання неповноцінності активність

А. Адлер називає стилем життя. Стиль життя міцно закріплюється

у віці 4–5 років і згодом не піддається тотальній корекції. Людина

тільки вдосконалює і розвиває закладену в дитинстві основну

структуру. Низка умов (неповноцінність органів, природжений

фізичний дефект, надмірна опіка або нехтування з боку батьків)

може призвести до того, що почуття неповноцінності ляже в осно&

ву формування комплексу неповноцінності — перебільшення

почуття власної слабкості й неспроможності. У цьому випадку

людина підвищено тривожна, не відчуває себе в безпеці, у неї фор&

мується стиль життя, який А. Адлер називав помилковим. Життя

в цьому випадку пов’язано з постійним почуттям загрози, і людина

починає прагнути до особистісної зверхності. Успіх, престиж і по&

вага стають важливішими, ніж конкретні досягнення [1, с. 21].

У теорії А. Адлера підкреслюється, що надмірне почуття непов&

ноцінності, невпевненості в собі є перешкодою для подальшого

психологічного розвитку, тобто руху від центрованості на собі та

своїх цілях  до кооперативних цілей [1, с. 50].

У радянський період такі відомі психологи, як Л. С. Виготський,

Р. М. Боскіс, М. С. Певзнер, Ф. Ф. Рау та інші [2, с. 88], стояли на

шляху індивідуального підходу у навчанні дітей з психофізичними

порушеннями. Такі діти, на їх думку, вимагають спеціальної під&

тримки, допомоги у навчанні залежно від їхніх психофізичних вад.

Все це має бути спрямовано на розкриття індивідуальних можливо&

стей учнів для досягнення соціальної адаптації й інтеграції їх у сус&

пільство. В дослідженнях (Є. П. Синьова та інші) відмічається, що

діти із вадами здоров’я легко сприймають поряд з позитивними

сторонами життя також і негативні, зокрема вступаючи у конфлікт

із законом. Головними чинниками девіантної поведінки дітей із

вадами здоров’я є не тільки психофізичні особливості дитини,

а й соціальні умови. Формування такої дитини як особистості від&

бувається в умовах психічної депривації, яка не тільки формує цю

особистість, але й є фактором, який веде до порушення психічно&

го розвитку, створює багато перешкод на шляху інтеграції її у сус&

пільство. 
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Проблема інтегрованого навчання в освітньому просторі дітей із

вадами здоров’я досліджується вітчизняними психологами (В. І. Бон&

дар, Т. А. Григор’єва, Т. В. Єгорова, З. Г. Єрмолович, А. Й. Капська,

Т. Л. Лещинська, І. М. Пінчук, Л. З. Сердюк, Є. П. Синьова,

Т. Скрипник, П. М. Таланчук, В. Т. Циба та ін.). Але проблема інтег&

рованого навчання дітей із вадами зору потребує глибшого вивчення.

Метою нашого дослідження є аналіз проблеми навчання дітей із

вадами зору та розкриття педагогічних умов, що сприятимуть ефек&

тивній адаптації й інтеграції їх у суспільство. За останнє десятиріч&

чя ухвалено низку нормативних документів щодо поліпшення нав&

чально&виховного процесу у школі, зокрема щодо спеціальної

освіти (прийнято закон «Про освіту» і «Концепцію спеціальної

освіти», ухвалено Декларацію ООН про права відсталих дітей і інва&

лідів та ін.). 

Більшість допоміжних шкіл є школами інтернатного типу. Це

призводить до ізоляції дитини від суспільства, створення умов,

спрямованих переважно на задоволення особистісних потреб дітей.

У таких умовах формується особа, яка не готова до повноцінного

самостійного життя після закінчення навчального закладу. Постало

питання про модифікацію системи спеціальної освіти — здійснен&

ня інтеграції в загальноосвітню структуру.

Проблема інтеграції дітей з обмеженими можливостями здо&

ров’я в систему масової освіти дискусійна [5, c. 74]. Інтеграція

таких дітей має як позитивні, так і негативні сторони. Позитивним

є те, що ця категорія дітей не буде ізольованою від суспільства.

Інтегроване навчання виступає як найефективніший спосіб досяг&

нення кінцевої мети щодо адаптації дітей із вадами зору в навчаль&

ний процес, якщо в масових школах будуть створені умови отри&

мання якісної освіти, корекційної допомоги, трудової підготовки

[2, с. 99]. 

Якщо кінцевою метою навчання є набуття фахових знань, то

інтеграція розглядається як засіб досягнення цієї мети. Випускник,

який має порушення зору, повинен інтегруватись у суспільство як

повноцінний і повноправний його член, здатний до самостійного

життя, взаємодії з оточуючими його людьми і до продуктивної

діяльності.

Водночас можливості навчання таких дітей у загальноосвітній

масовій школі обмежені. Викликає сумнів можливість такого на&
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вчального закладу надати кожній дитині з вадами здоров’я допомо&

гу, адекватну її дефекту, здійснити відповідну педагогічну, медичну,

психологічну та соціальну підтримку.

У сучасних психолого&педагогічних дослідженнях В. І. Бондаря,

Т. В. Єгорової, А. Й. Капської, І. М. Пінчук, З. Г. Єрмолович та

інших [3, c. 107] певне місце займає проблема запобігання механіч&

ній інтеграції, пов’язаній зі зниженням вимог до дитини із вадами

здоров’я, що веде до зменшення обсягу знань, умінь і навичок, до

ігнорування особливостей психіки таких дітей порівняно з дітьми,

що розвиваються нормально. 

Інтеграція дітей із порушеннями зору в групи навчання звичай&

них дітей припускає забезпечення їм одержання знань, умінь і на&

вичок відповідно до їхніх можливостей. До того ж, в основі їхнього

навчання лежить педагогічна корекція, спрямована на запобігання,

зведення до мінімуму, подолання або принаймні послаблення від&

хилень вад нормального розвитку. 

У структурі інтегрованого навчання особливу увагу привертають

стосунки дітей із порушеннями зору і нормальних дітей. Ці стосун&

ки суб’єктивуються в системі різноманітних почуттів, переживань,

у стилі спілкування, у поведінкових стереотипах.

Дослідження, проведені в Інституті дефектології НАПН Украї&

ни, стосовно порівняльного аналізу дітей молодшого шкільного

віку з вадами зору і без таких вад показали, що розвиток перших

підпорядковується загальним закономірностям розвитку нормаль&

них дітей [5, c. 84]. Але за відсутності зору виникають певні особли&

вості у способах сприймання, в орієнтуванні у просторі, формуван&

ні предметних і просторових уявлень, своєрідність в розвитку рухів

[5, c. 87].

Здійснення інтегрованого навчання у перехідний період тран&

сформації суспільства ускладнюється також психологічною і мо&

ральною непідготовленістю масової школи до прийому дітей із

проблемами в розвитку, недостатністю кадрів, які могли б проводи&

ти корекційну роботу з такими дітьми, нерозробленістю педагогіч&

них технологій інтегрованого навчання, проблемою психологічної

несумісності груп дітей із різними недугами [4, c. 11].

Найважливішу роль у розвитку дітей із вадами зору психологи

відводять дитячому колективу, оскільки від характеру міжособис&

тісних відносин в колективі залежить психологічний стан дитини,
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її ставлення до діяльності, до інших людей і до себе. Дефекти зору

можуть стати причиною виникнення умов, які перешкоджають

формуванню та прояву активної життєвої позиції дітей, встанов&

ленню між ними дружніх і ділових відносин.

Уперше в спеціальній психології інтерпретація формування осо&

бистості в умовах сенсорної недостатності була розвинена Л. С. Ви&

готським [2. c. 87]. Він показав, що будь&який дефект є чинником

змін взаємин людини з оточенням, що, в свою чергу, буває чинни&

ком девіантної поведінки. Порушення соціальних контактів при&

зводить до низки відхилень у формуванні особистості і може (за

відсутності або недостатньо кваліфікованого педагогічного втру&

чання) викликати появу негативних характерологічних особливос&

тей [2, c. 90].

Разом з тим не можна насильно заборонити диференціацію або

насильно впроваджувати інтеграцію життя здорових дітей і дітей із

вадами здоров’я. Перехідний період у реформації розвитку таких

дітей характеризує собою «період від сегрегації і диференційовано&

го навчання до інтеграції» [5, c. 79].

У нинішній час реформування системи освіти навчання дітей із

вадами здоров’я потребує організаційних змін і, на нашу думку, має

йти двома шляхами: 

— через підтримку функціонування діючої системи з диферен&

ційованим навчанням, подальшого вдосконалення спеціальних

навчальних закладів (шкіл&інтернатів) із створенням умов адекват&

ного розвитку для таких дітей; 

— через створення нової системи інтегрованого навчання,

спрямованої на усунення сегрегації та створення сприятливих

умов для особистісної самореалізації; через розширення освітніх

закладів з інтегрованими формами навчання, які включають в себе

спеціальні класи при масовій школі, тифлопедагогічні кабінети,

кабінети корекції, консультативні кабінети, кабінети сприяння

корекційній допомозі та консультування «мандруючим» вчителем,

який відвідує дітей удома. Особливо це стосується сільської місце&

вості. Ці п‘ять моделей навчання є необхідними освітніми структу&

рами у школі. 

При інтегрованому навчанні учень із вадами здоров’я розгляда&

ється як здатний успішно відвідувати уроки у масовій школі за

умови надання йому спеціальної допомоги спеціалістами&психоло&
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гами. Отже, життя дітей з особливими потребами в інтегрованому

середовищі максимально наближено до життя нормальних людей. 

У центрі (спеціальної школи&інтернату) здійснюється психоло&

гічна освітня і трудова атестація дітей із порушеннями зору. Вони

отримують фізіо& і трудотерапевтичну допомогу, тут здійснюється

навчання просторової орієнтації, здійснюються наукові досліджен&

ня, надається допомога дітям дошкільного віку, дітям із порушен&

нями зору.

При функціонуванні спеціального класу при масовій школі

більшу частину часу слабозорі діти розвивають зір у цьому класі, тут

вони проводять залишковий час разом зі звичайними дітьми, в мі&

ру необхідності відвідують консультативний кабінет, набувають

недостатні трудові навички. Щоб уникнути функціональної

неписьменності, для школярів тут організовується раннє вивчення

шрифта Брайля. «Мандруючі» вчителі і вчителі&консультанти

працюють із невеликою кількістю учнів і здійснюють адресну

індивідуальну допомогу, а також консультують учителів масової

школи. Навчальні програми у таких школах адаптовані з урахуван&

ням пізнавальних можливостей і потреб дитини з вадами зору.

Кожна з вищенаведених моделей інтеграції довела свою доціль&

ність і ефективність. Інтеграція форм навчання особливо ефектив&

на у дошкільному та молодшому шкільному віці. Не отримуючи

з раннього дитинства корекційної допомоги багато дітей з вадами

зору не володіють основними засобами спілкування, а це усклад&

нює встановлення контактів з однолітками. У результаті такі діти

стають непідготовленими до навчання, погано адаптуються в ди&

тячому колективі. Тому одним із аспектів успішної інтеграції дітей

з особливими потребами у навчальний процес є максимально

раннє виявлення відхилень в їхньому розвитку, а звідси і раннє

втручання і запобігання появі факторів ризику для профілактики

ізменшення числа відхилень. Такий підхід до проблеми вимагає

поширення застосування існуючих і розроблення нових медико&

психолого&педагогічних методів діагностики різних видів відхи&

лень у здоров’ї дітей, а розв’язання проблеми допоможе усунути

розрив між часом виявлення відхилення і початком корекційно&

освітнього навчання [3, с. 9]. 

Основну увагу на початковому етапі становлення спеціальної

педагогіки дослідники приділяли питанням: чому і як вчити
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аномальну дитину, а також: чого не може дитина зробити через пору&

шений розвиток? А процес інтеграції ставить нові питання, а саме:

чи комфортно почуватиме себе дитина з особливими потребами

у навчальному середовищі? чи не заважатиме наявність у колекти&

ві такої дитини навчальному процесу? як сприймуть ідею інтеграції

батьки? як впорається з ускладненнями, що їх набуватиме навчаль&

ний процес, учитель? 

У соціальному розвитку дитини з особливими потребами можна

спостерігати два типи перешкод. Перший тип — це певні фізичні,

фізіологічні чи психічні розлади дитини; другий — вторинні явища,

які полягають у специфічних особистісних утвореннях, пов’язаних

із такими почуттями дитини, як власна неповноцінність, відчуже&

ність тощо.

Об’єктивне ускладнення контактів дитини з особливими потре&

бами призводить до гальмування соціальних установок, дитина має

занижений настрій, у неї зростають негативні тенденції розвитку

самосвідомості (уявлення про себе, ставлення до себе, саморегуля&

ції), вона схильна до замкнутості, підвищеної дратівливості. Тому

нагальним постає завдання створити умови для оптимізації

соціальної ситуації, які б стали підґрунтям програми ефективного

розвитку такої дитини.

Контакти дітей з особливостями фізичного розвитку сприяють

збільшенню їхнього соціального досвіду. За умови правильно побу&

дованої педагогічної ситуації цей досвід може стати підґрунтям ефек&

тивного особистісного зростання їх як повносправних дітей. Рушій&

ною силою їхнього розвитку стають міжособистісні стосунки, такі як

уявлення про іншого, ставлення до нього, способи взаємодії з ним.

Наявність у звичайному класі учня з особливими потребами

може стати умовою, яка сприятиме особистісному розвитку одно&

літків. Тому педагогічний колектив школи повинен створити в учня

особливу емоційно&пізнавальну установку. Тут має бути не стільки

жалю, скільки турботи, емпатійної, чуйної і тактовної взаємодії

з ним, з одного боку, а з іншого — ставлення до нього як до рівно&

правного члена колективу [5, с. 42].

Інтегроване навчання є однією з основних проблем сучасної

спеціальної педагогіки та психології. Створення єдиного освітньо&

го простору, забезпечення повного рівноправ’я в отриманні освіти

всім дітям зумовлюють розгляд проблеми інтеграції в контексті
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прав людинаи і гуманізації освітнього простору. Інтеграція розгля&

дається як одна з альтернативних форм сучасної системи, як відоб&

раження тенденції у світовій практиці спеціальної освіти на усунен&

ня сегрегації та створення адекватних умов, в яких особистість

могла б формуватись і реалізуватися.

Такий інтегральний підхід до учня з особливими потребами,

прийняття учня таким, яким він є, чуйність до його проблем, пова&

га як до особистості та емпатія — усе це прояви душевної краси та

сили, чинники справді людяних, гармонійних взаємин, показники

високого рівня особистісного розвитку, які мають бути закладені

саме з ранніх шкільних років [4, с. 41].

Таким чином, необхідно виявити, який контингент учнів із

вадами зору має проблеми у навчанні і може навчатись у масовій

школі, яку форму навчання необхідно обрати, визначити термін

початку інтегрованого навчання, зміст навчання і реалізацію його

різних варіантів, а також вирішити питання підготовки педагогів

загальноосвітніх шкіл для роботи з такими дітьми. 

Також визначено інтеграцію як включення дітей з обмеженими

можливостями в навколишнє середовище, визначені міжособис&

тісні зв’язки таких дітей з метою максимальної нормалізації їхньо&

го соціокультурного статусу, надання їм прав, реальних можливос&

тей брати участь в усіх видах і формах соціального життя нарівні

з іншими членами суспільства. Так організований спосіб життя

дітей із особливими потребами компенсує відхилення в їхньому

розвитку і не гальмує істотно їхні індивідуальні можливості. 

Висновки. У сучасних умовах, що характеризуються якісними

перетвореннями в соціально&економічному житті країни, особли&

вого значення набуває зміна традиційної спеціальної освіти на

освіту динамічну, прогресивну, з використанням національних тра&

дицій. Педагогічною парадигмою є визнання самоцінності людсь&

кої особистості, причому кожної особистості, незалежно від здіб&

ностей та інтелектуального потенціалу. У зв’язку з цим інтеграція

осіб з особливостями психофізичного розвитку в суспільство зви&

чайних людей, в єдину освітню систему є природно необхідною

і доцільною.

Аналіз літературних даних засвідчив, що процес інтеграції осо&

бистості в суспільство пов’язаний із розвитком та збереженням її

фізичного, психічного та соціального здоров’я.
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Інтеграцію можна уявити як процес і як результат активного

пристосування індивіда до умов соціального середовища, під час

якого відбувається наближення цілей, ціннісних орієнтацій групи

і особистості, засвоєння норм, традицій, групової культури. Вона

існує в умовах певних адаптаційних можливостей особистості

і залежить від здатності зробити певні внутрішні перетворення з тим,

щоб співвіднести свої цілі, установки, бажання, інтереси з цілями,

бажаннями, інтересами інших. 

Ефективність інтеграції залежить від адекватного сприймання

особистістю себе і своїх соціальних зв’язків. Діти з особливими

потребами, в яких систематично йде порушення процесу адаптації,

є джерелом психічного напруження, внутрішнього дискомфорту та

нестабільності перебігу психічних процесів, що може призвести до

формування негативних особистісних якостей і властивостей —

тривожності, ригідності, конфліктності тощо.

В статье рассмотрен вопрос о возможности интегрированного
обучения как наиболее эффективного способа развития детей с нару'
шениями зрения, о создании условий для получения знаний, умений
и навыков, соотвествующих их возможностям, освещаются пробле'
мы современной специальной психологии и педагогики. 

Ключевые слова: адекватное развитие, девиантное поведение,

психическая депривация, модернизация системы образования,

социогенные потребности, социальная интеграция, социальная

адаптация, сегрегация, коррекция, стереотипы, общение, компен&

сация, интерпретация. 

In the article a question open up about possibility of integrated studies as
most effective mean of achievement of children with paropsiss them adequa'
te development, about conditioning for the receipt of knowledges, abilities
and skills proper to their possibilities, exposed problems of the modern special
psychology and pedagogics. 

Key words: adequate development, deviantna conduct, psychical

deprivaciya, modernization of the system of education, sociogenni neces&

sities, social integration, social adaptation, segregation, correction, stere&

otypes, intercourse, indemnification, interpretationн. 

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 



65

Література

1. Адлер А. Наука жить. — К., 1997. 

2. Выготский Л. С. Сліпа дитина // Собр. соч. — Т. 5. — М., 1983. —

С. 86–100.

3. Ермолович З. Г., Лещинская Т. Л., Григорьева Т. А. и др. Интегрирован&

ное обучение детей с особенностями развития // Дефектология. — 1995. —

Вып.1. — С.103–126.

4. Лещинская Т. Л. Организационно&педагогические условия интегра&

ции детей с особенностями развития в обычных школах // Дефектология. —

1997. — Вып. 9. — С. 3–14.

5. Синьова Є. П. Актуальні питання соціальної адаптації осіб з глибоки&

ми порушеннями зору // Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: збір&

ник. — Вип. 1. — К., 1995.

И. Баранаускене,

профеcсор 

МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
ОЦЕНОЧНЫЙ АСПЕКТ

Участие лиц с ограниченными возможностями (ОВ) в процессе про'
фессиональной реабилитации на сегодняшний день воспринимается
значительно шире, нежели приобретение той или иной специальности,
и обосновано развитием заместительных способностей. Профессия
становится контекстом жизни индивида в процессе социализации.
Анализ показал, что в практике профессиональной реабилитации лиц
с ОВ существует пять моделей: профессиональные инклюзии, профес'
сиональная конкурентоспособность, профессиональная сегрегация,
профессиональное обучение, проект профессиональной карьеры. Обоб'
щая результаты исследования, можно утверждать, что выбор той
или иной модели не является критерием успешной профессиональной
подготовки и профессиональной адаптации людей с ОВ.

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, про&

фессиональная реабилитация, модели профессиональной реабили&

тации, международный опыт.

Введение. В процессе изучения социальной педагогики и психо&

логии все больше внимания уделяется решению теоретических
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и практических вопросов по адаптации и редукации взрослых лиц

с ограниченными возможностями (лиц с ОВ). Один из анализиру&

емых аспектов — возможности участия лиц с ОВ на рынке труда.

Участие лица с ОВ в процессе профессиональной реабилитации на

сегодняшний день воспринимается значительно шире, нежели

приобретение той или иной специальности,  и обосновано разви&

тием заместительных способностей. Профессия становится кон&

текстом жизни индивида в процессе социализации. Анализ науч&

ной литературы [2, 7–9; 11; 12, 14; 19–22] показал, что в практике

профессиональной реабилитации лиц с ОВ существует пять моде&

лей: профессиональные инклюзии, профессиональная конкурен&

тоспособность, профессиональная сегрегация, профессиональное

обучение, проект профессиональной карьеры. 

Поиски ответа на проблемный вопрос, какая из моделей профес&

сиональной реабилитации является наиболее подходящей и опти&

мально создающей предпосылки для успешной интеграции на рынке

труда лиц с ОВ проводились в стратегиях Европейского Союза по

профессиональной реабилитационной политике о лицах с ОВ. В них

выделяются четыре основных критерия: компетентное профессио&

нальное консультирование, профессиональная подготовка, помощь

при трудоустройстве, поддержка на рабочих местах. Анализ докумен&

тов Евросоюза по социальной политике позволяет утверждать, что

процесс профессиональной реабилитации воспринимается как един&

ство профессионального консультирования, профессиональной под&

готовки и профессиональной адаптации. Только при наличии данных

частей системы профессиональной реабилитации возможен положи&

тельный результат: участие лиц с ОВ на рынке труда.  

Выполнение и удовлетворение  составных частей процесса про&

фессиональной реабилитации в ситуации разнообразия ее моделей

по сути и является объектом исследования.
Цель исследования — в ситуации разнообразия моделей профес&

сиональной реабилитации установить развитие составных частей
ее процесса, создающего благоприятные предпосылки для успеш&
ной интеграции на рынке труда лиц с ОВ.

Участники исследования: в 6 разных странах Европы проводился

анализ особенностей применения каждой из упомянутых моделей

с целью раскрыть их универсальность, учитывая характерные

социальные черты каждого сообщества. 

Цель модели профессиональной инклюзии — профессиональ&

ная и социальная адаптация. Профессиональная и социальная
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адаптация в данном случае понимается не только как непосред&

ственное обучение профессии в процессе производства, а позже —

профессиональная деятельность, но и как сотрудничество лиц с ОВ

и здоровых лиц. Социальная инклюзия стремится удалить все барье&

ры и препятствия (дискриминация, страх, игнорирование, недоб&

рожелательство и нарушение прав), с которыми в обществе сталки&

ваются лица с ОВ, страмящиеся к равенству. Большое внимание

уделяется правам самоопределения и созданию равных возможно&

стей, чему помогает посредничество общественных (по трудоу&

стройству) агентств, когда о лице с ОВ  заботятся специалисты по

профессиональному консультированию, социальной работе. Они

не только подыскивают человеку с ОВ будущее рабочее место, но

и по специальным программам занимаются развитием их способ&

ностей к трудоустройству, к общению и пр. В данных агентствах

людям с ОВ предлагаются дополнительные курсы (профессиональ&

ной карьеры, профессиональной мотивации, навыков общения,

базовых способностей и др.). Специалисты агентства не только ста&

раются  трудоустроить  человека с ОВ, но и стремятся к устранению

связанных с трудоустройством преград, напр., дорога к месту работы

и домой. При необходимости обеспечивается помощь государства,

и люди с ОВ отвозятся на место работы и домой за счет государства.

Агентства поддерживаются как государством, так и работодателя&

ми. Суть модели — обучение в реальных условиях, на будущем

месте работы, где содержание обучения адаптируется к процессу

производства, потребностям рынка. Принцип успеха данной модели —
нужный человек в нужном месте. Специалист агентства находит

потенциального работодателя, которому передается профессио&

нальное обучение лица с ОВ. Однако ответственность за результа&

ты профессионального обучения лежит и на работодателе (его

представителе), и на специалисте агентства, и на лице с ОВ. Рабо&

тодатель ответственен за профессиональные навыки, специалист

агентства — за профессиональную адаптацию, и на самом будущем

работнике лежит личная ответственность. 

Период общения между лицом с ОВ и специалистами из агент&

ства не ограничивается. Человеку с ОВ предоставляется  поддерж&

ка до тех пор, пока ему не удается укрепиться на рынке труда. 

Эта модель не является подходящей, когда нужно обучить слож&

ным рабочим процессам, требующим мышления, принятия реше&

ний, самостоятельной деятельности. В качестве недостатка данной
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модели можно назвать и то, что мало внимания уделяется общему

образованию, проявляется тенденция к сужению профессиональной

квалификации. В профессиональной подготовке эта модель часто

применяется в США, Великобритании и в других старанах [12; 14].

Черты модели профессиональной конкурентоспособности ярко

прослеживаются в Федеративной Республике Германии, Швей&

царии, в других немецкоязычных странах. Учащиеся, составив

договор обучения, три года обучаются профессии на предприя&

тии и один&два раза в неделю посещают профессиональную

школу, где получают теоретические основы знаний, получаемых

на практике. Исключительная черта данной модели: подготовить
лиц с ОВ профессии так, чтобы они могли конкурировать на рынке
труда. Это достигается при согласовании теоретического обуче&

ния в школе с практическим обучением на предприятии (дуаль&

ный принцип). Эта модель чаще всего применяется по отноше&

нию к молодым, имеющим недуг с рождения, лицам, для

которых наступило время приобрести специальность и начать

профессиональную карьеру. 

Если человек с ОВ не определился, какую профессию хотел бы

приобрести, или не готов к этому (отсутствие мотивации, способ&

ностей, навыков), он один год может учиться в учебных заведениях,

в которых готовится к определенной профессии или приобретает

некоторые ее основы.  Это своего рода курсы «стимул» для содей&

ствия вступлению в дуальную систему профессиональной под&

готовки. В течение этих лет молодой человек с ОВ не только при&

обретает первичные профессиональные навыки, способности,

необходимые в жизни, но и выбирает специальность, более всего

соответствующую его желаниям и реальным возможностям. 

В целях обеспечения доступа к образованию созданы заведения

профессиональной подготовки для тех лиц с ОВ, которые не жела&

ют или не в состоянии учиться вместе со всеми. В этих заведениях

молодые люди с ОВ не только обучаются профессии, но и получа&

ют специальную помощь. С ними работают воспитатели, специаль&

ные педагоги, психологи, социальные работники, кинезитерапев&

ты, организоторы досуга. Лицам с ОВ создаются исключительные

условия для приобретения квалифицированного, признанного

государством профессионального образования. Целью такого заве&

дения является, с одной стороны, чтобы предлагаемые специаль&

ности были востребованы на рынке труда, а с другой стороны —
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чтобы они были доступны человеку с ОВ. Еще до начала учебы

молодой человек с ОВ приглашается на трехмесячные курсы по

профессиональному консультированию (если он не посещал курсы

«стимула»), где  он по специальной программе может на практике

испробовать предлагаемые заведением профессии, согласовать

свои желания и возможности, удостовериться, понравится ли ему

учиться, является ли данное заведение профессиональной подго&

товки именно тем, что ему нужно. 

Хотя цель данной модели — конкурентоспособность на рынке

труда, однако некоторые законы, такие, как пункт 12 Закона по

Совершенствованию (развитию) профессиональной подготовки,

предусматривает конкретные меры по профессиональной реабили&

тации, ориентированные на открытость рынка труда для лиц с ОВ.

Этот закон узаконил создание постоянной комиссии при Феде&

ральном правительстве по вопросам профессиональной подготов&

ки и профессиональной адаптации на рынке труда людей с ОВ.

Следовательно, можно утверждать, что человек с ОВ не останется

в одиночестве в условиях конкуренции на изменяющемся рынке

труда, а получит реальную поддержку и помощь. 

Как недостаток этой модели можно назвать сложное управление

процессом образования. Трудно избежать производства, а не зада&

ний обучения, важных для результатов [2–5; 7–9; 19–22].

Модель профессиональной сегрегации признается во многих евро&

пейских государствах (не являются исключением и Великобрита&

ния, и Германия; эта модель в качестве прогрессивной и иннова&

ционной пропагандируется и в Литве). Для лиц с ОВ создаются

предприятия «безопасного труда» (социальные предприятия) или

отделы «безопасного труда», где предусмотрены организация безо&

пасности труда, профессиональный, социальный, медицинский

присмотр, созданы условия совершенствоваться и, по возможности,

перехода на работу в условиях конкуренции.

Иногда эти предприятия называют «социалистическими». В них

практически применяется принцип «от каждого по возможностям,

каждому по потребностям». Деятельность таких предприятий,

работающих  по когда&то декларированным в постсоветском про&

странстве принципам, авторы монографии наблюдали в ФРГ.

В основном это принадлежащие общественным организациям

институции, чаще всего в своей деятельности опирающиеся на

принципы антропософии, идеи вальдорфской педагогики.
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Таким образом, можно утверждать, что работникам предлагает&

ся работа или деятельность по их возможностям: одни изготовляют

продукцию, другие этому учатся, третьи только развивают свои

бытовые способности или для них создаются условия имитации

трудовой деятельности.

Инструкторы по профессии обычно занимаются организацией

работы и помогают небольшой группе лиц с ОВ (в зависимости от

характера недуга и сложности работы). В некоторых странах люди

с ОВ на эти предприятия приходят с приобретенной профессией,

но не приобщившись к рынку труда (например, в Германии), в дру&

гих странах, как в Великобритании, люди с ОВ здесь учатся про&

фессии или приобретают профессиональные навыки. Позже самые

сильные интегрируются в открытый рынок труда. В любом слу&

чае это как «защитная» модель, позволяющая человеку с ОВ при&

выкнуть к требованиям системы профессиональной деятельности,

а для несумевших приобрести необходимую квалификацию на

конкурентном рынке труда — это еще одна возможность работать

и жить благодаря результатам своей работы. 

Такая модель, характеризующаяся закрытостью, вроде не дол&

жна бы называться «прогрессивной», но когда к ней относят функ&

ции «перехода» или «защиты», она оценивается позитивно. У укре&

пившегося с профессиональной точки зрения человека с ОВ есть

как теоретические, так и практические возможности перейти рабо&

тать на конкурентный рынок труда.

Несомненно, у этой модели есть и недостатки: многие люди

с ОВ, усвоив производственные задания, привыкнув к окружаю&

щей среде, боятся снова почувствовать себя не в безопасности

и слабыми. С другой стороны, случается, что предприятия, подго&

товившие специалиста, не стимулируют его интегрироваться

в рынок труда, так как обучение нового работника снова потребует

дополнительных затрат. В таком случае эта модель оправдывает

свое название, становится сегрегационной и не может быть назва&

на прогрессивной и современной [2–5; 12; 14; 7–9; 19–20].

Модель профессионального обучения наиболее популярна

в странах постсоветского пространства и доступна молодым людям

с ОВ (чаще всего с недугом от рождения или недугом, приобретен&

ным в детстве). Эта модель является доминирующей и в Литве.

Профессиональное обучение проводится в школе или в профес&

сиональном реабилитационном центре: передаются не только про&
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фессиональные знания, навыки и способности, но и ведется обуче&

ние общеобразовательным  предметам. 

Цель модели — научить ученика той или иной профессии. В дан&

ном случае обучение проводится в соответствии с традиционной

«философией школы». Много внимания уделяется  теоретическому

обучению специальности, условия же обучения далеки от реально&

го производства.

В связи с недостаточным финансированием материальная база

школ часто не соответствует выдвигаемым рынком требованиям.

Даже при хорошо оборудованных шольных мастерских (как в Реа&

билитационном центре Литвы по профессиональной подготовке)

из&за недостатка выделяемых средств трудно правильно организо&

вать производственное обучение. 

Не поддерживаются необходимые контакты с потенциальными

работодателями, брокерами (специалистами биржи труда), уча&

щимся не предоставляется реальная помощь в поисках работы,

содержание обучения научно не обосновано, недостаточно разви&

ваются общие способности (среди них и трудоустройства) учащих&

ся [1; 10; 13; 15–17].  Модель профессионального обучения можно

было бы охарактеризовать и как «школьную» модель.  Эти принци&

пы литовской системы профессионального образования в целом

являются доминирующими, не является исключением и система

профессиональной реабилитации лиц с ОВ. 

Такая «школьная» традиция в Литве перенесена и на систему

профессиональной реабилитации взрослых людей с ОВ. Создаю&

щаяся система профессиональной реабилитации взрослых людей

с ОВ опирается на обучение основам профессии в специальных

центрах (называемых центрами профессиональной реабилитации

людей с ОВ), где применяются школьные технологии: обучение

проводится в классах и мастерских центров, в целом слабые связи &

с потенциальными работодателями, с биржей труда. Часто домини&

рующими являются интересы институции, а не интересы клиента. 

Научное исследование позволяет сделать вывод, что специалисты&

практики по профессиональной реабилитации лиц с ОВ стремятся

приблизить модель профессионального обучения к реальной

жизни: продлевая  время практики, организуя профессиональное

обучение на предприятиях, создавая предприятия при школах, где

учащиеся углубляют свои трудовые навыки, приобретают ценимый

работодателями стаж работы и т.п. Однако это больше отражает
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личные усилия отдельных практиков изменить ситуацию, нежели

начало существенных изменений [1; 18; 24; 26–29].

Модель проекта профессиональной карьеры: исключительные

черты данной модели — индивидуализированное отношение к ли&

цу с ОВ, в соответствии с его индивидуальными потребностями

и реальными возможностями; профессиональная карьера плани&

руется с учетом перспективы: как она воздействует на качество

жизни лица с ОВ и его близких, на его здоровье, психологическое

состояние, насколько она долгосрочна.  Принимается во внимание

регион, где живет человек с ОВ, его потребности; проводится

исследование возможностей утвердиться на рынке труда. Модель

проекта профессиональной карьеры в Италии называется  проек;
том жизни [6], в Англии — методом индивидуального профилирова;
ния [23] и т.п.

В Италии как для учащихся с ОВ, так и для  таких взрослых,

с которыми начинают работать специалисты, готовится индивиду&

альный проект жизни. С людьми с ОВ по этой модели могут рабо&

тать специалисты как государственных, так и общественных орга&

низаций. Процесс профессиональной реабилитации планируется

индивидуально. Один специалист может иметь до десяти клиентов.

Индивидуальное проектирование не означает, что доминируют

только интересы лица с ОВ. Например, во время профессиональ&

ного консультирования и профессионального ориентирования

ожидания человека с ОВ согласуются с экономической перспекти&

вой региона и прогнозируемой потребностью специалистов.

В зависимости от желаний и  потребностей каждого учащегося

вместе с человеком с ОВ и членами его семьи принимается

решение, какое образование для него необходимо: обычное общее

образование — он закончит традиционную школу, будет учиться

в специальной школе; общее образование приобретет вместе с про&

фессиональной подготовкой. Если не удовлетворяет ни один из

упомянутых путей, ведутся поиски других, индивидуальных аль&

тернатив.

Взрослым людям с ОВ также предлагаются разные программы

профессиональной реабилитации. Свои возможности по трудо&

устройству они могут «усиливать», выбирая центр профессинальной

реабилитации, учебу в университете, колледже, учебу на рабочем

месте, приобретение трудовых навыков в социальном кооперативе

и т.п. Такое разнообразие выбора в период приобретения профессии
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создает предпосылки для более широкого спектра профессий (ср.

с ситуацией в Литве, когда на выбор человека с ОВ непосредствен&

ное влияние оказывает предлагаемое центром профессиональной

реабилитации незначительное количество специальностей).

Период профессионального обучения и дальнейшая профес&

сиональная карьера оцениваются как единый процесс. Уже при

выборе профессии продумывается, где будет работать человек,

успешной ли будет  его адаптация на рабочем месте, какое качество

его жизни будет. Поэтому трудоустройство и профессиональная

адаптация являются неотъемлемой частью модели проекта профес&

сиональной карьеры.

Выводы. 1. Анализ научной литературы показал, что в практике

профессиональной реабилитации людей с ОВ существует пять

моделей: профессиональной инклюзии, профессиональной конку&

рентоспособности, профессиональной сегрегации, профессио&

нального обучения, проекта профессиональной карьеры:

— модель социальной профессиональной инклюзии отличается

предоставлением особенно узкой профессиональной квали&

фикации, мало внимания уделяется культурному развитию;

— модель профессиональной конкурентоспособности, незави&

симо от всех ее преимуществ, по сути остается только стре&

млением, поскольку человеку с ОВ на современном рынке

труда конкурировать сложно;

— модель профессиональной сегрегации можно рассматривать

как изоляцию лица с ОВ. Однако даже в экономически разви&

тых странах (Германия, Великобритания) она признается как

единственный выход, а изолированность  стремятся компен&

сировать качеством жизни и поддержкой человеческого

достоинтсва;

— модель профессионального обучения (Литва, Латвия, Рос&

сия) среди всех изученных менее всего соответствует крите&

риям профессиональной реабилитации, она оценивается как

наиболее незавершенная, требующая изменений;

— модель проекта профессиональной карьеры, которая является

привлекательной по своей экзистенциальной, гуманистической

философии, отличается индивидуальным отношением к челове&

ку с ОВ, размышлением о перспективе его жизни в целом. Одна&

ко успех этой модели зависит от  профессиональности исполни&

телей, личных взглядов, других субъективных факторов.
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2. Обобщая результаты исследования, можно утверждать, что

выбор той или иной модели не является критерием успешной

профессиональной подготовки и профессиональной адаптации

людей с ОВ.

3. Не отрицая возможностей изменения школьной модели, под&

тверждаем гипотетическую предпосылку, что ближе всего к «идеаль&

ной» модели является модель профессиональной конкурентоспособ&

ности, или дуальная. Вполне вероятно, что идея профессиональной

конкурентоспособности, заменив ее профессиональной поддержкой

на рабочем месте, имела бы результат, к которому стремятся сторонни&

ки социальной парадигмы профессиональной подготовки лиц с ОВ.

Участь осіб з обмеженими можливостями (ОМ) в процесі профе'
сійної реабілітації сьогодні сприймається значно ширше, ніж набуття
тієї чи іншої спеціальності, і обгрунтована розвитком замісних здіб'
ностей. Професія стає контекстом життя інваліда в процесі соціалі'
зації. Аналіз показав, що в практиці професійної реабілітації осіб з ОМ
існує п'ять моделей: професійні інклюзії, професійна конкурентоспро'
можність, професійна сегрегація, професійне навчання, проект профе'
сійної кар'єри. Узагальнюючи результати дослідження, можна ствер'
джувати, що вибір тієї чи іншої моделі не є критерієм успішної
професійної підготовки і професійної адаптації людей з ОМ.

Ключові слова: особи з обмеженими можливостями, професійна

реабілітація, моделі професійної реабілітації, міжнародний досвід.

As of today  the participation of people with disabilities is conceived
wider  in the process of professional rehabilitation then acquiring of any  pro'
fession and determined by the development of substitutive capabilities. In the
process of socialization the profession is becoming the context of individual's
life. According to the analysis  five models exist in the practice of professional
rehabilitation of people with disabilities. They are professional inclusions,
professional competitiveness, professional synergy, professional education
and project of professional career. Summarizing the results of investigation it
can be  asserted that the choice of any model is not the criterion of successful
professional training and professional adaptation of people with disabilities.

Key words: рeople with disabilities, professional rehabilitation, models

of  professional rehabilitation, international experience.
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АЛЬТЕРНАТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У статті охарактеризовано методики навчання альтернативної
комунікації дітей, які з різних причин не можуть опанувати словесну
мову. Зроблено висновок про доцільність використання даних методик
в умовах центрів соціальної реабілітації дітей'інвалідів та визначено
шляхи організації альтернативного комунікативного середовища.

Ключові слова: соціальна реабілітація, навички спілкування, аль&

тернативна комунікація.

Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями життє&

діяльності передбачає, зокрема, формування та розвиток в них нави&

чок спілкування з однолітками та дорослими, оскільки спілкування

є для дитини важливим джерелом самопізнання та пізнання світу,

засобом засвоєння норм і правил соціальної взаємодії (Л. Акатов,

О. Безпалько, Н. Дементьєва, І. Іванова, А. Капська, Н. Мирошні&

ченко, А. Шевцов, Л. Шипіцина та ін.). Проте є діти, які з тих чи

інших причин не можуть опанувати словесну мову. Тяжкі рухові та

мовленнєві порушення, знижений інтелект, аутизм утруднюють або

взагалі унеможливлюють використання такими дітьми вербальних

засобів спілкування. Їхня мова, часто незрозуміла навіть для

Спеціальна педагогика: методика, Розділ ІІ
практика, досвід, перспективи
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найближчих родичів, характеризується, в найкращому випадку,

наявністю лише окремих голосових реакцій. Через відсутність мови

такі діти зазнають додаткових утруднень у соціальній адаптації та вста&

новленні міжособистісних стосунків. Але ці утруднення не є непере&

борними. Навчити дитину висловлювати свої бажання та почуття,

будувати взаємини як із рідними, так і зі сторонніми людьми можли&

во за допомогою спеціальних технологій, які протягом понад 30 ро&

ків успішно застосовуються в країнах Західної та Північної Європи,

а останнім часом — в Росії і Білорусі. Однією з таких технологій

є система альтернативної комунікації (АК), основу якої складають

невербальні засоби спілкування.

Зазначимо, що в російськомовній науковій і науково&методич&

ній літературі з проблем розвитку та реабілітації дітей з відсутністю

мови як синоніми вживаються два терміни: «неговорящие дети» та

«безречевые дети». Оскільки в Україні наукових досліджень означе&

них проблем не проводилося, то, відповідно, не існує усталеної тер&

мінології для їх опису. Ми вживатимемо термін «діти з особливими

комунікативними потребами», який має застосування в англомов&

них країнах для позначення різнорідної групи дітей, позбавлених

через різні причини можливості мовленнєвого спілкування. До цієї

групи належать діти зі складними формами дизартрії, моторною та

сенсорною алалією, анартрією, інтелектуальною недостатністю,

раннім дитячим аутизмом. За прийнятою в логопедії класифіка&

цією, це діти, які мають загальну недорозвиненість мовлення І рів&

ня (Р. Левіна).

Мета цієї статті — схарактеризувати методики навчання альтер&

нативної комунікації (АК) дітей з особливими комунікативними

потребами та визначити умови їх застосування у центрах соціальної

реабілітації дітей&інвалідів.

Основними засобами АК є жести і графічні об’єкти. Дамо корот&

ку порівняльну характеристику цих засобів.

Жести широко використовуються в середовищі людей із пору&

шеннями слуху. Для роботи з дітьми, які мають особливі комуніка&

тивні потреби, в деяких країнах використовуються жести відповідної

національної жестової мови глухих. При цьому спочатку максималь&

но використовуються прості жести, доступні для розуміння без спе&

ціальної підготовки. Поступово дитина засвоює жести, необхідні їй

у повсякденному житті: «Хочу ...», «Дай ...», «Підемо туди» тощо.

Розширюється жестовий словник дитини у міру зростання її потреб

у спілкуванні. Переваги використання жестів полягають у тому, що

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,
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для цього не потрібно додаткового обладнання. Недоліками можна

вважати незрозумілість багатьох «штучних» жестів (маються на увазі

жести мови глухих) для сторонніх осіб та відсутність системи підго&

товки педагогів для такої роботи з дітьми. Зазначимо також, що

жести мало придатні для дітей із порушеною координацією рухів та

погано розвиненою дрібною моторикою.

До графічних об’єктів належать фотографії, картинки, піктогра&

ми, символи, картки з літерами або словами. Для маленької дитини

найбільш наочними й інформативними є фотографії. Піктограми

в деяких випадках можуть становити для дитини абстракцію, яка не

несе ніякої інформації. Ще більший рівень абстрактності мають

символи.

Переваги використання графічних об’єктів зумовлені тим, що

вони більш наочні, ніж слова і жести; можуть використовуватися

особами, які мають проблеми з моторною сферою; в багатьох

випадках зрозумілі для сторонніх осіб. Також використання графіч&

них об’єктів здебільшого не потребує тривалої підготовки педаго&

гів. Певні ж незручності зумовлені тим, що користування графіч&

ними об’єктами потребує додаткового обладнання. До такого

обладнання належать комунікативні дошки — спеціальні дошки,

розбиті на квадрати, до яких прикріплюються графічні символи;

комунікативні картки — картинки, які розташовуються в доступній

для користувача зоні (у спеціальній коробці, у вигляді брелоків на

поясі тощо); тематичні книги — альбоми з картинками і фотогра&

фіями. Комунікативні дошки та картки можуть бути електронними

і мати голосовий вивід інформації. Неелектронні графічні об’єкти

можуть виготовлятися із паперу, пластика, іноді — з дерева. Їх

можна придбати, а можна зробити самому.

Основними техніками передачі інформації при користуванні

графічними об’єктами є такі:

— дитина самостійно обирає графічний об’єкт з набору, який є в її

розпорядженні, торкається об’єкта, бере його руками або вказує на

нього;

— дитина обирає графічний об’єкт із двох&трьох об’єктів, запро&

понованих дорослим.

При цьому дитина може знайти потрібний об’єкт і передати

педагогові, а може тільки вказати на об’єкт.

У результаті аналізу наукових джерел та інформації Internet&ре&

сурсів було встановлено існування різних систем АК, найпоширені&

шими з яких є Picture Communication Symbols, Makaton, Signalong,

практика, досвід, перспективи Розділ II
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Bliss. Спільним для всіх систем є поєднання альтернативного засо&

бу комунікації зі словом, яке має пред’являтися дитині в усній

і письмовій формах. Залежно від збережених можливостей та рівня

розвитку дитина може обрати ту складову системи, яка їй краще

підходить. Так, звернену мову дитині може бути легше сприймати

в усній формі, а власні висловлювання виражати жестами чи пікто&

грамами. 

За видом невербальних засобів системи альтернативної комуні&

кації можна класифікувати в такий спосіб: системи з використан&

ням картинок; з використанням піктограм; з використанням

жестів; з використанням символів; з поєднанням піктограм або

картинок з жестами. Спільною ознакою різних систем АК є наяв&

ність основного (ключового) та додаткового (розширеного) слов&

ників, відбір слів до яких здійснено з урахуванням принципу

частотності.

Аналіз наукової та науково&методичної літератури надав можли&

вість виділити два підходи до навчання дітей з особливими комуні&

кативними потребами альтернативної комунікації.

Перший підхід розрахований на дітей з помірною та тяжкою

розумовою відсталістю; він передбачає навчання дитини повідо&

млення про елементарні потреби, відчуття, бажання тощо, а також

розуміння зверненої мови та адекватного на неї реагування. Відпо&

відні методики висвітлені в роботах [3–5]. В узагальненому вигляді

навчання розумово відсталих дітей альтернативної комунікації зво&

диться до наступного.

