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PEDAGOGICAL SCIENCES
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СРЕДСТВАМИ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА
Акопянц И.А.
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина,
директор,
Заслуженный учитель РФ
SOCIOCULTURAL REHABILITATION OF CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN LEFT
WITHOUT PARENTAL CARE, BY MEANS OF CIRCUS ART
Akopyants I.A.
GBU CSV behalf of Yu. V. Nikulina,
Director,
Honored teacher of Russia
Аннотация
В статье представлен опыт педагогического коллектива Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» социокультурной реабилитации воспитанников средствами циркового искусства.
Abstract
The article presents the experience of the teaching staff of the state budgetary institution of Moscow center
for the promotion of family education "school of circus art named after V. Nikulin" socio-cultural rehabilitation
of pupils by means of circus art.
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дополнительное образование, социокультурная реабилитация, творчество, цирковое искусство, социализация, фестиваль детского
творчества.
Keywords: orphans, children left without parental care, additional education, socio-cultural rehabilitation,
creativity, circus art, socialization, children's creativity festival
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени
Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ
имени Ю.В.Никулина) является организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Учреждение было открыто в 1995 году при
содействии Народного артиста СССР, Героя социалистического труда Юрия Владимировича Никулина. В учреждении воспитываются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от
0 до 18 лет, в том числе дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Все воспитанники организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждаются в различных видах реабилитации (медицинской, педагогической и пр.), а особенно в социокультурной, в результате которой у воспитанников формируются социальные компетенции, благодаря
которым
повышается
уровень
их
социализации и адаптации в обществе с учетом
норм, традиций, культурных отношений.
В настоящее время процесс социокультурной
реабилитации является предметом исследования
специалистов многих отраслей научного знания.
Педагоги, социологи, психологи, социальные психологи, социальные работники другие специалисты
анализируют различные аспекты этого процесса,

исследуя механизмы, этапы, стадии, факторы социокультурной реабилитации.
В основе социокультурной реабилитации воспитанников Школы циркового искусства (в том
числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ) лежит комплекс мероприятий, направленных на оздоровительную, досуговую, творческую и социально-активную деятельность.
Особенность ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина заключается в том, что все воспитанники получают допрофессиональную подготовку по различным жанрам циркового искусства и дисциплинам художественно-эстетического направления в
рамках дополнительного образования. Воспитанники, находящиеся в учреждении, активно работают в театральной студии «Сюрприз», спортивных
секциях, овладевают парикмахерским, швейным и
кулинарным мастерством, занимаются цирковым
искусством.
Освоение воспитанниками жанров современного циркового искусства (акробатика жонглирование, хореография, воздушная гимнастика, эквилибр
на руках, эквилибр на моноциклах, иллюзия, антипод, гимнастика), театрального искусства осуществляется по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, разработанным педагогических коллективом. Для
каждого воспитанника составляется индивидуаль-
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ное расписание занятий, учитывающее его индивидуальные особенности и уровень освоения предмета.
Цирковое искусство, на наш взгляд, представляет наиболее оптимальные возможности для формирования самых разных сторон личности воспитанника, улучшает его социальный имидж, способствует расширению социальных связей и
формированию социальной успешности.
Во-первых, занятия предметами циркового искусства сочетают в себе физическую, психическую
и эстетическую подготовку воспитанников.
Во-вторых, занятия предметами циркового искусства перестраивают сознание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: благодаря педагогам, которые постоянно находятся рядом, ребенок ощущает постоянную заботу о себе,
внимание, которого он не получил в кровной семье.
В-третьих, цирк – это огромный мир, он помогает сделать профессиональный выбор, стать специалистом, востребованным современным обществом.
Если рассмотреть все жанры циркового искусства, то наряду с совершенствованием физической
и эмоционально-волевой сферы, происходит развитие познавательных процессов - восприятия, памяти, мышления, а также такого регулярного процесса, как внимание, его устойчивости и концентрированности на объектах деятельности.
Второе качество, которое лежит в основе психического развития - это потребность и способность к преодолению психофизических недостатков и стандартов, стремление к совершенствованию самого себя. Именно эта способность к
преодолению лежит в основе оптимизма, веры в
свои силы, умения побороть все преграды в жизни,
найти действенный выход из любой ситуации. Особенно хорошо эти качества формируются при овладении разными жанрами циркового искусства и при
выполнении работ, направленных на обслуживание
цирковых номеров - пошив одежды, изготовление
реквизита, овладение световой и звуковой аппаратурой и т.п.
Систематические занятия предметами циркового искусства тренируют у воспитанника целеустремленность и саморегуляцию. Воспитание волевой саморегуляции, в отличие от регуляции
извне, идет успешно, когда ребенок ясно, конкретно, зримо видит перед собой цель и приучается
при этом разбивать путь к ней на этапы во всех видах деятельности, в том числе и учебной.
Наконец, все жанры циркового искусства развивают у ребенка индивидуальность, чувство собственной неповторимости и самоуважения, которые помогут выпускнику организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвердиться в современной жизни, стать социально успешным человеком.
Одной из эффективных форм социокультурной реабилитации детей-сирот в Школе циркового
искусства стала организация и проведение фестивалей детского творчества. Фестиваль - оптимальное
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решение для сочетания нескольких, основных видов искусств, в котором дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют возможность пробовать, и раскрывать свое творчество не
только одновременно в нескольких направлениях
искусства, но и на равных со своими сверстниками,
воспитывающимися в обычных семьях.
Воспитанники активно участвуют в организации и проведении фестивалей и культурно-массовых мероприятий ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина. Они сопровождают гостей в течение мероприятия, помогают людям с ограниченными
возможностями здоровья, проявляют свои таланты
не только как исполнители, но и как ведущие,
например, церемоний награждения. Все это благоприятным образом сказывается на формировании
ключевых компетенций воспитанников, на приобретении опыта социального участия; на создание
позитивных социальных связей.
С 2009 года ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина
– активный участник фестивального движения в г.
Москве. Коллектив учреждения является организатором нескольких фестивалей детского творчества:
Открытого циркового фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках» (ежегодно с 2009г.) и городского театрального фестиваля «Шаг навстречу» (ежегодно с
2014г.), Открытого фестиваля «Социоцирк» (с
2018г.).
За десять лет работы фестиваль «Никулинская
весна в Кузьминках» стал региональным, в нем
приняли участие более двух тысяч талантливых
воспитанников детских самодеятельных цирковых
коллективов различных регионов России, участники представили более трехсот цирковых номеров
и композиций во всех жанрах циркового искусства.
С 2016 года в программу Фестиваля детского и
юношеского творчества «Никулинская весна в
Кузьминках» введена номинация «Социоцирк», в
которой принимают участие творческие коллективы центров содействия семейному воспитанию,
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, специализированных образовательных и социальных учреждений для детей с особенностями развития, ментальными нарушениями из Москвы и регионов
Российской Федерации.
В процессе социокультурной реабилитации
воспитанники ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина вовлекаются в добровольную социально полезную и
социально активную деятельность, волонтерское
движение.
С 2016 года Школа циркового искусства имени
Ю.В.Никулина реализует социокультурный проект
«Социоцирк».
Основная идея проекта «Социоцирк» ГБУ
ЦССВ имени Ю.В.Никулина – социализация средствами циркового искусства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, людей старшего возраста, вовлечение обучающихся в новые социальные связи, расширение

The scientific heritage No 32 (2019)
кругозора, предоставление возможности заниматься творчеством, имеющим оздоравливающий
эффект.
Основными целями реализации Проекта являются:
- семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-привитие семейных ценностей воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реабилитация и социальная адаптация людей
разного возраста и социального положения средствами циркового искусства;
- социокультурная реабилитация детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей с ОВЗ;
- профилактика асоциального поведения и различного рода зависимостей в детской и подростковой среде средствами циркового искусства и художественно-эстетического направления деятельности;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте
от 4 до 18 лет, детей из приемных семей, людей с
ОВЗ, людей преклонного возраста в области художественно-эстетического развития через предоставление услуг по дополнительному образованию;
Участники проекта:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (3-18 лет),
- одаренные дети и молодежь;
- дети с ограниченными возможностями здоровья,
- люди старшего возраста.
В рамках работы по социальному проекту созданные в Школе циркового искусства команды волонтеров, состоящие из воспитанников и педагогов
дополнительного образования, проводят в учреждениях социальной сферы выездные мастерклассы по цирковому искусству (жонглирование,
иллюзия и др.).
Занятия по жонглированию построены с учетом возрастных особенностей получателей социальных услуг, состояния их здоровья. При работе с
детьми используются в основном игровые формы
обучения, при работе с людьми преклонного возраста акцент делается на подробное объяснение материала, на оздоравливающий эффект от занятий,
подбирается соответствующее музыкальное сопровождение.
Цирк – это всегда очень ярко, интересно!
Предлагаемые занятия очень доступны: дети и
взрослые развивают физические навыки, раскры-
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вают творческий потенциал с помощью нового, интересного занятия. Цирковая педагогика – это интересный, яркий, красочный метод, который способен увлечь ребенка и людей более старшего возраста.
Педагоги и воспитанники проводят мастерклассы по жонглированию для людей старшего возраста, для слепых и слабовидящих детей, для детей
из многодетных и малообеспеченных семей, детей
с особенностями развития. Все участники проекта
отмечают профессиональную работу воспитанников и педагогов, положительный эффект от занятий, создание атмосферы праздника на занятиях новым интересным делом.
Одним из значимых мероприятий проекта “Социоцирк” стало проведение Школой циркового искусства в октябре 2018 года 1 фестиваля “Социоцирк”. Формой проведения фестиваля был выбран
массовый театрально-цирковой праздник с мастерклассами по жонглированию, хореографии, иллюзии, цирковыми викторинами, флешмобом и настоящим цирковым представлением с участием артистов российского цирка. В фестивале приняли участие более 200 человек: воспитанники организаций
для детей-сирот, школьники, студенты, люди преклонного возраста, ветераны цирка.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности и преимущества интеграции мобильных технологий в преподавание русского языка как иностранного. Обоснована необходимость применения мобильных технологий при изучении РКИ. Представлен обзор мобильных технологий, применяемых в обучении русскому
языку иностранных студентов-медиков.
Abstract
The article discusses the possibilities and advantages of the integration of mobile technologies in the teaching
Russian as a foreign language. The necessity of using mobile technologies in learning Russian as a foreign language is substantiated. A review of mobile technologies used in teaching Russian language to foreign medical
students is represented.
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Не вызывает сомнения тот факт, что в современном обществе владение компьютерными технологиями в различных областях становится обязательным. Технологии интенсивно развиваются, и в
настоящее время широкое распространение получают мобильные средства связи и мобильный Интернет, а также мобильные устройства — смартфоны и планшеты, появляется большое количество
учебных мобильных приложений и программ, а
услуги мобильной связи и беспроводной Интернет
(3G, 4G, Wi-Fi) становятся дешевле и более доступными.
С развитием информационно-коммуникационных технологий, появлением мобильных коммуникаций и их интенсивной интеграцией в сферу образования с нашу жизнь постепенно входит понятие
m-learning (от англ. mobile learning – мобильное
обучение, обучение при помощи мобильных
устройств и приложений), появившееся в англоязычной педагогической литературе в начале XXI
в. Большинство исследователей и методистов полагают, что будущее обучение с поддержкой ИКТ
связано именно с мобильными технологиями [1, 69, 10-12].
Персональный компьютер для нас уже давно
стал повседневным инструментом работы, но в
силу своего размера и веса, выглядит громоздким и
тяжёлым, не достаточно удобным для непринуждённого ношения с собой. Поэтому всё чаще для работы нами отдаётся предпочтение более лёгкому,
компактному и удобному инструменту – мобильному устройству: планшету, смартфону, iPhone. К
использованию подобных устройств подталкивает
и стремление к сокращению объема передаваемой
и получаемой информации. Это стремление стано-

вится своего рода защитной реакцией мозга человека на стремительный и всё увеличивающийся поток информации. Работа мозга современного молодого человека адаптируется не к запоминанию
большого количества информации, а на поиск способов быстрого нахождения, хранения и передачи
этой информации при помощи мобильных (компактных, удобных для ношения) устройств. Как
следствие, мобильное устройство, интернет становятся неотъемлемыми элементами повседневной
коммуникации, незаменимыми средствами связи с
внешним миром.
Современное молодое поколение – «цифровое
поколение», «поколение большого пальца» (определение дало бесконечное движение большого
пальца по клавиатуре телефона или сенсорному
экрану). Оно не мыслит себя без интернета и мобильных устройств. Современные студенты оснащены собственными мобильными средствами
связи и практически неразлучны с ними. Они используют их постоянно, во всех сферах своей деятельности, в том числе в образовании. Для молодых
людей это и незаменимое средство связи, и источник информации, и средство развлечения.
Широкое распространение и популярность мобильных устройств среди молодёжи ведёт к их стихийному применению в учебном процессе. Многие
из них используют различные учебные и информационные сервисы, справочные приложения, словари, переводчики. Мобильные устройства из повседневной жизни переходят в учебную: студенты
находят нужную информацию в Википедии, переводят слова в программе-переводчике или ищут их
в электронном словаре, читают доклады с мобильных устройств, работают с текстами книг, сохра-
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няют и передают фотофайлы, просматривают видеоматериалы, слушают аудиозаписи при помощи
мобильных устройств.
Однако процесс интеграции мобильных технологий в учебный процесс в нашей стране идёт не
так активно и плодотворно, как во многих странах
за рубежом. В своей работе российские преподаватели сталкиваются с не столько техническими и финансовыми трудностями, сколько с трудностями
организационного и методического характера.
В настоящее время в научно-методической литературе ведётся активное обсуждение технических возможностей и дидактического потенциала
мобильных технологий [2-6, 9-12]. В связи с этим
представляется возможным рассматривать мобильные технологии с двух позиций: обучение при помощи мобильного устройства как новейшего технического средства (интернет-поиск в мобильном
устройстве, использование фото- или видеоматериалов, чаты, технология BYOD – bring your own devise) [1, 6, 11, 12] или мобильное обучение как новый принцип обучения, который характеризуется
предоставлением и получением учебной информации в виде мобильных приложений (специальные
программы для мобильных устройств на платформах iOS, Android) [1-5, 8, 10, 12].
В качестве новейшего технического средства
мобильное устройство предоставляет возможность
быстро сделать фотографию того или иного информационного источника: файла, слайда, текста учебника или текста на бумажном носителе, информации, записанной на доске или на любом другом носителе, сохранить или передать её в дальнейшем.
Как техническое средство мобильное устройство
также даёт возможность записывать голосовую информацию, сообщение или видео, воспроизводить,
сохранять или передавать их. Так, при помощи мобильного устройства преподаватель может оперативно передавать какие-либо фотофайлы либо задания на мобильные устройства студентов (посредством технологии BYOD – bring your own devise),
проверять выполнение домашнего задания, отвечать на вопросы студентов в чате, исправлять грамматические ошибки.
Новейшие технологии в виде мобильных приложений получают широкое распространение благодаря их интеграции в образование. Использование мобильных технологий и мобильных приложений в обучении имеет ряд преимуществ, таких, как
мобильность (организация учебной деятельности
вне зависимости от места и времени), непрерывность образования (непрерывный и неконтролируемый доступ обучающихся к технологиям), персонализация обучения (выбор собственного уровня
сложности и темпа освоения материала), повышение качества коммуникации (выстраивание быстрой и качественной коммуникации, получение обратной связи) [7, 8, 10]. На наш взгляд, мобильные
приложения являются одним из обязательных, необходимых компонентов современного языкового
урока, т. к. их использование продиктовано требованиями времени.
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В свою очередь существующие мобильные
приложения также условно можно разделить на
обычные мобильные приложения, используемые в
учебных целях и специальные образовательные мобильные приложения.
Так, например, одним из активно развивающихся мобильных приложений является WhatsApp
– мессенджер, основное назначение которого —
быстрый обмен сообщениями. Пользователи этой
программы имеют возможность общаться в индивидуальном чате, создавать группы, отправлять
внутри нее любое количество сообщений и делать
коллективную рассылку видео- и аудиофайлов, фотографий, обмениваться контактами, записывать
голосовые сообщения и сразу же посылать их другому пользователю, отправлять ссылки на интернет-источники. Посредством этого мессенджера
можно отправлять студентам задания в групповом
чате, совместно обсуждать выполнение тех или
иных заданий, исправлять грамматические ошибки,
отправлять фото-, аудио- и видеоматериалы или
ссылки на них, отрабатывать новые навыки и виды
речевой деятельности. В частности, для отработки
фонетических навыков можно использовать голосовые сообщения приложения WhatsApp или приложение «Диктофон». Студенты могут записать образец произношения преподавателя, а также сделать запись собственного голоса и сравнить с
образцом, обратить внимание на правильность или
ошибки произношения.
Приложение «Книги» или iBooks даёт возможность создавать медиатеку учебных и справочных
материалов в различных форматах, в том числе PDF
формате.
Приложение для мобильных устройств «Переводчик» помогает быстро перевести слово, фразу,
предложение и даже небольшой текст на нужный
язык. Обеспечивает мгновенный и автоматический
перевод. Электронный ресурс «Онлайн переводчик
сайтов» http://www.prof-translate.ru/index2.php обеспечивает мгновенный автоматический перевод
всего сайта на выбранный язык.
Ещё одной новейшей информационно-коммуникационной технологией является QR-код (от
англ. quick response – быстрый отклик) — матричный код, один из видов двухмерных штрих-кодов,
который представляет собой графическую картинку, содержащую закодированную информацию
(ссылку на интернет-источник или текст), распознаваемую специальным мобильным приложением
— QR-code reader/scanner. В учебных целях данная
технология способна обеспечить быстрый доступ к
нужному интернет-ресурсу или информации,
например, к ссылке на цветное изображение, текстовую, аудио- или видеоинформацию.
Мобильная версия канала YouTube открывает
доступ к видеоконтенту хостинга непосредственно
с экрана мобильного устройства. Возможность просматривать аутентичные видеоматериалы или учебные видеоподкасты, например на канале LearnRussian with Russian101.com, Russian for free и др.,
реализует принцип визуализации учебной информации.
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В учебных целях на начальном этапе обучения
РКИ можно использовать мобильные приложения
«Карточки» - набор удобных мультимедийных
флэшкарт для пополнения лексического запаса,
обеспечивающих визуальную опору при изучении
лексики, «Скороговорки на картонке» - красочный
интерактивный и познавательный контент для отработки фонетических навыков, а также в качестве
дополнительного источника лингвострановедческой информации, формирования социокультурной
и межкультурной компетенции.
Среди игровых мобильных приложений
можно выделить приложения «Руки вверх», «Крокодил», «Правда или действие», «Угадай слово
(Тело человека. Викторина анатомии») и др. С помощью данных приложений учащиеся получают
новые знания и коммуникативный опыт в игровой
форме.
Среди специальных учебных мобильных приложений, находящих применение в обучении РКИ,
выделяются различные приложения для самостоятельного изучения русского языка как иностранного, которые в достаточном количестве представлены в магазинах приложений AppStore или Google
play: «Учить русский язык», «Учим русский»,
«Учим и играем», «Русский за месяц», «Learn Russian” и многие другие. Среди многообразия появляющихся мультимедийных мобильных приложений
для изучения РКИ представляет интерес мобильное
приложение интернет-портала «Образование на
русском» - «Учим русский», в контент которого
включён набор тематических карточек, тестов, викторины, а также, что немаловажно, материал по
культуре речи. Применение содержимого приложения на занятиях по русскому языку как иностранному по страноведению поможет погрузиться в
культуру русского языка, узнать интересные исторические факты, особенности употребления речевых оборотов.
При обучении научному стилю речи студентам-медикам полезными могут оказаться приложения: Mindly — приложение для создания ментальных карт, отображающих ключевые моменты темы;
«Справочник болезней и лекарств», содержащий
описание различных заболеваний и лекарств;
Human Anatomy Atlas, Anatomy 3D, Organs 3D,
Bones 3D – трехмерные атласы по анатомии, рассматривающие модели мужской и женской анатомии, скелет и внутренние органы, снабжённые текстовыми комментариями; справочник «Анатомия
человека» - словарь по анатомии человека, содержащий большое количество анатомических терминов. Специально разработанное сотрудниками
ВолгГМУ мобильное приложение для тестового
контроля по медицинским дисциплинам «Медицинские тесты», включающее тесты по истории,
анатомии, гистологии и др., помогает иностранным
студентам в самостоятельной работе при подготовке к семинарам, экзаменам и аккредитации специалистов.
Таким образом, проведённый анализ показывает, что включение в учебный процесс мобильных
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технологий открывает новые технические возможности для языкового обучения, обеспечивает привлекательность образовательных ресурсов, даёт
возможность современным учащимся усовершенствовать и улучшать свои знания русского языка,
формирует языковую, социокультурную и информационную компетенции, реализует принцип интерактивности, интенсифицируя и максимально повышая эффективность обучения РКИ.
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Аннотация
В современной России сформирован общественный запрос на возрождение и развитие системы патриотического воспитания молодежи в новых жизненных реалиях.Саморазвивающиеся интерактивные музеи национальных культурмы рассматриваем как Этно-объекты и площадки для освоения «прорывных
технологий» в патриотическом воспитании молодежи через комплексное, многоуровневое изучение культурного наследия на основе интеллектуального освоения национальных ЭПОСОВ, в сочетании с прикладными практикамипо традиционным видам народногоискусства.
Abstract
In modern Russia the public inquiry is created on revival and development of a system of patriotic education
of youth in new vital realities. Spontaneous interactive museums national cultures we consider as Ethno-objects
and platforms for development of "breakthrough technologies" in patriotic education of youth through complex
and multilevel studying of cultural heritage on the basis of intellectual development of national EPOSES in combination with practice studies of traditional types of folk art.
Ключевые слова: патриотическое воспитание молодежи, традиционное народное искусство, национальный Эпос, социальная реконструкция общества, новое видение мира,«культурно-генетический
код»,декоративно-прикладное искусство, «лоскутное шитье».
Keywords: patriotic education of youth traditional folk art, national Epos, social reconstruction of society,
new vision of the world, "cultural and genetic code", arts and crafts art, "scrappy sewing".
Во втором десятилетии ХХI века профессиональное научное сообщество признает, что мир
находится в цивилизационном кризисе и необходим многосторонний и сбалансированный подход к