Робота починається з розвитку в дитини здатності до розуміння

природних жестів (згода і заперечення — кивок і похитування голо&

вою; вказівний жест, жест&вітання, прощання тощо). Наступний

крок передбачає розвиток в дитини здатності до розуміння насліду&

вальних жестів («їсти», «мити руки», «одягатися» тощо). Після того,

як дитина засвоїть декілька жестів (почне їх розуміти та використо&

вувати), можна переходити до формування в неї вміння впізнавати

осіб і об’єкти з найближчого оточення спочатку на фотографіях,

потім — на картинках, а далі — на піктограмах. Коли дитина звик&

не до графічних об’єктів та зрозуміє їх призначення, її знайомлять

з графічним зображенням вже знайомих жестів. Нові слова вво&

дяться тоді, коли попередні засвоєні хоча б частково.

Безсумнівно, всі описані види робіт можуть бути реалізовані

в роботі корекційного педагога, соціального педагога або соціально&

го вихователя в умовах центру соціальної реабілітації дітей&інвалідів.

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,
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Ефективність такої роботи залежатиме від дотримання дорослим

певних правил. Так, нові слова мають бути простими та значущими

для дитини; вводити нові слова та відповідні невербальні еквіва&

ленти потрібно лише у природних умовах (гра, прийом їжі, гігієніч&

ні процедури тощо); дорослий повинен часто повторювати нові

слова та використовувати їх у різних ситуаціях. Усі невербальні

висловлювання дитини дорослий має озвучувати («ти хочеш пити»,

«ти просиш яблуко» тощо). Також потрібно пам’ятати про необхід&

ність регулярного моніторингу розвитку дитини.

Як вже зазначалося, обладнання для опанування дітьми АК

можна придбати в готовому вигляді. Але, як зазначає Л. Шипіцина,

в багатьох випадках, особливо на початкових етапах навчання, для

кожної дитини комунікативні картки чи таблиці розробляються

індивідуально [5, с. 70]. У створенні для дитини наочних посібників

безпосередню участь мають брати батьки. Так, доцільно виготови&

ти саморобні книжечки з фотографіями дитини, її батьків, улюбле&

них іграшок тощо. На кожній сторінці має бути розташовано не

більше двох&трьох фотографій. При перегляді книжечки разом із

дитиною потрібно називати те, що зображено на фотографіях та

просити дитину це показувати.

Другий підхід розрахований на роботу з дітьми, які мають збере&

жений інтелект. У даному разі перед педагогами (і, відповідно,

перед дітьми) ставляться більш складні завдання: навчити дитину

будувати фрази з дотриманням граматичних норм, а також сформу&

вати в дитини навички піктографічного письма та піктографічного

читання. Відповідні методики висвітлені в роботах [1; 2]. Елементи

цих методик можна використовувати в роботі з дітьми із затримкою

психічного розвитку та легкою розумовою відсталістю. В узагальне&

ному вигляді означені методики зводяться до наступного. 

Робота з дитиною розбивається на кілька етапів. На першому
етапі проводиться діагностика здатності дитини сприймати графічні

зображення (з’ясовується, чи виявляє дитина інтерес до піктограм;

чи розуміє, що піктограми несуть певну інформацію; чи може ото&

тожнити піктографічне зображення з реальним об’єктом тощо). 

Супровід графічними зображеннями всіх видів діяльності дити&

ни, звернення її уваги на можливість схематичного позначення

об’єктів, явищ, дій тощо, формування звички використовувати

невербальні засоби — все це складає зміст другого етапу.

На третьому етапі проводяться спеціальні вправи з формуван&

ня навичок використання графічних зображень: ідентифікація
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піктограм; визначення основних елементів піктограм; встановлен&

ня асоціативних зв’язків між двома піктограмами; класифікація

піктограм за певними критеріями; вибір піктограм за певним зав&

данням; об’єднання піктограм в єдиний вираз; розміщення серії

піктограм у логічній послідовності; знаходження і виправлення

помилок у побудованих педагогом висловлюваннях; підбір пікто&

грам для опису заданої ситуації.

На четвертому етапі дитина виконує граматичні вправи, які

передбачають ознайомлення з категоріями роду й числа; відповіді

на запитання; складання невеличких текстів.

П’ятий етап передбачає оцінювання потреб дитини у викорис&

танні піктографічного словника. Залежно від рівня розвитку дити&

ни та її здатності до засвоєння і використання піктограм, активний

словник дитини може бути розширено.

Зазначимо, що в даному разі робота з навчання дитини альтер&

нативних засобів комунікації має проводитись як на спеціальних

заняттях, які проводить корекційний педагог, так і під час роботи

з соціально&побутової адаптації та соціально&середовищної орієн&

тації, які проводять соціальний педагог і соціальний вихователь.

Зауважимо, що при обох підходах робота з навчання дитини аль&

тернативних засобів комунікації має бути складовою загального

комплексу корекційно&реабілітаційних заходів. Важливим при

цьому є розвиток в дитини усіх видів сприймання, дрібної та вели&

кої моторики, розширення діапазону емоційних реакцій, розвиток

мислення, формування позитивних стереотипів поведінки. Ство&

рення ситуації емоційного комфорту сприятиме зменшенню в ди&

тини негативних проявів: агресивності, афективних вигуків, уни&

кання комунікативних контактів тощо.

Зауважимо також, що використання засобів АК не обмежується

рамками корекційно&реабілітаційних занять. Для розвитку навичок

повсякденного спілкування і в реабілітаційному центрі, і в сім’ї має

бути організовано спеціальне комунікативне середовище, в якому

дитина може розуміти інших і бути зрозумілою. Користуватися

засобами АК під час спільної діяльності доведеться і тим дітям, які

володіють словесною мовою. Підкреслимо, що йдеться про супро&

від усних висловлювань жестами або графічними об’єктами, але ні

в якому разі не про заміну слів невербальними еквівалентами.

Наступна проблема, яка має бути розв’язана — це організація

комунікативного середовища за межами сім’ї та реабілітаційно&

го закладу.
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За даними П. Сансона [4], в деяких країнах альтернативна кому&

нікація підтримується на державному рівні. Так, у Великобританії

засобами АК мають володіти поліцейські, пожежники, бригади

«Швидкої допомоги», працівники соціальних служб. Усі пункти

формулярів, які необхідно заповнювати для одержання соціальної

допомоги, «перекладені» у цій країні мовою піктограм.

В Україні засоби АК не є обов’язковими для опанування спеціалі&

стами, які надають соціальні послуги. Звісно, що людині, для якої АК

є основнім засобом спілкування, потрібно мати при собі щось з описа&

ного вище спеціального обладнання. Водночас результативність цього

виду комунікації значною мірою залежить від чуйності, уважності та

терпіння співрозмовника. Для адекватного сприйняття такої людини

оточуючими необхідним є проведення соціально&просвітницької

роботи з громадськістю. В ідеалі це може бути соціальна реклама,

інформаційні буклети, документальні, художні та художньо&публіци&

стичні матеріали у ЗМІ, навчальні відеоролики тощо. В умовах обмеже&

них ресурсів певну роботу з формування громадської думки щодо толе&

рантного ставлення до людей з особливими комунікативними

потребами та їхніх засобів комунікації можуть проводити волонтери.

Висновки. Усе викладене дає підстави для твердження, що за

наявності в реабілітаційному центрі дітей з особливими комуніка&

тивними потребами доцільним є використання засобів альтерна&

тивної комунікації, яке буде ефективним при реалізації таких умов:

1. Готовність педагогів, що включає розроблення ними покроко&

вої індивідуальної програми роботи з кожною дитиною та виготов&

лення у співпраці з батьками індивідуальних навчальних посібни&

ків для дитини.

2. Створення в реабілітаційному закладі відповідного комуніка&

тивного середовища, що включає готовність до користування засо&

бами АК усіх педагогів, які працюють з дитиною; підготовку інших

дітей, які відвідують реабілітаційний центр, до спілкування з діть&

ми з особливими комунікативними потребами за допомогою засо&

бів АК; організацію спільної діяльності всіх дітей&клієнтів реабілі&

таційного центру.

3. Сприяння педагогічними працівниками реабілітаційного

центру створенню комунікативного середовища в сім’ї дитини

шляхом консультування батьків з питань застосування засобів АК

у процесі загальної корекційно&розвивальної роботи з дитиною.

4. Сприяння педагогічними працівниками реабілітаційного цен&

тру розширенню комунікативного простору дитини з особливими
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комунікативними потребами, що включає забезпечення дитині

можливості хоча б найпростішого спілкування з оточуючими під

час екскурсій та інших виїзних заходів.

5. Сприяння педагогічними працівниками реабілітаційного

центру формуванню толерантного ставлення громадськості до

людей з особливими комунікативними потребами шляхом прове&

дення соціально&просвітницької роботи.

В статье охарактеризованы методики обучения альтернативной
коммуникации детей, которые по разным причинам не могут овла'
деть словесной речью. Сделан вывод о целесообразности использования
данных методик в условиях центров социальной реабилитации детей'
инвалидов и определены пути организации альтернативной коммуни'
кативной среды.

Ключевые слова: социальная реабилитация, навыки общения,

альтернативная коммуникация.

Characterized in this paper are the methods aimed at teaching the chil'
dren alternative communication in the case when they cannot master verbal
language, which is caused by various reasons. Author have drawn the conc'
lusion about expediency to use these methods in conditions of the center for
social rehabilitation of disabled children and determined ways to organize
alternative communicative medium.

Key words: social rehabilitation, communication skills, alternative

communication.
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УДК 371.9:159 С. Д. Яковлева 

ЕМОЦІЙНО6МОТИВАЦІЙНА  СФЕРА ДІТЕЙ 
ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

У статті представлено результати дослідження мотиваційно'по'
ведінкових реакцій  та емоційної сфери дітей молодшого шкільного
віку з ДЦП порівняно з учнями ЗОШ такого ж віку. Виявлено середні
показники мотиваційної складової, позитивне ставлення дітей даної
групи до відвідування школи, що може передбачати достовірно високу
навчальну ефективність. Емоційна складова визначила наявність
тривоги, страху, проблем у стосунках з однолітками, які негативно
позначаються на розвитку пізнавальних процесів.

Ключові слова: психофізичні вади розвитку, мотивація, поведін&

кові реакції, емоційна сфера, тривожність, страх.

Однією з найпоширеніших і вельми серйозних  пеадагогічних

проблем є проблема емоційнолї нестійкості, неврівноваженості мо&

лодших школярів.

У школі відбувається стандартизація умов життя дитини і в ре&

зультаті виявляється безліч відхилень в її поведінці: гіперзбудли&

вість, гіпердинамія або, навпаки, виражена загальмованість. Ці від&

хилення лягають в основу дитячих страхів, знижують вольову

активність дитини, викликають в неї пригноблювані стани тощо [7].

Вплив емоцій на пізнавальні процеси в дітей молодшого шкіль&

ного віку є значущим. Емоції можуть сприяти розвитку одних піз&

навальних процесів та гальмуванню інших [3].

Дитина, яка перебуває в емоційно нейтральному стані, реагує на

предмети залежно від їх значущості. Отже, розвиток емоційної сфери

є необхідним компонентом виховання з раннього дитинства. Емоції

впливають на всі компоненти пізнання. Пізнавальна потреба пов’я&

зана  також із мотиваційно&поведінковою сферою. Але розвиток піз&

навальної потреби є неоднаковим в різних дітей: у деяких вона вира&

жена яскраво і носить «теоретичний напрям», в інших — сильніше

виражена практична орієнтація, у третіх — вона взагалі слабка [1].

Для формування пізнавальної мотивації велике значення має

сам процес навчальної діяльності. Любов до діяльності — переду&

мова інтересу, але не сам пізнавальний процес і тут як мотив нерід&

ко виступає прагнення до конкретного результату (похвала, отри&

мання певного статусу в групі). Іншим мотивом стає прагнення
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оволодіти самим процесом діяльності, яка згодом може викликати

інтерес до теорії, до набуття знання, до діяльності [4].

Дещо інакше питання емоційно&мотиваційного розвитку роз&

глядаються у дітей із порушенням опорно&рухового апарату. У дітей

із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) є порушення рухової

сфери. Як правило, вони поєднуються з порушеннм психічного

розвитку, який має різну глибину ураження. Ці порушення пов’яза&

ні з одержаною травмою (до пологів, під час пологів або в ранньо&

му віці) головного або спинного мозку і зумовлені змінами нерво&

вої системи при невідновленому  мозковому кровообігу. 

Емоційна сфера, за яку відповідає лімбічна система, має вну&

трішньомозкові зв’язки  з лобними долями (рухова сфера), пошко&

дженими під час пологової травми, що засвідчує порушення емо&

ційного сприйняття ще на ранніх етапах розвитку дитини з ДЦП.

Дітям із ДЦП властива реакція тривожності та невпевненості,

психічної загальмованості, неспроможність до надмірного розумо&

вого навантаження. Характерним для даної категорії дітей є роз&

гальмованість з роздратованою слабкістю, афективні спалахи. Зро&

зуміло, що і в мотиваційному компоненті дітей з ДЦП будуть

спостерігатися певні порушення.

За даними О. Мастюкової, аналіз мотиву вчинку для даних дітей

виявляється недоступним, а його оцінка здійснюється на основі

«ефекту дії», причому досить повільно. Проте навчальна мотивація

має велике значення під час навчання у початкових класах [6].

Наведені  дані досліджень деяких авторів щодо оцінки адаптації

до навчального навантаження дітей із ДЦП свідчать про високі

показники тривожності та фрустрованості [5].

Вивчення  емоційно&мотиваційної сфери  підлягає застосуван&

ню різноманітних методик, результати яких дають змогу визначити

комплексну реакцію дитини, і тому однозначних індикаторів у да&

ному випадку не спостерігається.

У зв’язку з невеликою кількістю наукових даних, які стосуються

емоційного розвитку дітей із ДЦП, було проведено дослідження

стану емоційно&мотиваційної сфери учнів молодших класів із ДЦП

різних клінічних форм у кількості 67 осіб віком 7,3–10 років. Групу

контролю становили учні молодших класів ЗОШ у кількості 164

учня такої ж вікової категорії.

Досліджувався рівень сформованості мотивації щодо навчальної

діяльності.

Групу дітей із ДЦП було поділено на підгрупи щодо типу нервових

процесів, які розподілилися таким чином, як це подано у табл.1.
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Таблиця 1 — Типи НС в досліджуваній групі

За даними табл. 1, найбільший відсоток серед дітей із ДЦП ста&

новить підгрупа дітей із середнім типом нервових процесів —

52,24% (35 осіб), що може свідчити про потенційні можливості

даного типу щодо навчальної діяльності за умови застосування пра&

вильних корекційних програм.

Відповідно до типів НС і було проведено анкетування  даної

групи дітей щодо  мотивації до відвідування школи (табл. 2).              

Із даних табл. 2 видно подібність показників  дітей  із ДЦП силь&

ного типу НС до показників аналогічної групи дітей ЗОШ. Лише

у підгрупі дітей ЗОШ зі слабким типом нервових процесів показ&

ник мотивації знижений до 16,34 ± 1,58 і перебуває в межах серед&

ніх показників (від 11 до 19 балів), як і в інших підгрупах дітей із

ДЦП відповідно: середній тип — 18,83 ± 1,2, нижче від середньо&

го — 12,36 ± 0,75 та 12,1 ± 1,33 — у підгрупі дітей із слабким типом

нервових процесів.

Згідно із середніми показниками даних мотивації, більшість

дітей із ДЦП  позитивно налаштовані на відвідування школи, що

може передбачати достовірно високу навчальну активність. Серед

них високу мотиваційну активність виявлено в 10,45% (7 осіб),

достатню — в 32,8% (22 особи), середню — в 20, 9% (14 осіб), нижче

від середньої — в 21 особи, що становить 31,3% і лише в 3 осіб —

низьку, що відповідно 4,48%. Тобто лише в трьох учнів спостеріга&

лося негативне ставлення до школи і в цієї ж кількості дітей було

зафіксовано слабкий тип нервової діяльності.

В експериментальній групі у підгрупі із сильним типом нерво&

вих процесів перевага мотивації щодо відвідування школи віддава&

лася комунікативній спрямованості. У підгрупах із середнім, нижче

від середнього та слабким типами нервової діяльності мотивацій&

ний компонент  відображав соціально&нормативну спрямованість.

Третє місце займала пізнавальна діяльність і мотив досягнень,

а також емоційний характер мотивації.

практика, досвід, перспективи Розділ II

Група
Тип НС

сильний середній нижче  від середнього слабкий

Діти із ДЦП,
п = 67

16,41%
(11)

52,24%
(35)

16,41%
(11)

14,93%
(10)

Діти ЗОШ,
п = 164

6,71%
(11)

46,31%
(76)

21,95%
(36)

25%
(41)



88

Т
а

бл
и

ц
я 

2
 —

П
ок

аз
ни

ки
 м

от
ив

ац
ії

 д
ос

лі
дж

ув
ан

их
 г

ру
п

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,

С
ер

ед
ні

да
ні

2
4

,9
1

±
 

1
,6

3

1
8

,8
3

±
 

1
,2

6

1
2

,3
6

±
 

0
,7

5

1
2

,1

±
 

1
,3

3

2
6

,8
2

±

1
,9

7

2
1

,9
6

±

0
,9

3

2
0

,9
2

±

1
,6

6

1
6

,3
4

±

1
,5

8

Н
ом

ер
 п

ит
ан

ня
 а

нк
ет

и

10 2
,6

4

±
 

0
,5

5

1
,2 ±

 

0
,7

3

0
,8

2

±
 

0
,2

7

1
,0 ±

 

0
,5

8

2
,5

5

± 0
,7

2
,3

7

±

0
,2

2

1
,9

2

±

0
,3

6

1
,9

8

±

0
,3

2

9

2
,6

4

±
 

0
,5

5

1
,4 ±

 

0
,3

1

1
,1

8

±
 

0
,6

6

1
,2 ±

 

0
,4

5

2
,6

4

±

0
,5

5

2
,3

2

±

0
,2

3

1
,7

5

±

0
,3

5

1
,8

3

±

0
,3

4

8

2
,6

4

±

0
,5

5

1
,4 ±

 

0
,3

1

1
,6

4

±
 

0
,7

6

1
,4 ±

 

0
,6

2
,6

4

±

0
,5

5

2
,0

3

±

0
,2

4

2
,1

9

±

0
,3

5

1
,3

9

±

0
,2

8

7

2
,6

4

±
 

0
,5

5

1
,9

1

±
 

0
,4

0
,7

3

±
 

0
,6

1

0
,9 ±

 

0
,2

3

2
,6

4

±

0
,5

5

2
,1

6

±

0
,2

4

2
,0

8

±

0
,3

8

1
,8

8

±

0
,3

2

6

2
,4

5

±
 

0
,6

2
 

1
,8 ±

 

0
,3

7

1
,1

8

±
 

0
,4

1
,2 ±

 

0
,4

5

2
,8

2

±

0
,4

1

1
,8

2

±

0
,2

4

1
,8

6

±

0
,3

5

1
,4

4

±

0
,2

9

5

2
,2

7

±
 

0
,6

8

2
,1 ±

 

0
,3

5

0
,5

5

±
 

0
,3

6

0
,9 ±

 

0
,2

3

2
,6

4

±

0
,5

5

1
,4

2

±

0
,2

1

1
,5 ±

0
,3

6

1
,2

4

±

0
,2

7

4

2
,4

5

±
 

0
,6

2

1
,8

6

±
 

0
,3

5

0
,7

3

±
 

0
,3

2

1
,0 ±

 

0
,5

8

2
,6

4

±

0
,5

5

2
,0

5

±

0
,2

3

2
,1

9

±

0
,3

7

1
,3

7

±

0
,3

2

3

2
,6

4

±
 

0
,5

5

2
,2 ±

 

0
,6

6

0
,9

1

±
 

0
,2

1
,0 ±

 

0
,5

8

2
,8

2

±

0
,4

1

2
,5

1

± 0
,2

2
,4

4

±

0
,3

3

1
,4

9

±

0
,3

3

2

2
,4

5

±
 

0
,6

2

2
,1

4

±
 

0
,3

4

2
,0 ±

 

0
,8

1
,3 ±

 

0
,9

2
,6

4

±

0
,5

5

2
,5

4

± 0
,2

2
,4

2

±

0
,3

3

1
,7

1

±

0
,3

2

1 2
,1 ±

 

0
,3

2
,8

3

±
 

0
,2

2
,6

4

±
 

0
,5

5

2
,2 ±

 

0
,7

4

2
,8

2

±

0
,4

1

2
,7 ±

0
,1

8

2
,5

6

±

0
,2

9

2
,0

2

±

0
,3

2

Ти
п 

Н
С

С
и

л
ь

н
и

й
, 

п
 =

 1
1

С
е
р

е
д

н
ій

, 
п

 =
 3

5

Н
и

ж
ч

е
 в

ід
 

с
е
р

е
д

н
ь

о
го

 1
1

С
л

а
б

к
и

й
,

п
 =

 1
0

С
и

л
ь

н
и

й
, 

п
 =

 1
1

С
е
р

е
д

н
ій

, 
п

 =
 7

6

Н
и

ж
ч

е
 в

ід
 

с
е
р

е
д

н
ь

о
го

, 
 п

 =
 3

6

С
л

а
б

к
и

й
, 

п
 =

 4
1

Гр
уп

и

Діти із ДЦП, п = 67 Діти ЗОШ п&164



89

Т
а

бл
и

ц
я 

3
—

 П
ов

ед
ін

ка
 д

іт
ей

 з
 Д

Ц
П

 з
а 

Ю
.З

.Г
іл

ьб
ух

ом
практика, досвід, перспективи Розділ II

С
ум

а
ба

лі
в

2
9

,2
7

±

2
,4

9

2
2

,9
4

±

2
,6

1

2
5

,1
8

±

5
,7

9

2
7

,2

±

3
,6

4

2
9

,3
6

±

4
,8

9

2
5

,6
6

±

2
,0

2

2
3

,6
9

±

3
,0

3

2
7

,6
8

±

2
,7

2

К
он

ф
лі

кт
;

ні
ст

ь

2
,6

4

±

0
,7

6

2
,1

7

±

0
,3

4

2
,6

4

±

0
,6

9

2
,7 ±

0
,7

6

3
,4

5

±

0
,8

6

2
,6

2

±

0
,2

9

2
,9

7

±

0
,7

4

2
,7

1

±

0
,4

1

В
ід

по
ві

;
да

ль
ні

ст
ь

3
,3

6

±

0
,4

5

2
,4

9

±

0
,3

7

2
,5

5

±

0
,7

6

3
,1 ±

0
,6

3

3
,6

4

±

0
,8

6

2
,9

1

±

0
,2

4

2
,8

6

± 0
,4

2
,9

8

±

0
,3

7

К
ом

ун
ік

а;
бе

ль
ні

ст
ь

2
,7

3

± 0
,6

2
,5

1

±

0
,3

9

2
,4

5

±

0
,6

2

3
,3 ±

1
,0

1

3
,3

6

±

0
,3

4

3
,0

5

±

0
,1

9

2
,7

2

±

0
,3

7

3
,0

7

±

0
,2

6

П
ра

це
;

зд
ат

ні
ст

ь

3
,3

6

±

0
,6

2

2
,6

6

±

0
,3

7

2
,9

1

±

0
,4

7

3
,2 ±

0
,7

4

3
,0 ±

0
,6

7

2
,7

5

±

0
,2

5

2
,6

4

±

0
,3

8

3
,0

2

±

0
,3

2

В
ик

он
ан

ня
за

вд
ан

ь 
бе

з 
оз

на
к

на
пр

уж
ен

ня

3
,4

5

±

0
,3

5

2
,6

6

±

0
,3

5

2
,5

5

±

0
,8

2

3
,3 ±

0
,5

9

2
,7

3

±

0
,4

4

2
,9

5

±

0
,2

4

2
,4

4

±

0
,3

4

3
,0

9

±

0
,3

5

П
ов

е;
ді

нк
а

3
,3

6

±

0
,4

5

2
,6

3

± 0
,4

2
,8

2

±

0
,7

9

2
,9 ±

0
,7

1

3
,5

5

±

0
,6

3

2
,8

3

±

0
,2

5

2
,5

6

±

0
,4

1

3
,0

7

±

0
,3

2

С
та

вл
ен

ня
до

 т
ру

дн
ощ

ів

3
,2

7

± 0
,6

2
,7

4

±

0
,4

2

2
,5

5

± 0
,7

3
,0 ±

0
,6

7

3
,2

7

±

0
,4

4

2
,8

4

±

0
,2

6

2
,6

9

±

0
,3

7

3
,0

5

±

0
,3

1

О
пі

р 
не

;
вд

ач
ам

3
,7

3

±

0
,5

4

2
,8

6

± 0
,4

3
,0 ±

0
,7

9

3
,4 ±

0
,6

1

3
,3

6

±

0
,7

5

2
,8

4

±

0
,2

4

2
,6

1

±

0
,4

1

3
,0

2

±

0
,2

9

К
он

це
нт

;
ра

ці
я 

ув
аг

и

3
,4

5

±

0
,3

5

2
,7

1

±

0
,4

2

2
,9

1

±

0
,6

3

3
,1 ±

0
,7

9

3
,2

7

±

0
,6

8

2
,9

3

±

0
,2

4

2
,8

6

±

0
,3

6

3
,2

2

± 0
,3

Ти
п 

Н
С

С
и

л
ь

н
и

й
,

п
 =

 1
1

С
е
р

е
д

н
ій

,

п
 =

 3
5

Н
и

ж
ч

е
 в

ід

с
е
р

е
д

н
ь

о
го

, 
п

 =
 1

7

Н
и

зь
к

и
й

, 

п
 =

 1
0

С
и

л
ь

н
и

й
,

п
 =

 1
1

С
е
р

е
д

н
ій

,

п
 =

 7
6

Н
и

ж
ч

е

с
е
р

е
д

н
ь

о
го

,

п
 =

 1
7

Н
и

зь
к

и
й

 

п
 =

 4
1

Група Діти з ДЦП     п =  67 Учні  ЗОШ     п = 164



90

Поряд із мотиваційним компонентом визначалася поведінка

дітей за Ю. З. Гільбухом (1992), оцінювана за п’ятибальною систе&

мою. Для аналізу поведінкових реакцій було складено таблицю

якостей групи дітей із ДЦП та контрольної групи дітей  ЗОШ від&

повідно до сили нервових процесів (табл. 3).

Поряд із мотиваційним компонентом визначалася поведінка

дітей за Ю. З. Гільбухом (1992), оцінювана за п’ятибальною систе&

мою. Для аналізу поведінкових реакцій було складено таблицю

якостей групи дітей із ДЦП та контрольної групи дітей ЗОШ відпо&

відно до сили нервових процесів. (табл. 3).

Виходячи з даних таблиці щодо поведінкових якостей, можна

зазначити, що дії дітей всіх типів із ДЦП показали високі результа&

ти, які практично мало відрізнялися від показників поведінкових

реакцій дітей контрольної групи, що свідчить про бажання дітей

даної групи щодо набуття шкільних знань і навичок.

Тобто, виходячи з проведених методик, можна певною мірою

судити про можливості навчальної діяльності дітей експеримен&

тальної групи.

Виходячи з даних табл. 3 щодо поведінкових якостей, можна

зазначити, що дії дітей всіх типів із ДЦП представили високі

результати, які практично мало відрізнялися від показників пове&

дінкових реакцій дітей контрольної групи, що свідчить про бажан&

ня дітей даної групи стосовно набуття шкільних знань і навичок.

Емоційна сфера дітей із ДЦП сильно відрізняється від емоцій

дітей ЗОШ. Були проведені дослідження емоційної сфери дітей із

ДЦП та групи контролю  за методиками Ч. Д. Спілберга, О. Р. Лурії

та Філіпса. Одержані дані  розподілилися наступним чином (табл. 4).

Одержані результати за методикою Філіпса були достовірно різ&

ними, особливо у підгрупах дітей із сильним типом НС (78,64 ±

± 5,01), в дітей із ДЦП та 52,27 ± 4.83 в учнів ЗОШ, що становило

р<0.01 в обох завданнях.

В той же час за даною методикою в усіх інших підгрупах контроль&

ної та експериментальної груп не відмічено достовірної різниці в по&

казниках, що свідчить про  подібність емоційного стану обох груп.

Особистісна тривожність за методикою Ч. Д. Спілберга показа&

ла  подібність стану тривожності в усіх підгрупах експерименталь&

ної групи порівняно з групою контролю, але кількісні показники не

мали достовірної різниці. Помірна особистісна тривожність в під&

групі із сильним типом нервових процесів становила 9,1% в дітей із

ДЦП та 18,2% в учнів ЗОШ . Висока особистісна активність спосте&

рігалася в 81,8% в учнів з ДЦП та в 90,9% випадків в учнів ЗОШ. 

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,
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Ситуативна тривожність представлена подібними даними, які

не мали достовірності, але були в деяких підгрупах вищі у дітей із

ДЦП. Ситуативна помірно виражена тривожність була в учнів

ЗОШ визначена в 27,3%  випадків, в учнів з ДЦП — у 18,2 % випад&

ків. Решту випадків в обох підгрупах становила висока ситуативна

тривожність.

Підгрупа із середнім типом нервових процесів у групі дітей із

ДЦП показала100%&ну високу тривожність, тоді як у групі контро&

лю в 2,6% учнів спостерігалася помірно виражена особистісна три&

вожність, а висока становила 97,4%. Ситуативна тривожність

в даній підгрупі дітей була більше виражена в дітей із ДЦП: вона

склала 11,4% — помірна (в дітей ЗОШ — 9,2%) та  88,6 %  — висока

(в контролі — учні ЗОШ — 90,8%).

Підгрупа учнів з типом нервових процесів нижче від середнього

представила в обох групах 100%&ну високу особистісну тривож&

ність, а ситуативна розподілилася таким чином: помірно була вира&

жена в 8,3% випадків в дітей контрольної групи та 9,1% — в учнів із

ДЦП, а висока тривожність становила відповідно 91,7 % в учнів

ЗОШ та 90,9 % в учнів із ДЦП.

Учні із слабким типом нервових процесів показали  у 100% вира&

жену як особистісну, так і ситуативну тривожність в обох групах

досліджуваних.

За методикою О. Р. Лурія, оцінювали результати за трьома окре&

мими завданнями за трибальною системою. Перше завдання учні із

сильним типом нервових процесів виконували важко, тому підгру&

па із ДЦП представила лише результати на 1 бал  36,4 % (4 особи)

і на 2 бали — 63,6 % (7 осіб), тоді як учні подібної підгрупи ЗОШ

показали дещо вищий результат: 27,3% (3 особи) — 1 бал,  63,6 %

(7 осіб) — 2 бали та 1 особа — 9,1 % &3 бали. За другим завданням

учні даної підгрупи  експериментальної групи представили значно

нижчий від контролю результат, а саме: учні із ДЦП на 2 бали —

90,9% (10 осіб) та на 3 бали — 9,1% (1 особа), тоді як учні ЗОШ на

2 бали — 18,2% (2 особи) та 88,6% (9 осіб) —  на 3 бали. Третє зав&

дання виявилося для обох груп найцікавішим, у зв’язку з чим

і результат одержаний вищий: 2 бали в 36,4% та 3 бали — у 63,6%

у дітей із ДЦП та відповідно 9,1% та 90,9% — в учнів ЗОШ.

Учні в підгрупі з середнім типом нервових процесів представили

відповіді лише на 1 бал (54,3%) та на 2 бали (45,7%), тоді як учні

групи контролю показали дещо вищі результати: на 1 бал — 51,3%, на

2 бали — 46,1% і на 3 бали — 2,6%. За другим завданням результати
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розподілилися таким чином: у дітей з ДЦП  на 1 бал — 2,8%, на

2 бали — 8,6%, на 3 бали — 88,6 %; у групі контролю на 1 бал відпові&

дей не було, на 2 бали  виконали завдання 82,9% учнів та на 3 бали —

17,1%, що свідчить  про більш однорідну групу, ніж в учнів із ДЦП.

Третє завдання в обох підгрупах викликало позитивні емоції, що

представлено такими даними: на 2 бали виконали завдання 54,3%

учнів із ДЦП та 32,9% учнів ЗОШ, на 3 бали — відповідно 45,7%

учнів із ДЦП та 67,1% учнів ЗОШ.

Підгрупа дітей із типом нервових  процесів нижче від середнього

показала цікаві результати. Перше завдання діти ЗОШ даної підгрупи

виконали гірше, ніж діти з ДЦП, а саме:  1 бал одержали 63,9% учнів

ЗОШ та 54,5% учнів з ДЦП, 2 бали — відповідно 45,5% учнів із ДЦП

та 36,1% учнів ЗОШ. Друге завдання дана підгрупа виконала краще

також у групі з ДЦП: 100% учнів одержали по 2 бали за завдання,

в групі ЗОШ 1 бал одержали 5,6% учнів та 94,4% одержали по 2 бали.

Третє завдання, яке виконували дані підгрупи, представило майже

подібні результати як в експериментальній, та і в контрольній групах,

а саме 72,7% по 2 бали в групі дітей із ДЦП та 72,2% в групі дітей ЗОШ,

по три бали одержали 27,3% учнів із ДЦП та 27,8% учнів ЗОШ. 

Слабкий тип нервових процесів показав подібність результатів

дослідження: за першим завданням 1 бал одержали 60% — учні

з ДЦП та 58,5% — учні ЗОШ; 2 бали — в 40% учнів із ДЦП та 41,5%

учнів ЗОШ. Друге завдання  на 1 бал виконали 17,1% учнів ЗОШ,

тоді як учні з ДЦП виконали 100% завдання на 2 бали, а учні ЗОШ

2 бали одержали у 78% випадків та 4,9% одержали 3 бали за завдан&

ня Результати третього завдання розподілилися таким чином:

у групі ЗОШ — 1 бал — 7,3% випадків, 2 бали — 48,8% випадків та

43,9 % — 3 бали; у групі з ДЦП 50% випадків одержали 2 бали та

у 50% випадків — 3 бали. Тобто третє завдання викликало позитив&

не ставлення до результатів діяльності.

Із наведеного випливає, що всі  використані методики показали

наявність загального неспокою в дітей обох груп, стану тривоги,

страху в ситуації перевірки знань, проблеми та страхи у стосунках

з однолітками та вчителями.

Тривожність в дітей не дає можливості їм бути лідером, оскільки

діти не впевнені в собі, замкнені, мало спілкуються. У взаємовідно&

синах з однолітками виникає почуття напруження та тривоги,

а значить — неповноцінності, яка призводить до ізоляції, відчуже&

ності. Такий стан емоційної сфери дітей негативно позначається на

розвитку пізнавальних процесів, оскільки невпевненість у своїх
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силах породжує негативне ставлення до дітей, до людей, до вчите&

лів, а значить — і до навчання.

В статье представлены результаты исследования мотивационно'
поведенческих реакций и эмоциональной сферы детей младшего школь'
ного возраста с ДЦП в сравнении с учениками ЗОШ  того же возра'
ста. Выявлены средние показатели мотивационной составляющей,
положительное отношение детей данной группы к посещению школы,
что может предусматривать достоверно высокую учебную эффек'
тивность. Эмоциональная составляющая определила наличие трево'
ги, страха, проблем в отношениях с ровесниками, которые отрица'
тельно влияют на развитие познавательных процессов.

Ключевые слова: психофизические недостатки развития, мотива&

ция, поведенческие реакции, эмоциональная сфера, тревожность,

страх.

The research of the motivated behavioral responses and emotional sphe'
re of the primary schoolchildren with the children cerebral paralysis in com'
parison with the pupils of the general secondary schools of the same age is
considered in the article. The average indices of the motivated constituent,
the children’s positive attitude of this group  to the school attendance which
means the exactly high educational efficiency are revealed in the article too.
The emotional constituent defines the presence of anxiently, fear, problems
with the coeval relationships which negative influence on the cognitive pro'
cess of development.

Key words:  psycho&physical defect of development, motivation, beha&

vioral, responses, emotional sphere, anxiently, fear.
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аспірантка

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА 
ЯК ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

У статті відмічено, що проведення дослідження розвитку школяра
як творчої індивідуальності є актуальною проблемою сьогодення. Від'
повідно до результатів проведеного дослідження визначено фактори
й умови, які позитивно впливають на розвиток дитини шкільного віку
як творчої індивідуальності. Запропоновано застосування спеціалізо'
ваних курсів з метою розвитку креативності вчителів та майбутніх
педагогічних працівників. 

Ключові слова: індивідуальність, розвиток індивідуальності, кре&

ативність, здібності, творча індивідуальність.

Постановка проблеми. На сучасному етапі перед педагогами, психо&

логами стоїть вельми важлива проблема оптимізувати перебіг розвит&

ку учня як творчої індивідуальності. Приєднання України до Болонсь&

кого процесу потребує вирішення стратегічних завдань розвитку

освіти: її модернізації, коригування спрямованості освітнього процесу

тощо. Світовим процесом, до якого залучені всі високорозвинуті кра&

їни, є впровадження інклюзивного навчання, інтегрування дітей із

порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні

заклади, тому що кожна дитина має право здобути якісну освіту.

Існуюча освітня модель середньої школи недостатньо розвиває твор&

чий потенціал школярів. У зв’язку з цим вагомості набирає питання

визначення адекватних методик, які можуть бути використані для

діагностики творчого зростання дітей шкільного віку, визначення

факторів та умов, які сприятимуть досягненню позитивних результа&

тів в оптимізації розвитку школярів як творчих індивідуальностей. 
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Аналіз досліджень і публікацій. У працях таких видатних психоло&

гів, як Л. Виготський, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, В. Крутецький,

В. Моляко, Я. Пономарьова, М. Холодна та інших, висвітлені

психологічні основи творчості, креативності. У дослідженнях віт&

чизняних і зарубіжних учених — Б. Ананьєва, Ю. Бабанського,

А. Маслоу, С. Медника, К. Роджерса, Е. Торранса та інших — роз&

глядаються важливі психолого&педагогічні аспекти формування

творчої особистості. Розробленню актуальних проблем сучасної

вікової та педагогічної психології присвячені праці Г. Балла, І. Беха,

С.Максименка та інших учених. Питанням індивідуальності при&

святили свої праці Є. Ісаєв, В. Колесников, В. Мерлін, В. Слобод&

чиков, О. Скрипченко та інші науковці. Актуальна проблема

розвитку творчої індивідуальності потребує подальшого вивчення.

Розгляду цього важливого питання присвячена дана публікація.

Мета статті. У статті наводяться результати проведеного дослі&

дження розвитку школяра у загальноосвітньому навчальному

закладі, визначені фактори та умови, які позитивно впливають на

розвиток дитини шкільного віку як творчої індивідуальності.

Виклад основного матеріалу. Загальні здібності часто називають

обдарованістю, їх іноді ототожнюють з інтелектом [4, с. 540]. Як

загальні, так і спеціальні здібності, виявляючись у різних видах

діяльності,  взаємопов’язані між собою. Творчість — це діяльність,

що сприяє створенню, відкриттю чогось раніше невідомого для

даної людини [6, с. 9], а креативність — як здатність до творчості,

так і можливість цю здатність зреалізувати.

С. Рубінштейн зазначав, що розвиток дитини відбувається під

час виховання та навчання, перехід від одного рівня розвитку до

наступного уможливлюється через реалізацію потенціалу попе&

реднього рівня, онтогенетичний розвиток кожної людини залежить

від того, як вона проходить свій індивідуальний життєвий шлях

і сутнісно є розвитком її індивідуальності [4, с. 162]. Індивідуально&

психологічні особливості особистості, котрі є умовою успішного

здійснення певної діяльності і які визначають відмінності в оволо&

дінні необхідними знаннями, вміннями та навичками, називають

здібностями [1, с. 378]. 

Згідно з думкою О. Скрипченко та інших науковців, індивіду&

альність — це одна з семи іпостасей людини та є поєднанням пси&

хічних особливостей людини, які утворюють її своєрідність та від&

мінність від інших людей [2]. За концепцією В. Слободчикова,

людина, із психологічного погляду, являє собою взаємодоповнення
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п’яти образів суб’єктивної реальності — індивіда, суб’єкта, особис&

тості, індивідуальності, універсума [5]. Творча індивідуальність —

це унікальна самобутня особистість, яка реалізує себе у творчій

діяльності.

Збагачення сфери інтелектуальних і творчих здібностей дитини

передбачає здійснення освітньої діяльності в різних напрямах. На

розвиток індивідуальності впливають навчання і виховання, сімей&

не довкілля і вулиця. Створення у школі гуртків, секцій, клубів,

дитячих об’єднань за інтересами може допомогти творчому само&

вираженню учнів. У цьому контексті очевидно, що головна роль

у формуванні школяра як творчої індивідуальності належить сім’ї

і школі, за активної роботи позашкільних закладів. 

За результатами проведеного нами дослідження, в якому

обґрунтовані теоретико&методичні засади та умови ефективного

розвитку творчого потенціалу школярів, визначено систему психо&

діагностичних методів вивчення та розвитку творчого мислення

дітей шкільного віку, здійснено співвідношення, порівняння, стан&

дартизацію, статистичну обробку даних, отриманих під час прове&

дення дослідження розвитку креативності учнів загальноосвітньої

школи, кількісну та якісну обробку цих результатів. Для досягнення

мети дослідження використовувався комплекс методів: теоретич&

ний огляд спеціальної літератури, вивчення шкільної документації,

аналіз понятійно&термінологічного апарату, експериментальне

дослідження, тестування, анкетування, рейтингове оцінювання,

спостереження, бесіда, а також математичні методи для обробки

отриманих результатів. 

За допомогою кількох методик нами здійснювалося вивчення

творчого потенціалу школярів. З&поміж інших було використано

тест творчого мислення Е. Торранса, в якому визначаються основ&

ні показники швидкості (продуктивності), оригінальності, гнучко&

сті та розробленості. Високий показник гнучкості вказує на розма&

їття ідей і стратегій, здатність переходити від одного аспекта

розгляду проблеми до іншого. Оригінальність характеризує спро&

можність висувати ідеї, котрі відрізняються від очевидних, загаль&

новідомих, загальноприйнятих, банальних або чітко встановлених.

Швидкість або продуктивність ураховувалася при обчисленні

індексів гнучкості, оригінальності та розробленості творчого

мислення кожного школяра. Високі значення показника розробле&

ності, згідно з Е. Торрансом, характерні для учнів з високою успіш&

ністю, здатних до винахідницької та конструкторської діяльності. 
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Проведено зіставлення між собою отриманих показників, обчи&

слені середні значення даних у класах. Проведено порівняння

результатів вивчення творчого мислення між різними класами, роз&

раховані середні показники для різних класів школи. У підсумку

дослідження отримані дані для складання творчої характеристики

учнівських колективів. Також кількісному порівнянню піддані

психологічні портрети учнів із різними показниками оригінально&

сті та розробленості, оригінальності та гнучкості.

Наведемо деякі показники співвідношення оригінальності та

розробленості школярів. У найбільшої частини діагностованих

дітей оригінальність перебуває у межах вікової норми і поєднуєть&

ся з відповідною нормою розробленості (44,53%); чверть учнів ви&

явили оригінальність також у межах вікової норми та високу розроб&

леність (25,00%); найменшим є відсоток поєднання низької

розробленості з низькою оригінальністю (0,78%) [3]. Отож, твор&

чий потенціал мислення за різними показниками не є однаковим

у школярів, причому високий рівень як оригінальності, так і розро&

бленості має тільки невелика кількість обстежуваних.

Здійснено аналіз шкільної документації, під час якого були зане&

сені у протокол семестрові оцінки школярів. Після цього підрахо&

вані середні бали успішності для кожної діагностованої дитини,

а також середні бали успішності навчання для класів, у яких прово&

дилося тестування. Підтверджено емпіричний факт: між показни&

ками творчого мислення та успішністю навчання  дітей немає без&

посереднього зв’язку — вони не корелюють між собою. У результаті

дослідження отримані дані для складання психолого&педагогічної

характеристики школярів. Крім того, індивідуальний психо&

соціальний розвиток дітей вказує на відсутність абсолютно однако&

вих психолого&педагогічних профілів, що аргументує доречність

психологічного пізнання кожного вихованця як індивідуальності.

Задля порівняння ставлення учнів різного віку до навчальних

дисциплін було проведене опитування, в якому з’ясовані улюблені

та «складні» (на думку дітей) уроки, після чого складені рейтинги.

Вочевидь, уподобання учнів різних класів істотно відрізняються.

У молодших класах, де ще немає оцінювання успішності навчання

в балах, не виділяються навчальні дисципліни за критеріями склад&

ності й улюбленості для переважної більшості дітей. Натомість

третьокласники явно відчувають труднощі під час отримання висо&

ких балів з певної дисципліни, усвідомлюють складність кожної

з них (наприклад, російська мова — 77,27%, українська — 54,54%).

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,



99

При цьому в третьому класі є й улюблені більшістю дітей дисциплі&

ни — образотворче мистецтво (81,81%), трудове навчання (54,54%),

російське читання (50,00%) [3].

Не сприяє розвитку творчого потенціалу вивчення усіма школя&

рами однакових навчальних дисциплін за однотипними навчаль&

ними програмами та підручниками. Отже, вкрай потрібними

є диференціація й індивідуалізація навчання з урахуванням інтере&

сів та здібностей учнів, а також широке упровадження інновацій&

них освітніх технологій. Диференційоване навчання — форма на&

вчальної діяльності, в якій враховуються здібності, схильності,

інтереси учнів. На уроці диференціація навчання виявляється через

зміну тривалості завдань та їх змісту відповідно до готовності учнів.

З метою створення сприятливих умов для реалізації пізнавальних

можливостей, інтересів та потреб школярів організація навчально&

го процесу має відбуватися з урахуванням індивідуальних особли&

востей школярів, що називається індивідуалізацією навчання. На

жаль, учнів майже не вчать застосовувати вивчене у нестандартних

ситуаціях, відчувати радість від відкриття нового. 

Робота вчителя не повинна зводитися до формальної «передачі

знань, умінь та навичок», а має здійснюватись як творча діяльність.

Для проведення уроків учителю важливо добирати матеріал, який

може зацікавити учнів, розширити їх кругозір. Необхідно викори&

стовувати різні методи та форми навчання, застосовувати як колек&

тивні, групові, так й індивідуальні форми роботи зі школярами. 