решению многих проблем и сейчас главная ориентация - на переход от геополитических интересов к
национальным интересам отдельных стран. Необходимо формировать новое видение мира [1].
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Выход из тупиков прогресса и кризиса техногенной цивилизации надо искать не вне человека, а
в самом человеке [2,c.65]. Современные мыслители
выдвигают Идею нового глобального мышления и
Идею первостепенной значимости внутренних качеств человека для осуществления социальной реконструкции общества. Определенную реконструкцию требует в настоящее время система патриотического воспитания в обновленной России.
Мы полагаем, что именно на культуру, которая
является основополагающим и системообразующим звеном, которая развивается вместе с народом,
- нужно делать ставку при возрождении системы
патриотического воспитания и самопознания молодежи и широких слоев населения нашей страны.
Культурное наследие, как многовековое уже сложившееся, так и современное, необходимо эффективно продвигать в массы, в том числе – через развитие системы этно-туристических мероприятий и
создание целевых этно-объектов [3].
Отмечается множество причин возрастания
интереса к традиционным ценностям в нынешнем
социуме. Традиционные ценности носят базовый,
фундаментальный, стержневой характер. Они
имеют истоки в прошлом, являются результатом
исторического саморазвития этноса, нации, страны.
Традиционные ценности обеспечивают идентификацию личности, общества; содержат в себе исторический феномен, который трактуется как«культурно-генетический код». Традиционная культура,
которая сегодня обладает «феерическим всплеском» в виде этно-фестивалей и других этно-мероприятий, содержит потенциал оживления хозяйственной и духовной жизни регионов России, закрепления в них молодежи и позволяет
противостоять глобализационным процессам. Как
и искусство в целом, традиционное искусство в значительной степени выполняет главную задачу образования и патриотического воспитания: «вложить» в личность в сжатом виде всю ту культурную
программу развития, которую человечество уже
освоило, обеспечивая тем самым возможность движения вперед, опираясь на предшествующий опыт
[4].
Развивать патриотизм необходимо, прежде
всего, в рамках семейного, школьного и вузовского
воспитания, с участием общественных организаций. Надо формировать интерес к национальной
культуре и традициям: чтобы уважать свой народ,
его надо знать; осознанно изучать подлинноекультурное наследие. При этом нужно заниматься поиском новых эффективных форм работы по продвижению наследиянациональных культур в широкие
слои населения.
Мы считаем, что эффективно выполнять культурно-просветительскую миссию по изучению и
освоению материального и нематериального культурного наследия, которое, безусловно, содержит
«культурно-генетический код», смогут современные этно-объекты. Уникальность их в том, что они
являются саморазвивающимися объектами. Примером такого объекта, который мы предлагаем тира-
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жировать по регионам страны, может служить Интерактивный музей карельской культуры на базе
ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области».Мы
рассматриваем данный музей как площадку для
освоения «прорывных технологий» в патриотическом воспитании молодежи через комплексное,
многоуровневое изучение истории, географии, литературы на основе интеллектуального освоения
национальных ЭПОСОВ, в сочетании с прикладными практикамипо народному традиционному искусству.
Интерактивный музей карельской культурыв
2018 году уже стал показательной площадкой при
проведении научно-практических конференций,
совещаний и мероприятий всех уровней: региональных, федеральных, с международным участием. В музее постоянно обновляются экспозиции,
которые участвуют в передвижных выставках, выездных Уроках Дружбы и многих других этно-туристических событиях. В музее проводятся интерактивные лекции, постоянно присутствует прямая и
обратная связь между посетителями (слушателями)
и куратором музейной экспозиции, в результате
чего происходит дальнейшее развитие музея (в
нашем случае музей можно считать «этно-культурным пространством»).
В формате этно-фестивалей 2018 года: «Земля
Калевалы» (Санкт-Петербург, Карелия), «Родники
земли Климовской» (Ленобласть, Бокситогорский
район), «Калитка» (Тверь, Лихославльский район),
«Здесь Родины моей начало» (Карелия, Олонец),
«Россия – созвучие культур», (Ленобласть, Приозерск), фестиваля «Дни культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Санкт-Петербург),
межрегиональной общественной организацией
(МОО) «Карельское содружество» были проведены
тематические лекции, семинары, мастер-классы,
сделаны презентации не только интерактивного музея карельской культуры, но и других интерактивных музеев Дома Дружбы Ленобласти.
В настоящее время этно-фестивальное движение растет и набирает мощную силу по всей стране.
И что же это, если не проявление патриотизма?
Сейчас Этно-Фестивали можно считать «точкой роста» сегодняшнего самосознания российского населения, когда у молодежи появляется естественная
тяга к изучению и ретрансляции своей подлинной
истории, с использованием традиционных народных практик (костюмы, песни, танцы, игры, художественные промыслы). Каждый этно-фестиваль –
это еще и «концептуальная точка», когда подводятся итоги целой системы мероприятий, предшествующих фестивалю и являющимися его составными частями[3].Создание и развитие этно-объектов, которые обладают большим этно-потенциалом
и работают на постоянно действующей основе,
также легко вписываются в фестивальное движение. Этно-объекты обладают мобильностью как с
точки зрения организации выездных и переносных
выставок, так и с точки зрения формирования целых «блоков» тематических лекций, которые «под-
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креплены»практическим, то есть рукодельнымосвоением национального прикладного искусства.В
нашем случае национальным народным искусством, рассматриваемым в качестве базового для
организации современного этно-объекта, является
лоскутное шитье.
К середине ХХ века мастерство лоскутного
шитья было в России почти утрачено, потому что
этот вид народной деятельности не вошел в перечень предметов «декоративно-прикладного искусства», не приобрел статуса «кустарных промыслов», производство которых поддерживалось на
государственном уровне в 1920-30-х годах. И
только такие специалисты, как музейщики, искусствоведы, краеведы, привлекли внимание общественностик данному рукоделию, в котором сохранились традиции истинного народного искусства.
Исследователь народного искусства Т.М.Разина писала [5]: «1960-70-е годыстали временем
широкого обращения общества к народному искусству. Бурный рост строительства, общий материальный и духовный подъем, развитие всей культуры в нашей стране… привели к более глубинному осмыслению наследия национальных
культур. Духовное развитие общества потребовало
ощутимой связи с прошлым». В 1980-х годах стал
моден русский стиль в одежде, в оформлении интерьеров, в предметах декора. Как учит диалектика,
история развивается по спирали. И вот мы, на новом витке развития Российского общества, вновь
обращаемся к историческим духовным истокам.
К 90-м годам ХХ века российские мастера лоскутного шитья вошли в мировое сообщество квилтеров, познав на себе в определенном смысле «кризис самоидентификации в период глобальной интеграции».Говоря о русском народе, А.И.Герцен, в
свое время сказал очень верно: «Нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою».
Оставаться самим собой, знать свое прошлое,
созидать настоящее и уверенно смотреть в будущее
– это и есть целеполагание патриотического воспитания.
Своеобразие традиционного искусства (в том
числе лоскутного шитья) состоит в том, что оно выступает как большой неисчерпаемый мир художественных
идей
и
духовно-нравственного
опыта.Лоскутное шитье (в международном сообществе называемое квилтинг или пэчворк), победоносно шествует по миру. Современный квилтинг в
своих лучших образцах стал подлинным искусством. Это искусство и профессиональное, и демократическое одновременно. Лоскутным шитьем с
огромной пользой занимаются и дети, и люди «третьего возраста»; оно является прекрасной арт-терапией для многих нуждающихся в этом виде помощи; в то же время им успешно занимаются профессиональные дизайнеры, художники, модельеры
и этно-реконструкторы [6]. Современный квилтинг
впитал в себя традиции разных народов и стран.
Россия, как всегда, идет своим особым путем. В
ХХIвеке увлечение стилями и техниками современ-
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ного рукоделия в нашей стране было стремительным, образовался особый симбиоз лоскутного шитья, аппликации, квилтинга и пэчвока, с особым
национальным колоритом.
Как показали современные исследования, данный вид традиционного народного творчества
(узоры и орнаменты, лоскутное шитье) «вмещает»
в себя гораздо больше смыслов, чем просто «швейное рукоделие». Любое народное текстильное творениепредыдущих веков (наравне с другими видами творчества) – это целое философское послание окружающему миру. В орнаментах и узорах
скрыты «обереговые» практики, неисчерпаемая
глубина примет и поверий, которые при современном использовании (освоении), дают убедительные
научно-обоснованные результаты.
Занимаясь поиском новых форм работы по
продвижениюкультурного наследия в широкие
слои населения, мы сформировали музейную экспозицию, которая в итоге стала, как мы уже указывали выше, «Интерактивным музеем карельской
культуры» на базе ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области».
При разработке общей концепции музея, мы
пришли к выводу, что необходим новый конструктивный подход, который сможет «захватить интерес» наших посетителей и слушателей. Кроме
этого, музей должен стать неформальной, нестандартной площадкой при подаче информации историко-географического, литературно-художественного направления. Необходимо было сформировать
многогранный комплексный подход к подаче материала.
Как нам кажется, мы нашли свой путь: создаем
художественные лоскутные панно в современной
технике «арт-квилт», которые погружают нас не
только в древнее народное ремесло, но отображают
историю (время), географию (место), литературный
Эпос, а это уже многовековая духовная практика
целого этноса! Главное – музей является саморазвивающимся; он не останавливается в познании
«самого себя». Саморазвитие музея происходит за
счет посетителей, слушателей, которые становятся
активными адептами и «агентами влияния». Агент
влияния в нашем понимании – тот, кто дальше
транслирует усвоенные знания и умения, привлекая
следующих участников в наш проект. Мы даем
«толчок» к саморазвитию личности в направлении
познания культуры своего народа – не через скучное заучивание дат и цифр, – а через прикладные
практики, в процессе которых осваиваются целые
пласты культурного наследия – материального и
нематериального. Таким образом формируется
гражданско-патриотическое сознание широких
слоев населения – от школьников-студентов до работающего населения и пенсионеров.
Сегодня исследователи много говорят о необходимости синтеза знаний, но мало кто может сказать – как это сделать… На своем уровне, в Интерактивном музее карельской культуры, мы пытаемся
это претворить в жизнь.В рамках лекций, экскурсий, мастер-классов проводим «погружение» в карельскую литературу, историю, географию, а также
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знакомимся с современной Карелией, с карелофинским Эпосом «Калевала».Мы готовы показать
(озвучить) краткую обзорную экскурсию по музею,
используя в качестве примера,два экспоната–лоскутного панно «Сокровища Карелии» и арт-объекты из карельской березы. Осваивая новые интерактивные формы работы,мы включаем наших слушателей в диалог, предлагаем им «ассоциативные
цепочки», чтобы они сформировали собственные
образы на основе полученной информации. Рассмотрим художественную лоскутную работу «Сокровища Карелии»: каждый лоскут ткани, если присмотреться и включить воображение, напоминает
нам срезы камней и минералов Карелии: серый цвет
– это сердобольский гранит; черный цвет – это шунгит; малиновый – это камень из Шокши (шокшинский кварцито-песчаник) или «карельский порфир», из которого создан монумент - саркофаг
Наполеону в Париже.И параллельно рассказываем,
что из карельских минералов сделаны в Санкт-Петербурге и Исаакиевский собор, и Мраморный дворец, и Атланты. А шунгит (нигозерский сланец) изначально был ошибочно воспринят как каменный
уголь [7, с. 270].
Показ арт-объектов из карельской березы дополняем рассказом, как у древних карел древесина
«узорчатой» березы выполняла функции денег: ею
платили налоги; также изготовляли предметы быта.
В 1960-х годах ученый из Института леса КарНЦ
РАН В.И.Ермаков выяснил, что за узорчатость древесины отвечает кора дерева. При пересадке коры
«карелки» на простую березу, под ней начинала
развиваться узорчатая древесина, и наоборот. В
1766 году «лесной знатель» Фокель, по поручению
Екатерины Второй, обнаружил и впервые описал
березу, которая «внутренностью походит на мрамор» [7, с.55].Таким образом, соединяем художественную эстетику с историко-географическими
знаниями, информацией по научно-исследовательским направлениям.
В современной действительности народное
творчество, в том числе и традиционное прикладное искусство следует рассматривать, прежде
всего,как образ мира, в котором синтезируются духовное и материальное начала [8]. Именно из синтеза духовного и материального начал в общественном самосознании формируется понятие «Родина»
и «Отчизна», на которых основывается гражданско-патриотическое сознание и межнациональные
отношения российского народа.
МОО по поддержке культурных, этнических и
народных традиций «Карельское содружество»
участвовала вконкурсе «Лучший проект в сфере
гармонизации межнациональных отношений», объявленном Домом Дружбы Ленобласти в сентябре
2018 года.Представленный «Карельским содружеством» Проект «Карельская этно-туристическая
тропа Ленобласти: возрождение традиций», вошел
в «ТОП-10» лучших проектов. В рамках одобренного проекта МОО «Карельское содружество» готова усилить работу с Республикой Карелия в честь
100-летнего юбилея РК в 2020 году [8, с.21].Данный проект мы также относим к апробации тех
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этно-практик и предложений, которые мы освещаем в настоящей статье. В Проекте мы даем практические рекомендации по развитию этно-туризма
и формированию этно-объектов как части системы
патриотического воспитания населения нашей
страны (на примере карельской тематики).
Социальная значимость Проекта «Карельская
этно-туристическая тропа Ленобласти: возрождение традиций» заключается в следующем:
1. Обеспечение культурно-досуговой занятости широких слоев населения Ленобласти и Карелии за счет вовлечения в данный ПРОЕКТ.
2. Выполнение культурно-просветительской
миссии по популяризации карельского культурного
наследия в Ленобласти.
3. Развитие личности всех возрастных категорий можно обеспечить через диалог карельской
культуры с другими национальными культурами.
Региональная значимость Проекта заключается в следующем:
1. Увеличение ресурса региональной культурно-просветительской компоненты в Ленобласти
и Карелии возможно через деятельность общественных организаций. МОО «Карельское содружество» готово транслировать культурологические
знания о Карелии, о карелах, - в широкие массы
населения, с целью осуществления патриотического воспитания молодежи и широких слоев населения.
2. Активизация карельского населения Ленобласти, Карелии и других регионов, повышение
их самооценки, выявление их сегодняшнего потенциала за счет мероприятий данного Проекта.
Задачи Проекта:
1. Привлечь внимание широких слоев населения Ленобласти и Карелии к карельской культуре:
народному искусству, литературе, истории, географии, др. за счет интерактивных мероприятий данного Проекта. Освоить современное прочтение
Эпоса «Калевала» для молодежи и школьников.
2. Обеспечить постояннодействующий этнотуристический обмен с Республикой Карелия, тверскими карелами; активизировать местное карельское население Ленобласти.
3. Усилить взаимосвязь карелов с другими
национальностями Ленобласти и Карелии за счет
приобретения ими новых знаний и навыков при
освоении (реализации) карельских туристических
этно-маршрутов.
Проект включает в себя следующие основные
этапы (направления):
1. Научно-практические конференции, тематические и методические семинары, «круглые столы»
и др. по развитию карельского этно-культурного
пространства Ленобласти.
2. «Карельские чтения»,в том числе из фондов
О.Фишман: «Предания о святых местах Тихвинщины»; «Карелы – пограничный народ, пограничная культура»; «Этноконфессиональная история
тихвинских карел»; «Легенды, предания и былички
тихвинских карел», др. «Карельские чтения» носят
практико-ориентированный характер: в результате
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чтений рабочая группа формирует новые или дополнительные этно-культурные мероприятия и/или
этно-туристические маршруты в Ленобласти и Карелии.
3. Обмен различными выставочными фондами,
фотовыставками, посвященными развитию карельского этно-культурного пространства в Ленинградской области, Республике Карелии (РК), Тверской
области.
4. Экскурсионно-туристические маршруты по
ознакомлению с архитектурными памятниками Ленобласти, дворцами Санкт-Петербурга и Ленобласти, выполненными из карельских материалов, т.е.
привезенными из природных месторождений Карелии. Названия маршрутов: «Взаимосвязь архитектуры Ленобласти с карьерами и рудниками Карелии», «Карельский след в исторической архитектуре Ленобласти и Санкт-Петербурга», др.
5. Мастер-классы (прикладные, с погружением
в карельскую историю, литературу, географию):
гончарное искусство, плетение из бересты, швейное рукоделие и ткачество, с визуально-материальным результатом. Например, создание итогового
коллективного панно «Калевала» в технике артквилт.
6. Выпуск статей, брошюр, буклетов по популяризации карельского этно-культурного пространства Ленобласти и Республики Карелии.
На основании вышеизложенного мы делаем
следующие выводы:
1. Рассматриваем Саморазвивающиеся интерактивные музеи национальной культуры как этнообъекты, на базе которых можно организовать площадку по формированию системы патриотического
воспитания в новых социально-экономических
условиях.Важный инструмент формирования патриотизма – это российская многонациональная
культура (http://www.librero.ru)
2. Считаем, что Саморазвивающиеся интерактивные музеи национальной культуры - это этнообъекты, где можно осуществить комплексный
многоуровневый подход к освоению знаний по истории, географии, литературно-художественному
наследию, с одновременным освоением прикладных традиционных народных практик.
3. Определяем Саморазвивающиеся интерактивные музеи национальной культуры как этнообъекты, где можно воспроизводить современное
культурное наследие на основе лучших национальных традиционных образцов.
4. Вносим предложение на базе Саморазвивающихся интерактивных музеев национальных
культур
организовывать
Центры:
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«ЭТНОТУРИЗМ», «ЭТНОРУКОДЕЛИЕ», с разработкой практико-ориентированных методических
рекомендаций по тиражированию успешных
ЭТНО-практик по всей территории страны. Предлагаем этно-объекты целевым образом включать в
туристические маршруты Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
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Аннотация
В условиях евроинтеграционных процессов восточно-европейских стран важным становится изучение и применение европейского опыта непрерывного профессионального образования учителей английского языка. В частности, необходимым является выделение и анализ основных категорий, понятий и терминов непрерывного профессионального образования, что способствует формированию методологической основы исследования в представленном выше контексте.
Abstract
Under conditions of European integration processes in Eastern European countries, it is important to scrutinize and apply European experience of continuing professional education of teachers of English. In particular, it
is necessary to identify and analyze the main categories, concepts and terms of continuing professional education;
that contributes to the formation of the methodological basis for research in the context presented above.
Ключевые слова: учитель английского языка, подготовка учителя, профессиональная подготовка,
непрерывное профессиональное образование
Keywords: teacher of English, teacher training, professional education, continuing professional education.
В последнее время в условиях евроинтеграционных процессов важным становится изучение и
применение европейского опыта непрерывного
профессионального образования учителей английского языка. В частности, в рамках изучения вопроса организационно-педагогических принципов
непрерывного профессионального образования
учителей английского языка необходимым является выделение основных категорий, понятий и терминов, которые формируют методологическую основу такого исследования. С этой позиции мы считаем
необходимым
выделить
следующие
категории: «профессия учителя», «учитель английского языка», «подготовка учителя», «профессиональная подготовка», «непрерывное профессиональное образование». Остановимся детальнее на
каждом из них.
Профессия учителя (teaching profession) в педагогической науке рассматривается как вид общественной деятельности, в которой источником существования человека является владение искусством обучения и формирования личности другого
человека средствами своей специальности [5, с.
743]. Основным содержанием профессии учителя
являются взаимоотношения с людьми разных возрастов, социальных и этнических групп, поэтому
главной задачей учителя при таких условиях является деятельность, направленная на понимание ученика, удовлетворение его запросов и потребностей,