На жаль, у школах трапляються випадки, коли вчитель на само&

стійну роботу дає індивідуальні завдання, з рівня складності задач

в яких вже завчасно відомо, що, навіть вирішивши їх усі, учень не

зможе отримати оцінку, вище «запланованої» вчителем. Це дуже

погано для розвитку дитини, бо не стимулює її до подальшого вив&

чення навчального предмета, унеможливлює прояв відповідних

здібностей. Не можна примушувати всіх дітей виконувати завдання

підвищеної складності, однак не можна й відбирати у дитини

можливість спробувати вирішити більш складну задачу. Трапляють&

ся й інші помилки вчителів, які заважають розвитку дитини як

творчої індивідуальності. 

Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей передбачає діяль&

ність у різних напрямах [1; 2]. Заняття повинні передбачати  розви&

ток конвергентного (логічного, послідовного) та дивергентного

(альтернативного) мислення; завдання мають бути зорієнтовані на

розвиток усіх видів і форм мислення. Необхідним є формування та
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розвиток як репродуктивної, так і творчої уяви, всіх її прийомів.

Потрібним є формування та розвиток усіх видів сприймання —

предметів, рухів, простору, часу, людей та відносин; розвиток

довільної та мимовільної пам’яті, різних її видів і форм. Педагогіч&

ні працівники мають докласти зусиль для розвитку уваги, вдоско&

налення всіх її характеристик. Необхідним є розвиток когнітивної

(пізнавальної) сфери дітей; передусім це формування вмінь знахо&

дити інформацію, проводити самостійні дослідження, робити

порівняння, давати оцінки, давати визначення поняттям, аргумен&

товано доводити правильність своїх поглядів, формулювати та

висловлювати судження, робити умовиводи тощо.

У науковій літературі встановлений взаємозв’язок між здібнос&

тями й інтересами: розвиток перших відбувається у діяльності,

котра стимулюється другими. Це означає, що інтерес до діяльності

підтримується її успішністю, яка завжди зумовлена відповідними

спроможностями. Методика, спрямована на виявлення інтересів

і схильностей дітей, була використана для порівняння інтересів

школярів. Як показало дослідження, сфери інтересів у більшості

дітей різноманітні, однак гуртки і секції, які вони відвідують, це

переважно спортивні, англійської мови та комп’ютерні. Діти, котрі

відвідують гуртки, не відрізняються від інших  найвищими показ&

никами творчого мислення, хоча при відповідній організації їх

зацікавлена робота у позашкільних закладах та шкільних клубах

може здійснюватись як творча, що сприятиме розвитку кожної

дитини як творчої індивідуальності. 

Важливою умовою гармонійного розвитку особистості дитини

є поєднання педагогічного керівництва з наданням можливості

самостійної творчої діяльності учнів. Велике значення для розвит&

ку індивідуальності учнів має організація вчителями позакласної

роботи. Вони можуть проводити екскурсії, здійснювати керівниц&

тво предметними гуртками, організовувати олімпіади, влаштовува&

ти свята тощо. Участь школярів у гуртках, за умови, що робота в них

не буде зводитися тільки до репродуктивної діяльності, а буде від&

буватися як творчий процес, може позитивно вплинути на розви&

ток творчої індивідуальності дитини. 

На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається інте&

грація дітей з особливими освітніми потребами в загальний освіт&

ній простір. У деяких школах діти з особливими потребами навча&

ються в окремому спеціалізованому класі або відділенні школи,

в інших — такі діти можуть навчатися в одному класі з однолітками
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без функціональних обмежень. Треба так організовувати позаклас&

ні та навчальні заходи, щоб діти з особливими потребами разом

з іншими дітьми могли брати в них активну участь, активізувати

розвиток всіх школярів як творчих індивідуальностей.

Для вчителів і студентів нами було розроблено спеціалізований

курс «Психологія творчої індивідуальності», створені «Карта дослі&

дження творчої індивідуальності школяра», а також «Карта ви&

явлення творчого потенціалу та управлінських здібностей педаго&

гічних кадрів освіти». Врахування вікових та індивідуальних

особливостей дітей надасть змогу вчителям уникнути багатьох

помилок в організації процесу засвоєння школярами знань, оволо&

діння ними вміннями та навичками, допоможе викладачам у побу&

дові навчальних занять, у доборі завдань як для класних, так і само&

стійних робіт тощо.

Надаючи допомогу учням в розвитку їх як творчих індивідуаль&

ностей, психологи та педагоги зроблять свій внесок у вирішення

завдань розвитку освіти. Необхідним є розроблення спеціальних

методик, спрямованих на розвиток дітей із функціональними

обмеженнями як творчих індивідуальностей, а також впроваджен&

ня відповідних програм інклюзивної освіти.

Висновки. Визначено, що між показниками творчого мислення

й успішністю навчання дітей шкільного віку немає безпосередньо&

го зв’язку — вони не корелюють між собою. Результати проведеного

дослідження підтверджують відсутність у дітей абсолютно однако&

вих психолого&педагогічних профілів. Необхідним є впровадження

спеціалізованих курсів, спрямованих на розвиток творчого потен&

ціалу вчителів та вихователів, а також студентів, які готуються до

педагогічної діяльності. Потрібним є створення і виконання спе&

ціальних програм з метою об’єднання зусиль сім’ї, школи та позаш&

кільних закладів у спрямованому і систематичному розвитку шко&

лярів як творчих індивідуальностей. 

В статье отмечено, что проведение исследования развития школь'
ника как творческой индивидуальности является актуальной пробле'
мой современности. В соответствии с результатами проведенного
исследования определены факторы и условия, которые позитивно
влияют на развитие ребенка школьного возраста как творческой
индивидуальности. Предложено применение специализированных кур'
сов, направленных на развитие креативности учителей и будущих
педагогических работников.
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Ключевые слова: индивидуальность, развитие индивидуально&

сти, креативность, способности, творческая индивидуальность.

In the work the idea of creative individuality is conceptualized, its
psychological essence is revealed, the psychological content of the relative
concepts is determined. The author substantiated theoretically and designed
empirically the model of factors which accompany the advanced level of cre'
ative potential of schoolchildren. This work lists the peculiarities and suggests
approaches to create psychological and pedagogical conditions for develop'
ment schoolchildren. Complex of psychological means of the development of
creativeness while training teachers is presented. 

Key words: individuality, development of an individuality, creativity,

abilities, creative individuality.
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АСИНХРОННЕ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 
СЛУХАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Проведено аналіз асинхронного навчання слухачів з особливими
потребами, яке реалізується електронними підручниками, відеоурока'
ми, презентаціями та навчальними форумами. 
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відеоурок, презентація, форум. 

Постановка проблеми. Для ефективного використання інформа&

ційних та телекомунікаційних технологій викладач повинен про&

фесійно володіти сучасними методами та формами навчання. Особ&

ливо це стосується викладачів інформатики, які навчають слухачів

з особливими потребами. Активно впроваджуючи передові  техно&

логії у навчанні таких слухачів, викладач постає провідником у світ

знань, особистісної, професійної та соціальної адаптації. Пропо&

нуємо традиційні форми навчання доповнювати телекомунікацій&

ними технологіями навчання для забезпечення якісного навчання

слухачів з особливими потребами. Однією з таких технологій

є організація синхронного та асинхронного навчання. 

Локальні чати та інтернет&пейджери допомагають слухачам із

вадами мови та слуху брати активну участь в обговоренні поставле&

ної проблеми, спілкуватися з одногрупниками та почувати себе

включеними у загальний процес навчання не в ролі пасивного спо&

глядача, а як активний учасник навчального процесу, дослідження

та пізнання [3]. 

Слухачі нерідко пропускають заняття через стан здоров’я, що

погано позначається на засвоєнні навчального матеріалу та призво&

дить до психологічного дискомфорту. Для подолання таких проб&

лем радимо використовувати у навчанні інформатики асинхронні

форми навчання, які надають можливість навчатися за межами

класу, повторювати навчальний матеріал у зручний для слухача час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання

комп’ютерних технологій у навчанні учнів та студентів з особливи&

ми потребами досліджують вітчизняні (Н. Тализіна, Г. Нікуліна,

П. Таланчук, М. Кадемія, М. Чайковський) та зарубіжні (Ф. Вейша&

ар, Д. Макнотон, Л. Сідлескі) науковці. В окремих дослідженнях

проведено огляд спеціалізованого програмного забезпечення для

навчання студентів із вадами зору та частковою втратою слуху. 

Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України проводить

дослідження, спрямовані на виявлення психологічних засад, що

проектують навчання з використанням комп’ютера [2, с. 423].

У Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі

накопичується досвід навчання дітей з вадами слуху на основі

використання інформаційно&телекомунікаційних технологій нав&

чання (ІТКТН) [1, с. 251]. 
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Мета роботи — аналіз форм асинхронного навчання, визначен&

ня  переваг і недоліків у навчанні інформатики слухачів з особливи&

ми потребами.

Асинхронне навчання — це навчання, в якому контакт між

викладачем і слухачем здійснюється з певною затримкою в часі; це

форма навчальної телекомунікації, коли кожний слухач зна&

йомиться з навчальними матеріалами або виконує завдання не вод&

ночас з усіма, а у зручний для нього час.

Кожен слухач має можливість: 

— запропонувати викладачеві свій варіант виконання завдання; 

— здобувати нові знання самостійно з електронного конспекту; 

— підключатися до форуму для обговорення й уточнення  набу&

тих знань; 

— налагодити контакти з іншими слухачами.

Асинхронне навчання базується на особистісно&орієнтованому

підході, який підкреслює важливість взаємодії між викладачем

і слухачем [9]. Такий підхід поєднує в собі самостійне навчання

з асинхронною взаємодією для забезпечення навчання, вдоскона&

лення та розширення можливостей традиційних форм навчання

з поєднанням інноваційних технологій [9]. 

Асинхронне навчання вимагає від викладача спрямованості на осо&

бистісно&орієнтовний підхід. Конструктивістська теорія пропонує

викладачеві бути не лише дозатором знань, а стати навчальним дизай&

нером, посередником та експертом методів і форм навчання [10].

Особистісно&орієнтовний характер асинхронного навчання

потребує від слухачів з особливими потребами прийняти відпові&

дальність за здобуття знань, а саме:

— оволодіти інноваційними технологіями;

— використовувати нові методи спілкування з одногрупниками

та викладачем. 

Електронні підручники. Сучасне програмне забезпечення надає

можливість створити адаптований електронний підручник для слу&

хачів з особливими потребами. За допомогою програм для читання

слухач налаштовує розмір тексту, кольорове оформлення підручни&

ка, інтенсивність і яскравість екрана монітора. 

В електронних підручниках текстові пояснення супроводяться

графічними й анімаційними зображеннями, які сприяють активно&

му опануванню навчального матеріалу. 

Пошук інформації відбувається швидко, а електронний зміст

дає змогу переходити на різні розділи. Слухач створює закладки на
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окремих частинах тексту чи графічних об’єктах для переходу в за&

значене місце. 

Озвучення підручника допомагає слухачам із вадами зору про&

слухати текст. Такі електронні підручники легко транспортуються,

займають малий об’єм. 

Виключно високий ступінь наочності представленого матеріалу,

взаємозв’язок різних компонентів курсів, комплексність і інтерак&

тивність роблять їх незамінними помічниками як для слухачів

з особливими потребами, так і для викладача. 

Завдяки комплексу різноманітних мультимедійних можливос&

тей (відеосюжети, анімація, звук, якісні ілюстрації, сотні інтерак&

тивних завдань тощо), процес навчання стає ефективнішим і ціка&

вішим. 

Переваги електронних мультимедійних підручників: 

1) можливість компактного збереження великого обсягу інфор&

мації; 

2) програма для читання швидко налаштовується на конкретно&

го слухача; 

3) легко доповнюється та розширюється; 

4) має широкі можливості пошуку; 

5) можливість виконання інтерактивних вправ і тестів; 

6) високий ступінь наочності: побудова візуальних моделей,

використання графічної і аудіоінформації; 

7) структурованість (гіпертекстова організація інформації).

Відеоуроки. Для демонстрації виконання завдання ми пропонує&

мо використовувати відеоуроки. Перегляд відеолекцій, практичних

завдань допоможуть пригадати навчальний матеріал у будь&який

зручний для слухача час. За допомогою медіапрогравачів слухачі

налаштовують темп перегляду: зупиняють урок у потрібному місці,

переходять назад чи вперед, зменшують розмір екрана з тим, щоб

одразу виконувати завдання. 

Переваги відеоуроків: 

1) викладач конструює повний і чіткий виклад навчального

матеріалу;

2) слухач точно знає, скільки часу займе перегляд уроку; 

3) навчальний матеріал структурований і послідовний;

4) забезпечення максимальної наочності; 

5) полегшення роботи викладача: не потрібно повторювати

кожного разу одне і те саме, досить буде включити потрібний

урок із поясненням;
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6) відеоуроки можна використовувати де завгодно і коли завгодно;

7) переглядати матеріал можливо будь&яку кількість разів.

Недоліки відеоуроків:

1) при демонстрації частково втрачається зворотний зв’язок; 

2) необхідно періодично поновлювати уроки;

3) створення якісного відеоуроку вимагає багато зусиль і часу.

Презентації розглядаємо як самостійний спосіб оформлення

навчального матеріалу та як доповнення традиційних форм нав&

чання. 

Використання програми  Ms PowerPoint  для створення презента&

цій не потребує значної підготовки для оволодіння, а також не займає

багато часу для розроблення заняття. При цьому програма викори&

стовує інформацію в будь&якій формі — текст, таблиці, діаграми,

слайди, відео& та аудіофрагменти. Викладач може сортувати матеріал

на свій розсуд: змінювати порядок і час перегляду слайдів. Презента&

ція являє собою певну послідовність слайдів — електронних сторінок.

Викладач демонструє слайди на екрані монітора комп’ютера чи

на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора.

Найчастіше демонстрація супроводиться коментарями викладача.

При здійсненні показу об’єкти можуть одразу відображатися на

слайдах, а можуть з’являтися  на них поступово, через певний час,

визначений викладачем для підсилення наочності навчального

матеріалу й акцентування на особливо важливих моментах змісту.

Залежно від цілей застосування навчальну презентацію класифі&

куємо таким чином: 

— для супроводу лекцій; 

— демонстрація: перегляд слайдів без допомоги викладача зі

звуковим супроводом, які відкриваються та переходять між

собою автоматично, за певний проміжок часу, або під керу&

ванням слухача;

— комбінована — з поясненнями викладача і частина слайдів зі

звуковим супроводом. 

Переваги презентацій:

— зацікавити слухачів: заняття стають більш емоційними;

— індивідуальний перегляд на комп’ютері у зручний час;

— повторення навчального матеріалу;

— простий і зручний матеріал для створення навчальних пре&

зентацій.

Крім того, такі презентації легко тиражуються, розповсюджу&

ються та займають малий об’єм. 
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Форум виступає як інтерактивний елемент навчального веб&сай&

ту. Його мета полягає у забезпеченні обміну завданнями та резуль&

татами роботи, обговоренні навчального матеріалу між слухачами

та викладачем. 

Інструменти, які використовуються на форумах, надають змогу

переходити у потрібні місця для повторного перечитування цитат

і діалогу. Ці інструменти надають можливість створити закладки на

важливому місці для швидкого повернення, підтримують гіперпоси&

лання на інші сторінки чи теми форуму. Збереження історії форуму

дає можливість повертатися до матеріалу через певний проміжок часу. 

На форумах застосовується надзвичайно гнучке розмежування

доступу до повідомлень. Так, на одних форумах створити нові пові&

домлення може будь&який випадковий відвідувач — такі форуми

є відкритими всім слухачам без винятку, на інших — необхідна

попередня реєстрація (найпоширеніший варіант). Існує і змішаний

варіант — коли деякі теми можуть бути доступні всім слухачам,

а інші — тільки зареєстрованим. Окрім відкритих, існують закриті

форуми, доступ до яких визначається персонально для кожного

адміністраторами (викладачем). На практиці також нерідко трап&

ляється варіант, коли деякі розділи форуму загальнодоступні,

а решта доступна тільки вузькому колу.

Під час реєстрації на форумі слухач створює профіль — сторінку

з відомостями. У профілі слухач може подати інформацію про себе,

встановити своє фото та підпис, що буде автоматично відображати&

ся на його повідомленнях. Підпис може бути статичним текстом

або містити графічні зображення.

На форумах при формуванні нової теми є можливість приєднан&

ня до неї голосувань чи опитувань. При цьому слухачі голосують

або відповідають на поставлені питання. Навчальний форум має

свою тематику — достатньо широку, щоб в її межах можна було

вести багатопланове обговорення. Часто також декілька форумів

об’єднують (це форуми у широкому сенсі). Наприклад, об’єднання

форумів з тем вивчення прикладних програм: текстового редакто&

ра, електронних таблиць, баз даних та ін.

За методом наповнення форуми можна створити з динамічним

списком тем і з постійним списком тем. У форумах з динамічним

списком тем слухачі можуть створювати нові теми у межах навчаль&

ного матеріалу. З постійним списком тем слухачі не мають можли&

вості щось змінювати — це лише текст та графічні зображення для

читання.
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У повідомленнях форуму відображаються дата і час розміщення

інформації, підпис слухача та його фото. Відповіді та пропозиції

можна розташувати як у хронологічному порядку, так і в порядку

безпосереднього відношення до конкретної теми, на яку посила&

ється слухач. Це зручно для підбиття підсумків, обговорення теми

навчання, розгляду пропозицій й аналізу результатів навчання.

У попередній статті [3] нами досліджувалось синхронне навчання

інформатики слухачів з особливими потребами. Синхронність розу&

міється як спільна робота слухачів над однією проблемою одночасно.

Асинхронність — це індивідуальна робота слухачів, коли навчання

відбувається у зручний час, незалежно від інших членів групи. 

Аналіз різних форм синхронної і асинхронної організації нав&

чального процесу вказує на низку переваг і недоліків. Наприклад,

форум відрізняється від чату розділенням тем і можливістю спілку&

вання у зручний для слухача час. Це схиляє до серйозніших обгово&

рень, оскільки надає слухачам більше часу на обмірковування від&

повіді. Форуми забезпечують можливість вставлення малюнків,

графіків та фото для форматування навчального матеріалу.

Слухач, який перебуває на лікарняному, має можливість брати

активну участь у навчанні й обговоренні проблеми, звітуватися

викладачеві за допомогою синхронного й асинхронного спілкуван&

ня. Такі комунікативні форми не вимагають обов’язкової присут&

ності в аудиторії: навчальний матеріал надсилається як за допомо&

гою інтернет&пейджерів, так і розміщується на форумі у відповідній

темі. Для самостійної роботи слухачеві достатньо скористатися

електронним підручником, відеоуроком, презентацією, відвідати

Інтернет для перегляду форуму чи чату. 

Висновки. Для роботи з електронними підручниками, відеоуро&

ками, презентаціями та форумами слухачі мають оволодіти техно'
логіями керування, а саме:

— програмами для читання, 

— медіапрогравачами,

— прикладними програмами,

— браузерами мережі Інтернет,

— інтернет&пейджерами.

Забезпечення синхронного й асинхронного зв’язку надають змогу

підвищити якість навчання, йдеться, зокрема, про:

— реалізацію самостійної роботи слухачів з особливими потребами;

— здійснення групового навчання з підтримкою інформаційних

технологій, що є важливим для слухачів, які мають вади мови чи слуху;
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— створення різних груп для спілкування та навчання;

— створення форумів і чатів на різну тематику;

— використання форумів для розташування тексту, графіків

і малюнків у мережі Інтернет;

— загальну доступність навчальних матеріалів для всіх слухачів

групи.

Отже, синхронне й асинхронне спілкування допоможе не лише

в оволодінні новими знаннями, а й у спілкуванні з одногрупника&

ми, знаходженні нових друзів, що є важливим для слухачів із вада&

ми здоров’я. Такі програми відкривають перед слухачами з особли&

вими потребами нові можливості для професійної й особистої

реалізації як повноправних членів суспільства.

Проведен анализ асинхронного обучения слушателей с особыми
потребностями, которое реализуется электронными учебниками,
видеоуроками, презентациями и учебными форумами.

Ключевые слова: асинхронное обучение, электронный учебник,

видеоуроки, презентации, форум.

The article analyzes the asynchronous learning students with special
needs, which is realized by electronic textbooks, video lessons, presentations
and educational forums.

Key words: asynchronous learning, electronic textbook, video lessons,

presentations, forum.

Література

1. Кадемія М. Ю. Використання інтерактивних технологій навчання

у професійній підготовці дітей з вадами слуху // Сучасні інформаційні тех&

нології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методоло&

гія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. — Вип. 23 / редкол. : І. А. Зязюн

та ін. — Київ&Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2010. — С. 250–254.

2. Комісарова О. Ю., Депутат В. В. Специфіка інтерфейсу при навчан&

ні людей з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та

виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. — К. : Університет

«Україна». — С.423–430.

3. Косовець О. П. Принципи синхронного навчання інформатики слуха&

чів з особливими потребами // Наукові записки Вінницького державного

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вінниця, 2010.

4. Поцулко О. А. Дистанційна освіта в Україні // Наукова скарбниця

освіти Донеччини. — Донецьк : Витоки, 2009. —  № 1. — С. 24–28.

практика, досвід, перспективи Розділ II



110

5. Рокосовик Н. В. Дистанційне навчання у вищій освіті людей з особли&

вими потребами // Актуальні  проблеми  навчання та виховання  людей

з особливими потребами: з6. наук. пр. — К. : Університет «Україна»,

2004. — 448 с.

6. Шуневич Б. І. Тенденції розвитку складових частин організації

дистанційного навчання // Вісник Національного університету «Львівська

політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. —

2009. — Вип. 53. — С. 231–239. 

7. Чайковський М. Є. Актуальні питання соціально&педагогічної реабі&

літації молоді з особливими потребами // Наукові записки Вінницького

державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. 19. —

Вінниця, 2007. — 450 с.

8. Kienle Andrea. Intertwining synchronous and asynchronous communica&

tion to support collaborative learning — system design and evaluation //Educa&

tion Information Technologies, 2008. — http://www.Springer.com.

9. Mayadas F. Asynchronous learning networks: a sloan foundation perspec&

tive  // Journal of Asynchronous Learning Networks, 1. — 1997.

10. McQuiggan C. A. The role of faculty development in online teaching’s

potential to question teaching beliefs and assumptions // Online Journal of

Distance Learning Administration. — 2008. http://www.westga.edu/~distan&

ce/ojdla/fall103/mcquiggan103.htm.

УДК 37.035 — 053.66:062 О. М. Шамич

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
У ДИТЯЧИХ СПОРТИВНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ 

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

У статті проаналізовано результати дослідно'експериментальної
роботи формування громадської активності молодших підлітків у ди'
тячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання.

Ключові слова: молодші підлітки, громадська активність, дитячі

спортивні об’єднання, місце проживання.

Громадська активність підлітка — це якість особистості, яка
виявляється в її здатності впливати на життя мікросоціуму; задо'
вольняти особисті потреби та інтереси, реалізовувати інтереси та
цілі колективів та об’єднань, до яких належить, та вирішувати
важливі для них завдання; у прагненні діяти на користь суспільства;
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поважати й реалізовувати відповідно до морально'етичних принципів
і вікових можливостей свої права та обов’язки [11].

Таке визначення ми зробили на підставі вивчення психолого&

педагогічної літератури в контексті нашого дослідження [1–8].

Формування цілей статі. Метою нашої роботи було перевірити

ефективність визначених нами педагогічних умов для формування

громадської активності молодших підлітків [10] у ході формуваль&

ного експерименту.

Відповідно  до мети були визначені такі завдання:
1. За результатами проведеної роботи прослідити динаміку змін

по показниках кожного з критеріїв в експериментальній

і контрольній групах на формувальному етапі експерименту.

2. Розробити гістограми динаміки сформованості критеріїв гро&

мадської активності у вихованців експериментальної групи.

3. Графічно представити узагальнені результати по всіх крите&

ріях сформованості громадської активності на початок та

кінець експерименту в експериментальній та контрольній

групах.

Результати дослідження. Експериментальну та контрольну групи

було сформовано таким чином, щоб вони були приблизно рівно&

цінні за складом й особистісними характеристиками. При цьому до

експериментальної групи увійшли 152 вихованці 10–11 років

СДЮШОР «Зміна» Оболонського району, ДЮСШ&26 Свято&

шинського району та ДЮСШ&15 Голосіївського району м. Києва,

а також спортивних секцій гімназії «Академія» та ЗОШ №170

м. Києва, до контрольної групи увійшли 164 учні 5–6&х класів гім&

назії «Академія» та ЗОШ № 170 м. Києва, які не є членами дитячих

спортивних об’єднань за місцем проживання.

З метою підбиття підсумків експериментальної роботи, а також

для виявлення динаміки у рівнях сформованості громадської

активності молодших підлітків було проведено два контрольні

зрізи: перший — початковий — на констатувальному етапі дослід&

но&експериментальної роботи [12], другий — підсумковий — після

закінчення формувального експерименту на контрольному етапі

експерименту.

У ході початкового контрольного зрізу нами було визначено

рівні сформованості громадської активності молодших підлітків

для експериментальної і контрольної груп. Результати для кожної

з груп наведено у табл. 1.
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Таблиця 1 — Рівні сформованості громадської активності молодших підлітків
на констатувальному етапі експерименту в експериментальній і контрольній
групах, %

Для того щоб переконатись у тому, що експериментальна і кон&

трольна групи на початок експерименту не мали статистично зна&

чущих відмінностей, ми скористалися формулою математичної

статистики ч2 — критерію для непараметричних методів:

(1)

де n1 — кількість молодших підлітків експериментальної групи;

n2 — кількість молодших підлітків контрольної групи;

m — кількість рівнів сформованості громадської активності;

O1і — кількість молодших підлітків експериментальної групи,

яким притаманний і'й рівень громадської активності,

O2і — кількість молодших підлітків контрольної групи, яким

притаманний і'й рівень громадської активності.

При цьому до уваги брався критерій χ2
критичне (таблична величи&

на критерію при б = 0,05 і б = 0,01, тобто при ймовірності р = 0,95

і р = 0,99 відповідно) і обчислений за даними експерименту крите&

рій χ2
фактичне. 

Якщо χ2
фактичне < χ2

критичне, то нульова гіпотеза береться до уваги.

Якщо χ2
фактичне > χ2

критичне, то справдженою вважається альтерна&

тивна гіпотеза з відповідною ймовірністю.

При обчисленні ми отримали такі значення χ2
фактичне : для інфор&

маційно&змістового критерію — 1,84; для мотиваційно&ціннісного —

1,90; для операційно&практичного — 1,91. Таким чином, обчислення

засвідчило, що частотні показники результатів обстеження учнів

контрольної та експериментальної груп за всіма критеріями стати&
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∑
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i i

i i i

Т n O n O

n n O O

23
1 2 2 1

11 2 1 2

1 ( )
,

Критерій

Активний
рівень

Ситуативний
рівень

Пасивний
рівень

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

Інформаційно&змістовний 12,50 12,80 43,42 42,68 44,08 44,51

Мотиваційно&ціннісний 15,13 12,80 45,39 46,34 39,47 40,85

Операційно&практичний 11,18 12,20 42,76 42,68 46,05 45,12
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стично не відрізняються, оскільки обчислене χ2
фактичне (максималь&

не значення 1,91) менше за критичне значення при m – 1 = 2 ступе&

нях свободи, яке становить 5,99 при вірогідності допустимої

помилки менше 5%, тобто p = 0,95. Отже, обрані нами групи

можуть бути використані як контрольна й експериментальна групи

для подальших досліджень.

Під час підсумкового контрольного зрізу ми використовували ті

самі методики, що й на констатувальному етапі. Результати кон&

трольного зрізу, виявлені в експериментальних групах, ми порів&

нювали з результатами контрольних груп на кінець експерименту

та з результатами, отриманими на початок експерименту.

Ефективність педагогічних умов формування громадської

активності молодших підлітків оцінювалась за результатами дослі&

дження, які визначали зміни в їх рівнях згідно з визначеними нами

критеріями [9].

І етап контрольного експерименту, спрямований на виявлення

показників інформаційно&змістового критерію, передбачав з’ясу&

вання змін у рівні знань молодших підлітків про громадську актив&

ність, їхні права та обов’язки як членів суспільства, усвідомлення

себе членами колективу, здатними змінити ситуацію у суспільстві

(у своєму оточенні) на краще.

Сукупну динаміку інформаційно&змістового критерію сформо&

ваності громадської активності у молодших підлітків графічно

показано на рис. 1.

Рис. 1 — Гістограма динаміки сформованості
інформаційно;змістового критерію громадської

активності у вихованців експериментальної групи
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Отже, на кінець формувального експерименту в експеримен&

тальній групі активний рівень інформаційно&змістового критерію

зріс на 18,42%, а пасивний — зменшився на 25,66%.

Щоб переконатися у тому, що досліджуваний критерій сформо&

ваності громадської активності в експериментальній групі зріс ста&

тистично значуще, скористаємося формулою (1) χ2&критерією.

Динаміку кожного з показників інформаційно&змістового кри&

терію та обчислене для них значення χ2
критичне наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 — Динаміка інформаційно;змістового критерію сформованості гро;
мадської активності у молодших підлітків, %

Статистичне порівняння даних до та після експерименту за кож&

ним показником свідчить, що зміни, які відбулися протягом фор&

мувального експерименту у молодших підлітків експерименталь&

них груп, є статистично значущими, оскільки за формулою (1) всі

значення χ2
критичне (найменше з яких 19,36) перевищує граничне

значення χ2
критичне, яке становить 9,21 при вірогідності допустимої

помилки менше 1%, тобто з імовірністю р = 0,99. 

Таким чином, є підстави стверджувати, що проведена робота

з розвитку пізнавальних можливостей молодших підлітків, збага&

чення їхньої інтелектуальної сфери знаннями про сутність гро&

мадської активності, їхні права та обов’язки позитивно впливає на

активність їх громадянської позиції, ставлення до подій, які відбу&

ваються в оточуючому їх соціумі.

Показники інформаційно;
змістового критерію
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Розуміння, що
таке громадська

активність

Е 10,53 42,76 46,71 30,92 48,03 21,05
22,24

К 7,93 44,51 47,56 12,80 48,17 39,02

Знання своїх
прав, уміння їх

обстоювати

Е 17,76 43,42 38,82 34,21 50,66 15,13
19,72

К 17,68 42,07 40,24 20,73 44,51 34,76

Знання своїх
обов'язків, їх
дотримання

Е 9,21 40,79 50,00 27,63 52,63 19,36
19,36

К 13,41 37,80 48,78 14,63 45,73 39,63
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ІІ етап контрольного експерименту було зосереджено на ви&

явлення показників мотиваційно&ціннісного критерію громадської

активності, а також з’ясування спрямованості підлітків на суспіль&

но значущу діяльність, їх ціннісних орієнтацій, інтересів щодо

активної діяльності в колективі, соціальному оточенні, готовності

прийти на допомогу іншим.

Сукупну динаміку мотиваційно&ціннісного критерію сформова&

ності громадської активності у молодших підлітків графічно пока&

зано на рис. 2.

Рис. 2 — Гістограма динаміки сформованості
мотиваційно;ціннісного критерію громадської активності

у вихованців експериментальної групи

Отже, на кінець формувального експерименту в експеримен&

тальній групі активний рівень мотиваційно&ціннісного критерію

зріс на 10,53%, а пасивний — зменшився на 16,44%.

Щоб переконатися, що досліджуваний критерій сформованості

громадської активності в експериментальній групі зріс статистично

значущо, скористаємося формулою (1) χ2&критерією.

Динаміку кожного з показників мотиваційно&ціннісного крите&

рію та обчислене для них значення χ2
критичне наведено у табл. 3. 

Статистичне порівняння даних до та після експерименту за кож&

ним показником свідчить, що зміни, які відбулися протягом фор&

мувального експерименту у молодших підлітків експерименталь&

них груп, є статистично значущими, оскільки за формулою (1) всі

значення χ2
критичне (найменше з яких 12,59) перевищують граничне
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значення χ2
критичне, яке складає 9,21 при вірогідності допустимої

помилки менше 1%, тобто з імовірністю р = 0,99. 

Таблиця 3 — Динаміка мотиваційно;ціннісного критерію сформованості
громадської активності у молодших підлітків, %

ІІІ етап контрольного експерименту передбачав виявлення

показників операційно&практичного критерію громадської актив&

ності і був спрямований на виявлення активності їх участі у сус&

пільно корисній діяльності, ініціативності, відповідальності у ви&

конанні колективних справ, практичної допомоги іншим.

Сукупну динаміку операційно&практичного критерію сформо&

ваності громадської активності у молодших підлітків графічно

представлено на рис. 3.

Отже, на кінець формувального експерименту в експеримен&

тальній групі активний рівень операційно&практичного критерію

зріс на 17,11%, а пасивний — зменшився на 23,68%.

Щоб переконатись, у тому, що досліджуваний критерій сформо&

ваності громадської активності в експериментальній групі зріс ста&

тистично значущо, скористаємося формулою (1) χ2&критерією.

Показники інформаційно;
змістового критерію
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12,59

К 15,24 37,80 46,95 15,85 45,12 39,02

Спрямованість
потреб, інтересів,

мотивів
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Готовність
допомагати іншим,

виконувати
суспільно значущу

діяльність

Е 17,11 39,47 43,42 24,34 54,61 21,05

17,61

К 14,63 40,24 45,12 15,24 43,29 41,46
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Рис. 3 — Гістограма динаміки сформованості операційно;практичного
критерію громадської активності у вихованців експериментальної групи

Динаміку кожного з показників операційно&практичного крите&

рію та обчислене для них значення χ2
критичне наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 — Динаміка операційно;практичного критерію сформова;
ності громадської активності у молодших підлітків, %

Статистичне порівняння даних до і після експерименту за кож&

ним показником свідчить, що зміни, які відбулись протягом фор&

мувального експерименту у молодших підлітків експериментальних
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Е 15,13 37,50 47,37 34,21 45,39 20,39
18,99

К 15,24 37,80 46,95 16,46 46,95 36,59

Відповідальність за
себе та колектив

Е 12,50 42,11 45,39 26,32 54,61 19,08
19,30

К 9,76 40,85 49,39 12,80 49,39 37,80

Ініціативність
у вирішенні завдань

колективу

Е 17,11 39,47 43,42 25,00 48,03 26,97
15,77

К 14,63 40,24 45,12 11,59 45,12 43,29
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груп, є статистично значущими, оскільки за формулою (1) всі зна&

чення χ2
критичне (найменше з яких 15,77) перевищують граничне

значення χ2
критичне, яке становить 9,21 при вірогідності допустимої

помилки менше 1%, тобто з імовірністю р = 0,99. 

Щоб осягнути загальну картину результатів експериментальної

діяльності ми графічно подали узагальнені результати по всіх крите&

ріях сформованості громадської активності на початок і кінець експе&

рименту в експериментальній (рис. 4) та контрольній (рис. 5) групах.

Рис. 4 — Динаміка змін у рівнях сформованості громадської активності
в експериментальній групі

Як видно з рис. 4, спостерігається значна динаміка у зміні рівнів

сформованості громадської активності молодших підлітків експе&

риментальної групи. Так, активний рівень громадської активності

збільшився на 15,35%, а низький — зменшився на 21,93%.

Із рис. 5 видно, що зміни у рівнях сформованості громадської

активності відбулися і в контрольній групі. Щоб перевірити, чи ці

зміни є статистично значущими, ми скористалися χ2–критерієм

(формула 1). Результати обчислення показали, що зміни, які відбу&

лись протягом формувального експерименту у молодших підлітків

контрольних груп, не є значущими, оскільки за формулою (2.1)

χ2 = 0,67 менше за відповідне граничне значення, яке становить

5,99 при вірогідності допустимої помилки менше 5%.
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Рис. 5 — Динаміка змін у рівнях сформованості громадської активності
в контрольній групі

Висновки. Проведений експеримент надає змогу скласти загаль&

не уявлення про зміни у рівнях сформованості громадської актив&

ності молодших підлітків за його результатами. А також подати їх

у порівняльній характеристиці та підтвердити ефективність педаго&

гічних умов [10] формування громадської активності у дитячих

спортивних об’єднаннях за місцем проживання.

В статье проанализированы результаты опытно'эксперимен'
тальной работы по формированию гражданской активности млад'
ших подростков в детских спортивных объединениях по месту
жительства.

Ключевые слова: младшие подростки, гражданская активность,

детские спортивные объединения, место жительства. 

The article analyzes the results of experimental work on formation of the
civil activity of younger teenagers in children ‘s sports at the place of residence.

Key words: younger teenagers, civil activity, children ‘s sports associ&

ations, place of residence.

практика, досвід, перспективи Розділ II



120

Література

1. Енциклопедія освіти / за ред. В. Г. Кременя / В. Г. Кремень // Юрі&
ком Інтер: — К., 2008. — С. 837–838.

2. Козлов А. А. Гражданственность и гражданская активность / А. А. Коз&
лов : [Електронний ресурс] http://www.nravstvennost.info/library/news_deta&
il.php?ID=2283

3. Мюнклер Х. Гражданская компетентность / Х. Мюнклер [Електрон&
ний ресурс] / // http://www.academy&go.ru/рublications/ Munkler.html

4. Орбан'Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: посібник. — К. : Академ&
видав, 2003. — 448 с.

5. Психологічний словник / за ред. Н. А. Побірченка / Н. А. Побірчен&
ко // К. : Науковий світ, 2007. — 229 с.

6. Пометун О. Кроки до демократії: Уроки громадянської освіти / Поме&
тун О., Ремех Т., Ламах Е. : за ред. О. І. Пометун. — К. : АПН, 2001. — 128 с.

7. Семенюк Л. М. Психология гражданской активности (особенности
и условия развития) / Л. М. Семенюк. — М. : Воронеж, 2006. — 196 с.

8. Соціолого&педагогічний словник / за ред. В. В. Радула / В. В. Радул //
К. : Експрес&поліграф, 2004. — 10 с.

9. Шамич О. М. Критерії, показники та рівні формування громадської
активності у молодших підлітків / О. М. Шамич // Фізичне виховання
в школі.  —  2011. — № 2.

10. Шамич О. М. Педагогічні умови формування громадської активнос&
ті молодших  підлітків у спортивних об’єднаннях за місцем проживання /
О. М.  Шамич // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка
та психологія: [зб. наук. пр.]. — Чернівці, 2011. — Вип. 543. — С. 186–193.

11. Шамич О. М. Психологічні передумови формування громадської
активності молодших підлітків / О. М. Шамич // Педагогіка, психологія та
медико&біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр.]. —
Харків.   — 2011. — № 5. — С. 160–165.

12. Шамич О. М. Стан сформованості громадської активності сучасних
молодших підлітків / О. М.  Шамич // Науковий вісник Чернівецького
університету. Педагогіка та психологія: [зб. наук. пр.]. — Чернівці, 2011. —
Вип. 544. — С. 180–186.

УДК 373.3.016:781.2 С. І. Миколінська,

аспірант

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ 
ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО6СЛУХОВОЇ

УВАГИ  В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

У статті розглянуто критерії, показники та рівні сформованості
слухової уваги учнів молодших класів під час слухання музики, співу, гри
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на елементарних музичних інструментах. Визначені критерії, показ'
ники та рівні сформованості слухової уваги надають змогу проводити
діагностику молодших школярів в музичній діяльності з даної пробле'
ми, оцінювати наявність кожної з компонент і за отриманими оцін'
ками робити висновок щодо сформованості музично'слухової уваги
молодших школярів, а також спостерігати зміну їх у часі для діагно'
стики характеру формування властивостей слухової уваги.  

Ключові слова: слухова увага, критерії і показники сформова&

ності слухової уваги, рівні сформованості музично&слухової уваги.

Формування слухової уваги є невід’ємною складовою в музич&

ному навчанні, оскільки від рівня її сформованості залежить здат&

ність учнів повноцінно сприймати, виконувати музику, орієнтува&

тись у різних її явищах, аналізувати, розмірковувати, тобто

спілкуватись із музичним мистецтвом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему уваги розгляда&

ли Ф. М. Гоноболін, М. Ф. Добринін, Ю. Б. Дормашов, А. Кличов,

І. В. Страхов, В. І. Страхов [5–6], С. Л. Рубінштейн та інші науков&

ці, які досліджували її сутність, властивості та зв’язок з особливо&

стями індивіда. Проблема слухової уваги досліджувалась ученими

Е. Д. Хомською, І. А. Вартанян, А. В. Бару, О. Р. Лурія [1–4; 7] у пси&

хофізіологічному напрямку. В музичній педагогіці питання вивчен&

ня слухової уваги спеціально не досліджувалося, відсутня розробка

методики формування музично&слухової уваги учнів молодшого

шкільного віку на уроках музики в загальноосвітній школі. 

Отже, актуальність обраної теми зумовлюється потребами прак&

тики і недостатністю науково&методичного розроблення проблеми

щодо формування слухової уваги в музичній діяльності. 

Метою цієї статті є визначення критеріїв, показників і рівнів сфор&

мованості слухової уваги  учнів молодших класів у музичній діяльності.

Музично&слухова увага розглядається нами як форма організації

психічної діяльності особистості, що забезпечує регуляцію слухової

діяльності, аналіз і синтез звукових об’єктів і полягає у спрямуван&

ні слухового аналізатора на звучання музичної тканини (музичного

твору, фрагменту, звука тощо) та зосередженні слухацької діяльнос&

ті на ньому в даний момент.

Дослідження проблеми слухової уваги молодших школярів під

час музичної діяльності передбачає розроблення структури крите&

ріального апарату, який дасть змогу адекватно оцінювати ефектив&

ність процесу формування слухової уваги на уроках музики. 
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Під поняттям «критерій» (у перекладі з гр. — це засіб, переконан&

ня, мірило) слід розуміти «показники», які застосовуються для швид&

кої достовірності уваги у контрольній та експериментальній групах. 

Критерії ґрунтуються на змісті компонентної структури слухової

уваги молодших школярів, яка складається з таких основних влас&

тивостей даного психологічного феномену, як концентрація, стій&

кість, вибірковість, розподіл, переключення слухової уваги.

Нами визначені такі критерії сформованості слухової уваги

молодших школярів під час музичної діяльності: 

1. Міра здатності до зосередження слухової уваги на об’єктах

музичної діяльності.

2. Міра стійкості слухової уваги під час музичної діяльності.

3. Міра вибірковості слухової уваги.

4. Міра здатності до розподілу слухової уваги під час слухання чи

виконання музики.

5. Міра здатності до переключення слухової уваги з одного

музичного об’єкта на інший.

Показниками сформованості міри здатності до зосередження

слухової уваги на об’єктах музичної діяльності виступають:

— відсутність в учнів відволікань під час звучання музики; 

— прояв зацікавлення учнів під час виконання завдань.
Показниками сформованості міри стійкості слухової уваги під

час музичної діяльності виступають:

— активне слухання  музичного твору від початку до кінця;

— висока результативність слухової діяльності протягом трива&

лого часу.

Показниками сформованості міри вибірковості слухової уваги є:

— уміння довільного вибору звукових об’єктів (уміння вибрати

з цілісного звучання твору вказаний учителем об’єкт — звук,

фрагмент музичного твору, певний засіб музичної виразності,

здатність почути у знайомій мелодії навмисно створені вчи&

телем зміни ритму, темпу, звуковисотності тощо);

— здатність учня до вчасного реагування на виокремлений слу&

ховою увагою музичний об’єкт  (підняття руки, підняття

картки в момент звучання потрібного музичного об’єкта).

Показниками сформованості міри здатності до розподілу слухо&

вої уваги під час слухання чи виконання музики виступають:

— уміння диференціювати музично&звуковий потік на засоби

музичної виразності, емоційну образність тощо;

— спроможність до самоконтролю та адекватної самооцінки влас&

ної виконавської діяльності у колективних формах музикування.

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,
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Показниками сформованості міри здатності до переключення

слухової уваги з одного музичного об’єкта на інший є:

— уміння спрямувати слухову увагу на новий музичний об’єкт

(звук, музичну фразу, твір чи його фрагмент) в межах одного

виду музичної діяльності; 

— уміння спрямувати слухову увагу на іншу форму діяльності

(зміна слухання музики на самоконтроль власної виконав&

ської діяльності). 

Ефективність формування слухової уваги молодших школярів

на уроках музики у загальноосвітній школі значною мірою зале&

жить від визначення її рівневої характеристики. Важливо врахову&

вати поширене у педагогічній науці уявлення про рівень як про сту&

пінь, величину розвитку та факт диференціювання за групами.

Рівень сформованості того чи іншого утворення встановлюють (згід&

но з визначеними критеріями) як умовну міру, що дає змогу збагну&

ти явище і на цій підставі дати йому відповідну оцінку.  

Розроблення рівнів сформованості музично&слухової уваги здій&

снювалось на підставі критеріїв і показників сформованості слухової

уваги в музичній діяльності. Для ефективності педагогічної діагнос&

тики досліджуваного процесу було виділено три рівні сформованос&

ті музично&слухової уваги — високий, середній і низький.

Високий рівень сформованості слухової уваги в музичній діяль&

ності характеризується  цілеспрямованістю та високою активністю

музично&слухової діяльності, що виражається в її продуктивності та

у високому ступені концентрації слухової уваги, вмінні учнів зосе&

редитися на слуханні музичного твору від початку до кінця, відсут&

ністю відволікань під час слухання музичних творів. Учні, віднесе&

ні до цього рівня, вміють самостійно вибрати з цілісного звучання

твору потрібний об’єкт та вчасно на нього відреагувати підняттям

руки чи картки (звук, певний засіб музичної виразності, початок

нової частини музичного твору, навмисно створені вчителем зміни

ритму, темпу, звуковисотності у знайомій учням мелодії тощо).

Учні, віднесені до високого рівня сформованості слухової уваги,

здатні адекватно оцінювати власну виконавську діяльність, а також

контролювати досягнення єдності інтонаційно&ритмічної точності

з художньо&образним відтворенням. У завданнях, що передбачають

узгодження власного виконання з іншими учасниками спільної

музично&виконавської діяльності (досягнення ансамблю — звуко&

висотного, ритмічного, динамічного, темпового, тембрального),

учні також спроможні до самоконтролю та адекватного самооціню&

вання власної виконавської діяльності.
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Учні даної групи під час слухання музики спроможні спостеріга&

ти за розвитком музичного образу при одночасному виокремленні

з музично&звукового потоку найбільш характерних для розкриття

музичного образу засобів музичної виразності, вміють аналізувати

музичні твори та знаходити зв’язки музики із власним життєвим

досвідом. 