развитие и становление личности и тому подобное.
Такая деятельность стимулирует увеличение роли
личностных отношений в образовательном процессе и выводит на первый план нравственные аспекты развития личности.
Получить профессию учителя в большинстве
стран Европейского Союза можно двумя путями:
выбрать направление основной специальности
«Образование» в высшем учебном заведении и получить диплом бакалавра или магистра (в зависимости от страны); получить диплом бакалавра по
любой другой специальности и закончить курсы
последипломного образования (продолжительность курсов зависит от страны) для получения сертификата учителя или же получить диплом бакалавра по любой другой специальности и получить
диплом магистра по специальности «Образование».
Профессия учителя предусматривает деятельность как непрерывный процесс решения задач различного характера и практически находит реализацию в таких видах [8]:
 обучение/преподавание (управление преимущественно познавательной деятельностью учащихся);
 воспитательная работа (организация воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности, в частности познавательной,
учеников с целью их гармоничного развития);
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 классное руководство (организация обучения и воспитания ученического коллектива в определенном классе);
 деятельность по самообразованию и профессиональному самовоспитанию;
 управленческая деятельность (деятельность
административного состава образовательных учреждений);
 организаторская деятельность (деятельность
организаторов детского и юношеского движения в
школе и вне ее);
 методическая деятельность (деятельность
методистов по изучению достижений психологопедагогических наук и передового педагогического
опыта);
 внешкольная деятельность (работа во внешкольных учреждениях, волонтерская деятельность);
 научно-исследовательская деятельность (деятельность педагогов-экспериментаторов).
Указанные виды педагогической деятельности
преимущественно перекликаются в большинстве
образовательных систем стран ЕС, и в зависимости
от типа учебного заведения находят конкретизацию
в каждом отдельном случае учителя.
Учитель
английского
языка
(English
teacher/teacher of English) – человек, имеющий высшее педагогическое образование по специальности
«Английский язык» (степень бакалавра или магистра в зависимости от страны обучения и трудоустройства) и занимающийся образовательной деятельностью в общеобразовательных учреждениях.
В общем, в европейском контексте учитель - это
главная фигура в создании нового образа как национального, так и международного образования XXI
века, поскольку он выполняет сложную и одновременно важную миссию, которая заключается в передаче духовных достижений и ценностей от старших поколений младшим. Главной функцией учителя является воспитание человека, создание
личности, передача своих знаний другим [9, с. 38].
Одним из самих главных качеств квалифицированного учителя английского языка являются его
знания,
которые,
согласно
Л.
Шулману
(L. Shulman), содержат следующие основные составляющие: контентные знания; педагогические
контентные знания; общие педагогические знания;
знания курикулума; контекстные знания [2]. Согласно исследованию Р. Замани и С. Ахангари
(R. Zamani, S. Ahangari), эффективному учителю
английского языка присущи следующие характеристики: организационные и коммуникативные
навыки; педагогические знания; социально-психологические навыки; надлежащие языковые знания
и речевые навыки [3].
А. Аль-Исса (Ali S.M. Al-Issa) выделяет такие
важные компоненты профессионального мастерства учителя английского языка с точки зрения студентов: развитие познавательной деятельности и
критического мышления студентов; способность к
компетентному преподаванию академического
предмета; обеспечение общего развития студентов;
надлежащие контентные и педагогические контентные знания; непрерывное профессиональное
развитие [1].
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Представленные выше характеристики являются чрезвычайно важными учитывая современные требования к учителю английского языка, однако в образовательном контексте не все характеристики находят реализацию на должном уровне,
что напрямую зависит как от личности учителя, так
и от его профессиональной подготовки. Кроме
того, важное значение приобретает способность
учителя реагировать на образовательные, социальные и психологические потребности и ожидания
студентов, а также учитывать их в собственной образовательной деятельности.
Подготовка учителя (teacher training) объединяет как процесс обучения будущего учителя, так и
результат его образования. Подготовка учителя является интегрированным единством ряда компонентов, в частности изучения предметов общеобразовательного цикла, профессиональных предметов,
психолого-педагогических дисциплин, прохождения педагогической практики в общеобразовательных учреждениях и т.д. Кроме того, в условиях
формирования единого европейского пространства
весомым аспектом подготовки учителя становится
осознание последним идей европоцентризма, реализация педагогической деятельности в духе демократических идей и инновационного обучения,
прежде всего с привлечением информационно-коммуникационных технологий.
Одной из главных задач профессионально-педагогической подготовки будущих учителей является овладение определенным объемом теоретических знаний по дисциплинам педагогического
цикла, практическими умениями и навыками, необходимыми для работы в школе, а также формирование личностных качеств, необходимых учителю
для будущего сотрудничества с учениками. По мнению Т. Калюжной, главным звеном в содержании
педагогического образования в таких условиях является теоретический и практический компоненты
подготовки будущего учителя, а собственно профессионально-педагогическая подготовка будущих
учителей должна содержать такие компоненты:
овладение теоретическими дисциплинами педагогического цикла; профессиональные курсы; педагогическая практика в школе [6, с. 35].
Принимая во внимание тот факт, что подготовка будущего учителя иностранного, в частности
английского, языка отличается специфическим содержанием структурных элементов от подготовки
учителя в целом, Т. Бочарникова выделяет следующие компоненты профессионально-педагогической
подготовки учителя иностранного язика: теоретико-лингвистическая и практическая языковая
подготовка; теоретическая и практическая психолого-педагогическая подготовка; теоретическая и
практическая методическая підготовка [4, с. 21].
В целом же, основной целью подготовки будущего учителя английского языка в ВУЗе является
формирование достаточного уровня его профессиональной компетентности, в частности овладение
им лингвистической, лингвострановедческой, коммуникативной, лингвометодической и другими
компетенциями.
Профессиональная подготовка (professional
training), также в более широком смысле «профессиональное образование» (professional education),
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является основным условием профессионального
становления педагога, согласно требованиям Европейской комиссии по аккредитации и сертификации образовательных учреждений различного
уровня, и предусматривает изучение учебных дисциплин двух блоков: профессиональных и педагогических (professional / pedagogical studies). Профессиональная подготовка - неотъемлемая составляющая системы педагогического образования,
которая предстает целостным, многоаспектным
структурным образованием и определяет основное
направление подготовки учителя. В основных компонентах профессиональная подготовка является
общей для учителей всех специальностей.
Значительное внимание проблеме профессиональной подготовки учителя иностранного, в частности английского, языка уделено в таких европейских документах, рекомендациях и докладах: «Общеевропейских рекомендациях по язиковому
образованию: изучение, преподавание, оценивание» (2001), Докладе Европейской комиссии «Подготовка учителей иностранных языков: приоритеты
Европы» (2003), научно-практических рекомендациях «Европейский вектор подготовки учителей
иностранных языков» (2004), отчете Европейской
комиссии «Основные данные по обучению иностранных языков в школах» (2008), докладе Совета
Европы «Результаты стратегического европейского
сотрудничества в обучении и профессиональной
подготовке» (2009), отчете Европейской комиссии
«Ключевые данные по обучению языков в европейских школах» (2012), научном докладе «Профессия
учителя в Европе: практика, восприятие, политика»
(2015) и др.
Непрерывное профессиональное образование
(continuing professional education) – непрерывный
процесс, начинающийся с агитации и привлечения
к педагогической специальности студентов младших курсов бакалавриата или лиценциата и предусматривающий последовательное сочетание учебной и профессиональной деятельности в образовательных
учреждениях
разного
уровня,
профессиональное развитие и самосовершенствование в течение всей жизни. Непрерывное профессиональное образование состоит из ряда тесно связанных составляющих: базовое педагогическое образование, фаза вхождения в профессию,
образование учителя без отрыва от педагогической
деятельности и повышение квалификации различного характера.
В широком смысле, непрерывное образование
является интегральным элементом жизни человека,
когда сочетаются базовое, дополнительное обучение и самообразование. Непрерывное профессиональное образование является «постоянным творческим развитием и совершенствованием каждого
человека на протяжении всей жизни путем взаимодействия между знаниями, полученными на начальных этапах образования, и знаниями, полученными
на следующих этапах, а также взаимодействия
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между теоретическими и практическими знаниями,
которые подтверждаются компетентностью в дальнейшем их практическом использовании» [5, с.
582].
В разрезе непрерывного профессионального
образования учителя важным становится развитие
процессов саморегуляции путем самонаблюдения,
самоконтроля и самооценки. Указанные процессы
реализуются путем самостоятельного поиска и обработки информации, постановки целей, разработки программ и тактик их реализации, обеспечение контроля над процессами, влияющими на познавание и обучение. Главной идеей в таких
условиях является положение о тесном взаимодействии поведения индивида, его познавательной
сферы и социального окружения [7, с. 11].
Таким образом, анализ представленных выше
понятий и терминов создает возможность для более
детального исследования европейского опыта организации и реализации непрерывного профессионального образования учителей английского языка,
а также применения такого опыта в других национальных системах образования.
Список литературы
1. Ali S.M. Al-Issa. Qualities of the professional
English language teacher educator: Implications for
achieving quality and accountability // Cogent Education/ – 2017. – Volume 4. – Issue 1.
2. Schulman L. Those who understand:
Knowledge growth in teachers // Educational Researcher. – 1986. – № 15 (2). – P. 4–14.
3. Zamani R., Ahangari S. Characteristics of an
Effective English Language Teacher (EELT) as Perceived by Learners of English // International Journal
of Foreign Language Teaching & Research – Summer
2016. – Volume 4, Issue 14. – P. 69-88.
4. Бочарникова Т. Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов / Т. Ф. Бочарникова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – С. 2125.
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком
Інтер, 2008. – С. 582.
6. Калюжна Т. Сучасні вимоги до професійної
підготовки майбутнього вчителя / Т.Г. Калюжна //
Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. – Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 4. – С. 32-37.
7. Левченко Т. Концепція неперервної освіти у
світовому контексті. Електронний ресурс – Режим
доступу:
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/111/2.pdf
8. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії :
навч. посібник / Г.М. Мешко. – К. : Академвидав,
2010. – 200 с.
9. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі : спільність і розбіжності :
монографія / Л. П. Пуховська. – К. : Вища школа,
1997. – 179 с.

The scientific heritage No 32 (2019)
К ВОПРОСУ О ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

17

Мансурова Е.Р.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
доцент кафедры методики преподавания математики и естественнонаучных дисциплин факультета общего и профессионального образования,
к. ф.- м. н., доцент
ON THE QUESTION OF GEOMETRIC EDUCATION
Mansurova E.R.
Mari State University,
associate professor Department of Methods of Teaching Mathematics and Natural Sciences at the Faculty
of General and Vocational Education,
k.f.- m. n., associate professor
Аннотация
В статье исследуется вопрос совершенствования геометрического образования в школе и вузе. Указываются болевые точки и намечаются возможные пути их устранения.
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points are indicated and possible ways of their elimination are outlined.
Ключевые слова: геометрия, школа, вуз, стандарт, пространственное воображение, математические
задачи.
Keywords: geometry, school, University, standard, spatial imagination, mathematical problems.
Анализируя результаты решения геометрических задач, в том числе ЕГЭ, ОГЭ, олимпиад можно
заметить, что обучающиеся справляются с задачами вычислительного характера, с задачами упражнениями, но испытывают затруднения в построении моделей в геометрических задачах,
например, в теории дифференциальных уравнений
или дифференциальном исчислении функции одной переменной. Затрудняются применить геометрию в решении прикладных задач. Возникают
сложности в геометрических приложениях, например, интеграла по фигуре от скалярной функции, в
построении тел, ограниченных заданными поверхностями. Из анализа ответов на государственной
итоговой аттестации выпускники неплохо излагают
общие вопросы, например, движения, их классификация, аналитическое выражение, свойства, но испытывают затруднения в сравнении различных видов движений, указании их отличительных свойств,
их характеристик. Так, излагая в полном объёме вопрос об основных построениях на плоскости с помощью циркуля и линейки, затрудняются построить угол, равный данному. Вызывает сложности
применение метода сечений для определения вида
поверхностей.
Приведём пример геометрической задачи (
второй день) регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2018 – 2019 года, вызвавшей затруднение у большинства учащихся 9 класса:
Дан треугольник ABC. На внешней биссектрисе угла ABC отмечена точка D, лежащая
внутри угла BAC, такая, что ∠𝐵𝐶𝐷 = 60°. Известно, что 𝐶𝐷 = 2 𝐴𝐵. Точка M – середина BD.
Докажите, что треугольник AMC – равнобедренный.
Требуемое утверждение следует из свойств
треугольника и дополнительного построения или

использования осевой симметрии. Более сложная
для учащихся оказалась задача в первый день на доказательство касания двух окружностей. Нужно заметить, что дополнительные построения, применение движений в геометрических задачах вызывают,
как правило, трудности у учащихся. В стереометрии хуже обстоят дела в задачах на комбинацию с
шаром, определение угла и расстояния между скрещивающимися прямыми.
Приведём ещё один пример, подтверждающий, что учащиеся не анализируют все возможные
варианты и рассматривают только один из случаев.
На предметной неделе студентам I, II курсов педагогического отделения вуза была предложена следующая задача ЕГЭ-2014. B. 10:
В сосуде, имеющем форму конуса, уровень
1
жидкости достигает высоты. Объём жидкости
2
равен 50 мл. Сколько миллилитров жидкости
нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд?
Многие ограничились рассмотрением только
одного из возможных вариантов. Нужно заметить,
что с представлением рисунка, действительно, на
ЕГЭ предполагался только один случай.
Все эти примеры подтверждают, что обучающиеся хорошо ориентируясь в общих вопросах, теряются в частных или наоборот. Рассматривая частный случай, не анализируют ситуацию в общем.
Как преодолеть эти сложности? Как приблизить изучение геометрии к реальной жизни? Как
вызвать интерес к предмету и способствовать развитию логического мышления и повышению математической культуры?
Посмотрим: какими приоритетами руководствуются студенты при изучении математики? Ре-
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зультаты анкетирования [11] дают следующие результаты: на первом месте (22,29 %) стоит интеллектуальное развитие, роль математики в тренировке ума отмечают 15,96 % респондентов и на
предпоследнем месте (11,15 %) – роль математики
для ориентации в окружающем мире.
Как изменить ситуацию?
Проанализируем стандарты школьного курса
геометрии базового и профильного уровней [8]. Какие требования предъявляются к результатам обучения?
Выпускник должен
 извлекать, интерпретировать и преобразовать информацию о геометрических фигурах,
представленных на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения;
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для
решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
Как этого добиться?
При знакомстве с программой начальной
школы до революции 1917 года в России [3] обращаем внимание на наличие большого курса наглядной практической геометрии. Например, рассматриваемые темы: проведение прямых перпендикулярных и параллельных в поле с помощью эккера;
самодельная астролябия и её применение; определение высоты доступного предмета и ширины реки
(озера); черчение планов; изготовление учащимися
развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда.
Таким образом, напрашивается вывод: для
приближения теории к практике необходимо рассмотрение достаточного числа реальных задач.
Умение увидеть геометрическую основу в таких задачах требует определённого навыка, что достигается решением определённых задач [7]. Такие задачи представлены, например, в [5], [9]. Приведём
пример задачи из [9]:
В каком месте незастроенного треугольного
двора нужно поместить фонарь, чтобы все три
угла двора были освещены им одинаково?
В [5] представлены исследовательские работы
для учащихся. Например, в [5, с.254] требуется вычислить коэффициент полнодревесности треугольного штабеля.
Такие задачи стимулируют интерес к предмету.
Способствует развитию интереса и рассмотрение исторических задач [9, с.33]:
Чтобы построить прямой угол на местности,
древние индусы строили на земле треугольник с
отношением сторон 5 ∶ 12 ∶ 13 или 8 ∶ 15 ∶ 17. Получался ли при этом прямой угол и если да, то против какой стороны?
Более успешному усвоению предмета способствует рассмотрение и «регионального» материала
[6].
Обзор публикаций о роли и месте математических задач в обучении представлен в [2].
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Изучение геометрии способствует формированию пространственных представлений, необходимых для изучения естественнонаучных дисциплин,
а также в жизнедеятельности человека [1]. Развить
эти представления можно на специальных упражнениях.
Примеры таких задач [10]
для базового уровня:
Какая фигура получится при вращении
а)равнобедренного треугольника,
б)прямоугольного треугольника,
в) полукруга,
г) куба
вокруг прямой, содержащей
а)высоту, опущенную на основание этого треугольника?
б)его катет?
в) диаметр?
г) центры противоположных граней?
для углублённого уровня:
Какая фигура получится при вращении куба
вокруг прямой,
а)содержащей его диагональ?
б)проходящей через середины противоположных рёбер?
Таким задачам на развитие пространственного
воображения уделяется внимание и в новых учебниках для общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. Пример такой задачи [4, №922]:
На каркасе пирамиды натянут шнур. Указать
какие отрезки этого шнура соприкасаются друг с
другом не на каркасе пирамиды (рисунок приводится).
Таким образом, совершенствованию геометрического образования способствует рассмотрение
специально подобранных задач, таких, как реальные задачи, исторические задачи, «региональные»
задачи, задачи, развивающие пространственное воображение. Всё это развивает интерес к предмету,
способствует более глубокому и осознанному его
усвоению, приближению его к реальной жизни.
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Аннотация
В данной статье говорится о проблеме организации совместной работы логопеда и родителей, трудностях возникающих в семьях, воспитывающих ребенка с нарушением речи, необходимости своевременной и систематической коррекционно-логопедической работы. Особое внимание авторов было обращено
на разработку практических направлений работы логопеда с родителями, их участие в процессе коррекции
речи и налаживание внутрисемейных отношений.
Abstract
This article talks about the problem of organizing the joint work of a speech therapist and parents, difficulties
arising in families raising a child with speech disorders, the need for timely and systematic correctional speech
therapy. The authors paid special attention to the development of practical directions for the work of a speech
therapist with parents, their participation in the process of correcting speech, and the establishment of family relations.
Ключевые слова: логопедическая работа, профилактика речевых нарушений, взаимодействие в семье, совместная работа логопеда и родителей.
Keywords: speech therapy, speech disorder prevention, family interaction, speech therapist and parents
working together.
Происходящие в государстве и обществе перемены влияют на положение такого социального института как семья. Изменилось и само отношение
государства и социума к ней. Растет число неполных и неблагополучных семей, утрачиваются многие семейные традиции, время проводимое родителями совместно с детьми сокращается. В изменяющихся
социально-экономических
условиях
основная задача перед родителями это обеспечение
материального благополучия семьи.
Приоритетность семейного воспитания оказывает влияние на организацию деятельности системы образования. Перед специалистами дошкольных и школьных учреждений стоит задача
организации образовательной среды таким обра-

зом, чтобы максимально и продуктивно вовлечь родителей в совместную работу. Изменение взглядов
современного общества на процесс воспитания и
условий его организации требует пересмотра психолого-педагогических подходов, методов организации и способов взаимодействия ряда специалистов, а также родителей, связанных организацией
воспитания и обучения.
В настоящее время растет количество детей с
речевыми нарушениями. По данным Минздравсоцравития РФ те или иные речевые нарушения имеются у 52,5% детей, в то время, как в XX
веке они встречались лишь в 17% случаев. Это
предполагает обязательную специальную помощь в
образовательных учреждениях. Родители таких де-
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тей часто сталкиваются с трудностью выбора способа взаимодействия с ними. Совместное участие
родителей, педагогов, дефектологов в воспитании,
коррекции, обучении помогает полноценному развитию детей с дефектами речи.
Зачастую на практике взаимодействие родителей и специалистов образовательных учреждений
не осуществляется. Причины этого могут быть достаточно различными: с одной стороны многие родители не понимают всей важности семейного воспитания и своей ответственности, недостаточное
количество времени, отводимое родителями на воспитание своих детей, неудовлетворительные материально-бытовые условия, с другой стороны - неумение специалистов наладить взаимосвязь с родителями, их халатное отношение в отношении
данной проблемы.
Семья — ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного
быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и
другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство [3].
Неоспорима роль семьи в жизни общества. Семья — одна из важнейших частей общества.
Именно в ней ребенок получает основные знания об
окружающем мире, учится взаимодействовать с
ним, получает первый опыт общения. Полноценная
жизнедеятельность семьи связана с удовлетворением ряда функций:
1.Воспитательная функция
2. Хозяйственно-бытовая функция
3. Эмоциональная функция
4. Функция духовного (культурного) общения
5. Функция первичного социального контроля
6. Сексуально-эротическая функция [8].
В. В. Ткачева выделяет функции семьи, воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями:
1. Реабилитационно-восстановительная функция;
2. Функция эмоционального принятия;
3. Коррекционно-образовательная функция;
4. Приспособительно-адаптирующая функция;
5. Социализирующая функция;
6. Профессионально-трудовая функция;
7. Функция личностно-ориентированного подхода;
8. Рекреационная функция [7].
Становление ребенка как личности — процесс
сложный и многогранный. Не оспорима роль семьи
в этом, ведь именно в семье осуществляется эмоциональная поддержка ребенка, основанная на родственных связях, чувстве любви, взаимодополняемости.
Воспитание и развитие ребенка предполагает
непосредственно процесс коммуникации. Несомненно, человек становится личностью и полноценным членом общества во взаимодействии с ним.
Для ребенка в первые годы его жизни роль общества концентрируется в семье, потому что именно
там закладываются все его основные человеческие
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качества, психические особенности и отношение к
окружающим.
Для успешной коррекции речевых нарушений
необходима слаженная совместная работа воспитателя, логопеда и родителей. С этой целью дошкольное учреждение должно организовывать взаимодействие в работе данных звеньев. Коррекционнологопедическая работа должна проводиться не
только в условиях образовательного учреждения,
детского сада или центра развития ребенка, но и в
домашней обстановке, так как семья выступает как
одна из главнейших ячеек социума. Но в свою очередь даже самые любящие и ответственные родители не всегда владеют необходимыми психологопедагогическими знаниями, не владеют необходимыми методами и приемами обучения. Поэтому зачастую им проще отстраниться от проблемы и перенести ответственность на специалистов.
Для достижения лучших результатов в коррекционно-логопедическом процессе необходима разработка системы взаимодействия ДОУ и родителей, включение данной модели в повседневную работу учреждения, а также во внутрисемейное
общение как неотъемлемую ее часть. Данное взаимодействие – не только одна из важнейших задач
образования и коррекции, но и возможность перераспределения задач между участниками, взаимный контроль и обратная связь [9].
Совместная работа - это не прихоть специалиста, а необходимость. Родитель, посещая образовательное учреждение, должен стать не гостем, а активным участником процесса. Не существует точной регламентации в выборе способов и средств
осуществления работы с родителями, логопед в
праве самостоятельно их выбрать. В настоящее
время взаимодействие логопеда и родителей включено в рабочую программу и обязательно для осуществления. Модернизация российского образования актуализирует данную проблемы и ставит этот
вопрос в ряду востребованных для решения, что
подталкивает педагогов к изучению и разработке
новых приемов взаимосвязи [9].
Для детей старшего дошкольного возраста родители выступают наиболее значимыми субъектами. В связи с этим логопед, определив состояние
речи ребенка, а также установив контакт с родителями, решает следующие задачи:
- Изучение особенностей родителей воспитанников логопедической группы, уровня их педагогической наблюдательности;
- Определение особенностей внутрисемейных
отношений, влияющих на личностные характеристики ребенка;
- Привлечение родителей к участию в педагогическом процессе в условиях логопедической
группы [1].
В процессе осуществления психолого-педагогической работы специалистом определяются цели:
1. создание специальных условий для полноценного развития и воспитания ребенка;
2. пересмотр жизненных ценностей родителей,
осознание ими своей ответственности;
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3. создание условий для благоприятной психологической обстановки в семье;
4. коррекция межличностных взаимоотношений и коммуникативного взаимодействия в семье;
5. формирование у родителей психолого-педагогических знаний и умений, воспитательской компетентности [4].
Ребенок в определенные этапы своей жизни
особо восприимчив к определенным видам деятельности. Повлиять на временные границы невозможно, но их знание позволяет предусмотреть, подготовиться и лучше пройти этапы развития ребенка. Сензитивные периоды наиболее полно
описаны в работах Марии Мантессори и ее последователей. Сензитивные периоды универсальны,
так как в той или иной степени через них проходят
все дети. С другой стороны они индивидуальны, в
следствии несоответствия психологического возраста индивидуальному. В ситуациях, когда выполняемые действия не соответствуют возрастным возможностям психики, возможно отсутствие результатов или достижение цели в более поздние сроки
[6].
Н. А. Данова в своих работах говорит о высоких требованиях современного общества к высокому объему знаний у детей и полноценному, а
также своевременному формированию речи. Исходя из этого, выделяются направления работы по
профилактике речевых нарушений у дошкольников:
1. Организация правильной речевой среды. Речевое развитие ребенка складывается из влияния
окружения, поэтому неоспорима роль родителей.
Большое значение оказывает чтение произведений
художественной литературы с последующим разъяснением незнакомых слов. При работе над звукопроизношением рекомендуется заучивать стихотворения, скороговорки и загадки.
2. Развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия. Недостаточное формирование фонематического слуха может приводить к
нарушению звукопроизношения, звуко-буквенного
анализа слов, чтения и письма.
3. Развитие речевого дыхания. Рекомендуется
родителям с детьми уже раннего возраста выполнять упражнения по развитию короткого, ненапряженного вдоха и длительного, плавного речевого
выдоха.
4. Формирование моторной сферы. Многие речевые нарушения обусловлены недостатками строения и иннервации речевого аппарата, поэтому особое значение имеет работа по развитию артикуляционной моторики, в том числе упражнения
артикуляционной гимнастики. Формирование моторных функций речи тесно связано с развитием
моторики пальцев рук, в связи с близким нахождением их центров в головном мозге. Стимуляция
мелкой моторики передает импульсы в речевую
зову и активизирует речь [2].
Для эксперимента нами была выделена группа
детей из общего числа обследуемых детей. Экспериментальная группа насчитывает 20 старших до-
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школьников в возрасте 6 лет, речевое развитие которых соответствует общему недоразвитию речи III
уровня.
На основании полученных результатов исследования был разработан план коррекционной работы, определена важность предупреждения возможных нарушений письменной речи, выявлена
необходимость организации совместной работы логопеда и родителей по организации здоровой воспитательной среды.
На констатирующем этапе работы нами использовались 3 методики для выявления речевых
возможностей старших дошкольников и отбора
экспериментальной группы детей:
1. Сбор анамнеза и обследование моторной
сферы по методике И. А. Смирновой.
2. Обследование речевого развития детей 6 – 7
лет по методике Е. А. Стребелевой.
3. Анкета для родителей «Отношения в семье с
ребенком с нарушением речи» (авторская разработка).
По результатам анкеты «Коммуникативное
взаимодействие в семье» было выявлено, что большинство семей участвующих в эксперименте
имеют те или иные трудности воспитания своего
ребенка. Из всех участников только 5 семей (25%)
придерживаются правильных принципов воспитания, знают особенности развития своих детей, и
умеют правильно организовать домашнюю воспитательную среду для ребенка. Требования, предъявляемые к ребенку в большинстве семей, являются
не согласованными и не всегда являются педагогически правильными. Необходима систематичная
слаженная работа логопеда и родителей для того,
чтобы преодолеть имеющиеся трудности воспитания и нарушения речи, правильно подобрать подход к ребенку для организации полноценного и всестороннего развития ребенка.
Таким образом, в ходе диагностического исследования отношений в семьях с детьми с нарушением речи была выявлена необходимость организации совместной работы логопеда и родителей по
преодолению трудностей воспитания, налаживанию контактов между детьми и родителями. Результаты диагностического исследования говорят
нам о том, что данной группе детей необходима
своевременная коррекция речевых нарушений с целью предотвращения появления вторичных речевых нарушений, в нашем случае нарушений
письма. В свою очередь результаты анкетирования
подтверждают тот факт, что коррекционная работа
должна носить комплексный характер, то есть особую важность носит задача организации совместной работы логопеда и родителей.
С учетом речевых особенностей детей экспериментальной группы и выявленных воспитательных трудностей данных семей нами были определены следующие направления работы по коррекции и профилактики речевых нарушений и
организации совместной работы логопеда и родителей:
1. Проведение своевременной диагностики речевых нарушений и семейных взаимоотношений;
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2. Организация систематической коррекционной работы по преодолению речевых нарушений;
3. Организация рекомендательной беседы с родителями по вопросам речевого, общего развития
их детей и построению внутрисемейного общения;
4. Включение родителей в коррекционный
процесс по средствам их активного участия в обучении и воспитании ребенка;
5. Организация взаимодействия родителей и
детей с использованием приемов творчества.
Одним из направлений нашей работы по организации взаимодействия родителей и логопеда
была рекомендательная работа. Рекомендации носили общий характер и затрагивали не только особенности речевого развития ребенка с общим недоразвитием речи, но и обращали внимание на важность общего развития и выбора правильных
принципов воспитания. Рекомендательная беседа
проводилась на начальном этапе работы на вступительных занятиях, основывалась на результатах диагностического исследования и информации от родителей о семейных взаимоотношениях, полученной при первой встрече. Рекомендации родителям
по налаживанию отношений в семье с детьми с
нарушениями речи, воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями, включали в себя следующие
пункты:
- К ребенку необходимо относиться как к личности. Матери следует понимать, что своим отношением к детям она подготавливает их к общению
и взаимодействию с окружающими.
- Родителям необходимо обращать внимание
на процесс формирования речи у ребенка, контролировать ее правильность, организовать своевременную коррекцию, ведь речь имеет большое значение для дальнейшего самоопределения ребенка и
налаживания коммуникативных связей.
- Первоначально родителям необходимо установить степень владения ребенком речью, сопоставить его с поведением сверстников, обратить внимание на ручные умения, особенности игр ребенка,
а также определить его круг общения и интересов,
отношение к себе.
- Каждый ребенок рождается со своими индивидуальными особенностями, это предполагает организацию особого режима и плана развития и воспитания для всех детей.
- Важно уделять внимание развитию речи детей, как в образовательном учреждении, так и дома.
Это имеет особую важность при недоразвитии или
задержке развития речи. Обучение детей общению
включает в себя формирование умения понимать
речь и сообщать свои мысли и потребности окружающим.
- Большое внимание родителей должно быть
направлено на познавательную деятельность. Систематические игры на формирование представления о пространстве, форме, величине, цвете носят
продуктивный характер. Важны задания на внимание, восприятие и запоминание, которые имеют общеразвивающее значение.
- Успешность преодоления ребенком речевого
дефекта определяется участием обоих родителей в
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воспитании ребенка. Им необходимо следовать рекомендациям логопеда и воспитателя, так как
именно в дошкольном возрасте происходит активное формирование речи, а также никакое другое
воспитание не может заменить семейного.
- При воспитании ребенка с нарушением речи
необходимо разумно заботиться о нем. Показывая
ребенку чрезмерную опеку над ним, есть вероятность формирования искаженного восприятия себя
и окружающих. В тоже время ребенок должен чувствовать поддержку и любовь родителей.
- Нельзя при ребенке указывать на его дефект.
Это может сформировать его человеком застенчивым, боязливым и неуверенным в себе.
- Важно показать ребенку значимость речи.
Необходимо вызывать интерес и побуждать ребенка к речи. Родители должны рассказывать ребенку, что они видят, о своих действиях, читать с
ним книги и рассказывать сказки. Правильность,
четкость, богатство и выразительность речи будет
полноценно сформировано при условии, если данными качествами обладает речь родителей. Важно
уделять время для разговоров с ребенком, потому
что это позволит сформировать полноценное общение ребенка с окружающими.
- Полезным является занятие родителей с
детьми дыхательной и артикуляционной гимнастикой. Это должно носить игровую форму, что позволит заинтересовать ребенка, вызовет подражание в
речи у него и поможет достичь больших результатов.
- Овладение речью может вызывать у ребенка
разные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Важно хвалить ребенка за его успехи, не
зацикливаться на неудачах, помогать при возникающих трудностях.
- Занятия следует проводить несколько раз в
день, уделяя им 10-15 минут, проводить их в доступной и интересной форме [5].
Активное включение родителей в коррекционный процесс является неотъемлемым условием
успешного обучения и развития ребенка. При правильно организованном взаимодействии логопеда и
родителей повышается заинтересованность самих
родителей так и детей, уменьшаются сроки необходимые для преодоления нарушений речи, процессы
автоматизации полученных навыков идут значительно быстрее, образуется особые совместные интересы внутри семьи.
Включение родителей происходило на протяжении всех этапов коррекционного процесса. При
первой встречи и знакомстве с родителями и ребенком необходимо расположить их по отношению к
специалисту в процессе разговора. Сбор анамнеза и
беседа о волнующих вопросах должны происходить в спокойной обстановке. Логопеду необходимо грамотно подбирать слова, чтобы описать
сложившуюся ситуацию и наметить план работы.
Следует избегать порицания выбранных родителями методов воспитания и отношений к ребенку.
Логопед должен проявить чуткость, внимательность и заинтересованность к сложившейся ситуации. На данном этапе также обговаривается план
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дальнейшей работы и необходимость участия родителей в процессе коррекции.
На основном этапе работы по коррекции речи
совместная работа логопеда и родителей проявлялось:
1. В выполнении совместных домашних заданий, выдаваемых ребенку, и последующей его проверке специалистом, беседе специалиста и родителей о возникших трудностях при его выполнении,
определялся перспективный план работы на дальнейшие занятия;
2. В беседе с родителями по итогам каждого
проведенного занятия, где обсуждались проявлявшиеся успехи и трудности, ситуации воспитательного характера, сложившиеся на занятии, давались
воспитательные рекомендации;
3. В подборе дополнительной литературы для
родителей в соответствии с особенностями семейной обстановки и индивидуальных возможностей
ребенка, литературы о принципах семейного воспитания;
4. В посещении родителями открытых занятий
логопеда с их ребенком, где создавалась возможность родителям познакомиться со спецификой
коррекционно-логопедической работы и отметить
те особенности поведения при обучении, которые
они могут использовать при выполнении домашнего задания;
5. В ознакомлении родителей со спецификой
работы других специалистов центра, объяснении
значимости комплексной коррекции речи, а также
при необходимости, рекомендации дополнительного посещения занятий специалистов смежных
профессий.
На заключительном этапе проводилось сравнение вместе с родителями первоначальной диагностики и контрольного среза знаний, определялись
достигнутые результаты и перспективные направления работы на этапе школьного обучения. Логопед беседовал с родителями о речевых критериях,
которым должен соответствовать младший школьник, сообщал о возможных трудностях в обучении,
при которых будет необходимо возобновить коррекционные занятия, выдавал список дополнительной методической литературы.
На базе Логопедического пункта №1 проводился творческий конкурс детского рисунка на
тему «Мир на ладони». О конкурсе сообщалось
всем детям и их родителям, зачисленным на занятия в речевой центр, в том числе и семьям экспериментальной группы. Творческие работы не ограничивались методическими требованиями. Данный
творческий проект проводился с целью организации совместной деятельности родителей и детей,
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нахождении их общих интересов, налаживании
процессов общения и совместного препровождения
времени. В данной работе приняли участие 14 семей (70%) из нашей экспериментальной группы.
Это позволяет нам сделать вывод, что большинство
родителей благоприятно расположены к совместной деятельности со своими детьми.
Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольниками является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка детейлогопатов к школьному обучению. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем,
насколько четко организуется преемственность в
работе логопеда и родителей. Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не задействована семья. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для
друга, то ребенок оказывается между двух огней,
поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема развития творческого потенциала школьников в контексте
профессиональной ориентации. Автор полагает, что проблема выбора профессии является творческой
задачей. Особое внимание уделяется изучению факторов формирования творческой личности. В
частности, эффективная система управления развитием профессиональной ориентации призвана создать
необходимые условия для самоопределения личности, её профориентации. Она позволит учащимся
достигнуть высокого уровня знаний, умений, навыков в избранной области деятельности, способствует
освоению, накоплению и преобразованию личностного опыта, помогает раскрыть творческие способности,
добиться большего проявления творческого потенциала.
Abstract
The article deals with the problem of developing the creative potential of schoolchildren in the context of
vocational guidance. At the same time, the author believes that the problem of choosing a profession is a creative
task with special attention being paid to the factors of creative personality formation, in particular, an effective
management system of vocational guidance aims to create the necessary conditions for self-determination of personality, its career guidance. It will help students to acquire a very high level of knowledge and skills in the chosen
field of activity, contribute to developing, accumulating and transforming personal experience, reveal creative
abilities, maximizing their creative potential.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, творчество, творческая личность, творческий проект.
Keywords: vocational guidance, creativity, creative personality, creative project.
Сегодня эффективность работы учебного
учреждения в отношении обучающегося определяется несколькими показателями, среди которых
развитие творческих способностей личности заслуживает отдельного рассмотрения. Так, в ФГОС образования одним из требований, предъявляемых к
результатам освоения основной общеобразовательной программы, является развитие творческого потенциала учащихся. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; [6,
c. 4].
В психолого-педагогической литературе имеется ряд исследований, посвященных рассмотрению факторов формирования творческой личности,
изучению необходимых условий развития творческих способностей. Однако проблема развития
творческого потенциала школьников в контексте
профессиональной ориентации еще не была изучена.
На сегодняшний день существует потребность
в создании эффективной инновационной системы
управления развитием профессиональной ориентации. Тем не менее до сих пор не определен оптимальный тип управления развитием профессиональной ориентацией, не разработана эффективная
модель организации профориентационной работы,
не установлены наиболее продуктивные формы и
методы профориентации, которые работали бы в
новых социально-экономическим условиям.

Установленное противоречие позволило сформулировать проблему исследования - при какой организационной структуре управления развитием
профессиональной ориентации, при какой модели
организации профориентации возможно развитие,
совершенствование личностных качеств, обеспечивающих возможность реализации интеллектуально-творческого потенциала?
Объект настоящего исследования — процесс развития творческого потенциала школьников.
Предмет исследования — развитие творческой личности в контексте профессиональной ориентации.
Гипотеза: правильно построенная система организации профессиональной ориентации будет
способствовать развитию творческой личности,
способной принимать ответственные решения в выборе будущей сферы деятельности.
Для достижения намеченной цели и проверки
гипотезы исследования необходимо было решить
следующие задачи исследования:
1. изучить сущность понятий творчество и
творческая личность;
2. рассмотреть проблему выбора профессии
как творческую задачу;
3. обосновать обусловленность развития творческого потенциала от эффективности профориентации учащихся;
4. обосновать сотнесенность структуры творческого акта с алгоритмом работы над творческим
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проектом как способом формирования у учащихся
готовности к профессиональному самоопределению, способствующим саморазвитию и творческой
самореализации учащихся в различных видах деятельности.
Существует множество различных определений понятия творчества. Большой энциклопедический словарь дает следующее определение: творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью,
оригинальностью и общественно-исторической
уникальностью. По мнению американского ученого П. Хилла, творчество - это успешный полет
мысли за пределы неизвестного, оно дополняет знания, способствуя созданию вещей, которые не были
известны прежде. Польский исследователь А. Матейко считает, что сущность творческого процесса
заключается в реорганизации имеющегося опыта и
формировании на его основе новых комбинаций [2,
c. 52].
Даже поверхностное изучение многочисленных дефиниций понятия творчество позволяет
прийти к выводу, что его трактовка отличается в
разных источниках в как в синхроническом срезе,
так и в диахроническом.
В своей работе мы будем понимать творчество
как решение творческих задач. При этом творческая задача - это ситуация, возникающая в любом
виде деятельности или в повседневной жизни, требующая для своего решения поиска новых методов
и приемов, создания какого-то нового принципа
действия, технологии. Сущность творческого процесса одинакова для всех и для любого вида творчества - научного, технического, художественного.
Начало творческого процесса связывается со столкновением с новым, необычным, парадоксальным, с
осознанием противоречия новых фактов с ожидаемыми. В результате возникает удивление, новизна
переживаний и формулируется вопрос[1, c.2].
С этой точки зрения, каждый человек является
творческой личностью. Каждый день он находится
в условиях выбора. По сути он сам творит свою
жизнь, выбирая, что он будет делать. Из многочисленного количества сгенерированных идей ему
необходимо отобрать наилучшие и на финальной
стадии выбрать оптимальный вариант для его реализации. Изложенная идея созвучна словам
Ж.П. Сартра, утверждавшего, что «творчество
есть постоянное самотворение жизни». Французскому философу была близка мысль, что человек
все время должен творить себя.
Таким образом, творческая личность - это личность, которая находится в постоянном поиске новых решений известных задач, вдохновляется новыми неординарными идеями, разрабатывает собственные проекты, продумывает пути их
реализации и находит новые нестандартные способы и средства деятельности, выходя за рамки
обычного понимания вещей.
Такое понимание творчества и творческой
личности позволяет структурировать творческий
процесс. В своей работе мы условно разделили
творческий акт на два этапа:

25
первый этап: осознание и определение проблемы, поиск ее решений, генерация идей, направленных на то, чтобы решить проблему, разработка
некой программы действий, построение и развитие
теории или схемы, направленной на решение проблемных вопросов;
второй этап: реализация программы действий,
т.е. практическая реализация идеи, это может быть
изобретение или инновация, иными словами превращение идеи в что-то, чем можно пользоваться,
или придание ей смысла, значимости в определенном контексте.
Парадокс заключается в том, что можно иметь
много гениальных идей, но в конечном счете не реализовать ни одной. Как же это перекликается с вопросом профориентации?
В рамках нашего исследования планирование
карьеры понимается как решение творческой задачи. Такое понимание становится особенно актульным в современных реалиях. Анализ развития
общественных отношений показывает, что сегодня
в значительной степени возросла ответственность
каждого человека за свою судьбу в социальном,
профессиональном и личностном значении. Появилась необходимость планирования карьеры, и этот
процесс следует начать еще со школьной скамьи.
Эффективным средством формирования у
школьников готовности к профессиональному самоопределению является проектная деятельность,
способствующая реализации личностно-ориентированной парадигмы образования, направленной на
развитие творческой активности обучающихся.
При этом конечным продуктом этой деятельности
является проект.
По мнению М.В. Ретивых, А.Г. Пересыпко,
проект по профессиональному самоопределению
«это программа действий, направленная на решение проблемных вопросов, возникающих у молодых людей в процессе профессионального самоопределения; оптимизация данного процесса языком конкретных целей, задач, мер и действий по их
достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и
конкретных сроков воплощения описываемой
цели» [ 4, c. 278].
Структура профориентационного проекта в
точности воспроизводит алгоритм творческого
акта. Она включает в себя описание ситуации с выходом на проблему, предполагает изучение нескольких возможных вариантов действий, очерчивает окончательную программу по реализации проекта, описывает результаты, повлиявших на
изменение ситуации.
Нет гарантий, что учащийся будет реализовывать разработанный во время занятий проект на практике. Однако, работа над проектом поможет школьникам научиться выявлять классификационные признаки профессиональной деятельности, проводить
сравнительный анализ профессий и составлять формулы профессий, профессиограммы. В ходе работы
они освоят алгоритм действий, смогут в будущем постоить план действий, направленный на освоение любой профессии при сбалансированном учете своих
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интересов и способностей, права на самореализацию,
с одной стороны, и социально-экономической целесообразности , с другой.
Практика показывает, что метод проектов способствует развитию самостоятельности учащихся
(активизация профессионального самоопределения) и позволяет учащимся отказаться от практики
принятия решения за них.
Для того, чтобы проект был качественно разработан, а в перспективе реализован, необходимо
создать необходимые условия, актуализировать
факторы, способствующие созданию благоприятного климата для развития творческого климата.
Мы считаем, что продуманная организация
управления профориентацией создаст необходимые условия для самоопределения личности, её
профориентации.
Она позволит учащимся достигнуть высокого
уровня знаний, умений, навыков в избранной области
деятельности, способствует освоению, накоплению и
преобразованию личностного опыта, помогает раскрыть творческие способности, добиться большего
проявления творческого потенциала.
Линейно-функциональный тип управления и
функциональный тип организационной структуры
управления развитием профессиональной ориентации характеризуются формализацией связей и отношений между структурными компонентами системы профессиональной ориентации и отсутствием преемственности в деятельности ее
субъектов [5], на сегодяшний день представляются
как малоэффективные, поскольку не позволяют достигнуть качественно новый уровень профориентации учащейся молодежи, оставляя нереализованными возможности субъектов профессиональной
ориентации в развитии ее системы.
Появилась необходимость перехода от замкнутых, типовых организационных структур управления системой профессиональной ориентации к более гибким адаптивным структурам, в большей степени соответствующим особенностям развития
учащихся и признающим влияние различных социальных институтов в вопросах профориентации учащихся
школ [3].
Становится очевидным, что в новой образовательной ситуации школа без взаимодействия с образовательными организациями дополнительного образования,
центрами профессиональной ориентации и занятости,
учреждениями культуры и бизнес-сообществом не сможет в полной мере решить задачи повышения готовности учащихся к профессиональному самоопределению.
В новой системе подготовки школьников к профессиональному самоопределению коллективным субъектом
профориентационной деятельности является взаимодействие различных образовательных организаций,
учреждений культуры, служб занятости населения.
Именно взаимодействие с социальными партнерами
позволит школе расширить границы образовательного
пространства, где школьники смогут активно самореализоваться. Именно такое взаимодействие позволит
школе отвечать на императивы времени, готовить учащуюся молодежь, способную легко адаптироваться в
новых социально-экономических условиях, обогатив
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жизнь детей новыми социальными связями, интересами,
ценностями, жизненными ориентирами, что гарантирует в дальнейшем их скорейшее вхождение в систему
общественных отношений, самореализацию в выбранной профессии. Преимуществом такого подхода является также возможность обогатить содержание, форму и
методы профориентации, что позволит учащимся не
только достигнуть высокого уровня знаний, умений,
навыков в избранной области деятельности, но и создаст
условия для их применения, обеспечив взаимосвязь познавательной и практической деятельности.
Однако только слаженная и организованная работа различных инстутутов при согласованности совместных действий может оказать всестороннее и
комплексное воздействие, обеспечивающее полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. Такая работа включает разработку и
реализацию совместных планов, проектов и программ, при постоянном обмене информацией и опытом, мониторинге качества работы по профориентации в условиях оптимального использования кадровых ресурсов, научно-методического и материальнотехнического потенциала в интересах личности обучающегося.
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Анотація
У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери. Розглянуто особистісну відповідальність майбутніх фахівців медичної сфери
як психологічний саморегулятор діяльності особистості, показник професійної і моральної зрілості особистості. Констатовано, що особливої значимості набувають дослідження детермінант особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери, у тому числі факторів становлення конкретних форм особистісної відповідальності. Встановлено, що особистісна відповідальність, це не тільки інтегративна характеристика майбутнього фахівця медичної сфери взагалі, а відповідальність більш високого рівня, ніж
індивідуальний, оскільки об’єктом цієї відповідальності виступає пацієнт та система відповідних медичних дій. Доведено, що особистісна відповідальність майбутніх фахівців медичної сфери знаходиться своє ввідображення в професійних рішеннях, поставлених цілях та пріоритетах, засобах та методах реалізації цих рішень.
Здійснено аналіз структури особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери.
Abstract
The article analyzes various approaches to the definition of the essence of personal responsibility of future
specialists in the medical sphere. The personal responsibility of future specialists in the medical sphere as a psychological self-regulator of the person's activity, an indicator of professional and moral maturity of the individual
is considered. It was stated that the determinants of personal responsibility of future specialists in the medical
sphere, including the factors of the formation of concrete forms of personal responsibility, are of particular significance. It is established that personal responsibility is not only an integrative characteristic of a future specialist in
the medical sphere in general, but a higher level of responsibility than an individual, since the object of this responsibility is the patient and the system of appropriate medical actions. It is proved that the personal responsibility
of future specialists in the medical sphere is reflected in professional decisions, goals and priorities, means and
methods of realization of these decisions. The analysis of the structure of personal responsibility of future specialists in the medical sphere is carried out.
Ключові слова: професійна діяльність, майбутні фахівці медичної сфери, особистісна відповідальність, професійне майбутнє, готовність до діяльності.
Keywords: professional activity, future specialists of the medical sphere, personal responsibility, professional future, readiness for activity.
Постановка проблеми. В умовах реформування системи охорони здоров’я однією із найбільш актуальних науково-практичних проблем є
розкриття психологічних особливостей професійної
діяльності майбутніх фахівців медичної сфери. Розгляд особливостей професійної діяльності майбутніх
фахівців медичної сфери є неможливим без відповіді
на питання про те, що є фундаментальною, основоположною ціллю системи медичного обслуговування. У концептуально – теоретичному аспекті можливим є виділення двох точок зору: одна базується
на визнанні достатності для майбутнього фахівця
медичної сфери, націленості на максимальне дотримання сучасних стандартів надання медичної допомоги населенню, інша - на тому, що майбутні фахівці