Середній рівень сформованості слухової уваги в музичній діяль&

ності характеризується  наявністю в учнів відволікань, що свідчить

про нестійкість слухової уваги під час слухання музичного твору,

спроможність зберігати слухову концентрацію на початку звучання

твору чи протягом певного епізоду. Продуктивність роботи учнів

нижча порівняно з групою високого  рівня, що виявляється у здат&

ності учнів характеризувати музичний твір частково, в неадекват&

ності оцінки власного виконання пісні чи поспівки. У процесі слу&

хання музики учні даної групи відчувають труднощі в утриманні

слуховою увагою лінії розвитку музичного образу, під час аналізу їм

важко висловлювати думки, враження, можливі неточності у вибо&

рі характерних для даного твору засобів музичної виразності. Зв’яз&

ки музики із власним життєвим досвідом школярі знаходять за під&

тримки вчителя.

Пошук і відбір потрібного музичного об’єкта викликає невпев&

неність учнів; можливі: а) часткова невідповідність даного пошуку

відповідно до поставленого завдання; б) пошук музичного об’єкта

з допомогою вчителя.  Учні цієї групи не завжди здатні виявити

порушення ритмічного чи звуковисотного компонентів музичного

твору як під час власного виконання пісні чи музично&ритмічного

супроводу, так і в інших учасників музичного виконавства, учні не

завжди фіксують підняттям руки неточності інтонування чи зміни

мелодії, ритму. У завданнях на визначення самооцінки власної чис&

тоти інтонування звуків, поспівок, пісень учні виявляють сумнів чи

неадекватно оцінюють власний спів, також неадекватно оцінюють

чи виявляють сумнів щодо адекватності самооцінки у завданнях на

знаходження засобів музичної виразності під час власного вико&

нання поспівки, пісні чи музично&ритмічного супроводу.

В учнів, віднесених до цього рівня, здатність до розподілу слухо&

вої уваги часткова. Виконуючи поспівку чи пісню, школярі виявля&

ють недостатнє вміння одночасно слухати і контролювати власне

виконання та узгоджувати його з іншими учасниками спільної

музично&виконавської діяльності (учень чисто інтонує поспівку

з підтримкою вчителя, а з іншими учасниками співу неспромож&
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ний контролювати власний спів в унісон, характерне недотриман&

ня одного чи двох видів ансамблю — звуковисотного, ритмічного,

динамічного, темпового, тембрального).

Низький рівень сформованості слухової уваги в музичній діяль&

ності характеризується відсутністю в школярів зацікавлення проце&

сом музично&слухової діяльності. Учні цієї групи демонструють

наявність нестійкої слухової уваги під час слухання музичного

твору, що виявляється у відволіканнях, невмінні зберегти концен&

трацію під час слухання від початку до кінця звучання пісні чи

музичного твору. Для школярів низького рівня сформованості слу&

хової уваги характерною є низька продуктивність роботи, що вия&

вляється у нездатності учнів адекватно характеризувати музичний

твір (учні не спроможні вчасно почути потрібний музичний об’єкт,

самостійно виявити порушення ритмічного чи звуковисотного

компонентів музичного твору).

Учні з низьким рівнем сформованості слухової уваги не спромож&

ні вчасно почути потрібний музичний об’єкт, не можуть самостійно

виявити порушення ритмічного чи звуковисотного компонентів

музичного твору як під час власного виконання пісні чи музично&

ритмічного супроводу, так і у виконанні інших школярів. Для учнів

даної групи характерними є неадекватна самооцінка чистоти інтону&

вання звуків, поспівок, пісень, прийняття порушень ритму чи звуко&

висотності за еталон звучання, неадекватність самооцінки у знахо&

дженні та застосуванні засобів музичної виразності під час власного

виконання поспівки, пісні чи музично&ритмічного супроводу. 

Здатність до розподілу слухової уваги в учнів цієї групи відсутня,

що виявляється: 1) у неспроможності під час власної виконавської

діяльності одночасно слухати і контролювати власне виконання та

узгоджувати його з іншими учасниками спільної музично&виконав&

ської діяльності (учні не чують порушення унісону та ансамблю —

звуковисотного, ритмічного, динамічного, темпового, тембрально&

го); 2) у неспроможності під час слухання музичного твору одно&

часно стежити за розвитком музичного образу та характерними

компонентами музичної мови твору.  

Висновки. Таким чином, визначені критерії, показники та харак&

теристика рівнів сформованості слухової уваги надають можливість

проводити діагностику молодших школярів в музичній діяльності

з даної проблеми. Критерії та показники сформованості слухо&

вої уваги дають змогу оцінити наявність кожної з компонент і за

отриманими оцінками зробити висновок щодо сформованості
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музично&слухової уваги молодших школярів, а також прослідкува&

ти зміну їх у часі для діагностики хар актеру формування властивос&

тей слухової уваги  під час таких видів музичної діяльності, як слу&

хання музики, спів, гра на елементарних музичних інструментах. 

Подальший напрям розроблення дослідження передбачає роз&

роблення методики формування слухової уваги молодших школя&

рів у музичній діяльності.  

В статье рассматриваются критерии, показатели и уровни сфор'
мированности музыкально'слухового внимания учащихся младших
классов, которые дают возможность проводить диагностику уровня
его сформированности в музыкальной деятельности. 

Ключевые слова: слуховое внимание, критерии и показатели

сформированности слухового внимания, уровни сформированно&

сти музыкально&слухового внимания.

This article clarifies the criteria, indices and levels of musical'audial
attention formation among the pupils of junior school that make it possible to
conduct the diagnostics of the level of its formation in musical activity.

Key words: the audial attention, the criteria, the indices and levels of

its formation of musical&audial attention.
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МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
У ДОСЛІДЖЕННІ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ: 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИНЦИПИ 
І ЗАКОНОМІРНОСТІ

У статті розглядаються передумови системних досліджень у пси'
хології, зокрема при дослідженні психології мотивації учіння, основні
теоретичні концепції, положення і закономірності.

Ключові слова: системний підхід, системне дослідження, напря&

ми системних досліджень.

Проблема методу є важливою для будь&якої науки. Однак особ&

ливого значення вона набуває саме в психології, історія розвитку

якої є не тільки історією предмета науки (В. А. Роменець), а й істо&

рією її методу (Г. В. Ожиганова). 

Аналіз досліджень, присвячених проблемі психології мотивації,

свідчить про наявність двох основних фаз їх розроблення — емпі&

ричної (описової) та пояснювальної (концептуальної). Необхід&

ність виконання досліджень на підставі комплексного, системного

Психолого!педагогічні аспекти розвитку Розділ ІІІ
й формування особистості людей з інвалідністю
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підходу є очевидною у сфері психології мотивації, проте, як зазна&

чає  А. А. Файзулаєв, у розробленні проблем мотивації системні ідеї

та поняття значною мірою застосовуються на імпліцитному, інтуї&

тивному рівні. Немає досліджень, спеціально присвячених вивчен&

ню означених питань з позицій  системного підходу [15]. 

Системний підхід у вітчизняній психології є визнаною методо&

логічною платформою, основні його принципи й закономірності

були розглянуті в роботах П. К. Анохіна, В. О. Барабанщикова,

В. П. Кузьміна, В. М. Садовського, В. Д. Шадрикова та ін. 

Із позицій системного підходу особлива увага має приділятися

розкриттю закономірностей зв’язків між компонентами системи,

тобто її структури. Сукупність «вертикальних» структурних зв’язків

є основою для диференціації системи на рівні її організації. Важли&

вим також є визначення критеріїв утворення системи, основним із

яких переважно вважають її цільове призначення, тобто компонен&

ти, які, об’єднуючись, стають системою лише за умови спрямова&

ності на реалізацію певної функції.

Вирізняють чотири створених незалежно одне від одного основ&

них джерела сучасного системного мислення, а саме: загальну тео&

рію систем Л. Берталанфі (1945); загальну організаційну науку

А. А. Богданова (1913–1917); кібернетику Норберта Вінера (1948);

праксеологію Тадеуша Котарбинського (30–40&ві рр. ХХ ст.), заува&

жуючи, що «історична послідовність наукових подій часто не збіга&

ється з послідовністю їх впливу на наукове співтовариство, що

й мало місце в ситуації із системним підходом» [14].

Загальна теорія систем Л. Берталанфі набула широкого обгово&

рення і застосування в різних прикладних галузях. Ось причини,

що спонукували звернутися до загальної теорії систем:

1. Потреба досліджувати систему як єдине ціле, а не як конгло&

мерат частин.

2. Поширити наукові засоби на ті галузі, які виходять за межі

застосування фізики і мають специфічні риси біологічних, біхевіо&

ральних і соціальних явищ.

3. Наявність кардинальних проблем, які не стали предметом

розгляду в класичній науці, тобто, сприймаючись на засадах меха&

ністичного світогляду, розглядались як ілюзорні або метафізичні.

4. Односпрямована причинність, відношення між причиною

і наслідком, двома чи кількома змінними, якщо всі ці механізми

діють у багатьох галузях наукового пізнання; чимало проблем,
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зокрема в соціальних науках, є проблемами з багатьма змінними

і вимагають для свого розв’язання нових понятійних засобів.

Класична наука мала справу або з лінійними причинними ряда&

ми, тобто з проблемами двох змінних, або з проблемами, що стосу&

ються неорганізованої складності. Останні можуть бути розв’язані

статистичними методами, тоді як проблеми організованої складно&

сті, тобто взаємодія великої, але не безкінечної кількості змінних,

вимагають нових понятійних засобів для свого розв’язання,

пояснення та передбачення.

Недоліки загальної теорії систем, як зазначає В. М. Садовський,

відсутність в ній власне методології, правил встановлення та

застосування системних принципів стали джерелом для її подаль&

шого розвитку, особливо в радянській психології, хоча в західній

психології уявлення загальної теорії систем досі використовується

при вивченні особистості, поведінки, процесів пізнання тощо.

Традиційно в науці виокремлюють два напрями системних дос&

ліджень — онтологічне і гносеологічне. Згідно з онтологічним

напрямом системних досліджень, «системи — всюди!» (Л. фон Бер&

таланфі) і увесь світ — система, представники гносеологічного на&

пряму водночас стверджують: якщо системний об’єкт пізнання, то

й думка, що його пізнає, повинна бути системною [8, 9].

В онтологічному напрямі виділяють дві дослідницькі традиції

при визначенні поняття «система». Перша поєднує дослідження,

які визначають систему як ціле, що складається з частин, у яких у II

пол. ХХ ст. стали бачити не просто сукупність, а й взаємозв’язок,

взаємодію елементів [1,7]. Інша галузь онтологічного напрямку

виникла вже у зв’язку з розробленням системного підходу в XX ст.,

і при визначенні категорії «система» акцент робиться не на сукуп&

ності елементів, а на сукупності їх властивостей. 

У першому випадку в основу покладено цілісність як взаємодія еле&

ментів, у другому — породжені цією взаємодією цілісні властивості

системи, які не виводяться із властивостей елементів. Тобто, по суті, це

явище емерджентності як основної характеристики системи. Крім

того, терміном «система» позначалися не тільки об’єкти, що склада&

ються з частин, але й самі ці частини як органічне ціле, системи ниж&

чого порядку стосовно систем вищого порядку. У цьому контексті

системою міг бути названий будь&який фрагмент дійсності. І навіть

поняття хаосу по відношенню до іншої системи відбиває або систему

з непізнаною закономірністю, або систему з нижчими формами зв’яз&

ку елементів, або систему, що є фоном щодо досліджуваної системи.
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Важливим результатом онтологічного напряму системного

мислення є висновок про ізоморфність систем. Були виявлені

ознаки й властивості, характерні для будь&якої системи: загальний

характер, цілісність і відмежованість, емерджентність, склад (еле&

менти і підсистеми), структура, наявність системоутворювальних

зв’язків, зв’язок із зовнішнім середовищем, упорядкованість і орга&

нізованість [1; 7; 8; 14].

У межах онтологічного тлумачення системи вибудовувалися кла&

сифікації системних об’єктів: за походженням — природні та штуч'
ні; за змістом — матеріальні (предметні) і ідеальні (теоретичні); за

причинно&наслідковим зв’язком — детерміновані та ймовірнісні; за

взаємовідношенням з навколишнім середовищем — відкриті і зам'
кнуті; за характером розвитку — динамічні та статичні; за механіз&

мом управління — керовані і некеровані; за характером організації —

самоорганізуючі і неорганізовані; за формою руху елементів — меха&

нічні, фізичні, хімічні, біологічні, соціальні [1; 7].

Уявлення про системність світу, класифікації системних об’єктів

і принцип ізоморфізму становлять основний евристичний потенціал
онтологічного напряму системного підходу для розроблення ідеї ізо&

морфності системних описів об’єктів, для висновків про можли&

вість екстраполяції знань про вже вивчену систему на будь&який

інший об’єкт. Онтологічні уявлення про систему і системність спів&

відносяться з першим актом пізнавальної діяльності — виділенням

об’єкта пізнання.

Гносеологічний напрям у філософії системного підходу спрямова&

ний на наступний рівень пізнання, пов’язаний із виділенням пред&

мета пізнання та його представленням у вигляді системи.

Гносеологічна лінія в розробленні розуміння системи пов’язу&

ється із двома позиціями: із трактуванням системності самого

знання та з розробленням понять «закон» і «закономірність» як

ядра наукового знання [2].

Важливим висновком із гносеологічних установок системних

досліджень є уявлення про відносність і множинність систем в од&

ному об’єкті (полісистемність систем). У межах гносеологічного

напряму системних досліджень вироблені основні поняття систем&

ного підходу, що виражають загальні пізнавальні установки систем&

ної орієнтації: зв’язок, структура, системоутворювальні фактори

тощо. Однією з основних характеристик системи визнано її цілі&

сність, що належать не стільки до самої системи, скільки до спосо&
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бу її дослідження як внутрішньо активного цілого. Найбільше зна&

ченнєве навантаження в системних дослідженнях відводилося

поняттю «зв’язок», тобто стану взаємозумовленості елементів і під&

систем у системі. Виявлені різні види зв’язків у системах: зв’язки

взаємодії, породження (генетичні), перетворення, будови, функ&

ціонування, розвитку, управління [7; 8; 9; 14].

Поняття «організація» вносить певну ясність у це питання,

пов’язану з поняттям упорядкованості. Як відмічається в [7], «під

структурою розуміється інваріантний аспект системи, а поняття

організації поряд із кількісною характеристикою впорядкованості

виражає також спрямованість цієї впорядкованості».

Урахування неоднорідності та нерівноцінності зв’язків у систе&

мі, поліструктурності системи, співвідношення структури та орга&

нізації зумовлюють необхідність вирішення питання про системо&

утворювальні фактори (зв’язки), які забезпечують цілісність

системи. При цьому, як зазначав П. К. Анохін, пошук і формулю&

вання системоутворювального фактора є обов’язковим положен&

ням системного підходу. Системоутворювальним фактором найча&

стіше виділяють мету, структуру управління, основну функцію,

головне протиріччя системи. Системоутворювальним фактором

діяльності, згідно з В. Д. Шадриковим, є вектор «мотив&мета», який

спрямовує діяльність, здійснює регулівну функцію по відношенню

до неї. Крім того, він є смислоутворювальним фактором, що визна&

чає особистісний смисл професії для людини [3,16].

Методологічні проблеми системного пізнання у психології набу&

ли широкого обговорення в роботах  В. Д. Баліна, Б. Ф. Ломова,

Е. Г. Юдина; В. О. Ганзена, В. Ф. Рубахіна та ін.
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Дослідники вважають, що системні дослідження повинні оперу&

вати особливого роду фактами — системними. Причому системний

факт — це експериментальний факт, що відображає характеристики

досліджуваного об’єкта як системи. Водночас він має всі ознаки

наукового факту (повторюваність, наявність невеликого числа пев&

них умов, якими задаються групи існування явища, включеність

у систему, інваріантність), володіючи також і специфічними особли&

востями. Це, зокрема: 1) генетичний аспект — системний факт отри&

мується на підставі раніше отриманих «звичайних» фактів, більша

змістовність, що оцінюється числом наслідків із системного факту;

2) онтологічний аспект — опора на більший обсяг первинної інфор&

мації, що пов’язано з більшими вартостями і тимчасовими витрата&

ми; 3) гносеологічний аспект — більш висока надійність, інваріант&

ність, узагальненість; незалежність від засобів виміру більша, ніж

у звичайного факту. Системний факт характеризується макроскопіч&

ністю, дискретністю, інтегрованістю, більшою «теоретичною наванта&

женістю»; 4) методичний аспект — одержання на основі повновимір&

них процедур із застосуванням відповідних методів обробки. 

У межах праксеологічного напряму розглядається можливість

застосування системного підходу для розв’язання актуальних при&

кладних завдань, здійснюються спроби побудови унікальної «мето&

дології практики» для цілісного перетворення реального психоло&

гічного об’єкта.

Найбільш ефективним і прийнятним для психології досвідом

реалізації системного підходу є «Теорія функціональних систем

у психології» П. К. Анохіна [3].

У концепції Б. Ф. Ломова системна методологія є, насамперед,

засобом розв’язання теоретичних завдань психології і виступає як

інтегратор різнорідного психологічного знання, в ній тісно перепле&

тені онтологічні й гносеологічні позиції. З одного боку, слідом за

В. Г. Афанасьєвим і В. П. Кузьміним, Б. Ф. Ломов доводить, що пси&

хічне як одна з форм матерії є системою, тобто психіка — це система,

і тільки на підставі системного підходу може бути зрозуміла природа

психічного. З іншого боку, визнаючи частку абстракціонізму будь&

яких інструментів пізнання, Б. Ф. Ломов вважає, що саме знання про

психіку повинно бути системним, а це передбачає створення досить

складної класифікації, яка об’єднала б численні галузі психологічної

науки. У цій концепції психічне розглядається в процесі його розвит&

ку, тобто «предметом психологічного дослідження стає системогенез

психіки» (Б. Ф. Ломов). Важливим є виділення Б. Ф. Ломовим най&

більш важливих, з погляду психології, принципів системного підхо&

Розділ IІI Психолого!педагогічні аспекти розвитку



133

ду та загальних вимог системного аналізу до психічних явищ, а саме:

1) багатоплановість досліджень психічних явищ; 2) багатовимірність

психічних явищ; 3) багаторівневість та ієрархічність психічних явищ;

4) множинність відносин психічних властивостей; 5) системна

детермінація психічних явищ; 6) розвиток психічних явищ.

В авторській концепції В. С. Мерліна під системним підходом

розуміється «загальнонауковий метод емпіричних досліджень у різ&

них теоретичних і практичних галузях».

Для розрізнення різно& і однорівневих зв’язків індивідуальних

властивостей В. С. Мерлін пропонує використовувати математичні

критерії, застосовувані для вивчення великих систем. Запозичаючи

у В. С. Тюхтіна термін «багато&багатозначний», постулюється, що

явища різних рівнів пов’язані між собою багато&багатозначно,

тобто кожна змінна множини А пов’язана з кількома змінними множи'
ни В і навпаки.

Особливе завдання науково&практичного пізнання індивідуаль&

ності учений убачає в тому, щоб за допомогою системного підходу

управляти її розвитком. Для розв’язання даного завдання він пропо&

нує два засоби — це практична діагностика і перетворювальний

експеримент.

Відмічаючи різноманіття концепцій системного підходу в науко&

вих дослідженнях, В. С. Мерлін підкреслює своєрідність принципів

системного підходу в інтегральному вивченні людини, припускаючи

існування двох типів детермінації — каузальної (однозначної) і телео&

логічної (багато&багатозначної), протиставляючи концепціям сис&

темного підходу, де враховується тільки один тип детермінації — кау&

зальний (функціональний). До останнього він відносить теорію

функціональних систем П. К. Анохіна, структурні концепції психіки

Ж. Піаже, гештальттеорію та ін. Ще одна відмінність, на яку вказує

В. С. Мерлін, полягає в поділі за типами математичних зв’язків,

різно& і багаторівневих індивідуальних властивостей. В інших систем&

них концепціях різний тип математичних зв’язків співвідноситься

з одним і тим самим типом каузальної (функціональної) детермінації.

Завданнями інтегрального дослідження індивідуальності В. С. Мер&

лін вважає: з’ясувати, які індивідуальні властивості належать до одні&

єї і тієї ж підсистеми і пов’язані статистично жорстко, однозначно,

а які належать до різних підсистем і пов’язані статистично багато&ба&

гатозначно; з’ясувати опосредковуючі змінні в багато&багатозначних

зв’язках і те, як вони змінюються під час розвитку. Водночас в інших
концепціях системного підходу завданнями є: встановити причинну

(функціональну) залежність елементів або підсистем від системи
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в цілому; виявити різні типи структурних і функціональних зв’язків

між ними;  з’ясувати динаміку розвитку цих зв’язків.

Для концепції В. С. Мерліна також характерним є поєднання

онтологічних і гносеологічних установок системного пізнання.

Таким чином, специфіка його авторської концепції полягає в орієн&

тації на розкриття системної природи інтегральної індивідуальності.

В. О. Ганзен під «системним підходом» розуміє групу методів, за

допомогою яких реальний об’єкт описується як сукупність взаємо'
діючих компонентів [10]. Він становить єдність інтеграції й дифе&

ренціації при домінуванні тенденції об’єднання.

Загальними завданнями системних досліджень В. О. Ганзен на&

зиває аналіз і синтез систем. По суті, він говорить про дві стратегії

(алгоритми) системних досліджень.

У процесі аналізу: 1) система виділяється із середовища; 2) визна&

чаються її склад, структура, функції, інтегральні характеристики

(властивості); 3) системоутворювальні фактори; 4) взаємозв’язки із

середовищем.

У процесі синтезу: 1) створюється модель реальної системи;

2) підвищується рівень абстрактного опису системи; 3) визнача&

ються повнота її складу і структур, а також; 4) базиси опису; 5) за&

кономірності динаміки і поведінки.

Говорячи про продуктивність використання системного підходу

в психології, у теоретичному плані, В. О. Ганзен відмічає інтеграцію

і систематизацію психологічних знань, виявлення інваріантів

психологічних знань, усунення недоліків локального підходу, змен&

шення суб’єктивізму в інтерпретації психічних явищ, можливість

виявити прогалини у знаннях про даний об’єкт, а також прогнозу&

вати властивості відсутніх частин опису (добудовувати неповну

картину, використовуючи інтер& й екстраполяцію). У прикладному

плані системний підхід — це розв’язання завдань психодіагности&

ки, проектування й управління автоматизованими системами,

а також засіб підвищення ефективності навчання та вдосконалю&

вання психологічної освіти.  

Крім того, В. О. Ганзен розрізняє два варіанти розуміння термі&

на «системний підхід» і дає два визначення цієї категорії в так зва&

ному вузькому і у широкому розумінні [10]. У вузькому розумінні під

системним підходом він бачить застосування системних методів

для вивчення реальних фізичних, біологічних, соціальних та інших

систем. У широкому розумінні системний підхід включає застосуван&

ня системних методів для розв’язання завдань систематики, плану&

вання та організації комплексного і систематичного експерименту.
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Системні методи психології — це генетичний, лонгітюдний, аналі&

тичний, синтетичний, індуктивний і дедуктивний, композиційний.

Дані методи застосовні як під час дослідження, так і в поданні

отриманих результатів.

В. Д. Шадриков під системним підходом розуміє конкретно&

наукову методологію пізнання складних об’єктів, що прийшла на

зміну аналітичним дослідженням, відмічаючи, що шлях аналітич&

ного вивчення, лінійного детермінізму і редукціонізму є успішним

для фізичних наук і низькоефективним при вивченні біологічних,

психологічних, соціальних об’єктів і явищ [16]. Автор вирізняє два

напрями системних досліджень:

1. Вивчення процесів формування системи, виявлення механіз&

мів її функціонування; дослідження закономірностей взаємодії

окремих компонентів системи, спрямованих на одержання очіку&

ваного результату; вивчення внутрішньої архітектоніки систем. 

2. Вивчення механізмів, що породжують нові системні якості,

які виникають під час взаємодії окремих компонентів системи і не

зводяться до властивостей окремо взятих елементів, що її утворю&

ють. Обидва напрями, на думку В. Д. Шадрикова, мають бути взає&

модоповнюючими при вивченні складних об’єктів. 

Зазначаючи, що найскладнішими у методології системного підхо&

ду є питання про системне підґрунтя (рівні, що лежать в основі

функціонування системи), В. Д. Шадриков вказує на відсутність

єдиних критеріїв для визначення системних підґрунть. Найперспек&

тивнішим підходом до розв’язання даного питання В. Д. Шадриков

називає ідею Б. Ф. Ломова (1975) про розгляд об’єкта з позицій мета&

систем, в які він включений і властивостями яких володіє. Показово,

що вивчення компонентного складу системи, її структури і внутріш&

ньої організації він пов’язує із цільовою цілісністю системи. 

Таким чином, здійснений короткий аналіз найвідоміших кон&

цепцій системного підходу показує, що найвищий ступінь теоре&

тичного узагальнення при розгляді питання про сутність системного

підходу в психології представлений у роботі Б. Ф. Ломова. В кон&

цепції В. О. Ганзена, системний підхід реалізується у спеціальних

дослідницьких діях, процедурах дослідження, здійснюваних з ме&

тою отримання цілісного системного опису.

Ідеї системної методології в дослідженні інтегральної характери&

стики індивідуальності людини були розроблені В. С. Мерліним.

Цей напрям дістав назву «інтегрального», тобто орієнтованого на

вивчення інтегрального прояву індивідуальності людини. У найза&

гальнішому вигляді методологія системного підходу в дослідженні
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діяльності була реалізована в теорії системогенезу діяльності

В. Д. Шадрикова. У цій концепції психологічна система діяльності —

це цілісне утворення, у якому окремі психологічні властивості

людини організуються і поєднуються для виконання конкретної

мети діяльності. Цей напрям отримав назву «системогенетичного».

Специфіка розуміння сутності системного підходу в психології

виявляється в поєднанні онтологічних і гносеологічних установок. 

Таким чином, саме роботи Б. Ф. Ломова сформували особливу до&

слідницьку традицію проведення системних досліджень у вітчизня&

ній психології, оскільки ним були сформульовані загальні принципи

системного розгляду психічних явищ. У цьому річищі здійснювали

свої дослідження В. С. Мерлін, В. О.Ганзен і В. Д. Шадриков.

Розгляд масиву системних концепцій з погляду етапів форму&

вання предмета наукового пізнання (Е. Б. Агошкової і Б. В. Ахли&

бінського) надав змогу диференціювати їх відповідно до епістемо&

логічних рівнів і подати у вигляді цілісної схеми розвитку ідеї

системного підходу у вітчизняній психології. Схема при цьому виг&

лядає в такий спосіб:

1. Онтологічний рівень системного дослідження, на якому від&

бувається виділення об’єкта пізнання, подання його як «органічно&

го цілого».

2. Гносеологічний рівень, на якому необхідне спеціальне зусил&

ля, аби побачити об’єкт як систему. Тобто виділивши в об’єкті його

аспект — предмет пізнання, представити його як систему.

3. Методологічний рівень:

а) загальнонауковий, пов’язаний із побудовою програми досліджен&

ня  предмета як системи, тобто визначенням формальних норм

і логіки  дослідження, послідовності пізнавальних процедур;

б) конкретно'науковий, на якому відбувається дисциплінарна

конкретизація програми дослідження предмета як системи

певного класу; як унікальної системи.

4. Праксеологічний рівень, пов’язаний із побудовою «методоло&

гії практики», тобто конструюванням нормативних моделей дослі&

джуваного предмета з метою реалізації їх у практиці, і розроблен&

ням відповідних рекомендацій «користувачам» цієї моделі.

Із самого початку звернення вітчизняної психології до систем&

ного підходу провідні методологи психології вказували на необхід&

ність розроблення спеціально психологічної методології системно&

го підходу. Б. Ф. Ломов відмічав, що «найбільш надійною

стратегією вивчення психіки є підхід, що надає змогу вивчати її як
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систему: єдину і цілісну, але разом із тим і структуровану. При

цьому психічне має розглядатись під час його розвитку, тобто пред&

метом психологічного дослідження стає системогенез психіки». 

Конкретну ж послідовність дій при реалізації методологічної

програми системного дослідження певного психологічного об’єк&

та, відповідно до пізнавальних завдань, кожний дослідник визначає

самостійно. Це було зумовлено, з одного боку, відносною м’якістю

формальних процедур загальнонаукового та й психологічного

системного підходу, що давало змогу їх самостійно інтерпретувати;

з іншого боку — відсутністю методологічних положень, що визна&

чають норми вибудовування методики системного дослідження

в психології.

Група дослідників відмічає, що системний підхід у психології

тільки декларується, а не реалізується і теоретично не обґрунтову&

ється, через що важко виявити цілісну картину психічних явищ

(А. В. Петровський і В. А. Петровський).

Так, системний підхід, на думку В. О. Барабанщикова, це насам&

перед «особлива позиція дослідника» і вже потім «арсенал засобів,

які фіксують досліджуваний предмет як різнорівневий, цілісний

і мінливий» [5, с. 29]. При цьому головні труднощі системного під&

ходу, на яку справедливо вказує автор, полягають в тому, щоб

«вивчати те чи інше явище, не втрачаючи, не обрубуючи, а врахо&

вуючи його системні (інтегральні) якості». 

Усі, викладені вище та інші положення системної методології

повинні бути враховані при розробленні проблеми мотивації учіння.

В цій методології спеціально підкреслюється особливе значення кри&

теріїв утворення системи та диференціації на основні рівні її організа&

ції. Ще одним важливим положенням даної методології є теза про іє&

рархічний, тобто системно&рівневий принцип організації систем.

У підсумку можна сказати, що в основу логіки і структури дослі&

дження мотивації учіння повинна бути покладена послідовність

вказаних етапів гносеологічного інваріанта. Дослідження має роз&

гортатися від онтологічного до структурного і далі до — функціо&

нального і генетичного етапів. Така організація дослідження може

бути означена як комплексна стратегія проблеми мотивації учіння.

В статье рассматриваются предпосылки системных исследований
в психологии, в частности при исследовании психологии мотивации
учения, основные теоретические концепции, положения и закономер'
ности. 
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направления системных исследований.

In the article considered of system researches are examined in psycholo'
gy, in particular, at research of psychology of motivation of studies, basic the'
oretical conceptions, position and conformities to law.  

Key words: approach of the systems, system research, directions of

system researches.
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РОЛЬ ОСВІТНЬО6РЕФЛЕКСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА
У ВИРІШЕННІ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБЛЕМ  

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Розглянуто концепцію створення професійного освітнього  середо'
вища для соціальних працівників, його функції,  особливості  та процес
становлення. Описано основний механізм функціонування професійно'
го середовища — рефлексію (групова й індивідуальна) та засоби її
розвитку. Представлено проект технології створення професійного
освітньо'рефлексивного середовища. 

Ключові слова: професійне освітнє середовище, рефлексія, тех&

нологія групової рефлексії.

Професійна діяльність соціальних працівників є досить склад&

ним і багатогранним процесом і, до того ж, вона постійно перебу&

ває під впливом низки різноманітних зовнішніх і внутрішніх чин&

ників, які можуть значною мірою позначитися на її результаті. До

зовнішніх чинників, наприклад, можна віднести вплив держави на

соціальну службу, взаємодію з різноманітними організаційними

структурами, соціально&економічну ситуацію в країні і особливо&

сті взаємодії з різними групами клієнтів. Що ж до внутрішніх чин&

ників, то це ряд індивідуально&психологічних особливостей

соціальних працівників — таких, як самооцінка, мотивація, уста&

новки та ін. Найчастіше загальний вплив цих чинників призводить

до того, що в соціальних працівників виникають професійні про&

блеми, які надалі значно погіршують та ускладнюють процеси

професійної діяльності і відповідно заважають отримати необхідні

та ефективні результати. З огляду на вищеперелічені аспекти,

важливою стає роль самих соціальних працівників у пілвищенні

ефективності та поліпшенні якості своєї професійної діяльності.

Власне, йдеться про їх здатність усвідомити та виокремити профе&

сійні проблеми та в подальшому часі здійснити відповідний ком&

плекс дій для їх усунення. Для того щоб створити сприятливе сере&

довище для усвідомлення професійних проблем соціальними
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працівниками, необхідно організувати такі умови, в яких вони

могли б проблематизувати, проаналізувати існуючі труднощі в про&

фесійній діяльності та відрефлексувати їх. Як наслідок виробляють&

ся альтернативи і розробляється схема заходів (індивідуальна чи

групова) для вирішення наявних проблем. Одним із напрямів робо&

ти в цьому плані є концепція створення професійного середовища.

Професійне освітнє  середовище — це сукупність умов для до&

сягнення цілей організації через професійну самореалізацію,

а також досягнення професійних цілей її кадрів. Загалом поняття

професійного середовища дослідники намагались розкрити

у межах концепції психологічної  теорії діяльності (Б. Г. Ананьєв,

А. А. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков та інш.) та її напря&

мів, які пов’язані з вивченням професійної діяльності (А. А. Бода&

льов,  А. А. Деркач, В. Г. Зазикін, Н. В. Кузьміна, А. К. Наркова,

Є. А. Яблокова, Є. А. Клімов та ін.), акмеологічних  концепцій

ефективності діяльності спеціалістів та їхнього професіоналізму

(А. А. Деркач, О. С. Анісимов, В. Г. Зазикін, Н. В. Кузьмина, П. Г. Лап&

тев, В. Г. Михайловський, А. Ю. Панасюк  та ін.).

Ураховуючи специфіку діяльності соціального працівника,

поняття професійного освітнього середовища може бути розгляну&

то як системоутворювальний фактор освітньо&формуючої  взаємо&

дії працівників у засвоєнні ними способів професійного буття.

Створення навіть й неофіційного професійного освітнього середо&

вища у межах певної організації або соціальної служби є умовою

зміни якості професійної діяльності спеціаліств. Важливість ство&

рення професійного освітнього середовища можна обґрунтувати

тим, що в процесі діяльності професійний розвиток соціального

працівника забезпечується поступовим перетворенням ціннісно&

смислової сутності його діяльності на підставі аналізу та синтезу

сфер життєдіяльності особистості: світоглядної, духовно&моральної

та професійної. Соціальний працівник є суб’єктом власної профе&

сійної та самоосвітньої діяльності. Тому локальне професійне

освітнє середовище сприймається як простір для самореалізації

й самоактуалізації, як умова власної самоосвіти. У свою чергу, само&

освіта надає змогу зробити вибір освітніх маршрутів у межах науко&

во&методичної, пошуково&дослідницької та експериментальної

роботи на базі принципів свободи, самостійності, відповідальності,

які поєднуються з такими принципами, як поліваріантність,

мобільність, орієнтованість на практику. Відповідно професійне

освітнє середовище забезпечує працівникам варіантність освітніх,
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пошуково&дослідницьких і діагностичних напрямів, «відкритість»

освітньої системи як можливості для самореалізації у сфері науко&

во&методичного потенціалу, самоуправління та саморефлексії.

Професійне освітнє середовище розширює ціннісно&смислове по&

ле професійного розвитку соціального працівника, надає можли&

вість осмислення професійної реальності і власне буття в ній у по&

єднанні, як мінімум, двох напрямів розвитку свідомості: наукового

осмислення минулого та теперішнього у професійній реальності та

усвідомлення ступеня власної відповідальності за освітній резуль&

тат (за реалізацію своїх власних ресурсів, за міру і ступінь оволодін&

ня професійною ситуацією, за готовність до перетворення профе&

сійної практики та ін.).

Важливим також є забезпечення для соціального працівника

у межах середовища свободи дослідження та реалізації практичної

діяльності. Освітні аспекти середовища виступають як сукупність

різних психолого&педагогічних курсів, які мають включати в себе

основи, які можуть допомогти у вирішенні професійних проблем

соціальних працівників. Свобода надає можливість спеціалісту

право вибору освітнього напряму, який відповідає його науковому

та професійному інтересу. Активність як індивідуально&особистіс&

на і професійно&результативна характеристика, в свою чергу, впли&

ває на формування освітнього потенціалу професійного середови&

ща як системи умов та системи взаємодії певної кількості суб’єктів

професійної діяльності [6].

Розвивальна роль професійного освітнього середовища при

активній позиції самого соціального працівника у засвоєнні спосо&

бів професійного буття виявляється в удосконаленні таких елемен&

тів структури особистості, як: світогляд, самосвідомість, самооцін&

ка; принципи, якими керується соціальний працівник у своїй

професійній діяльності; спрямованість професійних потреб та інте&

ресів; здатність до творчої діяльності, творчого самовираження та

самореалізації; культура професійно&особистісного самовизна&

чення [5].

Пріоритетним принципом організації професійного освітнього

середовища є узгодженість позицій та смислів діяльності всіх

суб’єктів процесу професійної діяльності. Основними характери&

стиками професійного освітнього середовища є цілісність, авто&

номність, відкритість — в результаті це стає орієнтирами у профе&

сійному розвиткові соціального працівника. Можна виділити такі

основні функції професійного освітнього середовища:
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1. Інформаціно&навчальна  — відбувається постійне розширен&

ня та заглиблення знань соціального працівника в галузі теорій та

методів професійної діяльності. 

2. Консультаційна — у процесі осмислення професійного досві&

ду і самоосвітньої діяльності соціальні працівники можуть  обгово&

рити з колегами всі професійні проблеми, які в них виникають. 

3. Організаційно&комунікативна — спрямована на задоволення

потреби соціальних працівників у професійному спілкуванні, обмі&

ні досвідом.

4. Мотиваційно&стимулююча — активізація бажання професій&

ного  самовдосконалення.

5. Ціннісно&організаційна — актуалізація цінностей і концепту&

альних основ професійної діяльності соціальних працівників [6].

Ще одним із важливих аспектів організації професійного освіт&

нього середовища є створення відносин співтворчості. Професійне

освітнє середовище пов’язано з творчим розкріпаченням, це систе&

ма відносин, які розвивають, і власне відносини, які розвиваються.

Необхідною умовою є принцип психологічної рівності позицій учас&

ників. Мається на увазі ситуація всесторонньої взаємодії. Важливим

є створення такого характеру взаємодії, яка спонукає до творчого до&

слідження досвіду, спрямовує до самосвідомості, саморозвитку [12].

Підбиваючи невеликий підсумок, можна стверджувати, що про&

фесійне освітнє  середовище надає змогу у колегіальному оточенні

обговорювати та знаходити  шляхи вирішення професійних про&

блем, які виникають під час здійснення професійної діяльності.

Загалом професійне освітнє середовище надає можливість соціаль&

ним працівникам виконувати такі напрями роботи, як: експертиза

професійної діяльності; прогнозування професійної діяльності;

моделювання професійної діяльності; проектування та планування

професійної діяльності. 

Створення професійного освітнього середовища — не єдиний

метод вирішення професійних проблем соціальних працівників.

Слід назвати такі форми групової роботи, як групи зустрічей, групи

взаємопідтримки або самокеровані групи, соціально&психологічні

тренінги, тренінги особистісного зростання, групова психотерапія,

тренінги тренерів та супервізорські групи. Усі перераховані форми

групової роботи тим чи іншим чином надають змогу спеціалістам

аналізувати та вирішувати виникаючі професійні проблеми, завдя&

ки методам, які лежать в основі кожної з форм групової роботи. Ство&

рення даного середовища допомагає всебічному охопленню всіх
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сфер професійної діяльності соціальних працівників і з викори&

станням їх особистісного потенціалу сприяє вирішенню виникаю&

чих професійних проблем. Професійне освітнє  середовище являє

собою зовсім нову концепцію вирішення професійних проблем

завдяки  створенню системи умов розвитку особистості, яка від&

криває останній можливість самодослідження і самокорекції

соціально&психологічних і професійних ресурсів [3]. Основною

умовою дослідники  називають наявність повної (цілісної) групової

рефлексії, як умови розвитку особистісного творчого потенціалу та

рефлексивної здатності для кожного учасника, завдяки чому відбу&

вається цілеспрямована зміна свідомості особистості за допомогою

рефлексивної технології [11].

Процес становлення професійного рефлексивного середовища

можна представити як послідовність таких дій:

— аналіз і співвіднесення потреб у нових знаннях та вміннях

у спеціалістів, у даному разі соціальних працівників, і можливостей

їх навчитися;

— закономірне виникнення протиріччя між потребами і можли&

востями; включення механізмів рефлексії як засобу подолання

розумової кризи; 

— побудова навколо себе рефлексивного середовища — від усві&

домлення себе в середовищі до перетворення середовища через

використання рефлексивних форм діяльності.

Загалом можна зазначити, що рефлексивний характер профе&

сійного середовища — це певна система умов розвитку професіона&

ла, яка відкриває перед ним можливості самодослідження і самоко&

рекції соціально&психологічних і професійних ресурсів [7].

Отже, основним механізмом функціонування професійного

освітнього середовища є групова рефлексія. Рефлексія в її тради&

ційному філософсько&психологічному розумінні — це здатність

зосередитися на позиції спостерігача, дослідника або контролера

стосовно свого тіла, своїх дій, своїх думок. Г. П. Щедровицький за&

значає, що рефлексія є важливим моментом у механізмах розвитку

діяльності, від якої залежать всі без винятку організовані діяльно&

сті, у тому числі сенс текстів і значення окремих знаків і виразів.

Рефлексія розглядається у контексті діяльності і з точки зору за&

собів теорії діяльності, при цьому важливими видаються такі

аспекти: 1) рефлексія як процес і особлива структура у діяльності;

2) рефлексія як принцип розгортання схем діяльності. Г. П. Щедро&

вицький стверджує, що функція рефлексії полягає в тому, щоб

й формування особистості людей з інвалідністю Розділ IІI



144

побудувати якісно нову діяльність, виділивши в ній якісь нові утво&

рення, які могли б слугувати засобами побудови нових процесів

діяльності. При цьому опис діяльності надає змогу виділити

рефлексивні дії та операції, а також конструювати засоби і техніки

їх застосування на практиці (способи використання засобів). Цен&

тральним поняттям тут виступає схема так званого «рефлексивного

виходу».  Індивід виходить з колишньої позиції діяча та переходить

у нову позицію — зовнішню, по відношенню як до минулих вико&

наних дій, так і по відношенню до майбутньої діяльності, яка про&

ектується [10]. Рефлексія виявляється в рефлексивній позиції, яка

відрізняється від позицій мислення і розуміння — як різних спосо&

бів організації самого миследіяння. Існують чотири стандартні спо&

соби послідовного рефлексивного виходу: 

1) якщо індивід стикається  з проблемною ситуацією у мисле&

діянні, яка не може бути вирішена наявними засобами, він входить

у рефлексивну позицію. Крім того, можна використати  експертне

знання; 

2) якщо після першого рефлексивного виходу індивід не зміг

вирішити проблему, він здійснює рефлексивний вихід в комуніка&

цію, тобто в колективну миследіяльність з приводу проблеми; 

3) якщо після другого рефлексивного переходу він не вирішив проб&

леми, він здійснює  рефлексивний вихід у мислення та розуміння;

4) якщо після третього рефлексивного виходу проблему не вирі&

шено, він здійснює рефлексивний вихід у «мову». 

Узагальнюючи роль і місце рефлексії, можна окреслити її такі

характеристики: рефлексія є проявом високого рівня розвитку  про&

цесів мислення; рефлексія дає індивіду  змогу свідомо регулювати,

контролювати своє мислення як з позиції його змісту, так і з позиції

його засобів; рефлексія є фактором продуктивності діяльності

мислення; рефлексія допомагає «увійти» у процес вирішення задачі

іншого індивіда, обміркувати його, «зняти» зміст, у разі необхідності

внести корекцію чи стимулювати новий напрям вирішення.

Загалом можна виділити такі типи рефлексії:

— ситуативна рефлексія (виступає у вигляді мотивувань та само&

оцінювання і забезпечує безпосереднє залучення суб’єкта у си&

туацію, усвідомлення її елементів, аналіз того, що відбувається

у даний момент, тобто відбувається рефлексія «тут і тепер»);

— ретроспективна рефлексію (застосовується для аналізу й оці&

нювання результатів вирішення проблеми, рефлексивна

робота, спрямована на більш повне усвідомлення, розуміння

та структурування отриманого в минулому досвіду);
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— перспективна рефлексія (включає в себе роздуми щодо по&

дальшої діяльності, уявлення щодо діяльності, планування,

вибір найефективніших засобів використання методів і техно&

логій діяльності) [4].

Об’єктом аналізу може виступати:

— усвідомлення себе як професіонала (форма рефлексії, яка без&

посередньо впливає на сферу сенситивної здібності людини);

— рефлексія образу діяльності (аналіз теорії та методології вико&

ристання методів і технологій, які застосовує спеціаліст у своїй

професійній діяльності);

— рефлексія професійної діяльності (форма рефлексії, яка

включає фіксацію рівня свого професійного розвитку та само&

розвитку, що виявляється у здатності спеціаліста займати ана&

літичну позицію по відношенню до власної професійної

діяльності) [7].

Використання технології групової рефлексії у професійному

освітньому  середовищі вирішує такі завдання: 

— забезпечення усвідомленого ставлення соціального праців&

ника до професійної діяльності, яке детермінує продуктивні

й інноваційні якості творчого мислення;

— вплив на рівень професіоналізму,  що виявляється у здатності

соціального працівника до постійного особистісного та про&

фесійного самовдосконалення та творчого зростання на під&

ставі самоаналізу та саморегуляції;

— підвищення продуктивності вирішення професійних проблем;

— сприяння профілактиці професійного вигорання, професій&

ної кризи.

Одним з ефективних засобів розвитку особистісної рефлексії

у рефлексивному середовищі є формування в соціальних працівників

продуктивної особистісної позиції по відношенню до себе і пошу&

ку вирішення проблемних ситуацій в професійній діяльності. Дру&

гим засобом є здійснення спеціальних форм рефлексивно&акмео&

логічного впливу, що спрямовано на інтенсивний саморозвиток,

набуття професійної компетентності. Третій засіб полягає у вико&

ристанні таких видів рефлексії, як самоспостереження, самоаналіз,

самооцінка і самоконтроль. Четвертий — це вимога до наявності

спеціальних знань по спеціалізації, робота над створенням цілісної

картини свого власного стилю діяльності [1].

Технологія групової рефлексії є сукупністю прийомів та засобів,

які сприяють розвитку особистісного творчого потенціалу та рефлек&

сивного ставлення до власних почуттів і професійної діяльності [8].
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Основною метою використання технології групової рефлексії у про&

фесійному освітньому середовищі як механізму його функціонування

є сприяння усвідомленню соціальними працівниками професійних

проблем, які виникають у ході здійснення їхньої професійної діяль&

ності [9]. До того ж, дана технологія спрямована на роботу з екзистен&

ційними феноменами, смислами, цінностями; здійснення психоло&

гічно безпечної діагностики вмінь і навичок та використання

отриманих результатів для професійного самовдосконалення; розви&

ток творчої унікальної особистості. У загальному вигляді використан&

ня технології групової рефлексії у створенні професійного освітнього

середовища має такий вигляд: 

Блок І. Підготовка.

Етап 1. Діагностика індивідуально&психологічних особливостей

соціальних працівників.

Етап 2. Організаційний (опис та пояснення соціально&психоло&

гічної технології групової рефлексії; матеріально&технічна підго&

товка програми проведення груп підтримки).

Етап 3. Встановлення правил групи.

Блок ІІ. Функціонування групи.
Етап 4. Постановка проблеми (виділення та структурування

проблем, які виникають у соціальних працівників під час здійснен&

ня їхньої професійної діяльності).

Етап 5. Усвідомлення проблем (рефлексія професійних проб&

лем, що виникають під час здійснення професійної діяльності).

Етап 6. Завершення функціонування групи — підбиття підсумків

діяльності (на підставі сформованих уявлень про альтернативи

вирішення професійних проблем) та перспективи подальшої роботи.

Аналіз та усвідомлення професійних проблем відбувається зав&

дяки переліку рефлексивних питань, які були сформульовані відпо&

відно до визначених професійних проблем, що виникають у про&

фесійній діяльності. Дані рефлексивні питання надають змогу

соціальним працівникам сформувати чіткий образ професійної

проблеми відповідно до наступних кроків: визначення що є профе&

сійною проблемою > як виявляється професійна проблема та як
впливає на соціального працівника та його професійну діяльність

> чому виникає дана професійна проблема > яким чином можна

вирішити дану професійну проблему.

Висновки. Загалом організація професійного освітнього середо&

вища детермінує професійний розвиток соціальних працівників, тим

самим забезпечуючи побудову індивідуального освітньо&рефлексив&
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ного процесу як процесу присвоєння і створення суб’єктивно ново&

го знання, а також способів його отримання в умовах формування

психологічних механізмів професійного самовдосконалення і само&

актуалізації. Головною метою формування професійного освітнього

середовища та інших методів групової роботи є формування рефлек&

сивної позиції соціальних працівників у структурі їхньої професій&

ної діяльності. Під рефлексивною позицією у даному контексті

розуміється здатність виокремлювати різноманітні компоненти про&

фесійної діяльності та «професійного Я» для усвідомлення діяльно&

сті як багатогранної та складної структури, що й надає можливість

у подальшому часі ефективніше здійснювати планування, програму&

вання та проектування власної професійної діяльності.

Рассмотрены концепция создания профессиональной образователь'
ной  среды для социальных работников, ее функции, особенности и про'
цесс становления. Описан основной механизм функционирования  про'
фессиональной среды — рефлексию  (групповую и индивидуальную),
а также способы ее развития. Представлен проект технологии соз'
дания профессиональной образовательной среды.

Ключевые слова: профессиональная образовательная среда,

рефлексия, технология групповой рефлексии. 

The article shows a concept of creating the professional educative envi'
ronment for social workers, its functions, features, and the process of beco'
ming. The basic mechanism of professional environment functioning —
reflection (group and individual) and ways of its development is described.
The technology project of   the professional educative environment and its
creation is presented. 

Key words: professional educative environment, reflection, technology

of group reflection.
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кандидат психологічних наук, доцент

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

Розглядаються можливості підвищення продуктивності навчання
через створення психофізіологічної основи стану студента. 

Ключові слова: продуктивність навчання, рухова дія, установка,

образ, психофізіологічна основа, функціональна асиметрія.

Актуальність. У вищих навчальних закладах (ВНЗ) рухова актив&

ність в усіх її проявах  повинна сприяти професійній підготовці

фахівців. Рухова активність надає студентам можливість отримати

знання про дію фізичних вправ на організм і набути умінь і навичок

самоконтролю при проведенні самостійних занять. 

Рухова діяльність не тільки вирішує завдання фізичної підготов&

ки майбутніх фахівців, але й впливає на становлення їхніх приклад&

них психічних, психомоторних здібностей, створює психофізіоло&

гічну основу потрібної працездатності у навчанні. 
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Продовжуючи дослідження психомоторного розвитку студентів, ми

виходили із загальнопсихологічних концепцій, зокрема: Г. С. Костюка

про психічний розвиток особистості, який є насамперед саморозвитком

унаслідок боротьби внутрішніх суперечностей; С. Д. Максименка про

структуру особистості, де вона є результатом, умовою й фактором її ста&

новлення та розвитку; М. О. Бернштейна про фізіологію активності;

В. В. Клименка про психологію рухової діяльності; О. М. Кокуна про

адаптаційні можливості людини у психофізіологічному забезпеченні

своєї діяльності; О. Р. Малхазова про управління руховою діяльністю.

Об’єкт дослідження — практично здорові студенти вищих нав&

чальних закладів.

Предмет дослідження — можливості підвищення продуктивності

навчання студента через створення психофізіологічної основи

стану його організму. 

Мета — провести аналітичний розгляд можливостей підвищен&

ня продуктивності навчання студента завдяки створенню психофі&

зіологічної основи стану його організму.

Гіпотеза дослідження — передбачалося, що створити психофізіо&

логічну основу стану організму для підвищення продуктивності

навчання можливо в результаті:

— формування відповідних смислових і моторних установок

перед виконанням рухових дій, що надасть можливість привести до

стану готовності змістовну і виконавчу складові діючої людини;

— постановки рухових завдань з урахуванням індивідуального

профілю функціональної асиметрії кожного конкретного студента;

— формування відповідного образа майбутньої дії як регулятора

самоорганізації й самоналаштування рухів у процесі їх виконання. 

Найдієвішим способом підвищення продуктивності навчальної

діяльності студентів є, на наш погляд, формування її психофізіоло&

гічної основи, що може виглядати як установка [7].

У психології рухової активності установка — це готовність люди&

ни до психомоторної дії. Установка утворюється під час зіткнення

двох чинників — потреб людини і ситуації задоволення потреб,

визначаючи спрямованість проявів її психіки та поведінки [3; 4]. 

Загальну психологічну теорію установки розробив Д. М. Узна&

дзе [10], який експериментально довів наявність загальнопсихоло&

гічної готовності до реалізації актуальної у даній ситуації потреби

(так звана актуальна установка), а також визначив закономірності

закріплення такої готовності при неодноразовому повторенні

ситуацій, які надають змогу задовольняти ту чи іншу потребу (так

звана фіксована установка). За Д. М. Узнадзе, установку можна
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розглядати як стан готовності до певної активності, спрямованої на

задоволення певної потреби.

Розглядаючи установку як одне з центральних психологічних

понять, виокремлюють ієрархічну систему схильності до діяльності

на різних рівнях регуляції поведінки у вигляді неусвідомлюваних

найпростіших установок стосовно найпростіших ситуацій та об’єк&

тів, а також складніших соціальних установок, що регулюють

соціальні вчинки.

Як пояснювальний принцип вивчення психічних явищ, уста&

новка розроблена Д. М. Узнадзе і його школою [А. С. Прангішвілі,

І. Т. Бжалава, В. Г. Норакідзе та ін.], якими експериментально дове&

дено наявність загальнопсихологічної готовності до реалізації акту&

альної в даній ситуації потреби (так звана актуальна установка) та

виявлено закономірності закріплення такої готовності при неодно&

разовому повторенні ситуацій, які надають змогу задовольняти

дану потребу (так звана фіксована установка). За Д. М. Узнадзе [10],

установка, акумулюючи минулий досвід, опосередковує стиму&

люючу дію зовнішніх розумів і врівноважує відношення суб’єкта

до середовища. Д. Н. Узнадзе подолав методологічну обмеженість

інтроспективної психології та біхевіоризму і розвинув уявлення про

установку як «цілісну модифікацію суб’єкта», його готовності до

сприйняття майбутніх подій і здійснення дій у певному напрямі,

що є основою його вибіркової діяльності. 

Як вже зазначалося, установка виникає при «зустрічі» двох чин&

ників — потреби і ситуації задоволення потреб, що й визначає

спрямованість будь&яких проявів психіки і загалом поведінки су&

б’єкта. Установки регулюють широкий спектр усвідомлюваних і не&

усвідомлюваних форм психічної діяльності людини.

Проведені численні дослідження сприйняття людиною різних

предметів і явищ (сприйняття об’єму, тиску, слухове сприйняття,

освітлення, кількості предметів) виявили аналогічні феномени

ілюзії. «Слід відмітити, що в цих дослідах, як і в попередніх, ми

маємо справу з ілюзіями як протилежного, так і симетричного

характеру: найчастіше зустрічаються ілюзії, які зводяться до того,

що випробовуваний оцінює предмети критичного досвіду, тобто

одні і ті ж експериментальні подразники сприймають як неоднако&

ві, а саме: роздратування з того боку, з яким в попередніх дослідах

він отримував сильніше враження тиску, він розцінює як слабкіше

(ілюзія контрасту). Але буває, за певних умов, що замість контрасту

виникає феномен асиміляції, тобто тиск здається сильнішим саме
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в тому напрямі, в якому і в попередніх дослідах діяло інтенсивніше

роздратування» [10, с. 146].

Д. М. Узнадзе підкреслював, що в усіх дослідах (які стали відомі

під назвою ілюзії ваги) ми маємо справу з одним і тим самим яви&

щем: всі вказані ілюзії мають один і той самий характер — усі вони

виникають в аналогічних умовах. Звідси можна зробити висновок,

що всі вони є різновидами одного і того самого феномену. Причому

вирішальне значення в цьому процесі, очевидно, мають попередні

експозиції людини. При повторній їх пропозиції у випробовуваного

виробляється своєрідний внутрішній стан, на основі якого відбу&

вається підготовка до сприйняття подальших експозицій.

Можна стверджувати, що в результаті попередніх дослідів у ви&

пробовуваних формується стан, який є чинником цілком дієвим,

цілком справжнім, таким, що спрямовує і визначає зміст нашої сві&

домості. І це при тому, що сформований стан жодним чином не

можна назвати свідомим. «Правильніше за все було б назвати цей

стан установкою суб’єкта, і це тому, що, по&перше, це не частковий

зміст свідомості, не ізольований психічний зміст, який протиста&

вляється іншому змісту свідомості і вступає з ним у взаємини,

а певний цілісний стан суб’єкта; по&друге, це не просто що&небудь

зі змісту його психічного життя, а момент його динамічної визначе&

ності. І нарешті, це не якийсь частковий зміст свідомості суб’єкта,

а цілісна спрямованість його в певний бік на певну активність.

Словом, це, радше, установка суб’єкта як цілого, ніж яке&небудь

з його окремих переживань, — його основна, його початкова реак&

ція на дію ситуації, в якій йому доводиться ставити і вирішувати

завдання» [10, с. 149].

Для докладнішого вивчення установки доцільно спостерігати за

нею тривалий час. Для цього важливо зафіксувати, закріпити її

в необхідному ступені. Цій меті слугує повторна пропозиція випро&

бовуваному експериментальних подразників. Установку, яка вини&

кає в результаті цих дослідів, прийнято називати фіксованою уста&

новкою.

«Підбиваючи підсумки сказаного, ми можемо стверджувати, що

розкриті нами феномени найнедвозначнішим чином вказують на

наявність у нашій психіці не тільки свідомих, але й досвідомих про&

цесів, які, як з’ясовується, ми можемо характеризувати як царину

наших установок» [10, с. 158]. 

Залежно від того, на який об’єктивний чинник діяльності спря&

мована установка (мотив, мета, умова діяльності), виділяються три

й формування особистості людей з інвалідністю Розділ IІI



152

ієрархічні рівні регуляції діяльності — це рівні смислових, цільових

і операційних установок. Смислова установка відображає ставлен&

ня, що виявляється в діяльності особи, причому до тих її об’єктів,

які мають особистісний сенс. Смислові установки особи за похо&

дженням похідні від соціальних установок. Смислові установки

містять інформаційний компонент (погляди людини на світ і образ

того, до чого людина прагне), емоційно&оцінний (антипатії і сим&

патії стосовно значущих об’єктів), поведінковий компонент

(готовність діяти стосовно об’єкта, який має особистий сенс). 

За допомогою смислових установок індивід залучається до систе&

ми норм і цінностей даного соціального середовища (інструменталь&

на функція), вони допомагають зберегти статус&кво особи в напру&

жених ситуаціях (функція самозахисту), сприяють самоутвердженню

особи (ціннісно&експресивна функція), виражаються в прагненні

особи привести в систему особистісні сенси знань, норм, цінностей,

що містяться в них (пізнавальна функція). Виникнувши в конкрет&

ній діяльності, вони можуть виявитися при зустрічі особи із схожими

значущими об’єктами і визначати її поведінку в широкому колі схо&

жих ситуацій. Такі смислові установки стають узагальненими уста&

новками і перетворюються на риси вдачі людини. На відміну від

цільових і операційних установок, що змінюються в ході навчання

під впливом мовних дій, інструкцій, зміна смислових установок зав&

жди зумовлена зміною самої діяльності суб’єкта [11].

Саме операційна установка має місце під час вирішення завдан&

ня на основі врахування умов наявної ситуації та імовірнісного

прогнозування цих умов, поведінки, що спирається на минулий

досвід, в подібних ситуаціях. Вона виявляються в стереотипності

мислення, комфортності особи і т. п. Психофізіологічні механізми,

які реалізовують різні операційні установки, виявляються в загаль&

ному тонусі організму, що виражає позу суб’єкта загалом, певне

попереднє налаштування в сенсорній і моторній площинах (саме

в м’язовій системі), що передує розгортанню тих або інших спосо&

бів здійснення дії, зокрема й рухової дії [5; 7; 11].

Можливі пошук і використання інших механізмів соціально&

психологічної та психофізіологічної адаптації. До них можна відне&

сти вивчення адаптаційних можливостей осіб із різним профілем

функціональної асиметрії [7].

У психології і психофізіології останній час є характерним поява

низки досліджень, які зачіпають взаємозв’язок різних за складні&

стю психічних проявів і біологічно зумовлених функціональних
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асиметрій. Функціональна асиметрія виявляється практично в усіх

парних органах людини, як у переважно чутливих (зорова і слухова

системи), так і у виконавчих (кисті рук, руки загалом та ін.). Такий

розподіл носить доволі умовний характер, оскільки, наприклад,

кисть руки людини виконує одночасно сенсорні (джерело інфор&

мації) і виконавчі (власне робочі) функції.

Комплекс фенотипових, тобто тих, що природно проявляються,

ознак людини становить його індивідуальний профіль функціональ&

ної асиметрії. Дослідження деяких вчених [1; 6; 7; 12] частково ствер&

джують, а більшою мірою обґрунтовано припускають тісну залеж&

ність характеру психічних, психофізіологічних і психомоторних

проявів, зокрема адаптивних, процесів, від індивідуального профілю

функціональної асиметрії людини. Причому сюди можна віднести

вельми широкий спектр: від простих сенсорно&перцептивних проце&

сів до характерологічних властивостей особи, що закумульовано вия&

вляються в професійній діяльності. Дуже перспективною, на наш

погляд, виглядає ідея взаємозв’язку індивідуального профілю функ&

ціональної асиметрії людини і схильності до різних груп захворювань.

Найбільш розробленими є фенотипові ознаки, що відображають

особливості зорової системи, верхніх кінцівок людини, слуху. Роз&

роблені досить повні і надзвичайно прості в реалізації методики

визначення асиметрії вказаних сенсорних і сенсомоторних систем

організму людини.

Основне навантаження під час навчання і вдосконалення рухо&

вої дії припадає на опорно&руховий апарат, м’язову систему.

Сприйняття рухів, осмислення, запам’ятовування і оволодіння ни&

ми базується на інформації м’язового відчуття. 

М’язове сприйняття надає інформацію про всі події, що відбува&

ються під час рухів в ході їх виконання. Це дало підставу І. М. Сєче&

нову висунути гіпотезу про те, що чуттєве відображення дій стано&

вить основу для формування розумового процесу, а психічні

процеси розглядати в робочих рухах не тільки як пускові сигнали

для початку дії, а й як зліпки, еталони, мірки і зразки, відповідно до

яких відбувається активне регулювання рухів [9]. 

Унікальність людського руху, на відміну від рухів машин, апара&

тів та інших механізмів, полягає в тому, що в людини органи руху

оснащені водночас і «моторами», і «чуттєвими» датчиками. 

М’язова система виконує дві функції: здійснює роботу і відчуває

саму себе кожної миті під час цієї роботи. Відчуття свого тіла в рухах

відгукуються механічними діями на рецептори (подібно до того, як

й формування особистості людей з інвалідністю Розділ IІI
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у дії електромагнітних хвиль довжиною від 400 до 800 Ггц в очах від&

бивається структура реальних процесів, що об’єднуються під

загальною назвою «світло»). У відображенні положення тіла в про&

сторі вирішальну роль відіграє чутливість, що забезпечується робо&

тою мозочка і пов’язаного з ним завитка зі спіральним органом

(переддверно&улиткового органа). 

Сприйняття власних рухів тісно пов’язано із зором. Істотною

складовою автоматизації руху є перехід від зорового контролю до

контролю за показниками м’язового відчуття, до виконання рухів

«наосліп». Зорово&рухова регуляція рухів — необхідна умова почат&

кового навчання, проте на певному рівні вона стає обмеженням. 

Розглянемо, для прикладу, виконання студентами стрибка в дов&

жину з розбігу. Прицілюючись до бруска для відштовхування, під

час навчання  студенти часто промахуються замість того, аби дові&

ритися м’язовому відчуттю рухів і запам’ятати просторовий ритм

розбігу, який успішніше веде контроль рухів розбігу, ніж зорова

оцінка відстані. М’язова система як орган пізнання і орган руху має

ще одну відмітну особливість. Кожне відчуття рухів, будучи цілісним

за своєю природою в часі, складається з двох інформацій, які, як

і в разі зорово&рухової регуляції, можуть приховувати одна одну,

маскувати регулюючу інформацію [2].

З одного боку, відображаються фізичні властивості рухів, умови

дії і обстановки, в якій вони здійснюються, а з іншого — інформа&

ція про стан м’язової системи, її рецепторів, закладених у мускулах,

сухожиллях і зв’язках про стан організму загалом. 

Таким чином, засвоєння рухів пов’язано з їх сприйняттям, осмис&

ленням, закріпленням і використанням під час виконання цілісної дії. 

Розглянемо процес сприйняття рухів і дій. 

Сприймати самого себе в рухах означає отримувати водночас

інформацію про розташування і взаємне переміщення близько

200 кісток, створюючи жорстку основу нашого тіла, отримувати інфор&

мацію майже від 600 м’язів, що пов’язують тіло в єдину цілісність. 

Процес сприйняття підпорядковується своїм законам, що нада&

ють змогу орієнтуватись і в самому собі, і в навколишньому середо&

вищі. Приходить це не відразу, а завдяки відповідному навчанню. 

Успішне сприйняття студентом власних досягнень зумовлюєть&

ся цілісністю, осмисленням, метричністю, вибірковістю, констант&

ністю, наочністю і перцепцією. 

Сприйняття, образ і дія тісно взаємопов’язані. Образ — не лише

продукт дії, його відображення, але й безпосередній її регулятор [2].
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Процес сприйняття — це активність по тому, що «промацує», по

обстеженню, розпізнаванню фізичних властивостей рухів через їх образ. 

Baжливе значення під час засвоєння рухів має структура сприй&

няття відношень елементів в цілісності або фізичних властивостей

рухів і цілої дії. Зміна одного з елементів зрідка істотно позначаєть&

ся на сприйнятті цілого [13].

Активність сприйняття рухів за вибраними фізичними їх власти&

востями переходить у процес уваги. Увага виявляється всередині

сприйняття, мислення і уявлення — як активність, спрямована на

пізнання предмета. 

Увага — процес двосторонній, це організовано і цілеспрямовано

сфокусована активність, що має сенсорне завдання, і її сенс орієн&

тований на наочну властивість рухів. 

Важливою умовою позитивного вирішення проблеми вибору

оптимальної, раціональної форми рухів є два фактори: 

1) універсальність і здатність активно будувати форму і траєкто&

рію всіх своїх рухів за формою іншого предмета і запам’ятовувати

весь зміст дії; 

2) здатність відкривати серед безлічі можливих рухів ті, які за

реальним складом відповідають справжній природі дії. Чим більше

варіантів однієї і тієї ж дії здатен виконати студент, тим досконалі&

шим є його мислення, тим швидше він знайде природну форму.

Зрозумівши спосіб своєї дії, він здатен перебудовувати свою дію,

обираючи найкращі варіанти. Та для цього йому належить освоїти

способи психічного відображення рухів. 

Психічне відображення — це двосторонній обмін інформації під

час регулювання рухів. Один бік цього npоцесу пов’язаний із фор&

муванням змісту відображення, інший — це зворотний процес вті&

лення акту свідомості в систему рухів для її навмисного регулюван&

ня або зміни. 

М’язова сенсорна система під час виконання дії відображає

фізичні властивості рухів, знімаючи з них зліпки й еталони. 

До складу психічного відображення входить низка образів.

Образ сприйняття будується такими розумовими операціями, як

виявлення, розрізнення та пізнання. Це надає можливість виділити

цілісну сенсорну фігуру рухів із сенсорного фону. 

Образ&енграма є в трьох відносно самостійних формах, кожна

з яких може впливати на регуляцію рухів. 

Послідовний образ рухів, свіжий слід від щойно виконаної дії

зберігається недовго або його інформація переходить в довготривалу
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моторну пам’ять. Енграми рухів, що зберігаються в пам’яті, при

високому рівні енергопотенціалу, можуть активізувати інтуїцію,

відкриваючи оптимальні способи вирішення рухового завдання. 

Образ&регулятор можна уявити у вигляді програми матриці, що

фіксує всю інформацію за сенсорним коригуванням рухів. Для

образу&регулятора характерні процеси самоорганізації та самона&

лаштування рухів під час їх виконання. 

Образ&спогад має певні особливості. Якщо в моторному сприй&

нятті не виділені і не осмислені наочні властивості рухів, то нав&

мисно пригадати їх неможливо. Зміст рухів, опрацьований думкою

як цілісність, згадується краще, ніж її окрема деталь. 

Знання змісту психомоторної підготовки, її основних напрямів

надасть можливість розробити конкретні програми такої підготов&

ки і значно підвищити психологічний і руховий потенціал (по суті —

це інформаційно&енергетичний потенціал) студентів і майбутніх

фахівців [8]. 

У своїй більшості  професійні здібності і навички значно ефектив&

ніше розвиваються і реалізуються в тому разі, якщо вони є своєрідни&

ми аналогами різноманітних фізичних вправ. Спеціально дібрані

вправи надають змогу виховувати психомоторні здібності, які, у свою

чергу, сприяють підтримуванню високої професійної працездатності. 

До психомоторного розвитку студента, виховання найважливіших

психомоторних якостей засобами рухової активності можна віднести: 

— виховувати здатність дозувати м’язові зусилля краще за все на

тлі високої готовності виконувати фізичні вправи (найліпше після

загальної і спеціальної розминки); 

— для розвитку здатності дозувати різне силове напруження

використовують фізичні вправи з диференційованим м’язовим

зусиллям. Ефективними можуть стати вправи з ігрових видів спор&

ту, легкої атлетики, плавання, гімнастики. Кількість повторень

вправи або її тривалість визначаються часом збереження правиль&

ної техніки виконуваної вправи. 

Найефективнішими засобами виховання здатності дозувати

м’язові зусилля є: 

— стрибки вгору з напівприсіду на задану висоту; 

— різноманітні стрибки на задану відстань;

— кидки різних снарядів (зокрема, легкоатлетичного ядра на

певну відстань); 

— прояв заданого зусилля за допомогою кистьового динамоме&

тра без зорового контролю (зусилля в 75, 50, 25% від макси&
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мально можливого) індивідуально для кожного студента за

участю поперемінно правої і лівої рук;

— ведення м’ячів різної маси і діаметра зі збереженням заданої

висоти відскоку м’яча; 

— ведення баскетбольного м’яча зі зміною висоти відскоку; 

— почергові кидки в кільце м’ячів різної ваги та розміру (баскет&

больного, волейбольного і гандбольного м’ячів); 

— пробіжка відрізків різної довжини на заданий час і різними

способами (звичайним бігом, спиною вперед, приставними

кроками, з певною кількістю обертань та ін.); 

— плавання на дистанції 25, 50, 100 м на заданий час (75, 50, 25%

від найкращого часу для кожного студента). 

Для розвитку суб’єктивного еталона відчуття часу доцільно

використовувати різні вправи із завданням відтворити якийсь про&

міжок часу (10 секунд, 1 хвилина та ін.). При цьому слід домогтися

того, аби студент прагнув розвинути відчуття часу як у відносно

пасивному стані, так і при виконанні тих або інших вправ без спе&

ціальної фіксації часу, без зорового контролю. 

Ось зразковий перелік вправ, які сприяють розвитку суб’єктив&

ного відчуття часу: 

— визначення і фіксація за електронним секундоміром за зав&

данням викладача або партнера певних проміжків часу: від 10 се&

кунд до 1 хвилини (випробування потрібно виконувати без зорового

контролю за ходом часу) з подальшим виявленням використаного

способу оцінювання перебігу часу; 

— пробіжка звичайним бігом дистанцій різної довжини: від 100

до 3000 м з подальшим суб’єктивним визначенням витраченого

часу і звіренням з об’єктивними показниками секундоміра;

— визначення і фіксація заданих проміжків часу при внесенні

«збиваючих» факторів (перешкод) послідовно на різні сенсорні

системи; 

— виконання того ж самого завдання, але при внесенні «зби&

ваючих» факторів на декілька сенсорних систем (зорову, слухову,

тактильну); 

— пропливання дистанцій від 25 до 400 м з подальшим визна&

ченням витраченого часу.

Засобів розвитку суб’єктивного відчуття часу надзвичайно бага&

то — тут величезні можливості для творчості як для викладача (трене&

ра), так і для самого студента. Важливо тільки пам’ятати і спиратися

на основні принципи, за яких успішно реалізується рухова діяльність.
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Усі види рухової діяльності реально здійснюються як у часі, так

і в просторі. Тому також важливо розвивати здібності адекватно

сприймати просторову розміреність того об’єму, в якому здійсню&

ються всі рухові дії: найпростіші, складніші, поодинокі, підпоряд&

ковані командним інтересам та ін. 

Запропонуємо вашій увазі деякі з них. Отже, це:

— вправи на гімнастичних снарядах зі зміною амплітуди рухів

і темпу їх виконання; 

— оцінювання зором певної відстані (5–7–9 м і більше) і подаль&

ше пересування до наміченої відмітки із заплющеними очима

з подальшою фіксацією помилок (недоходу, переходу, відхи&

лення праворуч чи ліворуч); 

— кидки предметів різної ваги і габаритів на певну відстань

також із обов’язковою фіксацією помилок (недольоту, пере&

льоту, відхилення предмета праворуч, ліворуч), що дає підстави

після кожної вправи вносити необхідні корекції до зусиль, що

докладаються студентом, врешті, цей процес розвитку про&

сторової орієнтації проходитиме з більшою ефективністю; 

— пірнання у воду на певну відстань у довжину і глибину; 

— передача футбольного (баскетбольного, волейбольного) м’яча

на певну відстань; 

— визначення «на око» відстані між предметами з подальшим

вимірюванням його кроками, стопами, рулеткою; 

— оцінювання розмірів певної кількості ліній (5–7–9), що про&

понуються викладачем (партнером) по вертикалі, горизонта&

лі, діагоналі. 

Характерною особливістю навчальної діяльності (з позицій пси&

хофізіології) є доволі мала рухливість студента під час занять і те,

що рухова активність (радше, пасивність) припускає статичний

(ізометричний) режим роботи м’язових груп. Тому видається акту&

альним розвивати здатність переносити статичні навантаження,

протистояти гіподинамії. З цією метою пропонується використову&

вати вправи тривалого динамічного характеру і статичні вправи для

тих м’язових груп, які зазнають найбільшого навантаження як

у процесі навчання, так і в подальшій професійній діяльності.

Пропонується наступний орієнтовний перелік таких вправ: 

— тривала ходьба, біг, лижні гонки, їзда на велосипеді; 

— статичні вправи, що включають різноманітні стійки на лопат&

ках, голові, руках; «містки», передні і задні рівноваги у висях і упо&

рах на гімнастичних снарядах; елементи боротьби в стійці і в парте&
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рі; статичне напруження окремих м’язів рук, ніг, спини (тут слід

зазначити, що багато які з описаних вправ несуть не тільки суто

фізичне навантаження, а й мають  оздоровчу спрямованість); 

— вправи з тиском на нерухому опору (гімнастичні сходи, низь&

ку щаблину, бруси, стіну та ін.); 

— спеціальні динамічні вправи, які включають різноманітні

нахили з набивними м’ячами в руках, із штангою на плечах, подо&

лання опору гумового амортизатора, стрибки вгору з напівприсіду

і пpисіду, підняття і опускання прямих ніг у висі на щаблині, під&

няття й опускання тулуба лежачи на стегнах на лавці із закріплени&

ми ногами, обличчям вниз і вгору. 

Переважне навантаження на руки мають такі вправи: 

— виконання так званої верхньої передачі волейбольного м’яча; 

— ведення баскетбольного м’яча по черзі лівою і правою руками; 

— жонглювання одним — двома — трьома тенісними м’ячами; 

— ловіння однією і двома руками підкинутого вгору на різну

висоту баскетбольного м’яча; 

— балансування гімнастичної палиці у вертикальному положен&

ні на долоні, вказівному пальці; 

— обведення м’яча навколо себе, не сходячи з місця; 

— пересування за допомогою рук по похилих трапеціях; 

— кидки м’ячів у стіну з подальшим їх ловінням у положенні

стоячи на колінах, лежачи на животі; 

— плавання за допомогою лише рук способами «кроль на гру&

дях», «брас», «батерфляй». 

Комплекс вправ, орієнтованих на розвиток спритності пальців,

може включати: 

— жонглювання кульками для настільного тенісу; 

— ловіння за сигналом падаючої лінійки або іншого тонкого

довгого предмета; 

— балансування гімнастичною палицею, по черзі утримуючи її

на різних пальцях рук (правою і лівою); 

— зміна положення кистей за сигналом (мізинець лівої руки

переплести з великим пальцем правої руки). 

Розвиток спритності можна здійснювати такими вправами: 

— балансування на набивному м’ячі; 

— стрибки вгору із присіду з поворотом на 90° або 180°; 

— стрибки із присіду з торканням носками ніг кистей рук,

витягнутих уперед&вбік; 

— збереження рівноваги на рухомому майданчику (руки за спиною);
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— стрибки через закріплений і такий, що обертається вперед і на&

зад, обруч; 

— присідання зі штангою на витягнутих вгору руках. 

Комплекси вправ, орієнтовані на розвиток спритності окремих

частин тіла, краще проводити відразу після підготовчої частини

уроку, коли організм готовий до фізичного навантаження і втома

ще не настала. 

Вестибулярну стійкість і здатність зберігати рівновагу краще за все

розвивати за допомогою спеціальних вправ на рівновагу з ускладнених

умов. Perулярне тренування вестибулярного апарату протягом вже

трьох місяців підвищує вестибулярну стійкість на 50–60 % порівняно із

початковим рівнем, а досягнутий рівень її зберігається близько півроку.  

Розвивають відчуття рівноваги приблизно таким комплексом вправ: 

— рух приставними кроками, спиною вперед, з поворотами, із

заплющеними очима; 

— пересування в обмеженому просторі; 

— пересування на обмеженій опорі (колоді, лавці); 

— перенесення предметів на голові; 

— рівновага на одній нозі, руки вбік; 

— стійка на одній нозі з виконанням різних рухів руками; 

— «виштовхування» партнера з кола, з опорою на одну ногу,

руки за спиною. 

Розвиток вестибулярної стійкості: 

— нахили гoлoви ліворуч, праворуч, вперед, назад;

— кругові рухи головою в різні боки; 

— обертання тулуба ліворуч, праворуч; 

— перекиди вперед, назад; 

— обертання з переступанням ліворуч, праворуч; 

— виконання перекидів у поєднанні зі стрибками навколо вер&

тикальної осі; 

— вправи на батуті (стрибки, повороти, перекиди); 

— біг з різкими (за сигналом) зупинками і зміною напрямку бігу; 

— найрізноманітніші стрибки зі скакалкою; 

— підйом&переворотом на щаблині; 

— обороти сидячи верхи на щаблині; 

— підйом&розгином на щаблині: 

— великі обороти на щаблині; 

— перекиди вперед, назад при плаванні способом «кроль на грудях»; 

— повороти навколо повздовжньої осі після поштовху від борти&

ка басейну; 

— пірнання на глибину 3–4 м після перекиду вперед. 
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Перспективи розвитку подальших досліджень
Перспективи можуть бути в дослідженні аналогічних проблем із

студентами, які мають відхилення у стані здоров’я, зокрема опор&

но&рухового апарату.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що

створити психофізіологічну основу стану організму для підвищен&

ня продуктивності навчання можливо відповідною організацією

рухової активності студентів.

1. Привести до стану готовності змістовну і виконавчу складові

діючої людини можливо формуванням відповідних смислових

і моторних установок перед виконанням рухових дій. 

2. Урахування індивідуального профілю функціональної асиме&

трії кожного конкретного студента відкриває можливості для вико&

ристання природних здібностей щодо виконання тих або інших

рухових дій із більшою продуктивністю.  

3. Самоорганізації і самоналаштуванню рухів під час їх виконан&

ня можна допомогти формуванням відповідного образу майбутньої

дії як їх регулятора. 

4. Усе вищеперелічене надає можливість не тільки раціонально

виконувати ті або інші рухові дії, але й нагромаджувати енергопо&

тенціал як основу будь&якого виду діяльності студентів.

Рассматриваются возможности повышения продуктивности обу'
чения созданием психофизиологической основы состояния студента.

Ключевые слова: продуктивность учебы, двигательное действие,

установка, образ, психофизиологическая основа, функциональная

асимметрия.

Possibilities of increase of the productivity of teaching creation of the
psychophysiological basis of the state of student are examined in the article.

Key words: productivity of studies, motive action, setting, appearan&

ce, psychophysiological basis, functional asymmetry. 
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СОЦІАЛЬНО6ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ТЕХНО6
ЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ

АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ6ПЕРШОКУРСНИКІВ

Статтю присвячено питанням психологічного супроводу студентів
на етапі адаптації до ВНЗ. Дано визначення поняття психолого'педа'
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гогічного супроводу студентів. Запропонована програма соціально'
психологічного тренінгу ефективної адаптації для студентів'першо'
курсників.

Ключові слова: адаптація, адаптивний бар’єр, адаптивний потен'
ціал особистості, соціально'психологічна адаптація, соціально'психо'
логічний тренінг.

Навчання у вищому навчальному закладі для сучасної молодої

людини — один із найважливіших періодів її життєдіяльності,

особистісного зростання та становлення як фахівця з вищою

освітою. 

Проблема адаптації студентів&першокурсників як одна із важли&

вих загальнотеоретичних проблем і дотепер є традиційним предме&

том дискусій у психології.

Традиційно адаптація розуміється як процес пристосування до

змін навколишнього середовища. Неможливість упоратись із

новою життєвою ситуацією спричиняє певні труднощі у навчанні

та емоційний дискомфорт. 

Відповідні вікові періоди розвитку особистості є особливо склад&

ними у плані проходження адаптації. Це, в першу чергу, моменти

освоєння нового виду діяльності і включення в інше соціальне сере&

довище. Початок навчання у ВНЗ — один із таких періодів. 

Аналізу труднощів адаптації до навчання у ВНЗ присвячені

численні роботи з психології.

С. Г. Рудакова, зокрема, при дослідженні означеної проблеми [3]

доходить висновку, що інтенсивність адаптаційних процесів визна&

чають три параметри: 1) рівень актуального розвитку особистості;

2) труднощі навколишнього середовища; 3) рівень особистої актив&

ності і цілеспрямованості. Перші два параметри визначають вели&

чину адаптаційного бар’єра, який необхідно подолати. Рівень осо&

бистої активності і цілеспрямованості характеризує ту «силу»,

завдяки якій, якщо вона достатня, можливе подолання адаптацій&

ного бар’єра, або виникає дистресс, якщо вона недостатня. Таким

чином, успішне подолання адаптаційних бар’єрів можливе двома

шляхами: зменшенням самого адаптаційоного бар’єра і збільшен&

ням адаптаційного потенціалу особистості.

В. А. Сластєнін [4] зазначає, що у випадках, коли адаптаційний

потенціал особистості недостатній для успішного пристосування

в новому середовищі і його не вдається розширити належним
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чином за відведений для цього час, виникає необхідність у психо&

логічній допомозі. Потреба у психологічному супроводі як однієї

з форм психологічної допомоги постійно зростає. 

Термін «психолого&педагогічний супровід» зовсім недавно

почав активно вживатися педагогами, психологами, соціальними

працівниками, хоча ідея супроводу особистості виникла давно. Згід&

но зі словником, супроводжувати — означає слідувати поруч, разом

із ким&небудь як супутник або поводир.

Система супроводу у ВНЗ припускає створення спеціальних

психолого&педагогічних умов для успішного індивідуального розвит&

ку, саморозвитку, насамперед студентів молодших курсів. Саме пер&

шокурсники часто не в змозі подолати адаптаційний бар’єр. 

Найбільш розгорнуту концепцію психолого&педагогічного

супроводу студентів під час адаптації до ВНЗ запропонував, як на

наш погляд, Е. Ф. Зєєр [1]. На його думку, психологічний супровід

полягає у наданні першокурсникам допомоги в адаптації до нових

умов життєдіяльності. Він відносить до технології психологічного

супроводу таке:

1. Діагностика готовності до навчально&пізнавальної діяльності,

мотивів учіння, ціннісних орієнтацій, соціально&психологічних

установок.

2. Допомога в розвитку навчальних умінь і регуляції своєї життє&

діяльності.

3. Психологічна підтримка першокурсників у подоланні труд&

нощів самостійного життя і у встановленні комфортних взаємин

з однокурсниками і педагогами.

4. Консультування першокурсників, що розчарувалися в обра&

ній спеціальності.

5. Корекція професійного самовизначення при компромісному

виборі професії.

Е. Ф. Зєєр [1] вважає, що психологічними критеріями успішно&

го проходження етапу адаптації до умов у ВНЗ є адаптація до нав&

чально&пізнавального середовища, особистісне самовизначення

і вироблення нового стилю життєдіяльності.

Перед студентом під час адаптації постає низка завдань, які він

повинен швидко й ефективно вирішити. Студент&першокурсник

повинен адаптуватися:

— до навчального процесу і навчального навантаження, які ба&

гато в чому відрізняються від шкільного;

— до нового колективу викладачів і однокурсників;
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— до інших умов життя (самостійна організація навчальної

діяльності, побуту, вільного часу).

На початковому етапі навчання студенти зазнають значних

труднощів у навчально&пізнавальній діяльності, які вимагають

сформованості пізнавальної самостійності, комунікативних умінь,

ціннісних орієнтації на майбутню професію. При цьому одночасно

зростають суперечності і виникають труднощі у становленні само&

оцінки, самосвідомості і формуванні позитивного образу «Я».

Створення сприятливих психолого&педагогічних і соціальних умов

для подолання студентами ВНЗ труднощів адаптації забезпечують

єдність, безперервність навчально&виховного процесу і спадкоєм&

ність у розвитку особистості.

Ефективність адаптації першокурсника у ВНЗ визначає безліч

чинників: індивідуально&психологічні особливості людини, її осо&

бистісні, ділові і поведінкові якості, ціннісні орієнтації, академічна

активність, стан здоров’я, соціальне оточення, статус сім’ї тощо.

В основному психологічна адаптація студентів першого курсу до

умов вузу характеризується через поняття «привласнення», «вхо&

дження», «формування», «засвоєння», «активне включення» та

інші категорії. Вона визначається як процес приведення основних

параметрів психологічних характеристик студентів до стану відпо&

відності з умовами нового середовища як зовнішнього чинника по

відношенню до студента. Дослідники проблеми адаптації студентів

першого курсу ставляться до неї як до початкового етапу інтеграції

студента в професійне середовище ВНЗ [1; 2; 3; 6]. 

У традиційному плані адаптація студентів першого курсу роз&

глядається як сукупність трьох аспектів, які відображають основні

напрями діяльності студентів, а саме:

— адаптація до умов навчальної діяльності (пристосування до

нових форм викладання, контролю та засвоєння знань, до іншого

режиму праці і відпочинку, самостійного способу життя і т. п.);

— адаптація до групи (включення в колектив однокурсників,

засвоєння його правил, традицій);

— адаптація до майбутньої професії (засвоєння професійних

знань, умінь і навичок, якостей). У реальному житті ці аспекти

нерозривно пов’язані між собою.

Перешкоди, що стоять на шляху включення молодої людини

у студентське життя, пов’язані з тим, що вона приходить у заклад

з динамічним стереотипом, що вже склався. Під час вступу ж у ВНЗ

відбувається перебудова старого стереотипу і формування нового.
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Труднощі виникають вже на етапі підготовки майбутнього першо&

курсника до вступу до ВНЗ. Студенти, які поступили на перший

курс, нелегко сприймають зміст і організацію навчального процесу

в університеті. Це пов’язано також із тим, що в школі і вдома май&

бутні студенти перебувають під постійним контролем батьків, учи&

телів. Студенти не звикли до самоконтролю.

Наступна проблема, з якою студенти стикаються, вступивши до

університету, — це дидактична. Різні системи навчання в школі

і у вищому навчальному закладі: студентові необхідно працювати

не тільки на заняттях у ВНЗ, але й самостійно вивчати матеріал,

користуючись бібліотеками, журналами, підручниками та іншими

засобами. Тобто значна роль у навчальному процесі належить

самостійній роботі студента. Наслідком цього є заборгованості, які

видаються несподіваними для студентів, по дисциплінах, що зреш&

тою приводять до перевантаженості перед сесією і під час її. Про&

блема впливу шкільних знань на адаптацію студентів до вузівсько&

го процесу вимагає ретельного вивчення, оскільки головна

трудність — це навчання. Специфіка процесу навчання у ВНЗ ви&

значається відмінністю у методах навчання і в його організації

в середній і вищій школах. Нове дидактичне середовище у ВНЗ

багато в чому знецінює придбані у школі способи засвоєння мате&

ріалу. Спроби компенсувати це посидючістю не завжди приводять

до успіху. Минає немало часу, перш ніж студент пристосується до

вимог навчання у ВНЗ. Звідси часто виникають істотні відмінності

в діяльності, а особливо в її результатах, при навчанні однієї і тієї

ж людини у школі і у ВНЗ. Звідси і низька успішність на першому

курсі, і великий «відсів» за наслідками сесій.

Деяким студентам непросто пристосуватися до нового колективу,

вони також не приймають стиль спілкування викладачів. І. М. Сло&

бодчиков, зокрема, вказує [5, с. 71–77] на необхідність для успіш&

ної адаптації таких якостей, як уміння вступати у міжособистісні

відносини, отже, зав’язувати знайомства, йти на компроміс.

Вирішенню проблем соціально&психологічної адаптації осо&

бливу увагу приділяли представники гуманістичної психології. На

переконання К. Роджерса, успішність процесу адаптації багато

в чому залежить від наявності в людини такої якості, як конгруент&

ність, тобто відповідність внутрішнього стану людини і його зов&

нішнього прояву в міжособистісному спілкуванні. Ступінь її сфор&

мованості впливає на процес адаптації в соціальному середовищі.

К. Роджерс запропонував методику «групи зустрічей», застосуван&
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ня якої в студентському середовищі активізувало б процес адапта&

ції студентів з низьким рівнем розвитку конгруентності. Проте

варто поставити під сумнів організацію груп зустрічей для одно&

курсників в період адаптації, оскільки для роботи в подібних гру&

пах рекомендовано відбирати людей толерантних до конфронтації,

до емоційних стресів, що володіють достатніми комунікативними

здібностями, чого, власне, і не вистачає студентам із низьким рів&

нем адаптації.

Можна припустити, що основні чинники, які впливають на про&

цес адаптації, — це недолік знань і практичних навичок в особис&

тісній і комунікативній сферах, а також недостатня впевненість

в собі. Більшою мірою ці проблеми долаються з часом, але можна

прискорити їх вирішення, якщо у ВНЗ їх подоланню буде приділе&

но достатню увагу.

У цей період необхідно надавати студентам&першокурсникам

психолого&педагогічну підтримку в її особистісному розвитку. Осо&

бистість, яка розвивається, — це особистість, що змінюється, здат&

на усвідомлювати власний новий досвід і знаходити вирішення

життєвих проблем. Важливо виходити з того, що розвиток, в першу

чергу, залежить від самої людини, її постійних і активних зусиль по

саморозкриттю, розумінню своїх індивідуальних особливостей,

власної унікальності. В процесі особистісного зростання розширю&

ються потенційні можливості особистості, поглиблюється розумін&

ня життя, духовність і відкриваються нові перспективи.

При формуванні соціально&психологічної адаптації особливе

місце належить методу соціально&психологічного тренінгу, який

є важливою складовою психологічного супроводу періоду адаптації

студентів&першокурсників. 

Запропонована нами програма соціально&психологічного тре&

нінгу ефективної адаптації передбачає розвиток комунікативних

здібностей, навичок міжособистісної взаємодії; формування нави&

чок цілепокладання, навичок рефлексії власного «Я», навичок розу&

міння та комунікативної взаємодії з іншими; підвищення соціаль&

но&психологічної компетентності учасників та розвиток у них

здібностей і потреб до самопізнання себе та оточуючих, ефективної

взаємодії з навколишнім світом; формування активної соціальної

позиції особистості; активізацію власних ресурсів до змін. Активі&

зуючий ефект соціально&психологічного тренінгу зумовлений ство&

ренням безпечного тренінгового середовища, яке забезпечує розу&

міння учасниками себе та групових процесів в міжособистісному
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спілкуванні, забезпечує можливість бути в різних соціальних та

ігрових ролях; розуміти яким чином кожен із учасників впливає на

групу під час міжособистісної взаємодії; забезпечує можливість

формування навички саморегуляції. 

Головна мета тренінгу ефективної адаптації — розвиток навичок

ефективного спілкування та взаємодії в новому колективі, навичок

самопізнання, рефлексії, самопрезентації та вміння взаємодіяти

у спільній діяльності. 

Мета соціально&психологічного тренінгу ефективної адаптації

конкретизується у завданнях: 

1. Оволодіння певними соціально&психологічними знаннями.

2. Розвиток здібностей адекватного та більш повного пізнання

власного «Я» та інших людей. 

3. Розвиток адекватної самооцінювання та самоставлення.