медичної сфери, як професіонали, ще й мають усвідомлювати та готові нести відповідальність за результат надання медичної допомоги. Але оскільки
стандарти надання медичної допомоги не можуть гарантувати уникнення помилок, необґрунтованих
дій і заходів, майбутні фахівці медичної сфери зобов’язані нести особистісну відповідальність за результати власної діяльності.
Майбутнім фахівцям медичної сфери в доповнення до надання високоспеціалізованої медичної
допомоги має бути притаманний і високий рівень
особистісної відповідальності, яка знаходить своє
вираження в людиноцентристській спрямованості
медичного обслуговування. Особистісна відповідальність, як виклик сьогодення, є одним із визнача-
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льних факторів готовності майбутніх фахівців медичної сфери до ефективної професійної діяльності
й результативності надання медичних послуг. Високий рівень розвитку особистісної відповідальності у майбутніх фахівців медичної сфери, в процесі
надання кваліфікованої медичної допомоги, є
обов’язковою складовою професіоналізму сучасного медика. Проблема особистісної відповідальності у галузі медицини актуальна ще й тому, що
професійно-особистісні якості майбутніх фахівців
медичної сфери є важливими структурними компонентами високого рівня медичного професіоналізму.
Аналіз попередніх досліджень. Проблема відповідальності стала предметом дослідження таких
науковців, як І. Бех, М. Дригус, Г. Ложкін, Л. Татомир, Н. Нечаєва, А. Слободський, І. Тимощук та ін.
Вони сконцентрували увагу на окремих аспектах відповідальності, зокрема, психологічних основах формування відповідальності та професійній підготовці
фахівців. У межах психологічних проблем вивчення
особистісної відповідальності вирішуються перш за
все, наступні питання: закономірності розвитку (І. Булах, М. Боришевський, В. Оржеховська, І. Тимощук),
структурні компоненти (М. Савчин, Л. Татомир), показники сформованості (К. Абульханова-Славська,
М. Савчин, Л. Татомир), специфіка розвитку в різних
видах діяльності (В. Бех, С. Дмитрієва, О. Плахотний).
Важливий внесок у розробку категорії «особистісної
відповідальності» та виділення притаманних їй ознак,
зробили такі українські науковці, як Н. Грищенко,
С. Курпякова, В. Єрмілов, О. Худяков. Однак, особливості особистісної відповідальності майбутніх фахівців
медичної сфери в теоретичному та методологічному
плані досліджено не на достатньому рівні.
Виклад основного матеріалу. Існують різні
підходи до визначення особистісної відповідальності. Так, А. Плахотний, Є. Рудковський [7, с. 152]
визначають особистісну відповідальність як компонент структури особистості, який впливає на зміст
і направленість таких категорій, як обов’язок, свобода, етика. Схоже визначення особистісної відповідальності знаходимо у І. Беха та [2, с. 541]. Під
особистісною відповідальністю вони розуміють
специфічну якість особистості. І. Бех стверджує,
що ця якість фіксує усвідомлений індивідом загальнозначущий обов’язок, передбачає визнання власної причетності до соціально- природного буття. На
думку І. Беха, відповідальність є своєрідним мотивом вчинків. Наявність даної риси у діяльності особистості сприяє її моральному становленню.
С. Рубінштейн зазначає, що особистість несе
відповідальність не тільки на етапі реалізації певного життєвого рішення, але і на етапі його планування; не тільки за реалізовану поведінку, але і за
те, що було відкинуто. Він вводить поняття міри
відповідальності, яка залежить від реальних можливостей, які надає особистості життя. О. Плахотний [7, с. 141]. вважає, що поняття відповідальності
поєднує дві форми, два різних види відповідальності: відповідальність як реакція суспільства на по-
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ведінку індивіда (суспільна відповідальність); відповідальність як система відповідей індивіда на вимоги суспільства (особиста відповідальність).
З врахуванням викладеного вище, ми можемо
визначити особистісну відповідальність майбутніх
фахівців медичної сфери як психологічний саморегулятор діяльності особистості, показник професійної і моральної зрілості особистості. Відповідальність передбачає наявність у майбутнього фахівця
медичної сфери почуття професійного обов’язку і
совісті, вміння здійснювати самоконтроль і самоврядування. Особистісна відповідальність виступає
як контролер професійних дій майбутнього фахівця
медичної сфери. Можливість здійснення майбутнім
фахівцем медичної сфери професійного вибору,
прийняття професійного рішення означають, що
він готовий взяти на себе всю повноту відповідальності й навіть за те, що він не зміг передбачити. Неминучість ризику зробити «не те» або «не так», передбачає наявність у майбутнього фахівця медичної сфери відповідальності, необхідної на всіх
етапах його професійної діяльності: і при прийнятті
професійного рішення, і в процесі його реалізації, і,
особливо в разі професійної невдачі. Таким чином,
професійна діяльність майбутніх фахівців медичної
сфери буде пов’язана не тільки з необхідністю надання медичної допомоги, а й з умінням зробити
правильний професійний вибір.
Поняття особистісної відповідальності передбачає наявність суб’єкта та об’єкта. Суб’єктом є
майбутній фахівець медичної сфери, що взаємодіятиме у професійному середовищі. Об’єкт – це ті ситуації надання медичної допомоги, за які суб’єкт
нестиме відповідальність, те що покладатиметься
на нього чи прийматиметься ним для виконання у
процесі професійної діяльності. Взаємозв’язок
суб’єкта та об’єкта дає можливість розглядати особистісну відповідальність у двох аспектах: ретроспективному (відповідальність за виконану професійну дію) та перспективному (відповідальність за
те, що необхідно зробити).
Будучи готовим приймати рішення чинити так
чи інакше, майбутній фахівець медичної сфери матиме можливість обирати між своїми індивідуальними інтересами та інтересами хворого, між «повинен і хочу». Мова йде про особливий механізм регуляції поведінки майбутніх фахівців медичної
сфери в ситуації вільного професійного вибору. Розрізняють два види регуляції поведінки майбутніх
фахівців медичної сфери:
- звичайна, традиційна регуляція. Основними
критеріями цієї регуляції поведінки є норми, що існують на сьогодні у галузі медицини;
- морально-етична регуляція. В якості критеріїв виступають узагальнені етичні принципи зі
сфери необхідного та цінного для самого фахівця
медичної сфери. В ролі інстанції виступає сам
суб’єкт відповідальності, тобто майбутній фахівець
медичної сфери. У цьому випадку відповідальність
– це засіб внутрішнього контролю (самоконтролю)
та внутрішньої регуляції (саморегуляції) діяльності
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майбутнього фахівця медичної сфери, який виконуватиме необхідне на свій погляд, свідомо і добровільно.
Роль особистісної відповідальності як стійкої
риси майбутнього фахівця медичної сфери посилюватиметься у процесі виконання ним професійних
завдань. Надважливим фактором успішності діяльності майбутнього фахівця медичної сфери є не
тільки індивідуальні здобутки, але й ефективна робота в цілому. Необхідно, щоб майбутній фахівець
медичної сфери навчився співвідносити кожне своє
рішення та дію з загальнопрофесійними цінностями та принципами медицини, а не керуватися
тільки власними інтересами чи амбіціями. Від
цього залежить як його професійний розвиток так і
професійний саморозвиток. Упродовж професійного зростання вплив відповідальності як особистісної риси на зміст та спрямованість професійного
росту майбутнього фахівця медичної сфери є визначальним та детермінуючим фактором. Тому дослідження особистісної відповідальності як детермінанти професійного розвитку є безумовно актуальним науково-практичним завданням.
Відповідальність як суттєва ознака та риса особистості почала розглядатися психологами порівняно недавно, у другій половині XX-го ст., з появою гуманістичного напряму у психології. В сучасній психології особистісна відповідальність
розглядається в якості різних категорій – почуття
відповідальності, властивість особистості, здатність відповідати, готовність (установка) до відповіді, риса характеру і т.д.
На думку Л. Дементія, відповідальність є ресурсною особистісною характеристикою. Визначаючи ресурси особистості «як такі характеристики,
та якості, наявність яких забезпечує їй конструктивне відношення до професійної діяльності, здатність розв’язувати протиріччя та професійні труднощі, досягати професійного успіху». Л. Дементій
[3, с. 1-9] робить акцент на тому, що завдяки особистісній відповідальності майбутній фахівець медичної сфери буде спроможний співвідносити та визначати свої здатності та можливості з вимогами
професійного середовища, суспільства та пацієнтів.
Крім того, на думку К. Абульханової-Славської [1, с. 241], відповідальність є центральною особистісною характеристикою, що визначає стиль
професійного життя і дає можливість особистості
оптимальним способом вирішувати суперечності та
труднощі професійного життя. Вона вказує на гарантованість досягнення результату професійної відповідальності особистості своїми силами, не звертаючи уваги на передбачувані наслідки та труднощі. Разом з тим К. Абульханова-Славська
висовує комплекс суттєвих характеристик відповідальності особистості: самостійність, впевненість,
здатність до самоконтролю, вимогливість до самої
себе, готовність до подолання труднощів, незалежність від оточуючих, та їх оцінок і впливів, здатність оцінювати свої можливості та недоліки.
На думку М. Савчина [8, с. 145] з відповідальністю пов’язана не лише сутність буття зрілої осо-
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бистості, але й успішність та способи її самоактуалізації. Так Н. Мінкіна виділяє «три компоненти,
що характеризують структуру відповідальних дій
суб’єкта: пізнавальну, вольову і практичну (відповідальна поведінка та діяльність) відповідальність»
[4, с. 33]. В. Іванников та Е. Ейдман інтерпретують
відповідальність як фактор морально-вольової регуляції.
К. Мудзибаєв [5, с. 142] серед суттєвих ознак
особистісної відповідальності в першу чергу виділяє – точність, пунктуальність, обов’язковість, що
передбачає чесність, справедливість, принциповість. Реалізація цих якостей особистості, в свою
чергу, неможлива без емоційних (співпереживання,
чуйність) і вольових (наполегливість, стійкість,
сміливість, витримка) якостей. Аналогічною, по
суті, є думка А. Філонова про те, що особистісна
відповідальність є результатом багатьох психічних
функцій: пізнавальної, емоційної та поведінкової.
Суттєвими ознаками особистісної відповідальності, що має проявлятися в поведінці майбутніх фахівців медичної сфери є точність, пунктуальність,
обов’язковість. Відповідальна поведінка не може
реалізуватися успішно, якщо у майбутніх фахівців
медичної сфери не розвинені емоційні якості: здатність до співпереживання, чуйність до стану іншої
людини.
У світлі сучасного стану розвитку медичної галузі доводиться констатувати дефіцит особистісної
відповідальності у майбутніх фахівців медичної
сфери. Особливої значущості набувають дослідження детермінант особистісної відповідальності
майбутніх фахівців медичної сфери, у тому числі
факторів становлення конкретних форм особистісної відповідальності.
Отже, можна констатувати, що проблемі особистісної відповідальності присвячена вельми незначна кількість робіт, а особистісна відповідальність майбутніх фахівців медичної сфери потребує
наукового вивчення та обгрунтування. Тому основні аспекти проблеми особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери потребують
докладнішого дослідження. Особистісна відповідальність як професійна детермінанта фахової діяльності майбутніх фахівців медичної сфери не була
предметом спеціального наукового дослідження
взагалі.
Особистісна відповідальність — це не тільки інтегративна характеристика майбутнього фахівця медичної сфери взагалі, а відповідальність більш високого рівня, ніж індивідуальний, оскільки об’єктом
цієї відповідальності виступає пацієнт та система відповідних медичних дій. Розглядаючи процес формування особистісної відповідальності як індивідуальної риси характеру майбутнього фахівця медичної
сфери, більшість вчених визначають вектор поступального розвитку від зовнішньої до внутрішньої (індивідуальної), коли головною інстанцією відповідальності стають не зовнішні суб’єкти, а власна совість. Наступним
етапом
розвитку
особистісної
відповідальності фахівців медичної сфери є вектор від
індивідуально-правової відповідальності за виконані
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професійні обов’язки перед законом до особистісної
відповідальності перед пацієнтами.
Особистісна відповідальність майбутніх фахівців медичної сфери - це не стільки їхня професійна репутація, скільки усвідомлення ними свого професійного обов’язку перед пацієнтами, а також спроможність давати і виконувати обіцянки, що відповідають,
очікуванням пацієнтів та входять у сферу повноважень та компетенції майбутніх медиків. Особистісна
відповідальність майбутніх фахівців медичної сфери
відображається в його професійних рішеннях, поставлених цілях та пріоритетах, засобах та методах реалізації цих рішень. На відміну від зовнішніх аспектів відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери,
внутрішня особистісна відповідальність як суб’єктивна якість особистості майбутнього медика є найважливішим інтегруючим та регулюючим джерелом її зовнішнього прояву. I якщо обсяг зовнішньої відповідальності майбутнього фахівця медичної сфери можна
виміряти кількісною мірою, то оцінити рівень відповідальності як особистісної риси можна тільки за її
стійкого виявлення в процесі виконання професійної
діяльності. Існує така закономірність, чим більший
об’єм повноважень надаватиметься майбутньому фахівцю медичної сфери, тим вищі вимоги ставитимуться до рівня його внутрішньої відповідальності.
Особистісна відповідальність майбутніх фахівців медичної сфери має складну структуру. Серед
розмаїття підходів до її визначення, на базі проведеного теоретичного аналізу, ми виділили три основні:
трьохкомпонентну (Л. Дементій, В. Сафін); функціональну (К. Мудзибаєв, М. Савчин); факторну
(А. Перлін).
Ключові погляди лягли в основу розробки теоретичної моделі інтеграційної структури особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної
сфери. Відповідно до цієї моделі структура особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери складається з двох частин:
- зовнішньої структури особистісної відповідальності (суб’єкт, предмет, інстанція, часова перспектива);
- внутрішньої структури особистісної відповідальності, яку формує єдність трьох основних компонентів (когнітивного, емоційного, поведінкового)
та ряд додаткових (мотиваційного, регуляторно-вольового, морально-етичного).
Сформованість та розвиненість компонентів
внутрішньої структури особистісної відповідальності визначають рівень розвитку відповідальності,
феноменологічним описом якого є тип відповідальності майбутнього фахівця медичної сфери.
Особистісна відповідальність завжди пов’язана
з мотиваційною сферою майбутнього фахівця медичної сфери, його інтелектуальним потенціалом,
морально-етичним світоглядом, тому у багатьох психологічних дослідженнях вона розглядається як морально-етична відповідальність, що підкреслює її внутрішню усвідомлену сутність. Сформованість внутрішньої відповідальності є головним критерієм
оцінки рівня моральної зрілості особистості майбутнього фахівця медичної сфери загалом. Сукупність
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юридичної, соціальної та морально-етичної відповідальності інтегруватиметься у професійній відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери, яка є
«мірою усвідомлення особистістю своїх професійних
обов’язків і добровільного їх виконання, а також мірою її провини за невиконання професійних обов’язків» [6, с. 15-24].
Діяльність у сфері надання медичної допомоги
видом діяльності, яка має об’єктивно підвищені вимоги до адаптаційних потенціалів особистості майбутнього фахівця медичної сфери, детермінує зміни
його психічного стану і якість взаємодії у системі
«суб’єкт-ситуація надання медичної допомоги».
Діяльність майбутніх фахівців медичної сфери
передбачатиме щоденну особистісну відповідальність перед пацієнтами. Особистісна відповідальність є однією з визначальних ознак успішної діяльності майбутніх фахівців медичної сфери. Діяльність майбутнього фахівця медичної сфери має
починатись з прийняття на себе особистісної відповідальності за результати своїх професійних дій.
Особистісна відповідальність має являти собою
відповідальне ставлення будь-якого пацієнта; активну позицію фахівця-професіонала. Особистісна
відповідальність в широкому розумінні виступає як
визначення очікувань щодо професійної діяльності
майбутніх фахівців медичної сфери, з однієї сторони, та усвідомленням ними свого професійного
обов’язку перед пацієнтами - з іншого. На сьогодні
склалися дві провідні форми особистісної відповідальності майбутнього фахівця медичної сфери –
«відкрита» й «прихована». «Відкрита» форма особистісної відповідальності базується на ідеї прийняття на себе зобов’язань за розв’язання тих питань, які виникають у процесі надання медичної допомоги. Така форма зазвичай охоплює добровільні
та самостійно визначені лінії поведінки і стратегії
особистісної відповідальності перед пацієнтами.
«Прихована» форма особистісної відповідальності
зазвичай містить ті цінності, нормі правила, які найчастіше зобов’язуватимуть майбутніх фахівців медичної сфери будувати свою професійну поведінку
з врахуванням інтересів пацієнтів.
Особистісна відповідальність майбутніх фахівців медичної сфери – це термін, за допомогою
якого визначається зобов’язання відповідати перед
пацієнтами за свою професійну діяльність. Перша
ознака особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери - усвідомлення себе «членом
колективу професіоналів». А це означає дотримання високих стандартів: надання якісних медичних послуг, забезпечення належних умов надання
медичної допомоги, а також інвестування у власне
професійне навчання та професійний розвиток. Це
також означає дотримання певних правил надання
кваліфікованої медичної допомоги в прозорий та відкритий спосіб. Друге - це власне професійна діяльність, на яку спрямовуватиме свої зусилля майбутній фахівець медичної сфери.
Отже, новий підхід, який слід взяти на озброєння майбутнім фахівцям медичної сфери у процесі
професійного становлення, полягає в розумінні
того, що нинішня сфера надання медичних послуг

The scientific heritage No 32 (2019)
вимагає високого рівня професіоналізму, невід’ємною складовою якого особистісна відповідальність.
На сучасному етапі функціонування сфери надання
медичних послуг відбувається переоцінка ідеалів і
цінностей та формування фахівця, який володіє високим рівнем особистісної відповідальності й орієнтований на людиноцентристську парадигму. В
умовах реформування системи охорони здоров’я
старі підходи і цінності у сфері надання медичних
послуг, які базувалися на обмеженій самозабезпеченості й саморозвиткові, надалі не можуть застосовуватись. Майбутні фахівці медичної сфери мають дотримуватись цінностей, що виникли на ґрунті
людиноцентристської
спрямованості,
і
складаються з поваги, толерантності та особистісної відповідальності.
Висновки. Таким чином, у контексті нових вимог до особливостей розвитку сучасної медицини
та підготовки висококваліфікованих медичних фахівців, при розгляді особистісної відповідальності у
майбутніх фахівців медичної сфери, слід звертати
особливу увагу на психологічну сутність та специфіку діяльності у сфері медицини у порівнянні з іншими видами фахової діяльності. Майбутнім фахівцям медичної сфери має бути характерний пошуковий стиль, особистісна готовність випробувати
всі можливості варіанти надання кваліфікованої медичної допомоги і як наслідок, високий рівень осо-
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бистісної відповідальності перед пацієнтами, фахівцями-однодумцями та власне перед собою. Від рівня сформованості особистісної відповідальності в
значній мірі залежатиме професійне майбутнє та
продуктивність фахової діяльності майбутніх фахівців медичної сфери.
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Анотація
У статті розкрито сутнісний зміст понять соціально – психологічної адаптації, дезадаптації, дезадаптованісті. Здійснено комплексний аналіз наукової літератури по проблемі даних понять, з’ясований логічний зв'язок між даними поняттями.
З’ясовані структурні компоненти процесу дезадаптованості та проведено емпіричне дослідження по
визначенню взаємозв’язку між дезадаптацією та емоційними станами. З метою підтвердження взаємозв’язку емоційних станів та дезадаптацією учасників АТО/ООС застосовувались методи математичної
обробки.
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Проведений кореляційний аналіз отриманих результатів та з’ясовані основні фактори, що впливають
на дезадаптацію учасників АТО/ ООС.
Доведено що, психологічними еквівалентами, що відображають тенденції дезадаптації, можуть бути
ригідність, агресія, негативне відношення до себе, стан нервово-психічного напруження тощо.
Abstract
The article shows a concept of socio-psychological adaptation and disadaptation. A complex analysis of the
scientific literature upon the issues of these concepts is conducted; a logical connection between the concepts is
defined.
The structural components of disadaptation process are identified and an empirical research to outline the
interrelation between disadaptation and emotional states is explored. In an effort to confirm the interrelation between emotional states and disadaptation of the participants of ATO/JFO (Joint Forces Operation) the mathematical processing methods are used.
The correlation analysis of received results is conducted and the main factors influencing the disadaptation
of the participants of ATO/JFO are identified.
It is argued that psychological equivalents reflecting the tendencies of disadaptation can be a constriction, an
aggression, a negative self-attitude, a state of neuropsychiatry stress etc.
Ключеві слова. Адаптація, дезадаптація, дезадаптованість, структурні компоненти адаптації, емоційна сфера, учасники антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).
Keywords: adaptation, disadaptation, structural components of adaptation, emotional area, participants of
anti-terroristic operation (Joint Forces Operation).
Постановка проблеми. Проблема адаптації
воїнів АТО/ООС до мирного життя – це виклик перед українським громадянським суспільством та
державою, які виявилися в значній мірі неготовими
належним чином забезпечити успішну соціальну
інтеграцію бійців АТО/ООС. Учасники бойових дій
після повернення додому зіштовхуються не тільки
з матеріальними проблемами, але й із психологічними.
Бойові дії на сході України нищівним чином
впливають не лише на економіку держави, але й жахливо спотворюють психічне та психологічне здоров’я нації.
Наразі, статус учасника бойових дій отримали
354 112 осіб, з них 18 704 осіб з Вінницької області.
В той же час, по Україні, кількість загиблих та померлих внаслідок АТО становить 2 257 осіб. Дана
статистика змінюється з кожним днем, тому для
ефективного відновлення психологічного здоров’я
населення, зокрема учасників бойових дій та членів
їхніх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО
потрібна ефективна психокорекційна програма.
Після війни ветеранам важко повернутися в
русло мирного життя. Фізичне повернення додому
не завжди збігається із психологічним. Час, проведений у зоні бойових дій, та отриманий там досвід
ще довго впливатиме на бійця. Воїн міг: потрапити
під обстріл ворога або в засідку, бути обстріляним
із ручної зброї, бути атакованим ворогами, бути в
епіцентрі вибухів, бачити мертві тіла або частини
тіл (та змушений був іх збирати), дізнатися про
смерть чи серйозну травму когось із товаришів.
Учасник АТО може отримати значні травми від вибуху бомби, міни чи інших вибухових пристроїв.
Перебування у незнайомому місці та серед вороже
налаштованого місцевого населення також може
ускладнити його життя. Отже, воїн повертається
додому із «військовим» сприйняттям дійсності. Сильні негативні емоції впливають на відношення до
життя і міняють ціннісну сферу особистості.