4. Діагностика і корекція особистісних якостей, умінь і навичок,

необхідних для успішної взаємодії у студентській групі. 

5. Дослідження індивідуальних стилів міжособистісної взаємодії

та підсилення їх з метою ефективної адаптації. Основні принципи

роботи тренінгової групи:

1. Принцип «безпеки» — це встановлення позитивних взаємних

стосунків для розкриття внутрішнього світу і прийняття

самого себе та інших учасників групи.

2. Принцип «тут і тепер», що полягає у переживанні й усвідо&

мленні проблем власного існування і способів їх вирішення

під час конкретної роботи в групі.

3. Принцип «персоніфікації» висловлювань. Висловлювання

кожного учасника тренінгової групи ведеться від власного

імені, не зумовлює оцінювання вчинків і думок інших учасни&

ків, формує почуття відповідальності за власні висловлювання.

4. Принцип «конфіденційності», який передбачає збереження

інформації про учасників групи в межах даного психологіч&

ного простору.

Тренінг ефективної адаптації, що складається з 10 занять, прово&

диться зі студентами перших курсів таких спеціальностей: психоло&

гія, соціальна робота, фізична реабілітація. Всього в тренінгу взяло

участь 90 осіб.

Основні блоки тренінгу:

1. Підготовчий етап. Ознайомлення учасників тренінгу з основ&

ними цілями та завданнями тренінгу, форматом тренінгу. Знайом&

ство учасників тренінгової групи з тренером та між собою, прояс&
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нення очікувань та побоювань учасників групи стосовно тренінгу.

Встановлення та прийняття правил тренінгової групи.

2. Основний етап проведення тренінгової програми.

а) визначення в особистісній картині світу поняття «майбутня про&

фесія», усвідомлення їх значущості для особистості. Підведення

учасників групи до визначення й усвідомлення власних особи&

стісних якостей. Діагностика, аналіз і оцінювання особистісно&

го «Я», його потенціалу. Підвищення позитивного рівня само&

ставлення шляхом рефлексії та представлення власних чеснот,

особистісних якостей, необхідних  для адаптації. Тренінгові

методи, що використовуються: метод «мозкового штурму», ігро&

ві вправи, проективний малюнок, дискусія в групі, ігри&роз&

минки, ігри на підвищення групової згуртованості, групове

обговорення результатів виконання вправ і завдань;

б) знайомство з поняттям «адаптація», із складовими адаптації.

Навчання та відпрацювання технік самопрезентації: реальна

демонстрація своїх можливостей, розкриття своїх власних

цілей. Тренінгові методи: вправи на підвищення групової ди&

наміки та згуртованості, проективні творчі розповіді, інфор&

маційно&теоретичні блоки, організаційно&діяльнісні ігри,

вправи на розвиток соціальної перцепції, групове обговорен&

ня результатів виконання вправ;

в) аналіз основних проблем самопрезентації особистісного «Я»,

аналіз і самооцінка власних якостей і почуттів. Прогнозуван&

ня та планування власного життя: постановка й аналіз цілей,

моделювання способів досягнення найближчих цілей, розви&

ток внутрішнього потенціалу як основи успішного майбут&

нього. Тренінгові методи: творчі вправи, вправи на розвиток

рефлексії, методи арт&терапії, групове обговорення результа&

тів, виконання вправ;

г) формування навичок ефективної комунікації: ефективне слу&

хання, рефлексивне слухання, передання інформації, вико&

ристання відкритих запитань, техніки перефразування, аргу&

ментації. Виділення, аналіз і самооцінка особистісних

якостей для ефективної комунікації та взаємодії. Тренінгові

методи: ситуаційно&рольова гра, дидактична гра, ситуаційна

гра, ігри&розминки, зворотний зв’язок;

д) формування навичок міжособистісної взаємодії: навичок гру&

пової дискусії, «мозкового штурму», навичок групового

прийняття рішень.
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3. Заключний етап тренінгу: узагальнення психологічного досві&

ду, набутих навичок, умінь, отриманих під час роботи у тренінговій

групі. Рефлексія власного стану до та в кінці тренінгової програми,

аналіз запланованих очікувань від тренінгу та отриманих результа&

тів. Обговорення вражень від тренінгової роботи з учасниками

групи, усвідомлення свого стану та змін, що відбулися. Виділення

навичок, дій, стратегій, які учасники групи використовуватимуть

у подальшому житті. Тренінгові методи: рольова гра, ігри на підви&

щення групової згуртованості, ігри&розминки, групова дискусія,

зворотний зв’язок.

Розроблена та проведена нами тренінгова програма ефективної

адаптації студентів&першокурсників може використовуватись у прак&

тиці психологічного супроводу студентів. 

Статья посвящена вопросам психологического сопровождения
студентов на этапе адаптации к вузу. Дано определение понятия
психолого'педагогического сопровождения студентов. Предложена
программа социально'психологического тренинга эффективной адап'
тации для студентов'первокурсников.

Ключевые слова: адаптация, адаптационный барьер, адаптацион&

ный потенциал личности, психологическое сопровождение, со&

циально&психологическая адаптация, социально&психологический

тренинг.

The need of the psychological support for the students during the period of
adaptation to the university is discussed. The meaning of the term «psycholo'
gical support» is explained. An analysis of different points of view on the pro'
blem of decreasing adaptation barriers for students is given.

Key words: adaptation, barrier of psychological adaptation, individual

adaptive potential, psychological support. 
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аспірантка 

ТЕОРЕТИКО6МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

Психологічна стійкість являє собою модель взаємовпливу здібнос'
тей, навичок, умінь людини утримувати емоційні, когнітивні процеси,
а також процеси діяльності у рівноважних станах. У підлітковому
віці психологічна стійкість проходить стадію формування; її компо'
ненти не мають чіткого співвідношення один з одним, а їх інтенсив'
ність має тенденцією до різких, стрибкоподібних змін.

Ключові слова: стійкість, психологічна стійкість, компоненти пси&

хологічної стійкості.

У житті людини психологічна стійкість виявляється здібностя&

ми, уміннями та навичками адаптовано реагувати на тривалі наван&

таження, утримувати рівний, спокійний настрій. Психологічна

стійкість надає змогу вчасно реагувати на виникаючі складнощі,

часті зміни шляхом оптимального зниження страху, тривоги, на&

пруження у всіх сферах життєдіяльності.

Психологічна стійкість багатогранна, її зміст свідчить про мас&

штабність і фундаментальність цієї якості особистості. У нашому

дослідженні ми вивчаємо проблему «Чинники психологічної стій&

кості як засобу профілактики тютюнопаління у підлітків», але без

розгляду саме теоретичних і методологічних аспектів розуміння

психологічної стійкості неможливо визначити це досить актуальне

явище, що й є метою нашого дослідження.

Психологічна стійкість має характер відкритої системи з влас&

ними структурними та функціональними складовими [1, 56].
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Стійкість — це комплексна системна характеристика особистос&

ті, виражена шляхом об’єднання рівнів життя та діяльності людини.

Такими рівнями стали стресостійкість, психологічна стійкість,

психологічна безпека та психологічна культура.

Стресостійкість формується в дитячому віці у психо&, фізіологічно&

му, емоційному, когнітивному, поведінковому аспектах. У цей період

йде формування фізичного (психофізіологічного, тілесного) аспектів.

Психологічна стійкість формується у підлітковому віці, коли, крім

психо&, фізіологічного, емоційного, когнітивного, поведінкового аспек&

тів, закладається стійкий характер прообразу професійної діяльності.

Психологічна безпека формується в юнацькому віці. Крім

психо&, фізіологічного, емоційного, когнітивного, поведінкового

аспекта та професійної діяльності, утворюється аспект стійкості

у спілкуванні та сприянні.

Психологічна культура формується в молодості і далі — у зрілому

віці, що знаходить відображення, крім психо&, фізіологічного, емо&

ційного, когнітивного, поведінкового аспекта і професійної діяль&

ності, у становленні стійкого характеру творчої діяльності [2, 63].

Виходячи із запропонованого опису, психологічну стійкість

можна характеризувати, як підсистему психологічної безпеки.

Психологічна стійкість дає можливість психологічному процесу

перетворюватися, удосконалюватися, не порушуючи єдності усієї

діяльності та розвитку людини, і сприяє нагромадженню досвіду

в процесі діяльності. У дорослої людини ці рівні перебувають у вза&

ємній наступності та взаємному співвідношенні.

Психологічну стійкість можна розглядати як новотвір особистос&

ті у підлітковому віці. Саме в цьому віці починає виникати та зміц&

нюватися стійкість у діяльності, що можна підтвердити феномена&

ми самостійності та саморегуляції в навчальній діяльності

старшокласників, що є прообразом майбутньої професійної діяль&

ності [4, 96].

На думку Н. Ю. Максимової, психологічна стійкість — це ціліс&

на характеристика особистості, що забезпечує її стійкість до фру&

строванного і стресогенного впливу важких ситуацій.

В описі психологічної стійкості В. Д. Шадриков та інші дослідники

підкреслюють, що вона становить сукупність якостей особистості,

а на думку А. О. Прохорова, А. В. Петровського та інших — рівно&

важні психічні стани. Опис психологічної стійкості як характерис&

тики особистості є в дослідженнях психологічної безпеки, що ви&

являється у взаємодії між окремими людьми або між групами осіб
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(К. В. Сельчінок, В. І. Слободчиков та ін.), і психологічної культу&

ри (Є. Фромм, К. О. Абульханова&Славська, В. С. Степін та ін.) як

складової духовно&морального виховання [1, 95].

Як вказується в дослідженні Е. П. Крупніка, «психологічна стій&

кість ... — це насамперед динамічна рухлива рівновага всіх особис&

тісних структур, що свідчить про гнучкість і пластичність їх «пси&

хічного матеріалу», про здатності індивіда до самоорганізації та

саморегуляції свого поводження» [3, 72].

Важкі ситуації не можна виключити ні з процесів соціалізації та

виховання, ні з життя загалом. Метою виховання має бути форму&

вання у школярів психологічної стійкості до труднощів, що виника&

ють у різних видах діяльності. Однак при постановці перед дитиною

завдань варто звертати її увагу на ті, які мали б відповідати її можли&

востям, знаходились у зоні її найближчого розвитку. Психологічна

стійкість особистості є інтегральним показником, у якому відбива&

ються результати її навчання й виховання, а так само досвід взаємо&

дії з навколишнім середовищем. Головними характеристиками

психологічної стійкості особистості є можливість збереження нею

своїх позитивних характеристик у важких життєвих обставинах.

Такими характеристиками для старших школярів є стійка самооцін&

ка, позитивний психоемоційний стан, самоконтроль поведінки і до&

держання морально&етичних принципів поведінки у важких ситуа&

ціях, результативність навчальної діяльності [5, 78].

Психологічна стійкість є складною і невід’ємною якістю особис&

тості. У ній поєднаний цілий комплекс здатностей, широке коло

різнорівневих явищ. Буття особистості різнопланове, що знаходить

втілення в різних аспектах її психологічної стійкості. На передній

план виходять три аспекти психологічної стійкості: стійкість, ста&

більність; урівноваженість, домірність; опірність (резистентність). 

Під стійкістю розуміється здатність протистояти труднощам,

зберігати віру в ситуаціях фрустрації. Урівноваженість — домірність

сили реагування, активності поводження силі подразника, значен&

ню події. Опірність — це здатність до опору тому, що обмежує волю

поводження. Стійкість виявляється в подоланні труднощів як здат&

ність зберігати віру в себе, бути впевненим у собі, своїх можливо&

стях, як здатність до ефективної психічної саморегуляції [4, 105].

Одна зі сторін стійкості — прихильність до обраних ідеалів

і цілей. Стійкість можлива, якщо є екзистенційна визначеність.

Екзистенційна визначеність — це переживання задоволення своїх

основних потреб. Екзистенційна невизначеність — відсутність
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переживання задоволення своїх основних потреб, незадоволеність

самореалізацією, відсутність сенсу життя, відсутність привабливих

життєвих цілей. Для більшості людей основними є потреби в само&

реалізації, самовираженні, самоствердженні. Ці потреби відносять

до вищих потреб. Не для всіх людей такі є провідними. Для части&

ни людей основні потреби обмежені потребами у безпеці, потреба&

ми у прийнятті іншими людьми. 

Стійкість також виявляється в постійному, досить високому рівні

настрою. Здатність зберігати постійний рівень настрою й активнос&

ті, бути чуйним, чутливим до різних аспектів життя, мати різнобіч&

ні інтереси, уникати спрощеності в цінностях, цілях і прагненнях —

також важлива складова психологічної стійкості. Прихильність до

однієї цінності, однієї мети, служіння одному ідеалу можуть давати

відчуття екзистенційної визначеності, але не підтримують повноту

психологічної стійкості. Причина тут у тім, що людина при такому

екзистенційному рішенні вишиковує простір особистості, який

достатньо відрізняється від того, як воно побудовано в більшості

інших. Її індивідуальність включає аспекти, які ускладнюють міжо&

собистісну взаємодію, і в такий спосіб звичайно звужує коло

людей, з якими можуть бути встановлені емоційно насичені кон&

такти. Але потреби в емоційно теплих стосунках украй рідко

можуть бути чим&небудь компенсовані. 

Стабільність як складову психологічної стійкості не слід розумі&

ти як застиглість. Для психологічної стійкості особистості необхід&

на здатність до саморозвитку, до формування власної індивідуаль&

ності [5, 89].

Стійкість припускає сукупність адаптаційних процесів, інтегро&

ваність особистості у розумінні збереження погодженості основних

функцій особистості, стабільності їх виконання. Стабільність вико&

нання необов’язково передбачає стабільність структури функцій та

припускає її достатню гнучкість. До стабільності входить стабіль&

ність функціонування, надійність у професійній діяльності та

рівень психологічної стійкості особистості, який виявляється й у її

трудовій діяльності, у надійності працівника, професіонала. Успіш&

на професійна діяльність для багатьох є базисом повноцінного

переживання самореалізації, що впливає на задоволеність життям

загалом, на настрій і психологічну стійкість. 

Знижена стійкість призводить до того, що, виявившись у ситуації

ризику (ситуації випробувань, ситуації втрат, ситуації соціальної

депривації й т. п.), людина переборює її з негативними наслідками
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для психічного та особистісного розвитку. Психологічну стійкість

варто розглядати як домірність, рівновагу сталості й мінливості осо&

бистості. Мінливість проявляється в динаміці мотивів, появі нових

способів поводження, пошуку нових способів діяльності, вироблен&

ні нових форм реагування на ситуації. Тобто в основі психологічної

стійкості особистості лежить гармонійна єдність сталості особистості

та динамічності, які доповнюють одна одну. На фундаменті сталості

вибудовується життєвий шлях особистості, без нього неможливе

досягнення цілей життя. Це підтримує та зміцнює самооцінку,

сприяє прийняттю себе як особистості й індивідуальності. Динаміч&

ність і пристосовність особистості найтіснішим чином пов’язані із

самим розвитком та існуванням особистості. Розвиток неможливий

без змін, який відбувається в окремих сферах особистості й в особи&

стості загалом. Розвиток особистості і становить сукупність її змін. 

Урівноваженість — здатність розміряти рівень напруження

з ресурсами своєї психіки й організму. Рівень напруження завжди

зумовлений не тільки стресорами та зовнішніми обставинами, але

й їх суб’єктивною інтерпретацією, оцінкою. Урівноваженість як

складова психологічної стійкості виявляється у здатності мінімізу&

вати негативний вплив суб’єктивної складової у виникненні напру&

ження, у здатності втримувати напруження в прийнятних межах.

Тобто бути чутливим до різних аспектів життя, небайдужим, з одно&

го боку, і не реагувати занадто сильно, з підвищеною збудливістю —

з іншого [4, 71].

Важливий аспект психологічній стійкості — це домірність при&

ємних і неприємних почуттів, що зливаються в почуттєвому тоні,

домірність між відчуттями задоволеності, благополуччя та пережи&

ваннями радості, щастя, з одного боку, і відчуттями незадоволенос&

ті досягнутим, недосконалістю у справах, у собі, почуттями смутку

й суму, стражданнями — з іншого. Без тих і тих почуттів навряд чи

можливе почуття повноти життя, її змістовної наповненості. 

До психологічної стійкості входить здатність знаходити баланс

між конформністю й автономністю й утримувати цю рівновагу. Для

психологічної стійкості необхідна здатність протистояти зовнішнім

впливам, дотримуючись своїх намірів і цілей.

Таким чином, психологічна стійкість — це якість особистості,

окремими аспектами якої є стійкість, урівноваженість, опірність.

Вона дає змогу особистостям протистояти життєвим труднощам,

несприятливому тиску обставин, зберігати здоров’я і працездат&

ність у різних випробуваннях. 
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До психологічної стійкості особистості належать домінанти віри

й активності особистості. Спрямованість свідомості на ту або іншу

сторону життя значною мірою визначає його зміст, робить домі&

нантними одні образи й переживання та усуває інші. Основною

домінантою в аспекті психологічної стійкості особистості є віра. 

Психологічну стійкість особистості можна розглядати як склад&

ну якість особистості, синтез окремих якостей і здатностей. На&

скільки вона виражена, залежить від безлічі факторів. Психологіч&

ну стійкість підтримують внутрішні (особистісні) та зовнішні

(міжособистісна, соціальна підтримка) ресурси [5, 45].

Психологічна стійкість оптимізує розвиток підлітка та веде до

зміцнення його соціально&позитивних інтересів, збільшення його

життєвої активності. Психологічна стійкість дорослих впливає на

формування психологічної стійкості підлітків.

Психологічна стійкість надає можливість психологічному про&

цесу перетворюватися, вдосконалюватися, не порушуючи єдності

всієї діяльності та розвитку людини, і сприяє нагромадженню дос&

віду в процесі діяльності. У дорослої людини всі рівні психологічної

стійкості перебувають у взаємному співвідношенні. Психологічна

стійкість являє собою модель взаємовпливу здібностей, навичок,

умінь людини утримувати емоційні, когнітивні процеси, а також

процеси діяльності в рівноважних станах. У підлітковому віці

психологічна стійкість проходить стадію формування; її компонен&

ти не мають чіткого співвідношення один з одним, а їх інтенсив&

ність має тенденцію до різких, стрибкоподібних змін.

Психологічна стійкість особистості є інтегральним показником,

в якому відображаються результати її навчання та виховання,

а також досвід взаємодії з навколишнім середовищем. Головними

характеристиками психологічної стійкості особистості є можли&

вість збереження нею своїх позитивних характеристик у важких

життєвих обставинах. Такими характеристиками для старших шко&

лярів є: стійка самооцінка, позитивний психоемоційний стан,

самоконтроль поведінки і збереження морально&етичних принци&

пів поведінки у важких ситуаціях, результативність навчальної

діяльності. Процес формування психологічної стійкості в учнів за&

гальноосвітньої школи наразі є одним із об’єктів уваги психологів,

педагогів, батьків. До одного з найяскравіших проявів психічного

неблагополуччя відносять психологічну нестійкість. Своєчасна та

якісна діагностика особистісних особливостей, корекційні заходи

можуть перешкодити виникненню небажаних пагубних звичок.
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Таким чином, узагальнюючи результати виконаного досліджен&

ня, можна дійти таких висновків: 

— по&перше,  психологічна стійкість являє собою модель взаємов&

пливу здібностей, навичок, умінь людини утримувати емоційні, ког&

нітивні процеси, а також процеси діяльності в рівноважних станах;

— по&друге, у підлітковому віці психологічна стійкість прохо&

дить стадію формування; її компоненти не мають чіткого співвід&

ношення один з одним, а їх інтенсивність має тенденцію до різких,

стрибкоподібних змін;

— по&третє, що ж стосується зрілого віку, то психологічна стій&

кість виступає як єдина якість особистості, її компоненти чітко

вибудовано по відношенню один до одного, при цьому її показни&

ки змінюються плавно — як результат минулого життєвого досвіду.

Психологическая устойчивость представляет собой модель вза'
имовлияния способностей, навыков, умений человека удерживать
эмоциональные, когнитивные процессы, а также процессы деятельно'
сти в равновесных состояниях. В подростковом возрасте психологиче'
ская устойчивость проходит стадию формирования; ее компоненты
не имеют четкого соотношения друг с другом, а их интенсивность
имеет тенденцию к резким, скачкообразным изменениям.

Ключевые слова: устойчивость, психологическая устойчивость,

компоненты психологической устойчивости.

Psychological stability is a model of interaction abilities, skills, abilities,
rights to retain the emotional, cognitive processes, as well as the processes of
activity in the equilibrium state. Teenagers` psychological stability through
the stage of formation, and its components doesn`t have clear relation to each
other, and their intensity has a tendency to sudden, abrupt changes.

Key words: stability, psychological stability, the components of psycho&

logical stability.
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УДК 159.9:81’243 О. А. Чиханцова

СТРУКТУРА І КОМПОНЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШИХ КЛАСАХ

Статтю присвячено дослідженню структури психологічної готов'
ності оволодіння учнями старших класів іноземними мовами. Виділено
компоненти психологічної готовності вивчення іноземних мов, які
впливають на ефективність вивчення іноземних мов у загально'освіт'
ніх закладах. 

Зроблено висновки щодо компонентів психологічної готовності, які
впливають на готовність учнів вивчати іноземні мови.

Ключові слова: психологічна готовність, структура, компоненти,

іноземна мова, оволодіння мовою.

Постановка проблеми. Вивчення учнями іноземних мов у школі

впливає на успішність іншомовної діяльності, розширює загально&

культурний та професійний рівні майбутніх фахівців. Психологічна

готовність — це не тільки складна системна властивість окремої

особистості, це концентрований показник успішності будь&якої її

діяльності, міра її професійної здатності.

Психологічна готовність включає в себе, з одного боку, запас

знань, умінь  і навичок; з іншого — риси особистості: переконання,

здібності, інтереси, пам’ять, мислення, увага, працездатність, емо&

ційність, моральний потенціал особистості. Значення поняття

готовності, яке є актуальним сьогодні для педагогічної психології,

а передовсім для педагогіки і психології вищої школи, вимагає

переосмислення його змісту та функцій на методологічному й екс&

периментальному рівнях. Дослідження з цього напряму базуються

на вивченні та психологічному обґрунтуванні засобів навчання
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й удосконалення системи підготовки спеціалістів. Гостро стоїть пи&

тання розв’язання проблеми психологічної готовності учнівської

молоді до спілкування іноземними мовами. 

Ядро готовності утворюють психічні процеси та властивості.

Вони є основними якостями особистості. Суть психологічної го&

товності утворюють психологічні та моральні якості, а також

можливості особистості; відношення свідомості і поведінки, су&

б’єктивності і об’єктивності свідомості. Зміст психологічної готов&

ності становлять інтегральні характеристики особистості, що вклю&

чають в себе інтелектуальні, емоційні і вольові властивості,

професійно&моральні переконання, потреби, звички, знання, вмін&

ня і навички.

На сьогодні відсутнє загальноприйняте тлумачення психологіч&

ної готовності до оволодіння іноземними мовами та її чітка струк&

тура, а також недостатньо висвітлені особливості психологічної

готовності учнів старших класів до подальшого вивчення інозем&

них мов у ВНЗ.

Зв’язок із важливими завданнями 
Готовність випускника школи до оволодіння іноземними мова&

ми у ВНЗ складається з таких блоків, як професійна орієнтація

(готовність до професійного навчання), безпосередній процес опа&

нування знаннями і вміннями у руслі відповідної професії (профе&

сійна готовність), наявність адекватних змісту діяльності якостей

особистості (особистісна готовність), адаптація на першому курсі

ВНЗ після завершення навчання у школі (професійна адаптація).

Професійна адаптація безпосередньо залежить від якості й ефек&

тивності психологічної готовності. З огляду на це особливу увагу

викликають шляхи (методи, прийоми) формування готовності сту&

дентів і критерії її оцінювання. Як довготривалий процес психоло&

гічна готовність формується за допомогою низки таких заходів, як

моделювання відповідної діяльності, складання професіограм, уза&

гальнених експертних характеристик, дискусій, ігрових методів,

лекційних і практичних занять тощо, а також формування готов&

ності до роботи у складних умовах діяльності.

Сьогодні немає чіткого визначення психологічної готовності до

оволодіння іноземних мов та відсутні рекомендації стосовно

розвитку психологічної готовності щодо вивчення іноземної мови

у школі. Саме тому однією з актуальних проблем нашого дослі&

дження є пошук шляхів підвищення психологічної готовності учнів

старших класів до вивчення іноземної мови у школі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою психологіч&

ної готовності до різних видів діяльності психологи почали зай&

матися з кінця 50–60&х рр. Аналіз психолого&педагогічної та на&

вчально&методичної літератури свідчить, що різні вчені по&різному

визначали психологічну готовність. Наприклад, Левітов М. Д. ви&

значав її як можливість своєчасно приймати рішення в даній кон&

кретній ситуації. Г. М. Гагаєва визначає психологічну готовність як

емоційний стан, що характеризується оптимальним рівнем працез&

датності аферентних і еферентних систем. 

Варто зазначити, що поняття «психологічна готовність до оволо&

діння іноземними мовами» не отримало на даний час грунтовного

наукового пояснення. Достатньо вивчені питання з готовності вибору

професії, готовності до праці, готовності до військової служби та ін.

Проблема готовності учнів старших класів до оволодіння іно&

земними мовами у школі, з точки зору психології, практично не

розкрита. Лише окремі аспекти даної проблеми розглянуті у робо&

тах І. О. Зимньої та інших науковців.

Попри різні тлумачення поняття готовності, більшість авторів

все ж вважають, що це особливий психічний стан. 

Важливим станом є готовність до діяльності. Існує три її види —

це звичайна, підвищена та понижена готовність. 

Звичайна готовність буває у людини перед роботою, до якої вона

звикла і до якої не має підвищених вимог. Підвищена готовність відбу&

вається завдяки творчому характеру роботи, хорошому фізичному само&

почуттю. Понижена готовність може викликатись невмотивованістю

особистості і виявляється в помилкових діях, незібраності, неуважності.

Вивченню стану готовності до діяльності велика увага приділя&

лась у роботах А. А. Ухтомського, Б. Ф. Ломова, В. Н. Пушкіна.

А. А. Ухтомський, зокрема, називав стан готовності до діяльності

«оперативним спокоем» [3].

Д. М. Узнадзе визначив, що готовність — це така суттєва ознака

установки, яка виявляється у всіх випадках поведінкової активності

суб’єкта [1]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що уста&

новка і психологічна готовність є станами, які відрізняються одна

від одної за своєю конкретно&психологічною природою, але готов&

ність — більш складне утворення. Динамічну структуру стану

психологічної готовності до діяльності складають такі елементи:

1) усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства, колективу;

2) усвідомлення цілей, рішень, які приведуть до задоволення

потреб;

3) оцінювання умов, в яких перебігатимуть дії;
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4) прогнозування появи своїх інтелектуальних, емоційних,

мотиваційних та вольових процесів;

5) мобілізація сил у співвідношенні з умовами і завданнями. 

Варто відмітити, що структура готовності визначається не тільки

зовнішніми факторами, такими як цілі, завдання, а й індивідуаль&

ними особливостями особистості, мотивів її поведінки, характеру,

здібностей, знань та ін. 

Тому появі психологічної готовності до оволодіння іноземними

мовами можуть заважати не тільки несприятливі зовнішні умови,

наприклад, недостатня кількість навчального матеріалу, застаріла

інформація через брак своєчасного отримання цієї інформації,

недостатнє технічне забезпечення для аудіювання або спілкування

з носіями мови in&line, а й низька емоційно&вольова готовність до

оволодіння іноземними мовами. Серед багатьох причин, від яких

залежить готовність до оволодіння іноземними мовами у школярів,

насамперед слід виділити мотивацію.

Проведений нами аналіз наукової літератури засвідчує, що

психологічна готовність включає в себе компоненти [1], що подані

у табл. 1, а саме:

Таблиця 1

а) мотиваційні (потреба успішно виконати поставлене завдан&

ня, інтерес до діяльності, прагнення досягти успіу, показати

себе з найкращої сторони);

б) пізнавальні (розуміння обов’язків, завдань, знання засобів їх

досягнення);
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Компоненти структури психологічної готовності

МОТИВАЦІЙНІ
Прагнення стати
кваліфікованим
спеціалістом у за&
рубіжній компа&
нії. Прояв інтересу
до зарубіжних ко&
лег та справ. Пра&
г н е н н я д о с я г т и
успіху, показати се&
бе з найкращої сто&
рони, можливість
отримати вищу за&
робітну плату

ПІЗНАВАЛЬНІ
Р о з у м і н н я
п о с т а в л е н и х
завдань. Чітке
уя в л е н н я п р о
майбутню діяль&
ність . Знання
матеріалу мовою
оригіналу

ЕМОЦІЙНІ
Любов до обра&
ної професії, по&
чуття особистої
відповідальності.
В п е в н е н і с т ь
у своїх знаннях
і силах при спіл&
куванні з інозем&
ними партнерами

ВОЛЬОВІ
Уміння управля&
ти собою в кон&
кретних ситуа&
ціях. Здатність
долати сумніви,
незнання деякого
матеріалу (лек&
сичного чи гра&
матичного), на&
пруженість
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в) емоційні (почуття відповідальності, впевненості в успіху);

г) вольові (управління собою і мобілізація сил, зосередження на

завданні).

Тому хороший морально&психологічний клімат в учнівському

колективі, бадьорість, впевненість, взаєморозуміння, взаємоповага,

дружба, доброзичливість складають необхідні передумови готовності.

Мета статті — визначення особливостей психологічної готов&

ності учнів до вивчення іноземної мови. Говорячи про психологіч&

ну готовність учнів до оволодіння іноземними мовами, передусім

мають на увазі ті морально&психологічні якості, які визначають їх

позитивне ставлення до вивчення іноземних мов. 

Психологічна готовність особистості до оволодіння іноземними

мовами, становлячи єдність певних морально&психологічних якос&

тей особистості, включає в себе найрізноманітніші компоненти, які

тісно пов’язані між собою і доповнюють один одного.

Основні результати дослідження.
На психологічну готовність особистості до будь&якої діяльності

впливає комплекс чинників її розвитку. Методом усного опитування

нами виявлені чинникі, які впливали на готовність учнів вивчати

іноземні мови. До таких чинників належать можливість працевлаш&

тування у країні, мова якої вивчається, підвищена заробітна плата,

можливість співпрацювати з партнерами із&закордону, можливість

бути більш кваліфікованим у певній галузі діяльності та ін. 

У структурі психологічної готовності до оволодіння іноземним

мовами ми вирізняємо такі компоненти:

— мотиваційний;

— когнітивний;

— пізнавальний;

— емоційно&вольовий;

— психофізіологічний.

На думку деяких учених, вивчення іноземної мови у школі про&

ходить без яскраво виражених мотивів, особливо у звичайних за&

гальноосвітніх навчальних закладах. Саме тому дослідження  дина&

міки мотивації оволодіння іноземною мовою у школярів 10–12&х

класів є завданням нашої роботи. Можна виділити такі основні

функції іноземної мови як шкільного предмета: учні вчаться воло&

діти другою мовою, відповідно новими засобами для вираження

своїх думок; вивчення іноземної мови краще допомагає вивчити

рідну; учні знайомляться з новими граматичними та лексичними

формами.

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 
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Загалом процес оволодіння іноземною мовою — це оволодіння

мовленнєвою діяльністю засобами іноземної мови. Вивчення іно&

земної мови розвиває пам’ять, уяву, розвиває кругозір учнів, підви&

щує їх культуру. Ці завдання добре співвідносяться з загальноосвіт&

німи і виховними цілями навчання. 

Зміст навчання зорієнтовано на мотивації учнів до вивчення мов

і на формування вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності, розвиток

загальних навчальних умінь і навичок, отримання учнями досвіду

навчальної, пізнавальної, комунікативної практичної діяльності.

Заняття з іноземної мови у школі включають в себе різноманітні

методи — це використання наочності, аудіо& та відеоматеріалів, про&

ведення заняття у формі гри, диспути та обговорення певних тем.

Доцільно зазначити, що під час навчання учнів старших класів

іноземного мовлення майже відсутній зміст, необхідний для майбут&

ньої професії. Тому у випускників шкіл не формується необхідної

психологічної готовності до спілкування іноземною мовою. Загалом

готовність учнів до спілкування іноземними мовами, на нашу думку,

характеризується системою здібностей і здатностей особистості. 

Розрізняють внутрішні, або пізнавальні, мотиви вивчення іно&

земних мов, що характеризуються потребою в інтелектуальній

активності, пізнавальним інтересом; і зовнішні, або соціальні, котрі

виявляються в бажанні займатися суспільно значущою діяльністю.

Внутрішні та зовнішні мотиви навчання складають внутрішню

позицію школяра, яка є одним із основних показників психологіч&

ної готовності до навчання.

Мотивація як внутрішній фактор справляє чималий вплив на

успішність навчального процесу. Саме тому проблема мотивації

при навчанні іноземної мови є однією з основних проблем.

До найвагоміших принципів когнітивного підходу належать:

принцип цілісного сприйняття тексту; принцип функціональності;

принцип професійної орієнтації та тематичної серійності; принцип

інтегративної мовленнєвої діяльності; принцип системності; прин&

цип формування стратегій навчальної діяльності.

До пізнавального аспекту психологічної готовності входять про&

фесійна спрямованість уваги, уявлень, сприймання, пам’яті, мис&

лення, здібності, знання, дії, операції і заходи, необхідні для успіш&

ного вивчення іноземної мови.

Емоційно&вольовий компонент психологічної готовності — по&

чуття, вольові процеси, що забезпечують успішний перебіг і резуль&

тативність оволодіння іноземними мовами. Йдеться про емоційну

виховання та інклюзії людей Розділ І
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сприйнятливість, цілеспрямованість, самовладання, наполегливість,

ініціативність, рішучість, самостійність, самокритичність. Зміст пси&

хологічної готовності характеризується зв’язком інтелектуального

й емоційного у сфері особистості. Не можна обмежуватись лише

накопиченням знань і розвитком інтелекту. Не менше уваги слід

приділяти й емоційній стороні, а тому навчально&виховний процес

у школі необхідно організовувати так, щоб учні відчували позитив&

ні емоції і почуття. 

Психофізіологічний компонент психологічної готовності скла&

дають впевненість у своїх силах, прагнення наполегливо і до кінця

доводити розпочату справу, здатність вільно керувати своєю пове&

дінкою і поведінкою інших, активність і саморегулювання, врівно&

важеність і витримка. 

Достатня розвиненість, виразність і цілісне поєднання всіх ком&

понентів забезпечать психологічну готовність учнів до оволодіння

іноземними мовами у школі. Опитування, проведені нами серед

школярів старших класів загальноосвітніх шкіл, показують, що із

100 учнів загальноосвітніх шкіл 91% учнів старших класів хочуть

продовжувати вивчення іноземної мови у ВНЗ, бо матимуть кращі

перспективи у роботі, 4% — отримати освіту за кордоном, бо

диплом «кращий», 41% — хочуть подорожувати та вільно спілкува&

тися з іноземцями. Це надає їм можливість підняти свою самооцін&

ку. 9% учнів старших класів упевнені, що знання іноземної мови їм

не знадобляться в майбутньому. Ці дані підтвердили, що матеріаль&

ний аспект мотиваційного компонента має більше значення для

учнів, ніж пізнавальний або когнітивний.

Було виявлено, що деякі учні старших класів класів не бажають

вивчати іноземні мови у школі, бо впевнені, що їхня майбутня про&

фесія матиме технічну спеціальність і іноземна мова їм не потрібна.

Практика доводить, що більшість учнів старшої школи приділя&

ють максимум уваги тим навчальним дисциплінам, які будуть

пов’язані з їхньою майбутньою професією. З наших досліджень

випливає, що 5% учнів хочуть займатись у майбутньому перекла&

дом та іноземними мовами, 86% учнівської молоді хочуть викорис&

товувати іноземну мову як додаткові знання та професійні можли&

вості до основної професії і лише 9% старшокласників упевнені

в тому, що знання іноземної мови в їх майбутній професії  їм не зна&

добляться. А відтак вони взагалі не бажають приділяти увагу ви&

вченню іноземної мови, пояснюючи це тим, що іноземна мова їм

у майбутньому не потрібна.
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Отже, як ми бачимо у 9%  учнів, котрі збираються отримати техніч&

ну спеціальність, відсутній мотиваційний компонент у готовності до

вивчення іноземних мов як у школі, так і в продовженні вивчення їх

у ВНЗ. У решти учнів, які збираються продовжити вивчення інозем&

них мов у ВНЗ і в яких є впевненість у тому, що знання іноземної мови

їм знадобляться для отримання кращої посади та заробітної плати

в майбутньому, присутні всі компоненти психологічної готовності.

Відмічається, що більшість учнів позитивно ставиться до ви&

вчення іноземних мов, бо вони всі тим чи іншим чином вмотивовані.

Говорячи про психологічну готовність учнівської молоді до ово&

лодіння іноземними мовами, ми маємо на увазі такі морально&

психологічні якості, які визначають їхнє позитивне ставлення до

вивчення іноземних мов. Щоб підвищити психологічну готовність

учнів до вивчення іноземної мови у школі, потрібно приділити

велику увагу мотиваційному компоненту, оскільки, на нашу думку,

він займає головне місце у структурі психологічної готовності учнів

до оволодіння іноземними мовами.

Висновки. Психологічна готовність учнів старших класів до ово&

лодіння іноземними мовами становить єдність психологічних влас&

тивостей старшокласників, включає різні компоненти, що пов’яза&

ні між собою і доповнюють один одного. У структурі психологічної

готовності до оволодіння іноземними мовами ми виділяємо такі

компоненти: мотиваційний, когнітивний,  пізнавальний, емоцій&

но&вольовий,  психофізіологічний.

Методом усного опитування нами виявлені чинники, що впли&

вали на готовність учнів вивчати іноземні мови. До них належать:

можливість працевлаштування у країні, мова якої вивчається,

підвищена заробітна плата, можливість співпрацювати з партнера&

ми із&закордону, можливість бути більш кваліфікованим у певній

галузі діяльності тощо. 

На наш погляд, модель психологічної готовності до оволодіння

учнями іноземної мови містить такі п’ять компонентів: мотивацій&

ний — сукупність мотивів; когнітивний — систему знань для здій&

снення навчальної діяльності; пізнавальний — професійну спрямо&

ваність уваги, уявлень, сприймання, пам’яті, мислення, здібності,

знання, дії, операції і заходи; емоційно&вольовий — почуття,

вольові процеси, що забезпечують успішний перебіг і результатив&

ність оволодіння іноземними мовами; психофізіологічний —

сукупність особистісних рис індивіда, що сприяють мобільності,

активності та ефективній навчальній діяльності.
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Статья посвящена исследованию структуры психологической го'
товности овладения учениками старших классов иностранными язы'
ками. Выделены компоненты психологической готовности изучения
иностранных языков, которые влияют на эффективность изучения
иностранных языков в общеобразовательных учереждениях. 

Сделаны выводы относительно компонентов психологической готовно'
сти, которые влияют на готовность учеников изучать иностранные языки.

Ключевые слова: психологическая готовность, структура сихо&

логической готовности, компоненты, иностранный язык, овладе&

ние языком.

The article is devoted to research of structure of psychological readiness
of pupils by foreign languages. The components of psychological readiness of
studying foreign languages are selected, which influence on the effectiveness
of the study of the foreign languages in general.

Conclusions are done in relation to component of psychological readiness,
which influence on readiness of pupils to study the foreign languages.

Key words: psychological readiness, structure of psychological readi&

ness, components, foreign language, captures a language.
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Б. В. Шаповалов

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ ЮНОГО КІКБОКСЕРА 
В ДЮСШ У ГРУПАХ ПОПЕРЕДНЬОЇ 

БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Статтю присвячено проблемам творчого розвитку обдарованості
юного кікбоксера на етапі попередньої базової підготовки. Запропоно'
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вано систему комплексної підготовки як інструмент розвитку спор'
тивної обдарованості юного кікбоксера в групах попередньої базової
підготовки дитячо'юнацьких спортивних шкіл.

Ключові слова: творчий розвиток, система комплексної підготов&

ки, обдарованість.

Актуальність проблеми. Питання зміцнення здоров’я нації сьо&

годні є актуальними як ніколи. Одним із напрямів залучення до здо&

рового образу життя є пропаганда фізичної культури і спорту. Спорт

у наші дні є невід’ємною складовою сучасного життя, а спортивні

досягнення громадян тієї чи іншої країни свідчать певною мірою

про успішність самої країни. Перемоги на чемпіонатах світу, Євро&

пи, інших важливих міжнародних змаганнях не з’являються спон&

танно, а є результатом планової системної роботи з розвитку спор&

тивної обдарованості протягом багатьох років. Зауважимо, що вищі

спортивні досягнення під силу лише талановитим спортсменам,

жоден з них не подібний до іншого. Однак, незважаючи на важли&

вість індивідуального підходу до виховання особистості обдарованого

спортсмена, доцільно мати спеціальну програму такого виховання.

Українським Союзом кікбоксингу, який має значний практичний

досвід з підготовки чемпіонів світу та Європи на підставі загально&

прийнятих норм, запропонована структура процесу підготовки

спортсмена — кікбоксера в дитячо&юнацьких спортивних школах,

яка складається з таких етапів: початкової підготовки; попередньої

базової підготовки; спеціальної базової підготовки; підготовки до

вищих досягнень. Кожен з етапів є вельми важливим.  Зокрема, на

етапі попередньої базової підготовки закладається фундамент май&

стерності кікбоксера, виховуються його морально&вольові якості.

Водночас доводиться констатувати, що в навчально&методичній

літературі проблемам розвитку обдарованості юного спортсмена,

зокрема кікбоксера, не приділяється достатньої уваги.

Отже, метою нашого дослідження є визначення оптимальних

шляхів творчого розвитку обдарованості юного кікбоксера в групах

початкової підготовки дитячо&юнацьких спортивних шкіл.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Проаналізувати спеціальну літературу з проблем розвитку

обдарованості кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки.

2. Проаналізувати передовий досвід розвитку спортивної обда&

рованості юних кікбоксерів, накопичений Українським Союзом&

кікбоксингу.
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3. Визначити особливості організації та методику відбору до груп

попередньої базової підготовки ДЮСШ, зміст і планування підго&

товки на зазначеному етапі, основний програмний матеріал, особ&

ливості змагальної практики та систему контролю розвитку обда&

рованості на етапі попередньої базової підготовки обдарованого

кікбоксера.

4. Визначити шляхи подальших досліджень творчого розвитку

обдарованості юного кікбоксера.

Аналіз навчально&методичної літератури і практичний досвід

Українського Союзу кікбоксингу дає змогу зробити висновок, що

під час навчально&тренувальних занять у групах попередньої базо&

вої підготовки вирішуються такі завдання:

— виявлення здібних дітей для подальшої роботи з ними на ета&

пах спеціалізованої базової підготовки та етапі підготовки до вищих

досягнень;

— розвиток стійкого інтересу до занять фізичною культурою та

спортом, зокрема кікбоксингом;

— виховання психофізичних якостей спортсменів;

— розвиток спеціальних здібностей, необхідних для успішного

виступу на змаганнях з кікбоксингу;

— вдосконалення тактико&технічної майстерності кікбоксера.

Особливу увагу слід приділяти формуванню стійкого інтересу

юних спортсменів до цілеспрямованого багаторічного спортивного

вдосконалення.

Різностороння підготовка на цьому етапі при невеликому обсязі

спеціальних вправ більш сприятлива для подальшого спортивного

вдосконалення, ніж спеціалізоване тренування. На цьому етапі слід

обережно збільшувати обсяг спеціально&підготовчих вправ та ні

в якому разі не ставити за головну мету виконання розрядних ви&

мог в окремих розділах кікбоксингу. 

На етапі попередньої базової підготовки вже більшою мірою,

ніж на попередньому, технічне вдосконалення відбувається на різ&

номанітному матеріалі кікбоксингу. Внаслідок роботи на цьому та

подальших етапах юний спортсмен повинен засвоїти техніку

багатьох десятків спеціально&підготовчих вправ. Такий підхід фор&

мує у нього здібності до швидкого засвоєння техніки кікбоксингу,

що відповідає його морфологічним можливостям, надалі забезпе&

чить спортсмену вміння правильно використовувати основні пара&

метри технічної майстерності залежно від умов конкретних зма&

гань, функціонального стану в різних стадіях змагальної діяльності.
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Особливу увагу слід звертати на розвиток різноманітних форм

швидкості, гнучкості, спритності (координаційних здібностей).

При високому природному темпі приросту фізичних здібностей

недоцільно планувати на цьому етапі комплекси вправ з високою

інтенсивністю, нетривалими паузами, тренувальні заняття з вели&

ким навантаженням, відповідальні змагання.

Організація та методика відбору. Під час відбору до груп попе&

редньої базової підготовки критерієм оцінювання перспективності

юного спортсмена є наявність в нього здібностей до ефективного

спортивного вдосконалення. Після 2–3 років початкової підготов&

ки та задовго до досягнення оптимальної вікової межі у кікбоксин&

гу ще неможливо зробити висновок про наявність в юного спорт&

смена задатків і здібностей, що дають йому змогу сподіватись на

досягнення результатів міжнародного рівня. Однак вже на цьому

етапі необхідно виявити доцільність подальшого спортивного вдос&

коналення та визначити його спрямованість, правильно зорієнту&

вати подальшу підготовку спортсмена. Вирішити ці завдання

можливо лише на підставі комплексного аналізу, в якому повинні

враховуватися морфологічні, функціональні та психічні особливо&

сті юних кікбоксерів, їхні адаптаційні можливості, реакція на тре&

нувальні та змагальні навантаження, здатність до засвоєння та

вдосконалення нових рухів тощо.

Спортивний результат на цьому етапі не повинен сприйматися

як критерій перспективності. Педагогічний досвід свідчить, що

спортсмени з невисокими спортивними результатами на початку

етапу попередньої базової підготовки часто до його кінця стають

найсильнішими та продовжують прогресувати надалі. Водночас пе&

реможці та призери дитячих та підліткових змагань рідко досягають

спортивних успіхів на етапі максимальної реалізації індивідуальних

можливостей.

Важливе значення для раціонального відбору та орієнтації на

цьому етапі має аналіз властивостей їхньої нервової системи —

сили процесів збудження та гальмування, їхньої врівноваженості та

рухливості. Сила нервових процесів характеризує здатність нерво&

вих клітин переносити сильне збудження та сильне гальмування,

що дає змогу адекватно реагувати на подразнення. Врівноваженість

передбачає певне співвідношення між процесами збудження та

гальмування, а їх рухливість виявляється у здатності нервової

системи чередувати ці процеси. У різних кікбоксерів можуть зустрі&

чатися різноманітні комбінації якостей нервової системи, які
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значною мірою визначають не тільки психологічні, але й функціо&

нальні можливості спортсменів. Зокрема це такі з них, як ефектив&

ність м’язово&рухових диференцировок, здатність до адекватних

оцінок функціонального стану, сприйняття ситуацій, що передують

прийняттю та реалізації творчих рішень тощо.