Людина вміє пристосовуватися до різних обставин, які часто змінюють і її саму – бо це допомагає їй вижити. Та результати проведення військових дій можуть позначатись на здоров’ї людей надовго і мати не лише фізичний вплив, але й
психологічний, наслідком чого може стати дезадаптованість. Отже участь в антитерорестичній операції є джерелом негативного особистісного досвіду. Разом з набутим військовим досвідом, учасники зазнають фізичних та психологічних травм.
Дезадаптованість виникає на емоційному, поведінковому, ціннісному, міжособистісному рівнях.
На дезадаптаційні процеси впливають безліч
факторів, але одним із найголовнішим є саме емоційна сфера військовослужбовців, яка значно деформувалась під час безпосереднього перебування в
зоні АТО/ООС.
Дезадаптованість є наслідком перебування в
бойових умовах і суттєво впливає на перебіг психічної діяльності особистості, є не тільки індивідуальною але і соціальною проблемою.
Сама ситуація війни, призвели до того, що більшість бійців, котрі повертались із зони антитерористичної операції, отримували на передовій травматичний стрес і не можуть адаптуватися до мирного життя.
Останній виникає як затяжна або відстрочена
реакція на ситуації, повʼязані із серйозною загрозою життю або здоровʼю. Зрозуміло, що наявність
такого масового травматичного досвіду на теренах
сучасної і незалежної України є новим і нетиповим
явищем. Більшість бійців, що повертаються із АТО
і мають яскраво виражений стресовий розлад, здебільшого не можуть, та і не знають, як впоратись зі
станами та відчуттями, які вони переживають. До
того ж, цей феномен має вплив безпосередньо не
лише на учасника зони бойових дій, а й на його близьке оточення – сімʼю, друзів, знайомих, які досить
часто не знають, як себе поводити і реагувати.
Актуальність дослідження цієї теми зумовлена
тим, що на даний момент в регіоні гостро постає пи-
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тання діагностики, корекції та психологічної допомоги бійцям, що повернулись із зони АТО, пережили емоційні потрясіння та характеризуються яскраво вираженими ознаками ПТСР.
Мета статті є дослідити емоційні особливості
соціально – психологічної дазадаптованості учасників АТО та особливості проявів афективної
сфери у людей, які були учасниками бойових дій.
Виклад основного матеріалу. Дослідженням
проблеми соціально – психологічної дезадаптації
займалися Л.С. Виготський, В.А. Петровський,
А.Ф. Фурман, А.А. Налчаджян та ін. Особливості
соціально – психологічної дезадаптованості особистості представлені в працях: Б.Г. Ананьєва, А. Адлера, Г. Айзенка, Е. Еріксона,Г. Гартманна, О.В.
Кузнєцовою, С.Д. Максименка, Л.М. Собчик,Ж.
Піаже, З. Фрейда, К. Роджерса.
З огляду на багатофакторність та багатовимірність предмету пропонованої студії – досліджуваної нами соціально-психологічної дезадаптованості, як властивості особистісної структури людини,
треба почати з розкриття понять процесів адаптації,
дезадаптації, закономірностей їхнього взаємозв’язку та рівнів прояву в житті будь-якої особистості в цілому.
Поняття адаптація в різних джерелах трактується як пристосування організму, індивіда до навколишнього середовища з метою досягнення внутрішнього гомеостазу та успішної взаємодії з зовнішніми чинниками впливу. Так, у психологічній
енциклопедії за редакцією О.М. Степанова адаптація – це пристосування живого організму до динамічних умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Окремо в цьому джерелі даються визначення
адаптації соціальної, сенсорної, професійної і т. д.
А.В. Фурман у своїй книзі «Психодіагностика особистісної адаптованості» дає такі визначення поняття адаптації:
а) пристосування будови і функцій організму,
його органів і клітин до умов середовища, яке в ситуації з людиною має біологічну і психологічну
складові, кожна з яких на різному рівні забезпечує
процеси гомеостатичної рівноваги у взаєминах індивіда й оточення; у тварин адаптація здійснюється
в межах внутрішніх засобів і регулятивних функцій
самого організму, а людина для цього користується
різними допоміжними засобами, здебільшого продуктами своєї діяльності (житло, одяг, інструменти
тощо) й найголовніше, що вона спроможна до довільної психорегуляції своїх станів, учинків, поведінки в цілому;
б) пристосування людини як особистості до
умов суспільної життєдіяльності шляхом прийняття і дотримання загальноприйнятих вимог, норм
і цінностей соціального оточення (групи, колективу
етносу) з метою задоволення своїх потреб, мотивів,
інтересів;
в) універсальна тенденція до встановлення або
відновлення рівноваги між людиною й соціумом
(суспільством) як одна з основних онтологічних
психоформ, законовідповідного буття, конкретний
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вияв яких знаходить відображення в динамічній єдності протилежно спрямованих тенденцій — акомодації та асиміляції (за Ж Піаже);
г) функціональна основа розвивальної взаємодії людини із соціальним довкіллям (інші люди,
групи, організації), яка передбачає широке вживання культурних знаків і засобів спілкування та
дає змогу їй за допомогою вчинкової активності і
професійної діяльності самоствердитися і самореалізуватися в суспільстві [9]. З усього сказаного
вище можна зробити висновок, що адаптація в цілому є складним процесом пристосування організму, індивіда, особистості у площині фізіологічних,
природних, психологічних та соціальних вимірів.
Якщо поняття адаптація має широкий контекст
свого визначення та застосування, то для соціального пристосування у психологічній літературі науковці більше схильні вживати термін соціальна
адаптація. За А.А. Реаном соціальна адаптація – це
постійний процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища; результат
цього процесу [5]. У більшості відомих теорій соціальної адаптації це явище невіддільно пов’язане з
психологічною діяльністю людини та її індивідуально-психологічними особливостями. Тому існує
термін соціально-психологічної адаптації, який
об’єднує в собі два континууми життєдіяльності
людини – зовнішній (зміна навколишнього середовища або пасивне пристосування до вже існуючих
його умов) та внутрішній (зміна своїх властивостей
для кращого пристосування). А.В. Фурман вказує
на те, що соціально-психологічна адаптація є а)
процесом і результатом активного пристосування
індивіда до видозміненого середовища за допомогою найрізноманітніших інтеріоризованих соціальних засобів (дії, вчинки, діяльність); б) компонентом дієвого ставлення індивіда до світу, провідна
функція якого полягає в оволодінні ним стабільними умовами і обставинами свого буття;
в) складовою осмислення і розв’язання типових репродуктивних задач і проблем завдяки соціально прийнятим чи ситуативно можливим способам поведінки особистості [9].
Адаптація чи соціальна адаптація, як вже зазначалось у вище наведених визначеннях, є активним процесом, тобто діяльністю індивіда в часі. Результатом цього процесу є сформовані здатність індивіда до адаптації, тобто адаптивність і його
властивість – адаптованість. Деякі наукові джерела
у структурі адаптаційного процесу виокремлюють
дві різнорідні за змістом і структурою тенденції –
адаптація-дезадаптація, адаптивність-дезадаптивність, адаптованість-дезадаптованість. Для кращого розуміння закономірностей механізму адаптації та співвіднесення цих понять треба розглянути
різні теорії їх розуміння.
Звертаємо увагу на те, що в межах когнітивного підходу до процесу адаптації є чітке розмежування двох полюсів його результату – це адаптованість і дезадаптованість, а також форм адаптаційних актів.
Аналогічне розмежування знаходимо в теорії
східно-слов’янського психолога А. Н. Жмирікова,
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який виділяє два рівні адаптованості: повна адаптованість та дезадаптація. У структурі соціальної адаптації науковець вказує на такі компоненти, як параметри діяльності особистості, рівень її інтеграції
у макро- та мікросередовищі, рівень реалізації внутрішньособистісного потенціалу, емоційне самопочуття. Згідно до цих елементів виділяють чотири рі-
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вні адаптованості особистості – високий-оптимальний, високий-надмірний, низький-дезадаптивний
[5].
На основі усіх описаних вище теорій була
створена модель соціальної адаптації, автором якої
є А.А. Реан У ній здійснюється поділ критеріїв соціальної адаптації особистості на внутрішні та зовнішні, а також розширення дихотомічного зв’язку
«адаптація-дезадаптація» (рис 1.2.).

Рис. 1.1. Модель соціальної адаптації А. А. Реана
Im-адаптація за внутрішнім і зовнішнім критерієм є не повною, односторонньою, можливою формою адаптації особистості. Re-адаптація особистості є системною, повною соціальною адаптацією.
Внутрішній критерій визначає психоемоційну стабільність, відсутність негативних особистісних
утворень та станів. Зовнішній критерій – співвіднесення поведінки особистості встановленим формам
поведінки в соціумі, її відповідність нормам, правилам та цінностям соціуму. Дезадаптація за зовнішнім критерієм проявляється як конфліктна, асоціальна, девіантна, деліквентна поведінка. Системна
соціальна адаптація (Re-адаптація) за внутрішнім і
зовнішнім критерієм – це комплексне особистісне
новоутворення, яке полягає у здатності особистості
до самоактуалізації та гармонійних міжособистісних стосунків. Важливим фактором соціальної адаптації є соціально-психологічна толерантність особистості, яка зменшує ризик виникнення когнітивного дисонансу та дезадаптації [5].

Середовище

Досить інформативною та повною є модель соціально-психологічної адаптації (далі СПА) А.В.
Фурмана. У ній СПА спрямована дихотомічними
тенденціями адаптованості-неадаптованості, які автор визначає як позитивні для загального процесу
адаптації особистості й лише дезадаптивність є
крайнім негативним варіантом. Крім цього існують
дві форми адаптаційної поведінки – активна, за якої
індивід цілеспрямовано впливає на навколишнє середовище, щоб пристосувати його до своїх потреб,
мотивів, цілей та пасивна, яка полягає у зміні своїх
внутрішніх властивостей, своєї поведінки. Однак,
як зазначає А. В. Фурман, другу форму адаптаційної поведінки не зовсім можна називати пасивною,
адже для її реалізації необхідні високий рівень самокритичності, самоаналізу та потужний енергетичний потенціал у вольовій сфері, аби здійснити кардинальні зміни свого характеру. У структурі своєї
моделі науковець здійснює типологію рівнів функціонування СПА, що представлена у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Типологія рівнів функціонування соціально-психологічної адаптації
АДАПТАЦІЯ
Адаптація як процес
Адаптація як результат
Адаптивність
Адаптованість
Неадаптивність
Неадаптованість
Індивід
Дезадаптивність
Дезадаптованість
Аналіз на рівні суб’єкта
Аналіз на рівні особистості
РІВНІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Адаптивність, не адаптивність чи дезадаптивність характеризують перебіг адаптаційних процесів, їх динаміку та структуру. Адаптованість, не

адаптованість, дезадаптованість – комплекси оформлених психічних процесів та станів.

The scientific heritage No 32 (2019)
Здійснивши аналіз передових теорій адаптації,
можемо зробити висновок, що дезадаптованість є
якісним новоутворенням у структурі особистості,
яке формується у процесі негативних тенденцій перебігу її адаптаційної активності.
Під час перебування бійців в зоні бойових дій
вони втрачають зв'язок з соціумом мирного життя
та тими цінностями, нормами, які є важливими для
соціально психологічного життя.
Також військові можуть відчувати проблеми в
професійній та фізіологічній адаптації. На успішність у професійній діяльності може впливати професійна деформація бійця, зміна його статусу, пристосованість до суспільства тощо. Через не спроможність реалізувати себе в інших діяльностях
військовослужбовці повертаються в армію або відчувають стан дезадаптації. Також у людини може
змінюватись соціальний статус, адже на війні військові є професіоналами і набувають певних професійних навичок, які допомагають їм вижити. Але, не
завжди ті вміння та навички, які здобули бійці є потрібними в мирному життя, через, що військовослужбовці можуть ставати не конкурентоспроможними на ринку праці та є змушені працювати у некваліфікованих сферах, а іноді вдаватись до різних
правопорушень, оскільки в «силовій сфері» він відчуває себе більш впевнено ніж у «інтелектуальній».
Зміни особистісних рис можуть стати перепонами
для налагодження комунікацій в умовах миру,
викликаючи соціальну ізольованість, підтримку
контактів лише з бойовими товаришами [6].
Особливо важливим є фізіологічна адаптація,
адже безліч військових отримали безліч різних поранень, які значно утруднюють адаптацію, а іноді і
не уможливлюють її для самостійного життя, через,
що у бійця виникає відчуття тривоги, фрустрації,
депресії, агресії (ауто агресії), почуття не справедливості тощо.
Через проблеми з адаптацією бійця до середовища з будь – яких причин може початись процес
дезадаптації.
Дезадаптація - це неспроможність адаптуватися до поточних умов, стосунків, ситуацій, можливостей, що змінюються. Зазвичай супроводжується
вегетативними і невротичними реакціями [2].
Дезадаптованість - це не просто непристосованість до зовнішніх умов, а є дуже серйозним станом, що може призвести до відторгнення, неприйняття та ізоляцією суспільства індивіда, що може
призвести стан фрустрованості, пригнічення, агресії, тривоги тощо. При дезадаптованості людина неспроможна виконували норми та соціальні ролі в
суспільстві, затрудняється спілкування з близьким
оточенням, відбувається внутрішня скутість і відчуженість.
У дезадаптації є важливим розмежування між
патологічним і непатологічним характером дезадаптації учасників бойових дій.
Патологічна дезадаптація, може мати руйнівний характер. При патологічній дезадаптації, людину майже не можливо адаптувати або самостійно
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обслуговувати себе в побуті без сторонньої допомоги. Наслідками може бути суїцидальні наміри,
агресія, конфліктність та інше.
Непатологічна дезадаптація характеризується
окремими відхиленнями в поведінці і переживаннями суб’єкта, пов’язаними з недостатньою ресоціалізацією, соціально-неприйнятними установками
особистості, отриманими під час військової служби, різкою зміною умов існування (від напружених, сповнених ризику і афективно насичених – під
час бойових дій, – до досить спокійних, «сірих»,
«буденних» у мирному житті), розривом значущих
міжособистісних відносин (втрата родини, смерть
батьків), неможливістю займатися звичною роботою чи продовжувати навчання (через отримані
травми, хвороби, каліцтво) та ін. [7].
Через проблеми в взаємодії з соціальним середовище у людей може виникати соціальна дезадаптація. Такі люди можуть використовувати різні
стратегії поведінки такі як: ігнорування суспільства
бути «одиночкою» або навпроти бути активно та
агресивно направленими проти суспільства порушуючи його норми.
Одним із найважливіших компонентів дезадаптованості військовослужбовців є саме емоційна
сфера. Під час перебування на службі та на самій
війні у бійців АТО/ООС відбувається деформація
або зміни у емоційній сфері.
Щоб справитись з емоціями військові несвідомо витісняють їх. Дане витіснення це один з механізмів захисту психіки, який називається дисоціація, коли людина витісняє переживання, емоції та
почуття[1], зазвичай цей механізм виникає в складних незвичайних ситуаціях, і проходить по закінченню напруженої ситуації, де даний механізм допомагає раціонально мислити та діяти. Військові
перебуваючи у постійному стресі, вимушені, хоч і
несвідомо витісняти свої емоції, але через постійну
дисоціацію вони стають «холодними» на більш довгий час.
Як вважає Я. Рейковский, саме емоції зважають ефективно впоратись людині з поставленим завданнями які постають перед нею, особливо це стосується саме діяльності військового [4].
Загалом емоції виникають безпосередньо в діяльності людини, через, що емоції впливають на поведінку людини. Особливо важливим це є в діяльності військових, який перебуває на війні, адже як
солдат зможе керувати своїми емоціями він і зуміє
вистроїти ту модель поведінки, яка йому допоможе[3].
Через постійне перебування військових у незвичайних ситуаціях, вони переживають різні емоційні стани, такі як: страх, стрес, фрустрація, афект,
жах, паніка, тривога тощо.
Визначено фактори, які викликають найбільшу
напругу та страх при веденні бойових дій. Серед
них провідне місце займає: смерть бойових товаришів – 50%; зовнішній вигляд важкопораненого (загиблого) – 29%; світлові та шумові ефекти бою –
8%; палаючий військовий транспорт – 5%. У 90%
людей, які є учасниками бойових дій, страх має яскраво виражені форми. З досвіду другої світової
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війни 39% відчувають найбільший страх перед
боєм, 35% – в бою, 16% – після нього, а 10% – не в
змозі визначити нічого. До найбільш поширених
фобій воєнного часу відносять: «страх мін», «страх
снайперів», «страх літаків», «страх танків»[3].
Наслідком таких зміну у емоційній сфері є те,
що учасник бойових дій не відчуває минулих емоцій переживань та почуттів до близького його оточення, через, що можливі конфлікти в сім’ї, на роботі та просто серед людей, алкоголізм тощо.
Для дослідження взаємозв’язку емоційної
сфери з дезадаптацією, ми підібрали та продіагностували військовослужбовців, які безпосередньо
приймали участь у антитерористичній операції
(операції об’єднаних сил).
Експериментальна база дослідження: у досліджені взяли участь 34 учасників АТО/ООС, віком
від 20 до 35 років. Дослідження проводилось на базі
Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського у студентів заочної
форми навчання факультетів соціальної роботи та
психології, а також факультет фізичного виховання.
Методи дослідження: Методика «Дослідження соціально - психологічної адаптації» (К. Роджерса - Р. Даймонда), методика (Г. Айзенка) «Самооцінка психічних станів особистості», методика
(К. Ізарда) «Шкали диференційних емоцій».
Дослідження за методикою «соціально – психологічної адаптації» (Рджерса – Даймонда) було
встановлено, що за шкалою «адаптація» 83,33%
бійців в межах норми і 16,67% мають нижче норми.
Шкала «дезадаптації» показала той самий результат 83,33% норма, 16,67% нижче норми. Також в
методика мала шкалу відвертості і результати є на
100% відвертими. Шкала «прийняття себе» показує, що 66,67% в нормі, а 33,33% вище норми, відміною шкалою є «неприйняття себе», де 50% норми
та 50% нижче норми. Інші шкали це «прийняття інших», 66,67% норми та 33.33% нижче норми та
шкала «неприйняття інших» 83,33% є в межах норми та 16, 67% нижче норми. Також є шкали «емоційного комфорту», де всі бійці знаходяться в межах норми та шкала «емоційного дискомфорту» нижче норми 50%, в межах норми 16,67% і вище
норми 33,33%. Важливим є шкали «внутрішнього
контролю», де 33,33% в межах норми, 66,67% в
вище норми та шкала «зовнішнього контролю», де
ми бачимо 50% в межі норми і 50% нижче норми.
Ще одна пара шкал «домінування», де 83,33% норма, а 16,67% вище норми та шкала «видимість»
16,67% нижче норми та 83,33% в межах норми. Тут
є ще шкала яка досліджується окремо, без іншої
пари як в інших – це шкала «Ескапізм» ця шкала
показала 100% норму.
Також у методиці «соціально – психологічної
адаптації» (Роджерса – Даймонда) є інтернальні
шкали, які підтвердили вище зазначені результати
дослідження.
Отже, за результатами даної методики можемо
побачити, що в шкалі «адаптація» 83,33% учасників
АТО/ООС знаходяться в нормі та змогли пристосу-
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ватись до вимог суспільства і з власними потребами, мотивами та інтересами та мають хорошу
адаптивність. Але 16,67% бійців попри те, що довго
не перебувають у зоні бойових дій мають проблеми
з адаптацією.
Шкала «дезадаптації» підтверджує результати
шкали «адаптації». Тобто 83,33% не мають проблеми з дезадаптацією, а 16,67% мають проблеми,
що може говорити про певну дизгармонію в особистості.
Шкала «прийняття себе» показує нам, що в
33,33% бійців вище норми і говорить нам про завищену самооцінку. Цікавим є той факт, що не було
виявлено учасників з результатами нижче норми,
що може вказувати нам про то, що у бійців
АТО/ООС не має заниженої самооцінки і це є позитивним фактом для їх адаптації.
По шкалі «неприйняття себе» можемо спостерігати, що в половини учасників АТО результати
нижче норми. Це говорить нам про те, що половина
бійців не задоволені своїми певними особистісними характеристиками. Результати цієї шкали не
зафіксували показники вище норми, тобто не має
військових, які цілковито задоволені собою.
Невідповідність між шкалами «прийняття
себе» та «неприйняття себе», а саме невідповідність
того, що в шкалі «прийняття себе» 33,33% бійців
мають результати вище норми про, що натякає нам
про завищену самооцінку і результати шкали «неприйняття себе» 50% нижче норми, тобто не задоволеність якимось рисам своєї особистості. Дана
невідповідність може свідчити про адекватну самооцінку, тобто виділення в собі що я можу і не можу,
що є властиве для учасників АТО / ООС , адже вони
часто оцінюють свої можливості на полю бою або
це давання соціально бажаних відповідей, але в
цьому випадку є не спів падіння з шкалою «брехні»,
яка є 100%.
Результати шкали «прийняття інших» показали, що в 33,33% бійців прийняття інших вище норми, що може показувати їх високу потребу в спілкуванні, взаємодії, спільній діяльності з іншими.
В шкалі «неприйняття інших» помічено, що
16,67% бійців мають певну неприязнь до інших людей і не хочуть з ними взаємодіяти. Відсутність результатів в даній шкалі з високими результатами
вказує на те, що у них немає ненависті до людей.
Але вище зазначених двох шкалах були певні
відмінності такі як: в шкалі «прийняття інших» є відсутність низького рівня, а в шкалі «неприйняття
інших» є присутній низький рівень. Дана відмінність вказує на те, що деякі військові мають потребу у взаємодії, але не зі всіма категоріями населення – це можуть бути і їх вороги.
Шкала «емоційний комфорт» показала 100%
результат на рівні норма, що виявляє високу ступінь визначеності в своєму емоційному відношенні
до дійсності, навколишніх предметів та явищ.
Шкала «емоційний дискомфорт» показує, що
50% бійців на низькому рівні емоційної комфортності, такі люди як привило невпевнені в собі, пригнічені, мляві тощо до соціуму. На високому рівні
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33,33% яскраво невизначені до навколишньої соціальної дійсності. І лише 16,67% перебувають у нормі. Результати високих та низьких показників вказують на те, що є певна незадоволеність у спілкуванні з соціумом, (шкала «прийняття інших») та
певну неприязнь до деяких людей (шкала неприйняття інших»).
Шкала «внутрішній контроль» у 66,67% бійців
на високому рівні, що говорить нам про екстернальність логосу контролю у переважаючій більшості
бійців. Це підтверджує наступна шкала « зовнішній
контроль», де половина(50%) бійців на низькому
рівні.
Наступна є шкала « домінування», де 16,67%
на високому рівні, що показує їх високий рівень
прагнення до лідерства, керівництві, такі люди часто вирішують свої справи за рахунок інших. Цей
низький відсоток може говорити нам про те, що серед вибірки були люди з званнями, які керували іншими в армії.
Шкала «видимість» показала, що 16,67% низький рівень, тобто вони не прагнуть бути підлеглими
і виконувати чиїсь завдання – це підтверджує шкала
«домінування».
Шкала «есканізм» (відхід від проблем) у цілковитій нормі.
Тобто, за результатами даної методики можемо сказати, що більшість учасників АТО/ООС є
в адаптаційній нормі. Але є і ті, які ще досі не змогли адаптуватись до соціуму і мають сильну потребу у спілкуванні, не приймають інших людей та
мають емоційний дискомфорт. А також більшість
бійців АТО/ООС мають екстернальний локус контролю, що говорить про їх перекладання відповідальності на соціальне оточення.
Інша проведена методика була «Шкала диференційних емоцій» (К. Ізард).
Аналіз особливостей за цією методикою показав, що в шкалі «індекс позитивних емоцій» 55,55%
є виражені позитивні емоції, 22,22% помірно виражені, 11,11% сильно виражені та 11,11% слабко виражені.
Аналіз наступної шкали «індекс гострих негативних емоцій» показав, що в 44,44% бійців слабко
виражені гостро негативні емоції, 33,33% помірно
виражені та 22,22% виражені.
Та ще за однією шкалою «індекс тривожно –
депресивних емоцій» можемо побачити, що в
44,44% бійців слабко виражені тривожно депресивні емоції, у 44,44% помірно виражені та у 11,11%
виражені емоції.
Отже, за даними цієї методики ми можемо побачити, що у військовослужбовців АТО/ООС не
спостерігається виявлення гострих негативних емоцій (горе, гнів, відраза, презирство). Також не було
помічено високого рівня тривожно депресивних
емоцій (страх, сором, вина). При аналізі останньої
шкали було помічено, що в учасників АТО/ООС переважають в більшості випадків позитивні емоції
(інтерес, радість, здивування).
Але попри те, що в більшості бійців за шкалою
«індекс позитивних емоцій» є 11,11% бійців в яких
рівень позитивних емоцій низький, що говорить
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нам про низку задоволеність життям, в’ялістю, тривогою. Даний рівень слабо виражених позитивних
емоцій можна провести порівняння з шкалами
«адаптація», «дезадаптація» та іншими з методики
«соціально – психологічна адаптація» (К. Рожерс –
Р. Даймонд). І побачимо, що приблизно така ж кількість бійців мають проблему з адаптацією.
За шкалою «індекс гострих негативних емоцій», було помічено, що 22,22% є ярко виражені негативні емоції, тобто деякі бійці відчувають до інших ряд негативних емоцій такі як: горе, гнів, відраза, презирство. Сходження можемо побачити в
шкалах «емоційний дискомфорт» та «неприйняття
себе» (за методикою «соціально – психологічна
адаптація»(К. Рожерс – Р. Даймонд).
За шкало «індекс тривожно – депресивних
емоцій» бачимо, що 11,11% відчувають високу тривогу або депресію. Тут можна провести паралель з
шкалою «індекс позитивних емоцій» і побачимо
сходження з низьким рівнем позитивних емоцій,
що є властивим для людей з тривогою або депресією.
Також можна порівняти і з методикою «соціально – психологічна адаптація»(К. Рожерс – Р. Даймонд) і побачимо також сходження, адже тривога і
депресія значно затрудняють адаптацію людини до
соціуму.
Аналіз особливостей психічних станів за методикою «Самооцінка психічних станів» показав, що
в 71,43% військових середній рівень тривожності та
28,53% високий рівень тривожності. У шкалі фрустрованості всі на середньому рівні, а ось шкала агресії показала, що 57,14% на середньому рівні та
42,86% високого рівня агресії. Результати шкали
ригідності позує, що 71,73% мають високий рівень
ригідності та 28,53% середня ригідність.
Отже, аналіз результатів за даною методикою
показав, що рівень тривожності та фрустрації в більшості межі середнього, а рівень агресії дещо вищий, але більшість в межах норми. Особливу увагу
ми можемо приділити шкалі ригідності, адже в більшості переважає високий рівень. Високий рівень
ригідності може свідчити, що були або є деякі проблеми з адаптацією.
Тобто, за даними методики можемо простежити, що бійці, які відчувають проблему в адаптації
мають занижені позитивні емоції (інтерес, радість,
здивування), високий рівень гостро негативних
емоцій (горе, гнів, відраза, презирство) та високий
рівень тривожно депресивних емоцій (страх, сором,
вина).
За шкалою «тривога» було помічено 28,53%
бійців з тривогою, що підтверджують і інші шкали
з інших методик, але є цікавим відсутності у бійців
в яких присутній низький рівень тривоги. Тому можемо сказати, що більшість військових адаптувались до навколишнього середовища та їхня тривога
зменшилась, а інші ще досі відчувають проблеми з
адаптацією.
Показники шкали «агресія» є дещо вищими середніх, дана агресія могла остатись ще з часів військових дії, де вони використовували агресію для
захисту.
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Шкала «ригідність» показує, що ще не всі змогли адаптуватись або мали проблеми з адаптацією
в минулому, адже ригідність зменшує адаптивні
процеси людини.
Тобто, за результатами даної методики та даними інших методик можемо спостерігати, що тривога, агресія та ригідність впливають на дезадаптацію військових.
З метою підтвердження взаємозв’язку емоційних станів на дезадаптацію учасників АТО/ООС застосовувались методи математичної обробки.
У процесі підтвердження зв’язку емоційних
станів на дезадаптацію було висунуто дві гіпотези:
H0: існує взаємозв’язок з емоційною сферою
та дезадаптацією.
H1: не існує взаємозв’язок з емоційною сферою та дезадаптацією.
Статистичний аналіз результатів проводився
за допомогою електронних таблиць MS Excel та
програми SPSS.
Дослідження виявило наявність статистично
значущого зв’язку(p< 0,01) між шкалами «індекс
позитивних емоцій» та «прийняття себе» це може
нам говорити, що у бійців висока самооцінка та
вони є задоволені своїми особистісними характеристиками, через, що відчувають позитивні емоції.
Також було помічений статистично значущий
зв'язок(р< 0,01) між шкалами «індекс тривожно –
депресивних емоцій» та «домінування» результати
статистичного аналізу можуть говорити, що учасники АТО/ООС хочуть все контролювати у всіх
сферах свого життя, але при цьому відчувають тривогу через те, що звикли, що їм відають накази і не
звикли брати на себе відповідальність.
Іншими шкалами між якими був статистичний
зв'язок (p< 0,01) були шкала «ригідності» та «індекс
позитивних емоцій». Даний збіг може нам говорити, що у військовослужбовці відчували певні
проблеми з дезадаптацією, але позитивні емоції допомогли справитись.
Зворотня кореляція. Також було замічено зворотню кореляцію(р< 0,05) між шкалами «індекс гостро негативних емоцій» та «дезадаптацією», тобто
дезадаптація супроводжується гостро негативними
емоціями.
Зворотня кореляція (p< 0,05) була помічена також між шкалами «тривожність» та «емоційний комфорт», дане пов’язання шкал може вказувати на
те, що тривога значно зменшує емоційний комфорт
людини.
Ще одна зворотня кореляція (p <0,05) відбулася між шкалами «фрустрація» та «зовнішній контроль», що говорить нам про те, що при фрустрованості у людини низький інфернальний логус контролю.
Останій зворотній кореляційний(p <0,05) зв'язок відбувався між шкалами «фрустрація» та «видимість», що може вказувати на те, що при не підкорені наказу іншої людини може статись фрустрація.
Тобто, можна говорити про те, що є взаємозв’язок емоційної сфери з дезадаптацією, відповідно в нас підтверджується гіпотеза H0.
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Висновок. Отже, проблема адаптації та дезадаптації військових АТО/ООС є дуже гострою на
сьогоднішній день. Адже матеріальної допомоги
військовим не достатньо, їм потрібна комплексна
психологічна допомога як і на мирній території так
і на військовій.
Хоча проблемою адаптації та дезадптації
займались безліч вчених із світовим ім’ям єдиного
визначення та підходу немає.
Адаптація – це пристосування індивіда до соціуму та навколишнього середовища, яке відбувається на фізіологічному та психологічному рівнях,
на успішність пристосування впливає безліч факторів. Через неспроможність особистістю адаптуватись до середовища може наступити стан дезадаптації.
Дезадаптація - це неспроможність індивідом
пристосуватись до навколишнього середовища,
при чому відбувається втрата соціальних зв’язків та
ролей, при чому індивід відчуває непотрібність, ригідність, агресію,тривогу тощо.
Емпіричне дослідження показало, що бійці, які
відчувають певні проблеми з адаптацією відчувають гостро негативні емоції, тривогу, агресію, ригідність, певну невизначеність, потребу в спілкуванні.
За допомогою кореляційного аналізу, ми підтвердили нашу гіпотезу, що емоційна сфера особистості впливає на дезадаптацію.
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Анотація
В статті представлено результати аналізу та теоретичного осмислення особистісного та діяльнісного
аспектів емоційного інтелекту юнака, які засвідчили те, що вся структурно-функціональна повнота досліджуваного конструкту може бути досягнута при розгляді проблеми генези емоційного інтелекту в ранній
юності у особистісному та діяльнісному вимірах. Така основа стала підставою для побудови теоретичної
моделі генези емоційного інтелекту в ранній юності як структурного феномену, що складається з афективно-когнітивного (сприйняття, розпізнавання і розуміння власних емоцій, емоцій інших людей), поведінково-діяльнісного (адаптивність і ефективність особистості в спілкуванні і діяльності), мотиваційно-рефлексивного компонентів (управління емоційними проявами).
Abstract
The article presents the results of analysis and theoretical understanding of the youth’s personal and actionrelated aspects of emotional intelligence, which showed that the entire structural and functional completeness of
the studied construct can be achieved by considering the problem of the genesis of emotional intelligence in early
adolescence in personal and activity dimensions.
Such a foundation has become the basis for constructing a theoretical model of the genesis of emotional
intelligence in early youth as a structural phenomenon, consisting of affective-cognitive (perception, recognition
and understanding of own emotions, emotions of other people), behavioral activity (adaptability and effectiveness
of the person in communication and activity), motivational-reflexive components (management of emotional manifestations).
Ключові слова: емоційний інтелект, юнаки, емоції, особистісний та діяльнісний вимір, афективнокогнітивний вимір, поведінково-діяльнісний вимір, мотиваційно-рефлексивний вимір.
Keywords: emotional intelligence, youth, emotions, personal and action-related measurement, affective-cognitive measurement, behavioral-activity measurement, motivational-reflexive measurement.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Дослідження структури емоційного інтелекту має
будуватись на розумінні особистісного та діяльнісного аспектів. Структурно-функціональна повнота
досліджуваного конструкту може бути досягнута
при розгляді проблеми генези емоційного інтелекту
в ранній юності у особистісному та діяльнісному
вимірах. Таке розуміння стало підставою для побудови теоретичної моделі його генези в ранній юності.
У психологічній структурі емоційного інтелекту ми визначили афективно-когнітивний (сприйняття, розпізнавання і розуміння власних емоцій,
емоцій інших людей), поведінково-діяльнісний

(адаптивність і ефективність особистості в спілкуванні і діяльності), мотиваційно-рефлексивний
компоненти (управління емоційними проявами).
Розглянемо їх детальніше як результат теоретичного аналізу складових емоційного інтелекту в особистісному та діяльнісному аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано вирішення даної проблеми.
Стосовно визначення сутності та особливостей переживання вищезазначених емоцій дослідники мають неоднозначні погляди. Так, В. Дерябін, Е. Шахтель, С. Томкінс, К. Ізард вважали, що радість не
має локалізації, оскільки охоплює увесь організм, і
тому не може бути віднесена до почуття сенсорного
задоволення (емоційного тону відчуття) [1].
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Радість та емоційний тон з’являються на різних рівнях емоційної сфери. К. Ізард відзначив, що
радість супроводжується переживанням задоволення собою та навколишнім світом – це і є її головна відмінна особливість. Тому можна визначити
радість як сильне задоволення. Характерним для
радощі є її швидкісна поява, чим вона наближується до афекту [3].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Базовою здатністю, на якій ґрунтується афективнокогнітивний компонент емоційного інтелекту, є
емоційна чутливість (емоційність) особистості. В
зарубіжній психології первісно емоційність частіше всього розумілась як чуйність людини до емоціогених ситуацій та її реактивність. Емоційність,
як відзначив П. Фресс, використовувалася у той час
як синонім гіперемоційності, тобто як прояв більш
частих та більш міцних емоційних реакцій, ніж це в
середньому притаманно людям. У сучасній зарубіжній психології емоційність трактується у термінах
актів поведінки. Тобто емоційність є проявом поведінки, який можна спостерігати та оцінити за ним
силу і тривалість емоції [5].
Емоція печалі переживається як сумність, хандра, смуток. У печалі особистість відчуває навколо
себе темряву та порожнечу, відсутність того, з ким
можливо було б розділити це відчуття порожнечі та
самотності. Ця емоція включає в себе комплекс почуттів, які супроводжуються конкретними образами, думками та спогадами. Переживання печалі
викликає спогади про інші печальні події, часто визначаючи наше сприйняття світу, яке здається сірим та похмурим [3].
Гнів – це емоційний стан, негативний за знаком, що, як правило, проходить у формі афекту та
з’являється неочікуваною появою серйозної перешкоди на шляху задоволення важливої для суб’єкта
потреби [3]. Поняття «гнів» синонімічне поняттям
«злість», «обурення». Сильний гнів визначають як
лють, при якій з’являється невтримна агресивна поведінка. Агресивна поведінка завжди сигналізує
про недостачу засобів або здібностей для вирішення проблемної ситуації. У цьому плані Ч. Спілберг виділив гнівливість як стійку емоційну рису
характеру [3].
Страх – це емоційний стан, який відображає захисну біологічну реакцію особистості при переживанні нею реальної або уявної небезпеки здоров’ю
та благополуччю. Суб’єктивно страх може переживатися як передчуття, невпевненість, незахищеність, ненадійність свого положення, почуття небезпеки та загрози (фізичної або психологічної) своєму існуванню [6].
Різні сполучення зазначених емоцій, ступінь
домінування кожної з них складають індивідуальну
своєрідність емоційного реагування [9]. На думку
В. Смирнова та А. Трохачева емоційні реакції гніву,
радощі, печалі та страху підрозділяються на емоційний відгук, емоційний вибух (афект) та емоційний спалах. Емоціональний відгук є самим динамічним та постійним явищем емоційного життя особистості, інтенсивність та тривалість якого
невеликі. Емоційний відгук не має суттєвого
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впливу на емоційний стан особистості. Більш виразною інтенсивністю, напругою та тривалістю переживання характеризується емоційний спалах, який
здатен змінити емоційний стан, але не викликає
втрату самовладання. Емоційний вибух характеризується бурним розвитком емоційної реакції великої інтенсивності з послабленням контролю волі
над поведінкою. Це короткочасне явище, після
якого наступає спадок сил [4].
Таким чином, емоційність у психологічній науці розглядали як властивість особистості, що характеризує зміст, якість та динаміку емоцій та почуттів. Змістові аспекти емоційності відображають
явища та ситуації, що мають особливе значення для
суб’єкта. Якісні властивості емоційності характеризують ставлення особистості до явищ навколишнього світу і відтворюються в знаку та модальності
домінуючих емоцій. До формально-динамічних
властивостей емоційності відносять особливості
виникнення, протікання та припинення емоційних
процесів та їх зовнішнього вираження [9].
У цих характеристиках, в свою чергу, визначені ще дві відносно самостійні групи: 1) характеризує динаміку емоційних переживань – індивідуальний поріг, глибину, тривалість, стійкість, частоту
емоцій; 2) характеризує динаміку прояву емоцій зовні – притаманний особистості набір виразних засобів, ступінь насиченості емоційними проявами [1].
При цьому, друга група безпосередньо
пов’язана с параметрами самої емоційної реакції,
що виникає у відповідь на отриману інформацію, як
на рівні зовнішнього прояву, так і на рівні внутрішньої психічної діяльності. Зміст цієї діяльності різний для емоцій різних модальностей, і ці відмінності, перш за все, стосуються особливостей перетворювання суб’єктом сприйнятої інформації, тобто
співвідношення «аферентного» та «еферентного»
компонентів емоцій. Таких варіантів перетворювання два: мінімізації та максимізації інформації
про емоціогеннний об’єкт. В першому випадку
об’єкт ігнорується, в другому, навпаки, характерною є сильна концентрація уваги на об’єкті. Важливо, що в обох випадках має місце викривлення
об’єктивної реальності. Перший варіант типовий
для модальності гніву, другий – для модальності
дистресу та страху [1].
В якості основних характеристик дослідниками були виділені вразливість, імпульсивність та
емоційна лабільність. Вразливість виражає афективну сприйнятливість особистості, її чутливість до
емоціогенного впливу [6]. З точки зору фізіології,
вразливість є готовністю особистості емоційно реагувати на значущі для неї подразники. Суттєву роль
в формуванні готовності відіграє адреналін. Вразливість може проявлятися в таких особливостях поведінки, як запальність, дратівливість. Стосовно запальності К. Ізард ввів поняття «емоційного порогу». Людина з низьким порогом емоції гніву
більш запальна і частіше знаходиться в цьому стані.
Про значну емоційну вразливість особистості можна говорити лише в тих випадках, коли всі почуття, які їй доступні, виникають з однаковою легкістю. Емоційна вразливість відображає загальну
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збудливість нервової системи, яка обумовлена рівнем активації покою [4]. Емоційна вразливість – це
стійка властивість особистості, що виявляється в
легкій, швидкій та гнучкій емоційній реакції на різні події.
Імпульсивність розуміється як швидкість, з
якою емоція стає спонукальною силою вчинків та
дій без їх передчасного обміркування та свідомого
рішення виконати [3].
Емоційно ригідні люди відрізняються застряванням на переживанні емоцій, їх стабільністю. Це
зв’язано з фіксацією уваги на значущих подіях,
об’єктах, психотравмуючих обставинах, невдачах
та образах. Нестійкість емоцій виявляється в тому,
що не зважаючи на те, що спочатку вона може бути
інтенсивною, але потім швидко слабшає, та згодом
зникає, перетворюючись у стан спокійної байдужості. Таким чином, емоційна лабільність особистості
(рухливість, переключення) відрізняється тим, що
людина швидко реагує на зміну ситуацій, обставин
та ін, може вільно виходити з одного емоційного
стану та входити в іншій. Занадто виразна лабільність емоцій може ускладнювати відносини з навколишніми, тому що людина стає реактивною, імпульсивною, погано володіє собою. Емоційна лабільність властива особистостям з високим
нейротизмом (тривожністю). Навпаки, низькому
нейротизму відповідає емоційна ригідність [12].
Характеристики емоційного реагування, що
постійно та виразно виявляються у людини є емоційними властивостями особистості, зокрема це
вразливість, імпульсивність, емоційна лабільність,
емоційна стійкість, експресивність. До емоційної
стійкості різні автори віднесли різні емоційні феномени. Так, Л. Аболін, М. Дьяченко розглядали її як
стійкість емоцій. Ця властивість характеризує особистість у процесі напруженої діяльності, окремі
емоційні механізми якої, що гармонійно взаємодіють між собою, сприяють успішному досягненню
встановленої мети [1]. О. Чернікова, Н. Амінова
вважали, що емоційна стійкість є рівнозначною стабільності, тобто представляє собою стійкість певного емоційного стану [4]. Л. Баданіна розуміла під
емоційною нестійкістю інтегративну властивість
особистості, що відображає схильність людини до
порушення емоційної рівноваги. З точки зору
Є. Ільїна, емоційну стійкість розуміють як тривалість появи емоційного стану при довготривалій та
постійній дії емоційного чинника - чим пізніше
з’являється емоційний стан, тим вище емоційна
стійкість.
Виявлення емоцій у людини особистісно-індивідуальне - чим більш виразно людина висловлює
свої емоції через міміку, жести, голос, тим більше в
неї виражена експресивність.
Таким чином, емоційність – це інтегративна
властивість особистості. Різні емоційні типи особистості визначаються в залежності від вираження різних сторін емоційності Одна з перших спроб визначити емоційні типи особистості була зроблена
Г. Хеймансом, Е. Вирсмою, Р. Ле-Сенном. У їхній
класифікації емоційні типи особистості виділя-
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ються за співвідношенням трьох основних характеристик: 1) активність – пасивність, що характеризує
прояви діяльності особистості в усіх сферах життя,
а також її манеру виконувати завдання негайно або
відкладати їх виконання. Активність - це потреба
особистості в дії, в прагненні побудувати план і
здійснити його; 2) емоційність – беземоційність,
яка відображає частоту і силу емоційних реакцій у
відповідь на події, що відбуваються, здатність особистості переживати все те, що відбувається з нею
або стає відомим їй; 3) первинність – вторинність,
що представляє темпорально-енергетичну реакцію
особистості, відображає рівень її застрявання у психічному стані і, водночас, її спосіб структурувати
свій час. «Первинні» невпинно розряджають свої
емоції, але ефект і слід реакції швидко зникає. Вони
живуть сьогоденням, здатні на велике, але не тривале зусилля, люблять несподіванки і не здатні до
побудови довготривалих планів. «Вторинні» ж видають першу слабку реакцію, але потім вона як би
«доганяє» подразник, сила реагування наростає, і
ефект зберігається більш тривалий час. Вони надовго залишаються під впливом значущої ситуації,
наполегливі, терплячі, здатні до здійснення довготривалих планів і відмови від поточних задоволень
[7].
Відповідно до співвідношення цих властивостей, дослідниками були виділені емоційні типи особистості: нервовий, сентиментальний, бурний, пристрасний, сангвіністичний, флегматичний, аморфний та апатичний тип [5].
Інша класифікація емоційних типів особистості була роблена Б. Додоновим, який у структурі
загальної емоційної спрямованості визначив сфери
активності особистості, у яких нею найчастіше переживається радість, та згідно до цього виділив три
емоційні типи особистості: 1) альтруїстичний тип –
особистість переживає радість при наданні допомоги іншій людині, 2) праксичний тип – особистість переживає радість при досягнення успіху в роботі; 3) гностичний тип – особистість переживає радість при пізнанні нового, підтвердженні своїх
думок, умовиводів.
А. Лазурський писав: «….якщо гарний або дурний настрій становиться панівним, постійним, то
виникає тип оптиміста або песиміста. Загальний
емоційний тон і настрій на сприйняття та оцінку
дійсності – є психологічна емоційна характеристика людини» [6]. За визначенням К. Ізарда комплекс негативних емоцій: страху, гніву та печалі
складає тривожність. Певний рівень тривожності –
природна та обов’язкова особливість активної діяльності кожної людини. При низькому рівні нейротизму та тривожності спостерігається стабільний
емоційний фон, при високому – емоційна нестабільність, тобто різка зміна настрою [4].
Змістові аспекти емоційності пов’язані з стрижньовими особливостями особистості, її моральним потенціалом: спрямованістю мотиваційної
сфери, світозору, ціннісними орієнтаціями. Емоційні характеристики (афективні, динамічні, енергетичні) завжди виступають в якості необхідного
компоненту будь-якої мотиваційної діяльності [7].
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Негативні емоціогенні об’єкти (обставини життя,
наприклад) провокують суб’єкта к більш детальному аналізу ситуації в цілому, в цілях ефективного
пристосування до неї. Наявність неприємностей та
невдач у житті сприяє підсиленню аналітичних здібностей, тому що частіше потрібно застосовувати
операції аналізу. Так, в дослідженнях Р. Аткінсона
було показано, що тривожні люди характеризуються переважанням мотивації уникнення невдач,
помилок. Тенденція перестрахування, вочевидь,
припускає ретельний відбір як конкретних цілей та
задач, так і відповідних форм та способів діяльності. Все це потребує операцій диференціації, виявлення специфіки, тобто аналізу. Протилежна мотиваційна тенденція – досягнення успіху – такого відбору не припускає, в цьому випадку безліч
вибраних задач та дій можуть бути досить широкими, мають місто умови, які сприяють розвитку
здібностей до синтезу та узагальнення [8]. Позитивні переживання закріплюють успішні дії та гальмують активність суб’єкта до виявлення об’єктивно більш ефективних способів дії, сигналізують о
досягненні результатів, які задовольняють прагнення особистості, сповіщають про суб’єктивний
успіху. Тому особистостям, у яких стійке переваження позитивних емоцій потрібно менше зусиль
для досягнення суб’єктивного успіху, чим тих, які
незадоволені собою, своїми успіхами. Це означає
саме суб’єктивний неуспіх відображає високу потребу в досягненнях у цього емоційного типу. Саме
занижена, скептична оцінка рівня своєї активності
до здійснення діяльності та її результативності служить суб’єктивною умовою для більш високого рівня саморегуляції особистості [4].
Якщо розглядати модальністні характеристики
емоційності – емоції радощі, гніву, печалі та страху
– в структурі особистості, то можна, за думкою
К. Ізарда, говорити про зв’язок з перцептивними,
когнітивними процесами, а також їх фізіологічними
характеристиками. Наприклад, взаємодія емоції радості очевидна. Будь-яке відчуття у стані радості
буде здаватися більш приємним, чим при іншому
емоційному стані. К. Ізард відмітив, що зміни у перцептивній системі, які викликані емоцією радощі,
підвищують поріг виникнення негативних емоцій,
сприяють виникненню впевненості, терплячості,
благочинності та інших позитивних особистісних
якостей. Радість також впливає і на когнітивні процеси: у людини або підвищується здібність до вирішення проблем, або вони просто перестають її тривожити. При цьому підвищується продуктивність
мислення, запам’ятовування, категоризації, що позитивно впливає на процеси навчання. Радість виникає також і при передбаченні задоволення бажання, як слідство вже здійсненої в думках бажаної
події.
К. Ланге зробив опис фізіологічних характеристик емоцій. Радість супроводжується збудженням
рухових центрів (жестикуляція, підстрибування),
підсиленням кровотоку в капілярах, внаслідок чого
шкіра тіла червоніє та стає теплішою, а внутрішні
органи починають краще постачатися киснем, об-
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мін речовини проходить інтенсивніше. Емоція печалі, за уявленнями К. Ланге, не зважаючи на свій
небажаний характер (гальмує психічні та соматичні
процеси) грає позитивну роль в житті людини. Людина показує іншим, що їй погано та потрібна допомога. До того ж, печаль, як і інші емоції грає мотиваційну роль: вона спонукає людину до вирішення проблеми. На фізіологічному рівні
трапляються зрушення, зворотні тим, які спостерігаються при радості: гальмування моторики, звуження кровоносних судин – це викликає відчуття
холоду та ознобу, погіршується поступ кисню до
організму, людина відчуває недостачу повітря, важкість у груді та у всьому тілі. Печаль гальмує не
тільки фізичну, але і розумову діяльність людини,
вона лежить в основі такого психічного розладу, як
депресія [11].
При цьому основні емоційні властивості раннього юнацького віку мають більш різноманітні форми прояву порівняно з іншими віковими групами,
а саме: високий рівень тривожності у спілкуванні,
вища диференціація за силою емоційної реакції, більша екстравертованість, менша імпульсивність й
емоційна збудливість, більша емоційна стійкість
порівняно з підлітками, більша психічна саморегуляція. Головним шляхом формування емоційної
стійкості у ранньому юнацькому віці є оволодіння
прийомами емоційно-вольової регуляції на психологічному та фізіологічному рівнях, розвиток та
вдосконалення психічних функцій та індивідуальних властивостей особистості, які забезпечують
емоційну стійкість. Застосування цілісного комплексу психокорекційного впливу дозволяє оптимізувати емоційну стійкість у ранньому юнацькому віці
під час навчальної діяльності.
Ускладнення розумової діяльності в ранній
юності призводить і до ускладнення інтелектуальних емоцій [8]. Під інтелектуальними емоціями (почуттями) у вітчизняній психології розуміють специфічні переживання, які виникають у людини в
процесі розумової діяльності, до яких віднесено подив, інтерес, почуття гумору, сумніви та ін. Специфікою емоцій, які належать до інтелектуальних, є
відсутність у них валентного (протилежного) забарвлення (приємно - неприємно).
Висновки дослідження. Таким чином, результати аналізу та теоретичного осмислення особистісного та діяльнісного аспектів емоційного інтелекту юнака засвідчили про те, що вся структурнофункціональна повнота вивчаємого у нашому дослідженні конструкту може бути досягнута при розгляді проблеми генези емоційного інтелекту в ранній юності у особистісному та діяльнісному вимірах. Що і стало підставою для побудови
теоретичної моделі його генези в ранній юності як
структурного феномену, що складається з афективно-когнітивного (сприйняття, розпізнавання і розуміння власних емоцій, емоцій інших людей), поведінково-діяльнісного (адаптивність і ефективність особистості в спілкуванні і діяльності),
мотиваційно-рефлексивного компонентів (управління емоційними проявами).
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Анотація
У статті подано результати дослідження особистісного відчуження у людей похилого віку. Зазначено,
що проблема особистісного відчуження у літньому віці є нагальною та назрілою і вимагає розв’язання.
Проаналізовано та інтерпретовано результати дослідження самотності, соціальних та економічних можливостей, сфери міжособистісної взаємодії та суспільних явищ, соціальної ізоляції, їх роль у виникненні та
розвитку особистісного відчуження в літньому віці.
Abstract
The article presents the results of the research of personal alienation in the elderly. The paper noted that the
problem of personal alienation in the elderly is urgent and overdue and requires solving. The article investigates:
loneliness, social and economic opportunities, interpersonal interaction, social isolation. It gives a detailed analysis
of the influence of these phenomena on personal alienation in the elderly.
Ключові слова: люди похилого віку, старість, міжособистісна взаємодія, відчуження, особистісне
відчуження, самотність, ізоляція, трудова діяльність.
Keywords: elderly people, old age, interpersonal interaction, labor activity, alienation, personal alienation,
loneliness, isolation.
Соціальна та демографічна тенденція останніх
років полягає в збільшенні середньої тривалості
життя населення, і як наслідок збільшення відсоткової частки людей похилого віку. Літні люди в
силу специфіки вікового періоду, що виражається у
виході на пенсію, зниженні кількості та якості соціальних контактів, можливих негараздах зі здоров’ям, мають психологічні особливості та потреби, незадоволення яких може викликати значні