Після принципового рішення про доцільність подальшого про&

довження занять на етапі попередньої базової підготовки  необхід&

но виявити найбільш перспективний напрям вдосконалення юного

спортсмена, що відповідає його природним задаткам. Юні кікбок&

сери можуть бути поділені на різні групи залежно від того, який

розділ для спортсмена є профілюючим.

На цьому етапі під час відбору слід звертати увагу на домінант&

ність руки. Ліворукі спортсмени, порівняно з праворукими, мають

більшу швидкість простої рухової реакції, що забезпечує їм успіш&

ність простих дій, відрізняються високим рівнем тривожності,

неврівноваженим типом нервової системи, домінантністю пред&

метно&образного мислення. Водночас вони поступаються правору&

ким у швидкості прийняття рішень у складних ситуаціях, у здатнос&

ті до абстрактно&логічного мислення.  

Ліворукі спортсмени відрізняються більшим різноманіттям техні&

ко&тактичних дій. Вони можуть працювати як у правосторонній, так

і в лівосторонній стійці. Все це повинно враховуватися  при орієнта&

ції процесу підготовки таких спортсменів до змагальної діяльності.

Отже, основним критерієм відбору на цьому етапі є показники

схильності до занять певними розділами кікбоксингу за результата&

ми тестових випробувань.

Зміст і планування підготовки. Основними завданнями підготов&

ки на етапі попередньої базової підготовки є різнобічний розвиток

фізичних можливостей організму, зміцнення здоров’я юних кік&

боксерів, усунення недоліків в рівні їхнього фізичного розвитку та

фізичної підготовленості, створення рухового потенціалу, суть

якого полягає у засвоєнні різноманітних рухових навичок, зокрема

й тих, що відповідають специфіці майбутньої спортивної спеціалі&

зації. Особлива увага приділяється формуванню стійкого інтересу

юних кікбоксерів до цілеспрямованого багаторічного спортивного

вдосконалення.

Різнобічна підготовка на цьому етапі при невеликому обсязі спе&

ціальних вправ більш сприятлива для подальшого спортивного вдос&

коналення, ніж спеціалізоване тренування. У той же час намагання

збільшити обсяг спеціально&підготовчих вправ, погоня за виконан&
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ням розрядних нормативів в окремих розділах кікбоксингу призво&

дять до шкидкого зростання результатів у підлітковому віці, що нада&

лі негативно позначиться на становленні спортивної майстерності. 

На цьому етапі вже більшою мірою, ніж на попередньому етапі,

технічне вдосконалення будується на матеріалі різних розділів кік&

боксінгу. Спортсмен повинен досить добре засвоїти техніку ба&

гатьох десятків спеціальних підготовчих вправ. Такий підхід у під&

сумку формує в нього здатність до швидкого засвоєння техніки

кікбоксингу, яка відповідає його морфофункціональним можли&

востям, що надалі забезпечить спортсмену вміння варіювати

основними параметрами технічної майстерності залежно від умов

конкретних змагань, функціонального стану в різних стадіях зма&

гальної діяльності. 

Особливу увагу слід звертати на розвиток різних форм прояву

швидкості, а також координаційних здібностей та гнучкості. При

високому природному темпі приросту фізичних здібностей недо&

цільно планувати на цьому етапі комплекси вправ з високою інтен&

сивністю та нетривалими паузами, відповідальні змагання, трену&

вальні заняття з великим навантаженням.

Основний програмний матеріал. Основним завданням підготовки

кікбоксерів на даному етапі є оволодіння технікою ближнього бою.

Успішно засвоївши навчальний матеріал на етапі початкової підго&

товки (що є умовою переведення його до груп попередньої базової

підготовки), юний кікбоксер вже володіє азами техніки і тактики

кікбоксингу, спроможний засвоїти навички ведення ближнього бою.

Технічні дії ближнього бою являють собою систему, до якої вхо&

дять удари зігнутими в ліктях руками, захисти від них, підсікання

(а в деяких розділах, наприклад, косікі, проведення інших кидків),

способи нав’язування ближнього бою та виходу з нього. Економіч&

ні та раціональні рухи в умовах ближнього бою дають змогу за міні&

мальний час вирішувати поставлені тактичні завдання й отримати

високі оцінки суддів.

Змагальна практика кікбоксерів на цьому етапі полягає у міжсек&

ційних змаганнях, районних, міських обласних, всеукраїнських,

міжнародних офіційних, включаючи чемпіонати спортивних това&

риств, чемпіонати України, чемпіонати Європи та світу. 

Метою участі у змаганнях спортсменів 12–15 років є виконання

спортивних нормативів, вдосконалення тактико&технічної підго&

товки розвитку психологічної стійкості, вміння діяти в несприят&

ливих умовах жорсткого двобою. 
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Система змагань на другому етапі передбачає виконання учнями

ДЮСШ нормативів ІІ та І (50% від загальної кількості учнів). Зма&

гальній практиці передує докладне вивчення правил змагань з кік&

боксингу (версія WPKA) [2].

Позитивним у діяльності Українського Союзу кікбоксингу є про&

ведення змагань одночасно для різних вікових груп спортсменів,

коли  молодші спортсмени мають можливість безпосередньо спо&

стерігати за виступами відомих спортсменів [1, с. 28].

Система контролю розвитку обдарованості. З початком навчаль&

ного року кікбоксери, що навчаються в ДЮСШ, проходять диспан&

серизацію у лікарсько&фізкультурному тренажері.

У спеціально&підготовчому та змагальному періодах підготовки

учні ДЮСШ проходять регулярне медичне обстеження перед кож&

ним змаганням.

Наприкінці першого та другого років учні ДЮСШ виконують

нормативи із загальної фізичної, спеціальної фізичної, техніко&так&

тичної підготовки, а наприкінці третього та четвертого — загальної

фізичної, спеціальної фізичної, техніко&тактичної та інтегральної

підготовки.

Висновки. 1. У спеціальній літературі питання творчого розвитку

особистості кікбоксера в початкових групах дитячо&юнацьких

спортивних шкіл  висвітлені недостатньо. З нечисленних наукових

публікацій можна зробити висновок, що творчий розвиток обдаро&

ваності юного кікбоксера на етапі попередньої базової підготовки є

складним психолого&педагогічним процесом, який має бути керо&

ваним і планомірним.

2. Багаторічна робота Українського Союзу кікбоксингу з творчо&

го розвитку особистості кікбоксера підтверджує правильність вико&

ристання системи комплексної підготовки кікбоксера, в тому числі

й на етапі попередньої базової підготовки, як інструменту для вве&

дення українських кікбоксерів у світову спортивну еліту.

3. Перспективою подальших досліджень є розроблення поуроч&

них планів занять з юними кікбоксерами в групах початкової підго&

товки дитячо&юнацьких спортивних шкіл та контрольних нормати&

вів із різних видів підготовки.

Статья посвящена проблемам творческого развития одарённости
юного кикбоксера на этапе предварительной базовой подготовки. Пред'
ложена система комплексной подготовки как инструмент развития
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спортивной одарённости юного кикбоксёра в группах предварительной
базовой подготовки детско'юношеских спортивных школ.

Ключевые слова: творческое развитие, система комплексной

подготовки, одарённость.

The article is dedicated to the problem of creative development of giftness
of young kickboxer at the stage of the preliminary base training. The system
of complex training of young kickboxer in the groups of preliminary base trai'
ning in Children'youth sport schools as a tool of the development of sport gift
of kickboxer is proposed.

Key words: creative development, system of complex training, gift.
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МОТИВИ УТРИМАННЯ ВІД ВЧИНКУ У ВЕРБАЛЬНІЙ
СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

У статті розглянуто специфіку смислової сфери професійної свідо'
мості, пов’язаної з мотивацією утримання від професійного вчинку,
розкрито смисли, які керують студентами'менеджерами  в ситуації
утримання від вчинку, порівняно з представниками гуманітарної про'
фесії. Виявлено  якісно, методом семантичного диференціала, відмін'
ність між професійними сферами свідомості двох експериментальних
груп менеджерів і філологів.

Ключові слова: смислова сфера професійної свідомості, мотива&

ція утримання від професійного вчинку, метод семантичного дифе&

ренціала, зона смислового напруження у свідомості майбутніх ме&

неджерів.

й формування особистості людей з інвалідністю Розділ IІI



194

Аналіз стану наукової проблеми
Важливість досліджень професійної свідомості для практики

мотивації трудової діяльності пов’язана з переосмисленням ролі

і місця людини в суспільному виробництві та становленням нової

ідеології менеджменту — менеджменту людських ресурсів.

На думку Д. О. Леонтьєва, психологію мотивації у першому набли&

женні можна визначити як галузь загальної психології, що вивчає

детермінацію конкретних поведінкових актів і їхніх послідовностей,

опосередковану психічними процесами [6]. Протягом усього розвитку

психології мотивації протиставлялися два ключові підходи до поведін&

ки людини: біхевіористський і телеологічний, проблема співвідно&

шення свободи і детермінованості в людській діяльності. На сучасно&

му етапі розвитку психології мотивації, зазначає Д. О. Леонтьєв, на

передній план виходять проблеми, які раніше були поставлені в екзи&

стенціальній філософії і довго ігнорувалися основними напрямами

академічної психології — проблеми вибору, свободи, волі, контролю

над мотивацією, життєвих цілей, перспектив майбутнього, саморегу&

ляції в широкому сенсі слова, автономії і самодетермінації [ 6, с. 5].

Буття орієнтовано переважно на щось зовні, що не є ним самим,

стверджує В. Франкл. Прагнення до пошуку й реалізації людиною

сенсу свого життя В. Франкл розглядає як вроджену мотиваційну

тенденцію, яка властива всім людям і яка є основним рушієм пове&

дінки та розвитку особистості [12]. Самі прагнення, породжені

смислом, на відміну від потягів, породжених потребами, спонука&

ють до постійного прийняття індивідуумом рішення, незалежно від

того, чи бажає він реалізувати його у даний момент, чи ні.

Існування чинників, що зумовлюють діяльність людини взагалі

і трудову діяльність зокрема, важливе для цілісного аналізу людини

як особистості. Трудові мотиви займають належне місце, поруч із

загальножиттєвими мотивами,  у такому аналізі. Вони тісно пов’я&

зані між собою. Оцей зв’язок простежується також у низці концеп&

цій, які за основу визначення головних трудових мотивів беруть

структуру мотивів загальножиттєвих. Багатовимірний процес

розвитку особистості описується через поняття «прагнення до смис&

лу» (В. Франкл [12]), «повноцінного людського функціонування»,

«самоактуалізації»,  «самореалізації» (А. Маслоу [8]) та ін. У підхо&

ді, запропонованому Б. Г. Ананьєвим [2] та К. А. Абульхановою&

Славською [1], надзвичайної ваги набуває доповнення цими авто&

рами традиційного аналізу мотивації вивченням аспектів мотивації

людини як суб’єкта діяльності.
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Вивчення мотиваційних процесів людини взагалі — це вивчення

особистості в її діяльності. Аналіз ієрархії діяльностей особистості,

в основі якої лежить ієрархія її мотивів, постає як один із ключових

підходів до аналізу особистості. У зв’язку з цим особливої важливо&

сті набуває доповнення традиційного аспекту аналізу мотивації при

вивченні людини як суб’єкта діяльності (підхід, запропонований

Б. Г. Ананьєвим [2] та розвинутий К. А. Абульхановою&Славською [1]). 

Психологія досліджує психологічні механізми мобілізації особи&

стості, де мотив чи система мотивів виступають як найважливіший

фактор, що актуалізує поведінку індивіда в тій чи іншій конкретній

соціальній ситуації, надає їй особистісно значущого сенсу і певної

спрямованості. У цьому контексті мотивація розглядається як «спе&

цифічний вид психічної регуляції» [4, с. 13], а мотив — як «суб’єк&

тивна детермінація людської поведінки» [9, с. 370], що визначає її

спрямованість, стійкість та алгоритми, сприяє формуванню усвідо&

мленого рішення про характер, способи і форму її реалізації. 

Відомо, що мотив — це феномен (у формі матеріального або іде&

ального предмета), що спонукує й скеровує на себе діяльність інди&

віда і заради якого ця діяльність здійснюється. Говорять про моти&

вацію досягнення і протиставлену їй мотивацію уникання невдач.

Під мотивацією досягнення розуміється мотивація, спрямована на

якнайкраще виконання будь&якого виду діяльності, орієнтованої

на досягнення певного результату, до якого може бути застосова&

ний критерій успішності [5].

При психологічному підході до аналізу мотивів і мотивації тру&

дової діяльності виключно важливим є наголос на тому, що діяль&

ність як така становить особливий, виключно людський тип актив&

но&перетворювального ставлення до дійсності. 

Тому чинники, що зумовлюють діяльність людини взагалі і тру&

дову діяльність зокрема, важливі для цілісного аналізу людини як

особистості. Таким чином вищезазначене підтверджує актуальність

дослідження мотивів утримання від вчинку як доповнення вивчен&

ня мотиваційної структури у вербальної свідомості менеджерів.

Хід та результати дослідження
Проводилося тестування представників двох експерименталь&

них груп: студентів&менеджерів в кількості 35 людей і студентів&фі&

лологів в тій же кількості на предмет виявлення смислів, які керу&

ють людиною не під час актуальної діяльності, а в ситуації
утримання від вчинку. Це спричинило необхідність зосередити увагу

не cтільки на впливі різних мотивів на прийняття негативного чи
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позитивного рішення щодо тих чи інших професійних вчинків,

скільки на тому, яким чином певні типи мотивів структуруються

у свідомості респондентів, яким чином мотивація трудової діяль&

ності, спрямованої на досягнення, знаходить відображення у свідо&

мості окремої групи споріднених за освітою та фахом людей. 

Тобто мета цього етапу дослідження — не виявлення певної

ієрархії мотивів, а констатація їхньої семантики.

Розуміння і трактування різних мотивів досліджувалось за допо&

могою опитувальника, розробленого на структурній основі методу
семантичного диференціала [11]. Отримані числові показники були

поділені на три категорії, відповідно до суми балів, яку набрала

кожна з позицій опитувальника. Ці показники свідчать про те, нас&

кільки високо група респондентів оцінила впливовість того чи

іншого мотиву на прийняття ними рішення: 1–21 (слабко вплива&

ють), 22–35 (середньо), 36–60 (сильно).

Після підрахунку кількості балів за кожним з питань числові

результати знайшли своє відображення у табл. 1.

Таблиця 1 — Власні значення мотивів утримання від вчинку

Розділ IІI Психолого!педагогічні аспекти розвитку

Мотиваційні твердження
Сума балів

Менеджери Філологи

№ 1: «Упевненість у непідконтрольності результату
(результат залежить від випадку, інших людей,
обставин, але не від вас)»

24 32

№ 2: «Важкість самої справи (необхідно витратити ба&
гато інтелектуальних, моральних чи фізичних сил)»

19 26

№ 3: «Невпевненість у своїй компетентності (невід&
повідність освіти, нестача досвіду)»

22 42

№ 4: «Усвідомлення того, що досягнення результа&
ту не буде миттєвим, можливо, пройде багато часу»

41 16

№ 5: «Віра у свою особисту нездатність виконувати
саме такий тип справ: «Я не народжений(&а) для
цього» (наприклад, викладати, керувати, торгувати)»

8 28

№ 6: «Існує ризик щось втратити (час, гроші, репу&
тацію)»

48 40

№ 7: «Негативний результат вплине на Вашу само&
оцінку»

11 26

№ 8: «Невпевненість у схвальній оцінці своїх почи&
нань іншими (родичами, друзями)»

15 26
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Кінець табл. 1

У такий спосіб із загальної картини випливає, що формулюван&

ня, в яких було закладено зовнішні щодо особистості мотиви (такі,

як неможливість особисто вплинути на результат, залежність

результату переважно від економічних, соціальних та інших чинни&

ків, а не від докладених зусиль), були оцінені як такі, що мають

середній і високий вплив на рішення філологів (від 25 до 40 балів).

Особливо високий коефіцієнт отримали формулювання, в які було

закладено категорію ризику: позиції № 1, 6, 14, 15 були оцінені

досить високо — відповідно у 32, 40, 25 і 29 балів. 

Отже, це може свідчити про те, що досліджувана група студентів

має тенденцію позиціонувати себе як таких, які прагнуть поклада&

тися на власні сили і вміння, а не очікувати несподіваного везіння.

Натомість у групі менеджерів показники зовнішніх чинників низькі
або середньо'низькі (від 17 до 24 балів). Проте твердження стосовно

причин, пов’язаних із ризиком у професійній діяльності (№ 6 і 14),

виявилися статастично високо навантаженими.

й формування особистості людей з інвалідністю Розділ IІI

Мотиваційні твердження
Сума балів

Менеджери Філологи

№ 9: «Відчуття, що ви ще не готові до такої серйоз&
ної справи»

9 31

№ 10: «У разі невдачі можуть постраждати інтереси
інших»

11 42

№ 11: «Раніше ви нічим подібним не займались» 23 15

№ 12: «Незацікавленість у самому процесі («можли&
во, це й прибутково, але мені це нецікаво»)»

21 44

№ 13: «Необхідність кардинальних змін (режиму
дня, кола спілкування, місця проживання та ін.)»

11 34

№ 14: «Якщо зміняться певні обставини (політичні,
економічні, особисті), результат не принесе ніякої
користі»

44 25

№ 15: «Велика ймовірність того, що виникнуть
неочікувані серйозні перешкоди»

17 29

№ 16: «Недовіра до людей, з якими доведеться
працювати»

51 45

№ 17: «Ви не знаєте людей, які могли б Вам допо&
могти («все доведеться робити самому»)»

9 19

№ 18: «Високий рівень відповідальності» 20 21
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Очевидно, що майбутні менеджери у значно більшій мірі, порів&

няно з представниками гуманітарної професії, воліють запобігати

майновим та часовим витратам і менше схильні діяти в умовах зов&

нішніх ризиків.

Оцінювання позицій, в яких закладені особистісні, «внутрішні»

чинники, виявилося менш однозначним. Варто зазначити, що чи

не найважливішим чинником під час прийняття рішення більшість

респондентів контрольної групи вважають впевненість у власній

компетентності (№ 3 — 42 бали), тоді як експериментальна група

значно рідше утримується від діяльності через невпевненість

у власних силах. 

Цей факт підтверджує наш попередній висновок про різне усві&

домлення цими категоріями досліджуваних необхідності спиратися

на власні сили: якщо у менеджерів вже сформовано усвідомлення

себе як людини, здатної до успіху, то професійна свідомість філоло&

гів у цьому аспекті ще не сформована. При цьому усвідомлення

того, що досягнення результату буде не миттєвим, значно частіше

утримує від вчинків саме менеджерів, що виявляє їхню орієнтацію

лише на швидкий успіх (№ 4–41).

Окремо виділена нами категорія мотиваційних позицій, в якій

закладені стосунки «Я&інший», також за сукупністю виявилася оці&

неною високо. Зокрема, мотиви № 10 і 16 набрали відповідно 42

і 45 балів у філологів та 11 і 51 у менеджерів. У першому випадку для

контрольної групи важливим чинником виявився ризик завдати

шкоди іншим, для експериментальної цей ризик виявився в чоти&

ри рази менш значущим. У другому випадку малася на увазі недові&

ра до людей, з якими доведеться працювати (тобто та ж сама небез&

пека, але з боку іншого). 

Обома групами цей варіант семантики вчинку, коли неможливо

цілком покладатися лише на власні сили і відповідати за можливий

результат особисто, розцінюється як загрозливий.

Крім того, показовою є мотиваційна позиція № 12, а її результат,

з огляду на вік і освіту респондентів, природним і очікуваним.

Необхідність того, щоб виконувана робота приносила не лише мате&

ріальне, а й моральне задоволення, визнана одним з найважливіших

чинників під час прийняття рішення філологами (44 бали). Тобто

більшість цих респондентів схильні позиціонувати себе як людей,

здатних зануритися в улюблену справу, навіть якщо вона і не прино&

сить великого зиску. У той час як менеджери незацікавленість у са&
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мому процесі роботи сприймають досить стримано, що пояснюється

ще й семантикою понять: «прибутково, але нецікаво» для менедже&

ра — більш значуща позиція, ніж для філолога. 

В тому і в тому випадках отримані нами дані відповідають вис&

новкам експериментального дослідження О. М. Лозової, які

стосуються представників слов’янських народів: семіозис свідо&

мості сучасної людини показує дедалі виразнішу тенденцію тлума&

чити життя в гедоністичному ключі [7, с. 355].

Описана якісно, ця різниця між професійними сферами свідо&

мості двох експериментальних груп отримала своє візуальне вира&

ження у вигляді графіка (рис. 1). 

Рис. 1 — Розподіл власних значень мотивувань утримання
від професійної активності.

Очевидним є більш плавний графік філологів, який демонструє

тенденцію середньо&високих показників мотивації уникання нев&

дач (відстань від медіани ряду до моди незначна — 28,5 і 26,0). Той

же самий графік менеджерів тяжіє до низько&середніх показників

з періодичними проривами у зону високих параметрів (зі значним

відривом медіани від моди — 19,5 та 11,0).

В обох випадках «свічки» графіка виявляють смислові точки

напруження: такими смислами у свідомості майбутніх менеджерів
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є послідовно: недовіра до членів своєї команди (№ 16), загроза

втратити час, гроші, репутацію (№ 6), загроза соціально&економічної

нестабільності (№ 14) та небажання довго чекати на успіх (№ 4).

Описані відмінності, а також низька кореляційна залежність ста&

тистичних рядів (r = 0,168, р < 0,05) надають можливість зробити

висновок про існування специфіки смислової сфери професійної

свідомості, пов’язаної з мотивацією утримання від професійного

вчинку.

Отже, будь&яка діяльність спрямована на вирішення певних зав&

дань. За словами дослідника мотивації Хайнца Хекхаузена [13], діяль&

ність, для того, щоб вважатися діяльністю досягнення, має 1) зали&

шати після себе відчутний результат, який 2) повинен оцінюватися

кількісно чи якісно, водночас 3) вимоги до оцінюваної діяльності не

повинні бути ані занадто низькими, ані занадто високими, тобто щоб

діяльність могла увінчатися, а могла й не увінчатися успіхом, але

принаймні не могла втілитися без певних витрат часу і сил. 

Дослідження семантики мотивів прийняття рішень групами рес&

пондентів, практично однорідними за віковими, але різними за освіт&

німи показниками, показало, що висновки нашого дослідження сто&

совно того, яким чином представники досліджуваних груп уявляють

основні рушійні мотиви своєї професійної діяльності, кореспондують

з теоретичними положеннями Х. Хекхаузена. Діяльність, спрямована

на досягнення, усвідомлюється респондентами як така, що має бути

бажаною, і результат цієї діяльності має бути отриманий ними самими.

Тобто у свідомості більшості студентів знайшло відображення переко&

нання про необхідність прагнути самореалізації у тій сфері, яка цікава

саме їм, а також про бажаність діяльності, результат якої залежить від

самої особистості більше, аніж від інших, зовнішніх обставин.

Крім того, потреби та мотиви досягнення виявляються у нама&

ганні людини вирішувати поставлені завдання якомога ефективні&

ше і швидше. Такі суб’єкти діяльності прагнуть самостійно визна&

чати свої цілі, обирати дедалі складніші завдання. Цілепокладання

виражає активний аспект свідомості і визначає спосіб і характер дій

людини. Однак не будь&яка мета як зовнішній щодо особистості

стимул може перетворитись у внутрішнє спонукання. Мета стає

такою, лише якщо вона суттєво торкається потреб, інтересів, пра&

гнень особистості. Значення цілей у такому випадку полягає в тому,

що вони надають діяльності напрямку. Відтак у професійній свідо&

мості майбутніх професіоналів переважають категорії цілеспрямо&
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ваності і самостійності — саме такими є  характеристики мотива&

ційної сфери менеджерів з досвідом практичної роботи [9, с. 7].

Висновки. Таким чином, виявлення смислів, які керують люди&

ною в ситуації утримання від вчинку, показало, що майбутні мене&

джери значно більшою мірою, порівняно з представниками гумані&

тарної професії, воліють запобігати майновим та часовим витратам

і менше схильні діяти в умовах зовнішніх ризиків. Ця група значно

рідше утримується від діяльності через невпевненість у власних

силах, менеджерів значно частіше утримує від вчинків усвідомлен&

ня того, що досягнення результату буде нешвидким. Робота «при&

буткова, але нецікава» становить для менеджера більшу значущість,

ніж для філолога.

Зоною смислового напруження у свідомості майбутніх менедже&

рів є послідовно: недовіра до членів своєї команди, загроза втрати&

ти час, гроші, репутацію, загроза соціально&економічної нестабіль&

ності та небажання довго чекати на успіх. Неможливість цілком

покладатися лише на власні сили й відповідати за майбутний ре&

зультат особисто розцінюється як загрозливий фактор.

Отримані в дослідженні експериментальні дані та їх узагальнен&

ня можуть бути використані також у цілях діагностики менеджерсь&

ких схильностей у практиці відбору студентів вищими навчальни&

ми закладами. Можливе їх застосування у практиці навчання та

виховання студентів за спеціальністю «менеджмент», для вдоскона&

лення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації,

у внутрішньокорпоративному навчанні керівних кадрів та управ&

лінського резерву, в галузі самоменеджменту.

В статье рассмотрена специфика смысловой сфери профессиональ'
ного сознания, которая связана с мотивацией удержания от профессио'
нального поступка; показаны смыслы, которые руководят студентами'
менеджерами в ситуации удержания от поступка сравнительно
с представителями гуманитарных профессий. Выявлена методом се'
мантического диференциала разница между профессиональными сфера'
ми сознания двух експериментальных групп — менеджеров и филологов. 

Ключевые слова: смысловая сфера профессионального сознания,

мотивация удержания от профессионального поступка, метод се&

мантического диференциала, зона смыслового напряжения в соз&

нании будущих менеджеров.
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The specific of semantic сфери of professional consciousness is described
in the article, which is related to motivation of stopping from a professional
act; senses which manage students'managers in the situation of stopping from
an act comparatively with the representatives  of humanitarian professions
are shown. By the method of semantic diffterential difference between the
professional spheres of consciousness two experimental groups — managers
and philologists was revealed.

Key words: semantic sphere of professional consciousness, motivation

of stopping from a professional act, method of semantic diffterential, area

of semantic tension in consciousness of future managers.
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УДК 159.9.072:364.65 П. А. Карелін,

практичний психолог 

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ 

АБІТУРІЄНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У статті розглянуто особливості комплексного підходу в психоло'
гічній діагностиці вступників Університету «Україна», що мають
особливі потреби. Зазначено роль дезадаптованності абітурієнтів
у пристосуванні до умов інклюзивної освіти. Проаналізовано переваги
використання задіяних психодіагностичних методик як засобів ви'
явлення дезадаптованності. Описано діагностичні можливості розро'
бленого Комплексного психологічного тесту, в тому числі його комп’ю'
терного варіанта. 

Ключові слова: Комплексний психологічний тест, абітурієнти з осо&

бливими потребами, психодіагностичні методики, дезадаптація,

інклюзивна освіта.

Існує багато питань, пов’язаних з можливістю отримання пов&

ноцінної освіти  особою з особливими потребами, яка забезпечить

її  умовами  для  досягнення  або відновлення оптимального  фізич&

ного,  інтелектуального,  психічного та соціального рівня життє&

діяльності. Тому зусилля Університету «Україна», який, згідно

з найсучаснішими гуманістичними тенденціями, втілює на практи&

ці принципи інклюзивної освіти для осіб з обмеженнями життє&

діяльності, привертають особливу увагу. 

Мета статті полягає в ознайомчому описанні переваг і можливос&

тей нового комплексу психологічних методик, які використову&

ються відділом адаптації Університету «Україна» в роботі з абітурі&

єнтами, які мають особливі потреби.

Насамперед варто повідомити, що нині в Україні умовно можна

виокремити три форми освіти: традиційну, ексклюзивну й інклюзив&

ну. Традиційною є та, що надається більшості громадян у закладах

освіти. Ексклюзивна освіта здійснюється за допомогою створення

особливих умов навчання для певної групи осіб окремо від основної

маси (інтернати, спеціалізовані школи, окремі групи у ВНЗ) і зде&

більшого є центрованою або на розвиткові обдарованості, спортив&

них досягнень, або на опануванні іноземними мовами тощо. 
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Інклюзивна освіта, на відміну від ексклюзивної, передбачає  тран&

сформацію і модернізацію нині наявного загального формату освіти

таким чином, щоб надати можливість тим, хто має особливі потреби,

навчатися разом із своїми звичайними однолітками. Процес цей

є доволі складним, оскільки  спрямовується не тільки на відповідну

зміну освітнього середовища, спеціальну підготовку викладачів та

використання особливих методів їх взаємодії з інклюзантами, а й на

активну роботу із самими інклюзантами з тим, щоб допомогти їм

краще адаптуватися до нових умов навчання. А це означає,  що  без&

посередня робота з ними повинна охоплювати декілька гіпотетично

проблемних сфер, в тому числі фізичне здоров’я, соціальну компе&

тентність та психологічне благополуччя [1; 5; 6]. 

Особлива увага приділяється нами останньому аспекту, адже

особи, які мають обмеження життєдіяльності, постають перед

необхідністю максимально акумулювати власні потенції для вирі&

шення проблеми адекватного пристосування до інтегрованого уні&

верситетського середовища. Це, своєю чергою, означає, що повин&

на відбутися корекція стану психосоціальної дезадаптації, який, на

жаль,  є характеристикою актуального стану більшості абітурієнтів&

інвалідів. 

Враховуючи, що психосоціальна дезадаптація є станом, який

зумовлюється функціонуванням психіки на межі її регуляторних

і компенсаторних можливостей, відділом адаптації проводиться

психологічне тестування з метою виявлення тих особистісних влас&

тивостей абітурієнтів, які можуть спричинитися виникненням різ&

номанітних психологічних бар’єрів процесу пристосування май&

бутнього студента до інтегрованого освітнього  середовища. 

Виявлення таких властивостей передбачає розроблення та впро&

вадження відповідних заходів психологічного супроводу, отже,

отримані діагностичні дані повинні надавати якомога ширшу і точ&

ну інформацію про абітурієнта.

Психологами відділу адаптації Університету «Україна» було роз&

роблено «батарею» психодіагностичних методик, за допомогою яких

можливо виявити широкий спектр індивідуальних психологічних

і поведінкових особливостей абітурієнтів з особливими потребами.

Вона отримала назву «Комплексний психологічний тест» і склада&

ється з трьох діагностичних методик: Мінесотського багатофактор&

ного особистісного опитувальника MMPI (Скорочений варіант

Міні&мульт); методики виявлення переважного типу ставлення до

хвороби ТОБОЛ; методики діагностики соціально&психологічної
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адаптації Роджерса—Даймонда. Розглянемо доцільність та особли&

вості застосування кожної із них.

Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник
MMPI (скорочений варіант Міні'мульт). Скорочений варіант Міне&

сотського багатофакторного особистісного опитувальника MMPI —

«Міні&мульт» було розроблено 1968 р. шведським психологом

І. Кінканноном (Kincannon) та адаптовано в російськомовному

варіанті В. Зайцевим та В. Козулею 1981 р. [2; 3; 4].

Опитувальник виявляє широкий спектр структурних компонен&

тів особистості: ступінь адаптованості особистості, характерологіч&

ні особливості, мотиваційну спрямованість, самооцінку, типи реа&

гування на стрес, провідні потреби, фон настрою, наявність

психічних відхилень та порушень, суїцидальність, а також характе&

ристики професійно важливих якостей. Стимульний матеріал скла&

дається з 71 твердження, які стосуються особистості, поведінки та

здоров’я. Загалом методика налічує 11 шкал, три з яких — оціню&

вальні, а решта дають можливість оцінити властивості  особистості.

Оцінювальні шкали — це: шкала брехні (L) — оцінює щирість рес&

пондента, шкала достовірності (F) — виявляє недостовірні відпові&

ді (що більшим є значення за цією шкалою, то менш достовірними

є результати тестування загалом), шкала корекції (К) — вирівнює

викривлення, що вносяться через надмірну обережність і контроль

з боку респондента під час тестування. Високі показники за остан&

ньою шкалою також повідомляють про неусвідомлений контроль

поведінки.

Звернімо увагу на зміст шкали (К). Вона використовується для

корекції базисних шкал. За спеціальною таблицею обчислюються

окремі показники шкали (К), які додаються до «сирих» балів базис&

них шкал, таким чином вирівнюючи профіль респондента до аде&

кватної величини. 

Інші вісім шкал є базисними й оцінюють якості особистості за

показниками іпохондрії (Hs), депресії (D), істерії (Hy), психопатії

(Pd), паранояльності (Pa), психастенії (Pt), шизоїдності (Se) та гіпо&

манії (Ma).  На відміну від повної версії тесту, в Міні&мульт відсутні

шкали «5» (мужності&жіночності) та «0» (соціальної інтроверсії).

Для аналізу й інтерпретації результатів тестування виконується

підрахунок «сирих» балів за всіма одинадцятьма показниками (оці&

нювальним і базовим), які потім переводяться в стени. За результа&

тами тестування окреслюється особистісний профіль респондента,

який підлягає тлумаченню.
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Методика виявлення переважного типу ставлення до хвороби
ТОБОЛ. Опитувальник розроблено у науково&дослідному психоне&

врологічному інституті ім. В. М. Бехтерєва на підставі концепції

психології ставлення В. М. Мясищєва для оцінки особистісного

реагування на хворобу та інших пов’язаних з нею особистісних  став&

лень у хворих із хронічними соматичними захворюваннями. Це

означає, що діагностується патерн ставлень, який сформувався під

впливом захворювання, до самої хвороби, до її лікування, лікарів

і медперсоналу,  до рідних  і близьких, оточуючих, до  роботи  (на&

вчання), самотності і майбутнього, а також до своїх вітальних функ&

цій (самопочуття, настрій, сон, апетит) [5]. 

Стимульний матеріал складається з дванадцяти карток&наборів,

на яких наведено від 11 до 17 пронумерованих висловлювань на

одну з дванадцяти запропонованих тем. Кожна картка має пункт

«Жодне з висловлювань мені не підходить». Слід звернути увагу на

те, що заповнення цього пункта досліджуваним для деяких шкал

є діагностичним показником. 

За допомогою ТОБОЛ можуть бути діагностовані такі   типи ста&

влення до хвороби: гармонійний, ергопатичний, анозогнозічний,

тривожний, іпохондричний, неврастенічний, меланхолійний, апа&

тичний, сенситивний, егоцентричний, паранояльний, дисфорійний.

За результатами тестування будується профіль шкальних оцінок,

який характеризує сукупність окремих аспектів багатовимірного

ставлення до хвороби і повинен інтерпретуватися за аналогією

з інтерпретацією шкальних оцінок інших психологічних опитуваль&

ників. З метою узагальнюючого аналізу профілю шкальних оцінок,

шкали об’єднано в три блоки, що дає можливість диференціювати

глибину дезадаптації та інтра& або екстрапунітивний тип реакцій,

властивий досліджуваному.

Крім того,  при аналізі обраних респондентом варіантів висло&

влювань в кожній окремій темі виникає можливість оцінити якісні

особливості його ставлення до самої хвороби, до її лікування, ліка&

рів і медперсоналу, до рідних  і близьких, оточуючих, до роботи

(навчання), самотності  і майбутнього.

Методика діагностики соціально'психологічної адаптації Ро'
джерса—Даймонда. Оригінальну методику було розроблено 1954 р.

американськими психологами К. Роджерсом і Р. Даймондом, а зго&

дом адаптовано Т. В. Снєгірьовою. Опитувальник використовуєть&

ся  для вивчення  особливостей соціально&психологічної адаптації

і пов’язаних з нею  рис особистості [6].  
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Стимульний матеріал складається з 101 висловлювання, які

сформульовано у третій особі однини, без використання будь&яких

займенників.  Методикою передбачено, що кожне з висловлювань

оцінюється за 7&бальною шкалою відповідей, тобто ступінь дифе&

ренціації відповідей є доволі високим.

Авторами виокремлено шість інтегральних показників, серед

яких адаптація, самоприйняття, прийняття інших, емоційна ком&

фортність, інтернальність, прагнення до домінування.

Кожен з інтегральних показників розраховується за окремою

формулою, виведеною емпіричним шляхом. Розрахункові формули

для інтегральних показників складають значення окремих, неза&

лежних шкал, які відображують полярні властивості інтегральних

шкал. Так, шкала «Адаптація» складається з проміжної шкали «адап&

тованості» та «дезадаптованості»; шкала «Інтернальність» — з про&

міжних шкал «внутрішнього та зовнішнього контролю» тощо. 

Усі проміжні шкали мають власні нормативи та є окремим діаг&

ностичним інструментом, пристосованим до використання у більш

диференційованій діагностиці. Серед шкал є шкала «Ескапізм», яка

не входить у жоден з інтегральних показників. За допомогою цієї

шкали визначають ступінь прагнення до ігнорування наявних

життєвих проблем.

Опитувальник містить шкалу «брехливості», яка відображує пра&

гнення респондента до викривлення особистісних рис в соціально

бажаному напрямку, що дає можливість робити висновок про на&

дійність отриманих результатів.

Інтерпретація здійснюється відповідно з  нормативними дани&

ми, розрахованими окремо для підлітків і дорослих.

Характеризуючи всю програму загалом, зазначимо, що найваго&

мішою перевагою застосування комплексного підходу до діагно&

стування особистості є можливість порівняльного аналізу близьких

за психологічним змістом шкальних значень за різними  методика&

ми. Таке порівняння надає можливість точніше інтерпретувати ті

або інші показники, нівелювати випадкове чи підсвідомо зумовле&

не підвищення чи заниження окремих шкал, простежувати ступінь

кореляції між взаємозалежними рисами особистості.

Зіставляючи  результати, отримані за першою та другою мето&

диками, ми отримуємо не тільки можливість визначення провід&

них механізмів психологічного захисту і типу особистості, який

ґрунтується на них, а й  можливість диференціації глибини регі&

стру психічного розладу (за умови його наявності): від легкого
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ступеня дезадаптації до важких невротичних та маніфестних

психотичних розладів [1]. 

Отже, підсумкова, зінтегрована за показниками різних тестових

шкал характеристика особистості абітурієнта виявляється потуж&

ним засобом для вивчення його актуального психічного стану

і прогнозування специфіки соціальної  поведінки як основного

критерію дезадаптації.

Відмітимо також, що для оптимізації процесу проходження тес&

ту і обробки його результатів було розроблено електронний варіант

Комплексного психологічного тесту, програмною основою якого

став комп’ютерний додаток MS&Excel. На його базі було оформле&

но максимально простий і доступний інтерфейс, легкий для сприй&

мання осіб, які не знаються на комп’ютері, в тому числі й спеціаль&

на версія для абітурієнтів із вадами зору.

Позитивними наслідками здійсненої роботи можна вважати такі

досягнення:

— діагностування широкого діапазону особистісних властивос&

тей абітурієнтів;

— виявлення прихованих психоемоційних розладів (депресія,

неврози, психози);

— виявлення ролі хвороби у психічному та суспільному житті абі&

турієнта (у роботі, навчанні, у родині, у ставленні до оточення і т. д.);

— виявлення рівня дезадаптованності абітурієнтів із визначен&

ням конкретних проблемних сфер їх особистості;

— прогнозування можливих агресивних і антисоціальних  дій (в то&

му числі самогубства);

— наявність інструментарію для визначення надійності та

достовірності отриманих результатів тестування;

— більш розгорнутий портрет особистості абітурієнта в остаточ&

ній психологічній характеристиці;

— суттєве скорочення витраченого психологами часу на оброб&

ку результатів тестування (за рахунок комп’ютерної обробки);

— окрема, незалежна робота абітурієнтів зі зручним, інтуїтивно

зрозумілим варіантом тесту на комп’ютері;

— спеціальний комп’ютерний варіант тесту для сліпих і слабозо&

рих абітурієнтів, який надає їм повну автономію в роботі (викори&

стання мовного доступу до екрана);

— паперовий варіант тесту (у випадках протипоказань щодо ро&

боти з комп’ютером або відмови абітурієнта працювати з комп’ю&

терним варіантом).
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Отже, новий Комплексний психологічний тест є доволі дієвим

психодіагностичним інструментом, який надає більше якісної та

кількісної інформації про абітурієнта, забезпечує вищий ступінь її

незалежності, полегшує роботу психолога, значно оптимізує про&

цес тестування загалом.

В статье рассмотрены особенности комплексного подхода в психо'
логической диагностике абитуриентов с особыми нуждами, посту'
пающих в Университет «Украина». Обозначена роль дезадаптирован'
ности абитуриентов в приспособлении к условиям инклюзивного
образования. Проанализированы преимущества использования приме'
ненных психодиагностических методик, как инструментов для выяв'
ления дезадаптированности. Описаны диагностические возможности
разработанного Комплексного психологического теста, включая его
компьютерный вариант.

Ключевые слова: Комплексный психологический тест, абитури&

енты с особыми потребностями, психодиагностические методики,

дезадаптация, инклюзивное образование.

This article covers the special features of complex approach in psycholo'
gical diagnostics of students with disabilities who apply to University «Ukra'
ine». It defines the role of disadaptation of the applicants in adjusting to the
conditions of inclusive study. It analyses the benefits of applying these
psychological tests as tools of identifying the level of disadaptation. Diagno'
stic potential of the developed Complex Psychological Test and its compute'
rized version is defined.  

Key words: Сomplex Psychological Test, students with disabilities,

psychological diagnostic tests, disadaptation, inclusive study.
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ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ ЯК ОДНА З ПРИЧИН 
ВИНИКНЕННЯ АФЕКТИВНИХ СТАНІВ

Піддано аналізу проблему емоційних розладів та психологічних кон'
фліктів, висвітлено основні причини та наслідки виникнення афек'
тивних проявів особистості. 

Ключові слова: емоції, афект, афективні прояви.

Постановка проблеми. Відхилення в емоційному розвитку пев&

ним чином впливають на виникнення труднощів у поведінці дітей.

У загальних рисах така поведінка характеризується неорганізова&

ністю, агресивністю та примхливістю. Наголосимо, що така харак&

теристика поведінки не завжди означає наявність психологічних

відхилень. Ці реакції можуть мати тимчасовий характер. Скажімо,

вони можуть бути пов’язані з неправильним вихованням дітей,

можуть свідчити про незадовільний фізичний та психічний стан

дитини. Разом з тим наявність у поведінці дітей таких реакцій свід&

чить про певні труднощі у психічному розвитку дітей. Ці труднощі

хоч і є деякими відхиленнями від норми, але ще не є симптомами

психічного захворювання. Проблеми дітей цієї категорії, що отри&

мали назву «важких», дедалі частіше стають предметом обговорен&

ня. Такі діти відзначаються емоційною нестійкістю, збудливістю

й афективністю. Це насамперед впливає на психологічну готов&

ність дітей до навчання у школі, на поведінку та індивідуальний

розвиток дітей (Л. С. Виготський, Л. А. Абрамян).

Численні психолого&педагогічні дані свідчать про те, що коли

інтелектуальні й емоційні якості з тих або інших причин не розви&
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ваються відповідно до психологічних особливостей у ранньому

і дошкільному віці, згодом такі недоліки подолати досить нелегко.

Раннє неблагополуччя афективних стосунків із близькими дорос&

лими й однолітками або дефектність емоційного спілкування з ото&

ченням створюють небезпеку порушення подальшого формування

особистості. Розвиток емоційної сфери певним чином впливає на

формування особистості, що, безумовно, виявляється у відхилен&

нях у поведінці.

Таким чином, негативні емоційні стани (гнів, страх, смуток то&

що) і відповідні їм форми поведінки (агресивність, плаксивість),

а також порушення загальних властивостей емоційної регуляції

(ситуативність, вибірковість тощо) є основними ознаками емоцій&

ного порушення, які безпосередньо впливають на розвиток особи&

стості дитини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку О. М. Леонть&

єва, емоції та почуття утворюють певний клас психічних процесів,

які є специфічною психологічною діяльністю. Емоції становлять

певну форму відображення дійсності. За їх допомогою відбувається

психологічна регуляція поведінки людини. Вони можуть як сприя&

ти організації та активації діяльності, так і призводити до її руйну&

вання. Емоції тісно пов’язані з мотивами поведінки. Вони регулю&

ють за допомогою емоційної корекції поведінку й сприяють

реалізації її ціннісних настанов. Саме емоції розглядаються як осо&

блива, «упереджена» форма відображення дійсності. Будучи скла&

довою системи загальної інтегральної психічної регуляції поведін&

ки, емоції водночас є досить автономною підсистемою власне

емоційної регуляції поведінки [2].

У працях, присвячених психології емоцій, вказується, що умови

й детермінанти, які визначають життя та діяльність людини, стають

психологічно значущими й дієвими лише в тому випадку, якщо їм

вдається проникнути у сферу емоційних відносин людини. Підкре&

слюється універсальна значущість емоцій у житті та вчинках люди&

ни. Розглядається розмаїття функцій, які виконують емоції. «Саме

емоції, завдяки їхній психогенетичній орієнтації, реалізують перші

зв’язки дитини з її соціальним середовищем і стають основою для

формування намірів і розумової здатності» (А. Валлон, 1967, с. 120).

Емоції дитини розглядаються насамперед «як внутрішня систе&

ма підкріплення, мотиви пізнання і діяльності, система ефективної

селекції «корисних» з погляду генетичної програми розвитку сти&

мулюючих ситуацій і форм поведінки на даному віковому етапі» [3].
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Фундаментальна біологічна роль емоцій полягає в оцінюванні

наявного гомеостатичного стану організму на основі домінуючої

потреби за єдиною шкалою гедонічного диференціала. Залежно від

результату цього оцінювання емоційна система модифікує поведін&

ку в напрямі максимізації або мінімізації наявного стану та визна&

чає тип поведінки.

Емоції пов’язані з продуктивністю діяльності складним спосо&

бом (закон Йеркса–Додсона). До певної межі емоційно забарвлене

бажання людини досягти високих результатів у діяльності підвищує

продуктивність цієї діяльності. Далі настає критичний рівень, після

якого надмірна емоційна напруженість заважає досягненню висо&

ких результатів, тобто продуктивність діяльності знижується.

Однак іноді особистість у стресовій ситуації виявляє прозорість

думки, швидкість і точність оцінювання ситуації, здатність прий&

мати правильні рішення («мобілізуючий ефект стресу»). Позитив&

ний ефект, який дає емоційний процес за певної оптимальної

інтенсивності, може перейти у свою протилежність і дати негатив&

ний дезорганізуючий ефект за надмірного посилення емоційного

порушення. Іноді один із двох протилежних ефектів прямо зумо&

влений іншим: підвищуючи активність в одному напрямку, емоція

дезорганізує її в іншому. 

Основний матеріал дослідження. У сучасній світовій психології

існує ціла низка теорій, які розкривають причини, що призводять

до емоційних розладів. Перша група теорій пов’язана насамперед із

виникненням у суб’єкта негативних емоцій. Кожен інстинкт пов’я&

заний зі специфічним ефективним досвідом (інстинкт утечі — зі

страхом, самоутвердження — з духовним злетом тощо). Емоції

є регуляторами поведінки. Разом з тим слід зауважити, що негатив&

ні емоції, наприклад новонародженої дитини, виконують важливу

біологічну функцію: крик дитини — це сигнал тривоги, повідом&

лення, що дана ситуація для неї несприятлива. Негативні емоції

показують, що існує певний бар’єр між внутрішнім світом особис&

тості і зовнішнім світом, тому й відбувається усвідомлення себе,

своїх бажань, а також оточення.

Розвиток поглядів на вплив емоцій на поведінку людини харак&

теризується виділенням аспекта емоційно&вольової регуляції

діяльності, пов’язаної з вивченням індивідуально&стійких особли&

востей емоційної сфери суб’єкта. Ці особливості виражаються зна&

ком, модальністю домінуючих емоцій і характеризують ставлення
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людини до навколишньої дійсності. Виходячи з того, що в людини

емоційна насиченість є вродженою, але впродовж життя розви&

вається потребою, деякі автори вважають, що виникнення емоцій

пов’язано з потребою організму у функціонуванні його фізіологіч&

них механізмів.

Ефективність емоційної регуляції людини спостерігається в екст&

ремальній ситуації. У таких випадках емоції, крім звичайної регуля&

торної функції, повинні виконувати й додаткову, яка пов’язана

з оцінюванням тих чинників, що загрожують особистості, переш&

коджають або призводять до порушення її діяльності.

Динаміка розвитку емоційної регуляції поведінки пов’язана із

формуванням вищих соціальних почуттів та виникненням нових

форм психічної регуляції на основі афективно&когнітивної антици&

пації. При цьому на зміну імпульсивності й мимовільності прихо&

дять стабільні емоційні ставлення — почуття, які визначають систе&

му моральних, естетичних та інших цінностей особистості, які

детермінуються її досвідом, засвоєнням соціальних норм і правил

у процесі чуттєво&предметної діяльності.

Якщо емоційна регуляція є слабкою і недостатньою для оволо&

діння ситуацією, то в суб’єкта виникає негативна емоція великої

інтенсивності, що призводить до дезорганізації поведінки і часто

є причиною виникнення психічного захворювання.

Надлишок негативних емоцій, як правило, тягне за собою вини&

кнення відхилень у поведінці людини. А це сприяє появі патологіч&

них характеристик індивідуального розвитку.

Представники теорії другого напряму намагаються знайти при&

чину емоційних розладів у фізіології людини, зокрема в роботі

головного мозку, центральної та периферичної нервової системи.

Емоційні розлади поведінки є наслідком одночасного розходження

нейронів активності мозку, що викликається певними причинами.

По суті, емоційні розлади мають фізіологічне походження. Емоції

можуть організувати і дезорганізувати поведінку, залежно від їх тен&

денцій підтримувати чи підсилювати початковий стимулюючий

вплив на організм. Таким чином, емоційне порушення є вродженою

реакцією людини і подолати її здатне лише спеціальне навчання.

Означені підходи, попри те, що вони викликають значний інте&

рес, не залишають місця для особистості людини, її активності та

не враховують вибірковості людини до різноманітних емоційних

подразників.
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Подолати ці недоліки намагаються представники третього

напряму, які вважають, що емоційні реакції, зокрема розлади, на&

самперед залежать від емоційної стійкості особистості.

Розглядаючи цей підхід, слід відмітити, що вся специфіка особисто&

сті людини, а саме емоційна стійкість, виводиться лише із фізіологіч&

них особливостей людини. Стресогенні чинники до певної міри наяв&

ні в процесах культури, в житті суспільства. Людина перебуває між

двома полюсами. З одного боку, вона живе з іншими людьми і повин&

на підпорядковувати свою поведінку певним соціальним нормам і пра&

вилам. З іншого боку, їй необхідно проявити свою індивідуальність. Ця

суперечність часто є причиною виникнення емоційного конфлікту.

Психологічний конфлікт також виступає як несприятлива для

людини ситуація, в якій на індивіда одночасно діють протилежно

спрямовані сили однакової величини. Відповідно виділяють три

типи конфліктної ситуації: 1) людина перебуває між двома пози&

тивними валентностями; 2) між двома негативними; 3) між пози&

тивною і негативною.

Неможливість розв’язання конфлікту призводить до накопи&

чення несприятливих дій із подальшим проявом стану декомпенса&

ції і, як правило, супроводиться розладом емоційної рівноваги.

Тобто всі причини емоційних розладів зводяться до середовища,

яке оточує людину, до емоційно несприятливих ситуацій.

Ця точка зору піддається гострій, але справедливій критиці.

Адже з напруженням, стресом людина стикається постійно в пов&

сякденному житті. Але в одному випадку суб’єкт із ним справляєть&

ся, тобто емоції регулюють поведінку, і людина, адекватно відобра&

жаючи дійсність, відповідно реагує на неї. В іншому випадку їй не

вистачає сил, психофізіологічних і соціально&психологічних меха&

нізмів. Це призводить до дезадаптації поведінки. В поведінці про&

являється неспокій, загальмованість, мовчазність тощо.

Отже, людина постійно піддається різним стресогенним діям.

Одна й та сама ситуація у разі непідготовленості чи несподіваності

викликає в однієї людини афект, а в іншої — порушується психоло&

гічна діяльність. Виникає запитання: які чинники призводять до

виникнення у людей афектів? Насамперед сюди відносять ком&

плекс вроджених властивостей нервової системи — тип ВНД. Так,

І. П. Павлов в екстремальних умовах визначив пряму залежність

виникнення хворобливого стану у вищій нервовій системі від її

типу. «Що ж стосується слабкого типу, — писав він, — то тут дуже
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легко різними способами зробити тварин ненормальними». Звідси

випливає висновок, що тип вищої нервової діяльності й короткочас&

ний функціональний психофізіологічний стан сприяють розвитку

афективних реакцій в умовах стресогенних ситуацій.

Деякі люди в однакових стресогенних умовах можуть набувати

різного стану. Це пояснюється різною емоційною чутливістю до емо&

ціогенних подразників та наявністю емоційної стійкості. Емоційна

стійкість, з точки зору фізіологічного напряму, це різні рівні стійкос&

ті, які об’єднуються особливостями нервової системи загалом. Емо&

ційна стійкість залежить від урівноваженості нервових процесів.

Отже, зміна поведінки людини, її мови і спрямованості її мис&

лення залежать від впливу на неї емоційної тривожності. Тривож&

ність може виявлятись як риса особистості. Щоб вона сформу&

валась, особистість має нагромадити достатній багаж невдач

і неадекватних способів подолання стану тривоги. Саме тому для

профілактики невротичних порушень, формування тривожного

типу розвитку особистості необхідно допомагати дітям знаходити

адекватні, ефективні способи, за допомогою яких вони могли б по&

долати хвилювання, непевність та інші прояви тривожності та

емоційної нестійкості.

За високого рівня емоційної напруженості поведінка значною

мірою характеризується скутістю постави та рухів, пасивністю,

уповільненим перебігом психічних процесів, загальним м’язовим

напруженням або підвищеною метушливістю, нестриманістю

у спілкуванні. Спостерігається загальна тенденція до зниження

стійкості психічних процесів, що може проявлятись у «блокаді»

розумової діяльності. Якщо доросла людина може різними прийо&

мами релаксації знизити рівень напруженості, то дитина, не воло&

діючи останніми, потрапляє під владу емоційної напруженості,

й вона впливає на всі психічні процеси. 

Досліджуючи природу важкої поведінки, найчастіше відмічають

труднощі в емоційній сфері. Справді, вельми часто доводиться спос&

терігати, як на тлі негативних емоцій дитини проявляються тимча&

сові або стійкі труднощі. Відхилення в поведінці дитини свідчать

про порушення емоційного благополуччя. В основі емоційного

неблагополуччя лежать три класи причин:

— конституціональні особливості дитини;

— особливості відносин із соціальним оточенням;

— причини психологічного порядку.
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До конституціональних особливостей належать тип нервової

системи, біотонус та соматичні ознаки. Так, переважання в дитини

процесів збудження над процесами гальмування призводить до

розвитку в неї некерованих емоцій. Слабкий тип нервової системи

може сприяти розвитку надмірної вразливості дитини.

Особливості взаємин дитини з людьми, що її оточують, багато

в чому визначають силу та зміст її емоційного прояву. Дитина дуже

швидко засвоює систему відносин у тій сфері, в якій вона перебуває.

Численні дослідження свідчать про шкідливість закріплення в ді&

тей негативних емоційних станів, що впливають на їхню поведінку та

зміни настрою. У дітей із піднесеним, ейфоричним настроєм перева&

жають імпульсивність і психомоторна розгальмованість, які можуть

маскуватися під дитячу безпосередність і життєрадісність. Такі діти

важко приймають вимоги інших, не дотримуючись прийнятих

у школі правил поведінки, не хвилюються з приводу негативних

емоцій, швидко забувають власні обіцянки. Для дітей зі зниженим

тлом настрою характерна схильність до боязкості та переживання

страху. При цьому сповільнюється формування ініціативності, само&

стійності. У цих дітей переважають ігрові інтереси, але таким дітям

нелегко вступити в контакт. Вони важко переживають свою несамо&

стійність у навчанні, дуже важко звикають до колективу.

У випадках довготривалої, безперервної конфліктної ситуації або

частого їх повторення негативні емоційні збудження можуть перейти

у форму застійного стаціонарного збудження і зберігатися навіть після

закінчення конфліктної ситуації. Стійке емоційне неблагополуччя,

що виникає внаслідок цього, сприяє формуванню нестійкої само&

оцінки і проявляється у виникненні спочатку ситуативного, а потім

індивідуального переживання. Такі діти гостро реагують на думку ото&

чення про себе. Тривожність таких дітей постійно проявляється в нері&

шучості поведінки, що класифікується як прояв неврозу в дитячому

віці. Існують три групи чинників невротизації дітей.

1. Батьки у взаєминах з дітьми мимоволі певним чином компен&

сують багато з невідредагованих відчуттів та переживань і несвідо&

мо проектують власні проблеми на дітей.

2. Батьки не розуміють і не усвідомлюють своєрідності особис&

тісного розвитку дітей: їхні потреби й очікування не відповідають

можливостям і потребам дітей.

3. Батьки афективно виявляють своє невдоволення, тривогу,

роздратування, страх, занепокоєння у стосунках з дітьми або гіпер&

опіка є недостатньою емоційною чуйністю.

Розділ IІI Психолого!педагогічні аспекти розвитку



217

Чинники невротизації особливо впливають на дітей емоційних,

імпульсивних, які вирізняються внутрішньою нестійкістю, схиль&

ністю до хвилювання, незахищеності, з вираженим відчуттям «Я». 

Високий рівень тривожності призводить до зниження ефективнос&

ті будь&якої діяльності й супроводиться неадекватною поведінкою.

Явища емоційної напруженості супроводяться афективними про&

явами. Причиною афективних реакцій можуть бути невідповідність

оцінки дорослого самооцінці дитини, сприйняття ситуації як важкої,

конфліктної та водночас невирішеної, труднощі в будь&якій діяльно&

сті, ситуації випадкової небезпеки. Афективні прояви різко зміню&

ють стан внутрішніх органів, м’язової діяльності та перебіг психічних

процесів. У дитини різко знижується здатність до осмислення навко&

лишнього становища та контролю над своїми вчинками. У результа&

ті повторення подібних обставин, що викликають негативні емоції,

відбувається закріплення зв’язку між певною групою подразників

і відповідними їм емоційними реакціями. Навіть вербальне згаду&

вання про певні обставини викликає афективні прояви.

Висновки. Під час пошуків причин виникнення труднощів

у поведінці дітей ми переконалися, що більшість із них пов’язана

з емоційною сферою. Емоційні розлади є основою психологічних

труднощів, які призводять до виникнення афективних станів,

сприяють закріпленню негативних форм поведінки і впливають на

індивідуальний розвиток особистості. Невеликий досвід дітей,

зокрема й негативний, нерозуміння ними причинно&наслідкових

зв’язків між явищами дійсності, своє, несхоже на доросле, бачення

світу — урахування всіх цих особливостей дасть можливість зовсім

по&новому поглянути на проблему ситуацій, які призводять до емо&

ційних розладів.

Подвергнута анализу проблема эмоциональных отклонений и пси'
хологических конфликтов, освещены основные причины и последствия
возникновения аффективных проявлений личности. 

Ключевые слова: эмоции, аффект, аффективные проявления.

The author examines the problem of emotional disorders and psychologi'
cal conflicts, highlights the main causes and consequences of affective mani'
festations of personality.

Key words: emotions, affect, affect’s manifestations.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ
ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ 

ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Статтю присвячено вивченню операціонального складу прогно'
стичної діяльності у дітей із церебральним паралічем. Розглядаються
особливості психічного розвитку хворих дітей, що впливають на фор'
мування антиципації. Результати дослідження визначають необхід'
ність застосування відповідних психокорекційних впливів.  

Ключові слова: діти з церебральним паралічем, прогностична

діяльність, антиципація, психокорекція.  

Необхідність удосконалення системи психосоціальної реабілітації

дітей із церебральним паралічем зумовлює пошук шляхів стимулю&

вання їх особистісної та пізнавальної активності (С. М. Зінченко,

І. І. Мамайчук, О. М. Мастюкова, А. М. Панов, Є. П. Постовойтов,

І. А. Смірнова, А. В. Тюрін, О. В. Узун, С. В. Фаткулаєва, Л. О Хан&

зерук, Л. М. Шипіцина та ін.) [3]. У зв’язку з цим актуалізується

проблема дослідження прогностичної діяльності (антиципації)

у цієї категорії дітей, яка виступає інтегративним показником пси&

хічної активності суб’єкта. Вивчення механізмів і особливостей

прояву антиципації дасть змогу визначити засоби впливу на її фор&

мування під час різних видів пізнавальної діяльності  цих дітей.  

Антиципація є формою випереджального відображення дійсно&

сті та становить фундаментальну якість психіки, що виявляється на

різних рівнях відображення (сенсорному, мислительному, мовлен&

нєвому тощо) в структурі різних психічних функцій (адаптивної,
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регулятивної, пізнавальної, комунікативної). Вона означає здат&

ність людини передбачати хід подій, власних дій та вчинків інших

людей, будувати діяльність на підставі адекватного ймовірнісного

прогнозу [2].   

Широта діапазону антиципаційних процесів, їх ефективність за

певними критеріями базується на аналізі й синтезі минулого досві&

ду, постійному порівнянні з ним поточних подій, вибірковому

вилученні інформації з оперативної та довгочасної пам’яті.

Мовленнєво&мислительний рівень антиципації належить до

найскладніших, вищих рівнів антиципації. Його розвиток у онтоге&

незі передбачає подальше  ускладнення інтеграції психічних проце&

сів дитини. На підставі узагальнення та класифікації ситуацій, із

залученням семантичного фактора, з використанням зовнішнього

та внутрішнього мовлення формулюються гіпотези та плануються

відповідні дії. Крім того, під час соціальної взаємодії на цьому рівні

антиципації найповніше виявляється комунікативна функція пси&

хіки, що полягає в плануванні та передбачуваності процесів спілку&

вання [1] .

Мовленнєво&мислительний рівень антиципації ґрунтується на

здатності людини не лише спиратися на власний досвід, а й засто&

совувати всі знання, накопичені людством у вигляді закономірнос&

тей, які зафіксовані в узагальненій формі у знакових системах. Цей

рівень забезпечує здійснення планування в його найбільш розвину&

тих формах. До його роботи обов’язково включені узагальнення,

абстракції, логічні засоби, розрахункові операції, які здійснює

людина. Специфічні форми й ефекти антиципації можуть значно

варіювати залежно від актуалізації її певних розумових якостей. 

Становлення здатності до прогнозування на мовленнєво&мисли&

тельному рівні найінтенсивніше відбувається в дошкільному віці [4].

Просторово&часові уявлення дитини поєднуються зі словесними

позначеннями. Це створює основу для диференціації часу та просто&

ру, минулого, теперішнього та майбутнього. Із розвитком мовлення

розширюються можливості реконструкції минулого та передбачен&

ня майбутнього. Здатність до прогнозування як інтегративний фено&

мен, що об’єднує особливості пізнавальної діяльності та особистісні

утворення, дає змогу дошкільнику подумки програвати різноманітні

варіанти дій та відчувати той смисл, який їх наслідки можуть мати

для оточуючих людей та для нього самого як соціальної істоти.

З оволодінням різними видами діяльності та набуттям досвіду

взаємодії з людьми в дошкільника формуються антиципуючі реакції,
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що пов’язані з переживанням його ставлення до навколишньо&

го світу. Протягом дошкільного віку емоційні передбачення роз&

виваються та вдосконалюються. Це виявляється в тому, що у стар&

шому дошкільному віці розвивається здатність до появи ефектів

емоційного передбачення можливих наслідків дії, яка ще не завер&

шена. Емоційні передбачення дедалі більшою мірою стають фак&

тором, який буде впливати на регуляцію дій і вчинків людини. На

кінець дошкільного періоду формується здатність до «передбачу&

ваної емоційної корекції поведінки» (О. В. Запорожець, Я. З. Не&

верович).

Передумовою для формування антиципації є досвід спілкування

дитини з дорослими. Протягом усього дошкільного періоду провід&

ні види діяльності дитини та організоване спілкування є головними

факторами в розвитку прогностичних здібностей. 

За даними досліджень, першокласники використовують плану&

вання власної поведінки на вербальному рівні, у 8 років діти ви&

являють здатність оцінювати ймовірність різноманітних факторів,

а на кінець молодшого шкільного віку вони вже здатні дотримува&

тися певного плану, утримуючи його в умі (І. М. Кондратьєва). 

Мовленнєво&мислительний рівень антиципації забезпечує прог&

ностичну діяльність людини. Л. О. Регуш визначає прогнозування

як пізнавальну діяльність, метою якої є отримання прогнозу, а про&

дуктом — знання про майбутнє. Операціональний  склад прогно&

стичної діяльності найповніше виявляється при вирішенні таких

видів прогностичних завдань: встановлення причинно&наслідко&

вих зв’язків, реконструкція та перетворення уявлень, висунення

й аналіз гіпотез, планування. Центральним механізмом регуляції

мислительної діяльності вважається механізм порівняння гіпотез із

реальними результатами певних дій людини. Операції, що їх люди&

на здійснює над об’єктами, надають інформацію мозку для генера&

ції гіпотез, які з певною часткою ймовірності передбачають резуль&

тати реальних перетворень [4]. 

Важливою ознакою успішної навчальної діяльності учня є її ці&

леспрямованість і вибірковість, що ґрунтується на висуненні гіпо&

тез, їх перевірці та прийнятті відповідних рішень. Таким чином

забезпечується планування й використання задумів школяра під

час запланованих дій. 

Найефективнішим способом планування є такий, що враховує

ймовірність тих чи інших подій. Тут характерною є наявність за&

гальної стратегії діяльності, без зайвої деталізації, але з приблизною
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оцінкою ймовірності  виникнення певних подій, що дає змогу змі&

нювати характер і послідовність дій залежно від конкретних умов

перебігу діяльності. В різних способах планування по&різному

поєднуються й різні рівні антиципаційних процесів. 

Вивчення антиципації в онтогенезі дає змогу визначити певні

орієнтири для аналізу її дизонтогенетичних проявів при ДЦП.

Формування прогнозу в різних видах діяльності дітей із дитячим

церебральним паралічем має специфічні особливості з огляду на

складну ситуацію їхнього психічного розвитку. 

Рухові недоліки при ДЦП, як правило, поєднуються з порушен&

ням інтелектуальних, мовленнєвих, перцептивних та комунікатив&

них функцій. Ушкодження рухово&кінестичного аналізатора, який

виконує своєрідну службу зв’язку між іншими аналізаторами, зумов&

лює недостатність розвитку аналізаторної діяльності загалом, труд&

нощі формування комплексних асоціацій. У результаті страждають

зорові, слухові, тактильні, кінестетичні відчуття та сприймання,

порушується їх взаємодія, що обмежує різноманітність вражень

дитини від предметного світу. Внаслідок цього уявлення й знання

про довкілля в цих дітей неповні, недостатньо систематизовані,

іноді помилкові. 

Незрілість або ушкодження певних функцій, астенізованість цен&

тральної нервової системи при різних формах захворювання зумо&

влюють своєрідність формування мислительних операцій. Інтелекту&

альні обмеження насамперед стосуються здатності до узагальнення,

що ускладнює оперування поняттями та логічними міркуваннями.

Хворим дітям властива нерівномірність сформованості різних пізна&

вальних функцій, дисгармонійність інтелектуального розвитку [5]. 

Недоліки мовлення в дітей із церебральним паралічем полягають

у своєрідності звукової, граматичної та лексичної систем внаслідок

органічного ураження мовленнєво&рухового аналізатора, порушен&

ня сенсомоторної сфери, особливостей загального психічного

розвитку та умов виховання. Особливості мовленнєвого розвитку не

тільки спричинюють труднощі навчання мови та читання, а й позна&

чаються на засвоєнні знань з інших навчальних предметів. 

У дослідженнях різних сторін мовленнєвого розвитку дітей із це&

ребральним паралічем (М. Б. Ейдінова, М. М. Малофєєв, О. М. Мас&

тюкова, М. В. Іпполітова, К. О. Семенова, Л. Б. Халілова та ін.)

зазначається, що органічне ураження мозку при ДЦП може по&різ&

ному впливати на утворення системних зв’язків, які визначають

у них розвиток зв’язного мовлення [3].
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В одних випадках порушується смисловий рівень організації

зв’язного мовлення, що ґрунтується на логіці та здатності до послі&

довного викладення подій, правильного розгортання їх у часі.

В інших випадках страждає структурна повнота тексту. Недостатнє

розуміння логіко&граматичних відношень зумовлює спрощеність,

стеоретипність мовлення, відмову від використання складних син&

таксичних конструкцій. 

Специфічним для ДЦП є порушення мотивів мовленнєвого

висловлювання. Мотиваційний рівень виступає як один із компонен&

тів внутрішньої структури мовленнєвої діяльності, значною мірою

зумовлюючи її спрямованість. Специфіка захворювання при  ДЦП

часто зменшує потребу в мовленнєвому спілкуванні в цих дітей.

На розвитку зв’язного мовлення позначаються й особливості

пізнавальної діяльності хворих дітей. Часто вони не можуть само&

стійно зробити висновки, встановити причинно&наслідкові зв’яз&

ки, абстрагуватися від конкретного факту [3]. 

Таким чином, аналіз результатів спеціальних досліджень вказує

на те, що при ДЦП внаслідок ускладненої ситуації психічного

розвитку порушуються передумови розвитку антиципаційних про&

цесів. Це позначається на операціональному складі прогностичної

діяльності, що виявляється при вирішенні різних видів прогно&

стичних завдань. 

З метою дослідження операціонального складу прогностичної

діяльності у дітей із церебральним паралічем застосовувалася мето&

дика, що складалася з чотирьох блоків відповідно до її структури. 

І блок. Мета: дослідження здатності до оперування уявленнями.

Формування уявлень залежить від виду діяльності, яку здійснює

людина, та характеризується різним поєднанням чуттєвих і логіч&

них компонентів. Наприклад, при формуванні слухових або зоро&

вих уявлень відбувається опора на конкретні образи, а при сприй&

нятті літературного тексту уявлення потребують узагальнення без

зайвої деталізації, оскільки вона може утруднювати осмислення

певного матеріалу. 

Завдання 1. У цьому завданні дітям пред’являвся початок опові&

дання та пропонувалося придумати продовження розповіді, завер&

шити її таким чином, щоб закінчення виявилося несподіваним.

У процесі придумування слідкувати за оригінальністю сюжету,

виразністю образів.

«Стояв ясний сонячний день. По вулиці йшла дівчинка й вела на
поводку смішне цуценя. Раптом ...»
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Можливі такі варіанти розповідей:

1. Діти розповідають про малозначущі деталі, жодних образів

у них не виникає. Відповідь бідна, лаконічна — 1 бал.

2. Сюжетна розповідь відсутня, але діти розповідають бага&

то, іноді дуже емоційно, нагромаджуючи елементи події —

2 бали.

3. Діти дають зв’язну розповідь про уявну подію.Такі розповіді

емоційні, яскраві, в них велику роль відіграє уява, яка кон&

тролюється свідомістю, спрямовуючи її в певне русло. Прос&

лідковується розгортання елементів сюжету, наявний кульмі&

наційний момент та розв’язка, що носить несподіваний

характер — 3 бали. 

Завдання 2. Перелічіть якомога більше можливостей викорис&

тання таких предметів: а) гребінець; б) дзеркало (за кожний назва&

ний варіант нараховується 1 бал). 

Сумарний показник цього блоку складається за результатами

виконання двох завдань.

ІІ блок. Мета: дослідження здатності до висунення гіпотези на

підставі встановлення причинно&наслідкових зв’язків.

Завдання 1. Дітям пропонувався матеріал для завершення розпо&

віді, що передбачає встановлення логічних зв’язків та визначення

певної ідеї оповідання. Це можуть бути байки, оповідання, які

мають прихований підтекст. 

1. Поганий сторож
В однієї хазяйки в погребі зберігалося молоко та сало. Миші почали

їсти сало. Тоді хазяйка закрила в погребі кішку. …
2. Галка та голуби
Галка почула про те, що голубів добре годують, перефарбувалася

в білий колір і полетіла в голуб’ятню. Голуби прийняли її як свою, наго'
дували. Тоді галка не втрималася та закаркала. …      

3. Розумна галка
Хотіла галка пити. На дворі стояв глечик з водою, а в ньому була

вода тільки на дні. Галка не могла її дістати. Поруч лежали камінці. …
4. Мурашка та голубка
Мурашка хотів напитися та спустився вниз до струмка. Вода

нахлинула на нього, і він почав тонути. Мимо летіла голубка, помі'
тила це та кинула у струмок гілку. Мураха заліз на цю гілку і вряту'
вався.

Наступного дня мураха побачив, що мисливець хоче спіймати
голубку в сітку. Він підповз до нього і …
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За кожне логічне завершення розповіді, що ґрунтується на попе&

редньому встановленні причинно&наслідкового зв’язку, нарахову&

ється 1 бал.

ІІІ блок. Мета: дослідження здатності до планування.

Завдання1. Скласти план святкування Нового року.

Оцінювалася послідовність та розгорнутість плану. Якщо дитина ви&

значила до трьох пунктів плану — нараховувався  1 бал, від 4 до 6 пунк&

тів — 2 бали, за розгорнутий план від 7 пунктів та більше — 3 бали.

Дослідженням за цією методикою було охоплено 36 дітей із

церебральним паралічем 9–10&річного віку зі збереженим інтелек&

том та 30 їх здорових ровесників. Порівняльний аналіз дав змогу

виявити кількісні особливості відповідей дітей досліджуваних кате&

горій, які представлені в табл. 1.

Таблиця 1 — Середні вибіркові значення показників операціонального
складу прогностичної діяльності школярів 

Як видно з табл. 1, у дітей з церебральним паралічем відмічалося

зниження середніх вибіркових значень показників за усіма параме&

трами операціонального складу прогностичної діяльності порівня&

но зі здоровими дітьми. Найбільша розбіжність між досліджуваними

групами виявилася стосовно показника «Оперування уявленнями»,

найменша — щодо показника  «Висунення гіпотез на підставі вста&

новлення причинно&наслідкових зв’язків». 

Якісний аналіз виконання завдань І блоку дітьми з церебраль&

ним паралічем засвідчив такі переважні тенденції: 

1) бідність та лаконізм завершених оповідань, наприклад: «З’я&

вилася велика зла собака і почала гарчати»; 

2) нагромадження елементів події за відсутністю повороту сюже&

ту, наприклад: «Пішов дощ, цуценя злякалося і кудись побігло. Дів&

чинка шукала, шукала його, так і не знайшла. Дівчинка заплакала.

Цуценя прибігло»;  

Категорія дітей

Параметр дослідження
Школярі з ДЦП Здорові діти

Оперування уявленнями 2,1 3,8

Висунення гіпотез на підставі встановлення
причинно&наслідкових зв'язків 

1,8 2,5

Здатність до планування 1,6 2,4
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3) розгортання нереалістичного сюжету: «Вони потрапили в ліс.

Дівчинка злякалася. Раптом вона побачила квіти нарциси. Вони теж

побачили дівчинку. Вони були чарівні. Квіти допомогли дівчинці». 

Оповідання здорових дітей характеризувалися більшою послі&

довністю викладу, оригінальністю сюжету, виразністю образів: «Їм

назустріч вийшла пухнаста сіра кішка. Собака зірвався та побіг за

нею. Дівчинка не могла їх наздогнати, бігла за ними. Раптом вона

побачила, що кішка залізла на дерево. Вона побігла до того дерева

та знайшла біля нього свого цуценя».

При виконанні другого завдання цього блоку виявилися трудно&

щі перетворення уявлень хворими дітьми. Виокремилася група

дітей, які назвали лише пряме призначення вказаних предметів:

«гребінець — розчісуватися», «дзеркало — дивитися». Часто відпо&

віді виглядали так: «гратися, милуватися, любити тощо». Цілком

очевидно, що обмеженість уявлень у хворих дітей безпосередньо

пов’язана з недостатністю їх досвіду та предметної діяльності. 

Відповіді здорових дітей були більш поширеними, демонструва&

ли їх здатність оперувати уявленнями, наприклад: «гребінець — їм

можна захищатися, зробити іграшковий паркан, розламати та скла&

сти щось із зубчиків, боронити землю»; «дзеркало — пускати соняч&

них зайчиків, грати в тарілку, зробити дах для іграшкового будинку».

Завдання ІІ блоку, спрямоване на виявлення здатності до вису&

нення гіпотез на підставі встановлення причинно&наслідкових

зв’язків, також виявилося складнішим для дітей із церебральним

паралічем, ніж для їх здорових ровесників. Часто хворі діти не

враховували вихідних даних та назви оповідання при продовженні

розповіді, не намагалися їх аналізувати. Так, для завдання  «Поганий

сторож» були запропоновані такі відповіді: «Кішка зачекала, поки

миші доїдять, і допомогла їм втекти»; «Кішка була стара і не їла

мишей. Тоді хазяйка кинула мишам отруту, а кішка пішла до хати»;

«Кішка половила мишей, а хазяйка почала любити свою кішку». 

В оповіданні «Розумна галка» неадекватність його завершення

виявилася в таких відповідях: «Вона кидала камінці, але не дістала

воду. Вона залишилася без води і померла»; «Галка почала будувати

камінцями дорогу до глечика, залізла на глечик і попила води». 

Недостатність досвіду, інфантильність сприйняття виявилась

у нереалістичності уявлень хворих дітей. Наприклад, замість пра&

вильної відповіді, яку переважно давали здорові діти: «Галка почала

кидати камінці в глечик, вода піднялася, і галка напилася», діти

з церебральним паралічем частіше завершували оповідання так:
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«Галка кидала камінці в глечик, глечик розбився, і вода витекла».

В оповіданні «Мурашка та голубка» було запропоновано, наприклад,

таке його завершення: «Мурашка кинув у мисливця великий камінь,

тоді той впустив рушницю, а голубка полетіла і сказала «Дякую». 

У завданні ІІІ блоку діти обох досліджуваних категорій доклали

багато зусиль, аби перелічити свої приготування до Нового року.

Разом з тим в дітей із церебральним паралічем такі відповіді були

звужені та відображали проблематичність їх рухового досвіду. Саме

в цій галузі найбільш виразно виступає розбіжність між здоровими

та хворими дітьми. Якщо здорові діти писали про приготування

святкових страв, характеризували свою участь у прикрашанні

ялинки, організації конкурсів, відвідуванні гостей та новорічних

вистав, для дітей з ДЦП цей список виявився більш стислим — він

складався переважно з 3–4 пунктів, які були їм доступні. 

Отже, дослідження операціонального складу прогностичної

діяльності дітей із церебральним паралічем виявило її недоскона&

лість порівняно зі здоровими дітьми. Основними детермінантами

своєрідності прогностичної діяльності при ДЦП, на нашу думку,

виступають дві групи факторів. Це, по&перше, нейропсихологічні

особливості дітей із церебральним паралічем, які пов’язані з астені&

зованістю центральної нервової системи, вираженістю нейроди&

намічних порушень, що виявляється в труднощах підтримання

стабільного рівня діяльності та неспроможністю повноцінно аналі&

зувати вихідні дані при побудові прогнозу. По&друге, недостатність

і неповноцінність минулого досвіду дитини з ДЦП, яка росте й роз&

вивається в обмеженому світі, безпосередньо впливає на успішність

її прогностичної діяльності. Саме досвід, що фіксується в пам’яті,

сприяє формуванню ймовірних зв’язків між окремими подіями,

підвищує адекватність і швидкість сприйняття окремих явищ нав&

колишнього середовища, готовність до їх аналізу. 

Результати дослідження спонукають до застосування прогно&

стичних програм при визначенні шляхів психологічної корекції.

Пріоритетного значення у зв’язку з цим набуває створення системи

штучного досвіду та використання алгоритму побудови прогнозу

в різних видах пізнавальної діяльності дітей із церебральним

паралічем. Це сприятиме оптимізації вибору ними різною мірою

обґрунтованих гіпотез при вирішенні мислительних завдань, вибо&

ру способу дії в ситуаціях управління власною навчальною діяльні&

стю, особистісних виборів з усвідомленим пріоритетом певних

моральних позицій, що надасть змогу стимулювати їх пізнавальну

й особистісну активність.  
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Статья посвящена изучению операционального состава прогности'
ческой  деятельности детей с церебральным параличом. Рассматрива'
ются особенности психического развития детей, которые влияют на
формирование антиципации. Результаты исследования определяют
использование соответствующих психокоррекционных воздействий.  

Ключевые слова: дети с церебральным параличом, прогностиче&

ская  деятельность, антиципация, психокоррекция. 

The article is devoted to the exploring operational structure of prognostic
activity of the children with cerebral palsy. The specific mental ways of
anticipation creating are revealed. The article is also dedicated to a correc'
tional influence which is directed on the anticipation forming.

Key word: children with cerebral palsy, prognostic activity, anticipa&

tion, correctional influence. 
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РОЗДІЛ ІV

ФІЗИЧНА, МЕДИЧНА,
І ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Т. О. Левчук 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ 
КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ

З МОТОРНОЮ АФАЗІЄЮ

У статті дано визначення поняття «функціональна асиметрія»
кори головного мозку, розглянуто історичний аспект цієї проблемати'
ки, показано її особливості у хворих із моторною афазією.

Ключові слова: функціональна асиметрія, домінантна і субдомі&

нантна півкулі, ліворукість, моторна афазія, компенсаторні можли&

вості мозку.

Вивчення питання про порушення мозкової організації мовлен&

нєвої функції на рівні взаємодії півкуль при мовних дизонтогенезах

має достатньо тривалу історію. Незважаючи на це, знання про

функціональну асиметрію залишаються ще обмеженими. 

Як відомо, функціональною асиметрією називають таку нерів&

ність великих півкуль головного мозку у забезпеченні психічної

діяльності, при якій по відношенню до одних функцій домінант&

ною є ліва, а до інших — права півкулі.

Особливе значення має вивчення функціональної асиметрії

кори головного мозку у хворих на афазію, оскільки це дає змогу

спеціалістам, що працюють з цією категорією людей, глибше розу&

міти етіологію, механізми, патогенез мовленнєвого порушення та

правильно будувати корекційну роботу з подолання дефекту, спи&

раючись на компенсаторні можливості мозку.
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Клініцисти були першовідкривачами проблеми мозкової органі&

зації мовлення і пов’язаної з нею проблеми функціональної асиме&

трії півкуль.

Ще за часів P. Broca (1861) і C. Wernicke (1874) стало відомо, що

афазія у праворуких людей пов’язана з ураженням лівої півкулі.

Вчення про афазію на перших етапах свого становлення зводилось

лише до опису елементарних порушень мовлення, встановлення

кореляції між ними і ураженням певних відділів кори мозку.

У ліворуких було встановлено зворотну залежність. «Латераліза&

ція» мовленнєвих функцій розглядалася як дзеркальна. Проте нау&

кові дослідження останніх років показали, що це твердження не

є беззаперечним.

Надалі, у зв’язку з появою зацікавленості фізіологів, психологів,

лінгвістів до проблеми мозкової організації та функціональної

нерівності мозкових півкуль, дослідники зробили висновок, що

механізми мовлення пов’язані з цілісною організацією діяльності

мозку, яка включає в себе декілька ланок, кожна з яких привносить

свій специфічний вклад у характер мовленнєвого процесу.

Англійський невролог J. Jackson (1860), вивчаючи порушення

рухової сфери і мовлення, висловив припущення, які суперечили

класичній клітинній локалізації функцій. Ним були відмічені пара&

доксальні, на перший погляд, явища, які полягали в тому, що ура&

ження певної обмеженої ділянки мозку ніколи не призводить до

повного випадання функцій. Відповідно до теорії Джексона, лока&

лізація симптому (випадання тієї чи іншої функції), яким супрово&

диться ураження обмеженої ділянки центральної нервової системи,

не можна ототожнювати з локалізацією функції. Остання може

бути розміщена в центральній нервовій системі значно складніше

і мати зовсім іншу мозкову організацію [2].

Згодом J. Jackson припустив, що мовленнєва діяльність здійсню&

ється завдяки спільній роботі обох півкуль головного мозку і що до&

мінантна ліва півкуля праворуких людей пов’язана з більш склад&

ними за будовою формами довільного мовлення, тоді як права

півкуля здійснює більш елементарні мовленнєві функції. Проте він

не диференціював мовленнєві порушення афатичного характеру

залежно від латеральних півкульних переваг. Таким чином, пробле&

ма афазії у ліворуких була недостатньо висвітлена.

E. G. Chescher, вивчаючи афазію у ліворуких, припустив, що під

час реалізації мовленнєвих функцій у них можуть задіяні обидві

півкулі.
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O. L. Zangwill (1960) вважає, що у ліворуких людей мовленнєва

функція представлена білатерально, крім цього, трапляються

випадки домінантності лівої півкулі.

R. Pratt (1973), досліджуючи 24 ліворуких пацієнтів з афазією,

дійшов висновку, що частота правопівкульної латералізації у них не

перевищує 25%.

Розглядаючи форми афазії у ліворуких людей, дослідники дійшли

висновку, що найчастіше афазія виникає при ураженні премоторної

та нижньотім’яної ділянки кори головного мозку. Тобто, в основно&

му, у таких хворих спостерігаються прояви моторної афазії. Таким

чином, не фонематичні процеси та слухомовленнєва пам’ять є ви&

значальними в домінантності півкуль, а все таки перевага руки.

Дослідження K. Conrad, M. E. Humphrey, Б. Пенфільд, Л. Ро&

бертс, О. Р. Лурія та інших показують, що функціональна мозкова

організація кори головного мозку у ліворуких і праворуких людей

істотно відрізняється. Афазія у ліворуких може виникати при ура&

женні обох півкуль, що свідчить про нечітко виражену домінант&

ність. Автори зазначають, що афазія при ураженні правої півкулі

має легші прояви і легше піддається корекції.

Згадуються також випадки «перехресної афазії», що виникає

при ураженні правої півкулі у праворуких пацієнтів. Крім пору&

шень дисграфічного та дислексичного характеру, у таких хворих

виявлено складності розуміння граматичних конструкцій, повто&

рення складів і слів, порушення конструктивного праксису. 

На підставі цих досліджень науковці (Н. Н. Траугот, 1980; М. Кріт&

члі, 1954; М. К. Бурлакова, Н. В. Лєбєдєва, 1983, та ін.) дійшли вис&

новку, що субдомінантна півкуля не лише бере участь у реалізації

мовленнєвих механізмів, а й має безпосередній стосунок до деяких

спеціальних сторін мовлення. 

Права півкуля відповідає за сприймання, регуляцію та відтво&

рення інтонаційно&мелодійної сторони мовлення, що забарвлює

і розкриває зміст висловлення; за глобальне розуміння невербаль&

них компонентів мовленнєвої комунікації (жестів, міміки); розу&

міння побутових ситуацій, задумів текстів, картин; глобальне

сприймання і відтворення звукового абрису слова. Це надає змогу

хворим з афазією не лише розуміти ситуативне мовлення, оперува&

ти інтонаціями, що забарвлюють мовленнєві емблові варіанти;

розуміти зміст гумористичних оповідань, а й розкриває також перс&

пективи глобального читання окремих слів, що виявляється у здат&
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ності співвідносити малюнок з його підписом. Права півкуля має

здатність зберігати в своїй пам’яті різні види автоматизованих

рядів, що вимовляються при цьому як єдине ціле, що не піддається

сукцесивному розподілу на звукові одиниці.

М. С. Лебединський, узагальнюючи літературні дані та власні

наукові дослідження, зробив висновок, що розлади мовлення при

ураженні субдомінантної півкулі у праворуких людей виявляються

у вигляді порушень зовнішніх, найбільш автоматизованих сторін

мовленнєвої функції. Частіше це розлади музичних компонентів

мовлення або дизартричного характеру. Автор зазначає, що мов&

леннєва ділянка правої півкулі зонально менш диференційована,

ніж відповідна ділянка лівої півкулі. 

Таким чином в основу прийнятого у вітчизняній психології під&

ходу до мозкової організації психічних функцій (Б. Г. Ананьєв,

1960, Л. С. Виготський, 1960, М. О. Бернштейн, 1966, П. К. Анохін,

1971, 1978, та ін.) також покладено принцип про спільну участь обох

півкуль у здійсненні складних, в тому числі і мовленнєвих, психіч&

них функцій. Відповідно до цього принципу, матеріальною осно&

вою психічних процесів є весь мозок в цілому як високодиференці&

йована система, частини якої забезпечують різні сторони єдиного.

«З позицій системного підходу до мозкової організації психіч&

них функцій проблема домінантності виступає не як питання про

перевагу тієї чи іншої півкулі у здійсненні мовленнєвої функції,

а як проблема адекватності «внеску» кожної півкулі у процеси реа&

лізації цілісної функції. Порушення функціональної взаємодії пів&

куль повинно виявлятись при оцінюванні характеру і ступеня уча&

сті обох півкуль головного мозку у здійсненні мовленнєвої функції»

[1, с. 126].

Іншим аспектом вивчення цього питання є з’ясування процент&

ної кількості право& і ліворуких хворих з афазією, щоб порівняти

можливості заміщення втрачених мовленнєвих функцій завдяки

роботі субдомінантної півкулі. Для початку варто звернути увагу на

загальну кількість праворуких і ліворуких людей серед населення.

Дослідження В. Л. Деглін, Н. Н. Брагіної, Т. А. Доброхотової,

Е. Г. Симерницької, Д. Спрингер показали, що, незважаючи на те,

що ліворукі люди становлять від 3 до 8% населення Європи, спосте&

рігається достатньо велика кількість парціальних ліворуких. Різні

автори наводять статистичні дані: від 30 до 50%. А праворукі люди,

за припущенням, становлять не більше 40%.
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О. В. Гурова, О. Д. Хомська, обстежуючи наявність ліворукості

серед дорослого населення, дійшли висновку, що кількість «чистої»

праворукості становить 42%, решта обстежуваних (58%) — правші

з ознаками ліворукості; інші — люди або з «чистою» ліворукістю,

або з «парціальною», або прихованою ліворукістю, або лівші, яких

перевчили в ранньому віці працювати з лівої руки на праву.

На базі КМКЛ № 18 ми провели дослідження за методикою

О. Р. Лурії на визначення ліворукості серед хворих з моторною афа&

зією. Починаючи з 2004 р., нами було обстежено 100 пацієнтів

з цією мовленнєвою патологією. Серед них 43% становили право&

рукі люди, 8% — ліворукі та амбідекстри, решта — з прихованою,

або парціальною ліворукістю.

Порушення мовлення афатичного характеру у праворуких і пар&

ціальних ліворуких мають свої відмінності. У хворих з парціальною

ліворукістю ускладнена можливість складання розповіді за малюн&

ком, тоді як збережене ситуативне мовлення. При збереженому влас&

ному мовленні може спостерігатися груба оральна апраксія, яка не

дає можливість повторити слова (навіть ті, які пацієнт щойно повто&

рював самостійно), назвати предметні малюнки, читати вголос,

писати диктанти з проговорюванням. Також є труднощі розуміння

прислівників, антонімів, синонімів, просторово&часових відношень. 

Після проведених експериментів ми почали застосовувати лого&

ритмічні вправи в роботі з хворими на моторну афазію. Найбільш

позитивна динаміка відновлюваного навчання мала група пацієнтів

з парціальною ліворукістю, що свідчить про великі компенсаторні

можливості правої півкулі.

Висновок. Таким чином, виходячи з даних наукової літератури

про функціональну асиметрію мозку та з власних наукових дослі&

джень, можна сказати, що у складній проблемі організації мовлен&

нєвого та інших процесів психічної діяльності визначальним

моментом виступає виключна роль лівої півкулі, проте і права пів&

куля при ураженні домінантної бере участь в організації мовленнє&

вих процесів і глибина, виразність мовленнєвих розладів при цьому

залежить від підготовленості правої півкулі до заміщення втраче&

них мовленнєвих функцій. Ця підготовленість є різною у різних

людей.

В статье дано определение понятия «функциональная асимметрия»
коры головного мозга, рассмотрен исторический аспект данной про'
блематики, показаны её особенности у больных с моторной афазией.
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In this article is introduced the concept definition of cerebral cortex «fun'
ctional asymmetry», the historical aspect of this problematics is considered,
distinctions of patients with motor aphasia are presented.

Key words: functional asymmetry, dominant and subdominant cereb&

ral hemispheres, left&handedness, motor aphasia, compensatory potenti&

al of the brain.
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