психологічні проблеми. Однією з найбільш значимих та складних в подоланні проблем людей похилого віку є особистісне відчуження. Особистісне відчуження супроводжується переживанням складних психо-емоційних станів, до яких можна
віднести: самотність, соціальну ізоляцію, відчуття
обмеженості можливостей, сум за прожитими роками і життям що закінчується та ін. Переживання
вищезазначених станів негативним чином впливає
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на життя людини в похилому віці, адже адаптивні
ресурси організму знижені, і протистояти зростаючим тривогам та викликам зовнішнього світу стає
все важче. Особливого значення та актуальності в
даному контексті набуває проблема діагностики
особистісного відчуження у людей похилого віку. З
огляду на специфіку досліджуваної проблеми, а
саме широту її трактування, ми зупинили свою
увагу на методі анкетування. Шляхом узагальнення
заповнених анкет можна отримати об'єктивну інформацію щодо ставлення окремих соціальних груп
до тієї чи іншої проблеми. Проблема діагностики
психо-емоційного стану літньої людини є важливою та назрілою, а тому потребує швидкого та дієвого рішення. Саме цей факт визначає закономірний дослідницький інтерес до проблеми особистісного відчуження людей похилого віку.
Проблема особистісного відчуження розглядалася представниками різних наукових напрямків:
демографічного (М. Бідний, Б. Урланіс, та ін.), філософського (Ф. Гегель, Л. Фейєрбах, А. Камю, ЖП. Сартр, П. Бурд’є, Н. Бердяєв, В. Соловйов, С. Булгаков та ін.), історичний (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель та ін.), антропологічного (М. Мосс, К. ЛевіСтрос, К. Гірц та ін.), політологічного (М. Сімен, П.
Рейтон та ін.), теологічного (П. Флоренський, Іван
Павло ІІ, автори матеріалів Соборів Католицької
церкви). економічного (А. Смітт, Дж. Міль, К. Маркс та ін.), соціологічного (Е. Дюргейм, М. Вебер,
Р. Арон, П. Сорокин та ін.) та психологічного (З.
Фрейд, Е. Фромм, В. Франкл та ін.). Однак зазначені дослідження здебільшого є теоретичними, а
емпіричних досліджень з даної тематики є дуже
мало. В контексті цього особливого значення набуває емпіричне дослідження особистісного відчуження у літньому віці.
Особистісне відчуження є складним та комплексним поняттям з розгалуженою структурою. Поняття «відчуження» в науці вживається досить часто і в різних напрямках, в нашому дослідженні основна увага буде зосереджена на «особистісному
відчуженні», тобто на психологічному аспекті даного поняття. Власне термін «відчуження» в роботах психологів використовується досить рідко, але
поряд з тим, не дивлячись на детальність описової
термінології різних психологічних явищ, проблематика відчуження присутня чи не у всіх основних
концепціях і підходах до вивчення психіки людини
[1, c. 16]. М. Сімен такий аспект відчуження, як
«безсилля», відносив до відчуття неможливості людини вплинути на своє соціальне середовище; а
«втрата сенсу» є почуттям того, що для досягнення
важливих цілей потрібні недосяжні для особистості
засоби; «ізольованість», на думку вченого, виникає
тоді, коли люди відчувають себе відокремленими
від домінуючих в суспільстві цінностей; а «самоусунення» говорить про нездатність зайнятися тією
діяльністю, яка приносила б психологічне задоволення. П. Нікассіо визначає соціальний контекст відчуження, як стан розриву між індивідом і навколишнім середовищем, і має значущі негативні наслідки, включаючи соціальну ізоляцію, соціальне
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або культурне відчуження, відчуття відчаю і безнадійність, стан стресу або тривоги. Специфіка відчуження виражається у відокремленні або дистанціюванні між двома або більше сутностями, що супроводжується вищеназваними негативними станами.
Ф. Джонсон описує соціальне відчуження як віддалення від інших людей і від’єднання від культурних
норм і цінностей. Дж. Кларк, визначає відчуження
як ступінь, який демонструє, наскільки людина відчуває себе безсилою в досягненні тієї ролі, яку вона
визначає пріоритетною відносно актуальних життєвих цілей.
Таке різноманіття особливостей прояву особистісного відчуження та універсальність його трактування свідчить про комплексність даної проблеми і відсутність єдиного підходу до визначення
поняття відчуження. Для свого дослідження ми
сформулювали робоче визначення особистісного
відчуження людей похилого віку. Особистісне відчуження – це складний процес поступового руйнування (зменшення) соціально-психологічних контактів між особистістю та оточуючим її соціумом,
пов’язаний з виходом на пенсію, який полягає у виставленні обмежень власним ресурсам, і супроводжується негативними переживаннями невідповідності соціальним нормам і стандартам. З огляду на
широту явищ які охоплює поняття особистісного
відчуження та компонентів які воно включає, нами
була розроблена анкета спрямована на дослідження
вищеназваних негативних станів та особистісного
відчуження в цілому. Анкета містила ряд запитань
орієнтованих на дослідження та визначення специфіки особистісного відчуження у людей похилого
віку.
На початку анкети ми поставили запитання які
стосувалися основних даних кожного респондента,
тобто віку, статі, способу проживання та освіти. Респондентам також було запропоновано оцінити ставлення до пенсіонерів у сучасному суспільстві, визначити соціальні та економічні можливості для розвитку та відпочинку людей похилого віку,
зазначити, представники якого покоління складають найближче коло спілкування. Одне із запитань
було спрямоване на те, щоб визначити, чи відчувають досліджувані себе самостійними в плані фінансового забезпечення власного життя. До анкети
ввійшли також запитання пов’язані з існуванням
соціальних стереотипів стосовно людей похилого
віку, а також визначенні кількості соціальних контактів після виходу на пенсію, оцінка власного соціального статусу та відчуття, або не відчуття обмеженості власних соціальних можливостей пов’язаних з виходом на пенсію. Респонденти мали
вказати, чи легко вони пристосовувалися до нових
умов, чи існують соціальні норми та стандарти
щодо способу життя людей похилого віку і чи відчувають вони себе самотніми. Два питання анкети
стосувались особистої участі та бажання участі респондентів в культурних заходах, які проходять по
місцю проживання респондента. Чотири запитання
мали на меті визначити специфіку та особливості
завершення трудової кар’єри, а також емоційне ставлення та переживання стану самотності. Останнє
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запитання було спрямоване на діагностування рівня
активності соціального життя респондентів та
сфери його реалізації.
Всі запитання, крім одного, яке стосувалось
ставлення до пенсіонерів в сучасному світі, є закритого типу. Розроблена анкета зручна для розуміння
і сприйняття, не є громіздкою та складною методикою. Її закриті запитання не мають будь-якої однієї
правильної відповіді і змушують досліджуваних міркувати. Це розширює можливості анкети і надає
Категорія
Відсоток респондентів

Чоловіки
26%
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респондентам змогу свідомо підходити до завдань
анкети.
Запитання анкети виходять із актуальності дослідження особливостей особистісного відчуження
людей похилого віку. Результати анкетування дали
можливість дослідити особистісне відчуження людей похилого віку.
В анкетуванні взяли участь респонденти у віці
від 55 років до 80 років, серед них: 26% чоловіки,
74 % жінки; 23% досліджуваних передпенсійного
віку, 77% пенсійного віку (див. табл. 1).
Таблиця 1
Жінки
Передпенсійний вік
Пенсійний вік
74%
23%
77%

Першим, поставленим в анкеті було запитання
яке стосувалося специфіки соціальної ситуації
життя досліджуваного, а конкретно про те, з ким
проживає респондент. У відповідь на дане запитання 59% досліджуваних зазначили, що проживають з рідними, в той час як 38% респондентів проживають наодинці. Відповіді на дане запитання мають особливе значення, адже самотність
визначається як один з основних чинників та одночасно показників особистісного відчуження. Але
поряд тим людина яка проживає самостійно має більший вияв свободи для реалізації задумів та бажань, і в той же час не виконує функціональні
обов’язки які можуть покладати на пенсіонерів рідні та близькі.
Одне з запитань анкети мало на мені з’ясувати рівень освіти респондентів, згідно з отриманими нами результатами 54% досліджуваних мають вищу освіту, 26% - середню освіту і 21% - неповну вищу, переважна більшість респондентів
мають вищу освіту, це може обумовлюватися тим,
що вибірку складали жителі міської місцевості.
Отримані дані є важливими з точки зору того, що
на переживання людиною свого соціального статусу як пенсіонера, впливає рівень освіти. Чим вищим є рівень освіти, тим менше людина похилого
віку задоволена новим соціальним статусом та положенням, що може призводити до виникнення
особистісного відчуження [5].
На запитання, як на думку респондента ставляться до пенсіонерів у сучасному суспільстві, із запропонованих варіантів відповідей 38% досліджуваних визначили дане ставлення як позитивне, 26%
- як негативне, і майже третина респондентів (28%)
визначили ставлення до пенсіонерів у сучасному
суспільстві як зневажливе. В контексті нашого дослідження, ми можемо припускати, що респондентам, на чию думку до пенсіонерів ставляться зневажливо та негативно, в сумі це 54% досліджуваних,
властиве переживання особистісного відчуження.
Підтверджується це результатами питання про існування, або ж відсутність соціальних стереотипів
щодо людей похилого віку, на яке 79% респондентів відповіли «Так». Тобто на думку 79% опитаних
людей похилого віку в суспільстві існують стереотипи щодо літніх людей. Нами була використана
класифікація соціальних стереотипів відносно людей похилого віку за М. Керміс, яка підсумувала

стереотипи осіб похилого віку в сучасній культурі
у кілька груп: всі старі однакові; старі люди бідні;
всі особи похилого віку нездорові; всі старі схильні
до депресії; старі люди - це тягар для інших; старі
не можуть функціонувати в суспільстві; всі старі
люди самотні; всі старі люди стають недоумкуватими [2]. Відповідно до зазначеної класифікації, на
думку опитаних, в сучасному суспільстві існують
наступні стереотипи відносно людей похилого віку:
всі старі люди однакові, всі особи похилого віку
хворіють, всі люди похилого віку схильні до депресії, старі люди не можуть повноцінно функціонувати в суспільстві. Існування в суспільстві визначених стереотипів пояснює негативне ставлення до
людей похилого віку.
В процесі дослідження було з’ясовано як респонденти визначають свій соціальний статус, тобто
своє положення в суспільстві, адже відповідно до
досліджень Б. Хенкока та П. Шарпа, які досліджували взаємозв’язок відчуження, задоволеності життям та структури суспільства, соціальний статус відіграє важливу роль в появі та розвитку відчуження. Науковці зазначали, що відчуження,
принаймні частково, є суспільною функцією і залежить від задоволеності життям. Високий рівень задоволеності життям та суспільний статус, на думку
науковців, значно рідше сприяють виникненню відчуження. Однак, висока оцінка задоволеності життям та низький соціальний статус більшою мірою
сприяють розвитку відчуження, ніж низький рівень
задоволеності життям та високий соціальний статус. На думку вчених, генезис проблеми особистісного відчуження, особливо для людей похилого
віку полягає в обмеженнях, які висуває умовно сформована структура суспільства, а самовизначення
власного соціального статусу є значним критерієм
наявності чи відсутності особистісного відчуження.
Відповідно до отриманих результатів 77% респондентів визначили свій соціальний статус як низький, що відповідно до вищевикладених міркувань
дає привід стверджувати про наявність відчуження.
На запитання, чи відчувають досліджувані обмеженість своїх соціальних можливостей у зв’язку
з тим, що вони є пенсіонерами, під обмеженням соціальних можливостей нами розглядалося відчуття
неможливості реалізувати власні соціальні потреби
та бажання, 62% опитаних відповіли ствердно.
Тобто 62% опитаних відчувають обмеженість своїх
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соціальних можливостей у зв’язку з тим, що вони є
пенсіонерами. Останнім часом в Україні все частіше зустрічається поняття ейджизму, тобто дискримінації людини на підставі її віку, яка може бути
поширена як у формальних, так і в неформальних
сферах життя суспільства. Ейджизм проявляється в
готовності адекватно сприймати і співпрацювати
лише з людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріям. З огляду на це нами
було поставлено запитання чи існують в суспільстві
соціальні норми і стандарти щодо способу життя
людей похилого віку. Відповідь «Так» обрали 59%
опитаних, що свідчить про те, що більшість опитаних або потрапила під дію даних норм і стандартів,
або вважає це правильним і прийнятним.
В процесі дослідження були поставлені запитання про соціальні та економічні можливості сучасних пенсіонерів. Під соціальними та економічними можливостями нами розглядалися готовність
та здатність оплатити та реалізувати власні бажання щодо розвитку та відпочинку. Результатів
продемонстрували, що на відпочинок у 69% респондентів немає соціальних та економічних можливостей, а у випадку з розвитком (під яким малось на
увазі навчання) 64% досліджуваних відповіли
«Так». Отримані результати демонструють тенденцію сучасного суспільства, яка полягає в тому, що
для навчання та розвитку мають бути фінансові,
психологічні та емоційні ресурси, оскільки це є необхідним і прийнятим в соціумі, наприклад
обов’язкова вища освіта для всіх. Поряд з тим ресурсів та забезпечення на відпочинок, або ж вже не
залишається, або відпочинок сприймається сферою
не першочерговою для реалізації та задоволення.
Запитання задане з метою визначення орієнтації міжособистісної взаємодії мало на меті визначити можливості і бажання досліджуваного спілкуватися з представниками молодшого покоління. Результати демонструють, що 74% опитаних
зазначили, що в їхнє коло спілкування входять
представники різних поколінь, що безумовно є позитивною тенденцією, адже забезпечує контакт поколінь та взаємообмін досвідом. На запитання, яке
мало на меті визначити, чи зменшилася кількість
соціальних контактів людини, після її виходу на пенсію, 54% респондентів відповіли «Так», що підтверджує той факт, що значну частину міжособистісної взаємодії людей складає їх професійне оточення.
На запитання чи приймають люди похилого
віку участь у культурних заходах, які проходять у
їхньому населеному пункті 69% опитаних відповіли «Так», в той же час на запитання, чи хотіли б
ті самі опитувані приймати участь у зазначених культурних заходах, 79% відповіли «Ні». Це дає можливість припустити, що для забезпечення психологічної та емоційної рівноваги та стабільності особистості літньої людини важливими є відсутність
примусу та власна соціальна активність відповідно
до кола інтересів.
Важливими в контексті дослідження особистісного відчуження були запитання, що стосувалися
професійної та трудової кар’єри людини похилого
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віку, адже з виходом на пенсію звільняється велика
кількість часу, яку до того займала трудова діяльність. Значимість даної сфери полягає у тому, що на
факт наявності та міри розвитку особистісного відчуження значним чином впливає можливість фінансового забезпечення себе та власної родини, що
в свою чергу є важливим мотивуючим фактором до
продуктивного та активного довголіття. На запитання, чи відчуваєте Ви себе фінансово самостійним, або самостійною, 56% опитаних відповіли
«Так», під фінансовою самостійністю ми мали на
увазі можливість самостійного фінансового забезпечення власного існування, тобто оплата житла,
покупка їжі та одягу. Як показують результати більшість досліджуваних людей похилого віку є
спроможними забезпечити своє існування. Також
ми запитали, чи виникали в людей труднощі в спілкуванні з оточуючими після завершення трудової
кар’єри, адже як згадувалося вище дуже розповсюдженим є явище, коли робота займає основну частину життя та часу, і основне коло спілкування знаходиться саме навколо трудової діяльності. Респонденти у кількості 62% зазначили, що в них
виникали труднощі в спілкуванні після звершення
трудової діяльності, що підтверджує викладені
вище міркування.
На задане питання про те, чи була людина емоційно готовою до завершення професійної кар’єри,
62% опитаних відповіли «Так». Отримані результати можуть пояснюватися емоційною, моральною
та фізичною втомою від довготривалого виконання
трудової діяльності. Це підтверджується відповідями на наступне запитання, про те чи легко людина пристосовувалася до тих умов де вона зараз
знаходиться, під зазначеними умовами малося на
увазі пристосування та адаптація до статусу пенсіонера та людини похилого віку. Згідно нашого дослідження 72% респондентів відповіли, що їм було
легко пристосуватися до нових умов, що в свою
чергу підтверджує отримані нами раніше відповіді,
про емоційну готовність завершити трудову
кар’єру. Г. Йолов аналізуючи чинники, які зумовлюють процес адаптації особистості до похилого
віку та стану пенсіонера, особливо акцентує увагу
на ставленні суспільства, до тих хто досягнув цього
вікового етапу та здатності самої особистості адекватно включитися у новий життєвий цикл [4].
Запитання про те, чи може людина стверджувати, що вона веде активне соціальне життя, мало
на меті діагностувати включеність людини в соціальні процеси і взаємодію, адже соціальний аспект
відчуження є таким же важливим та актуальним, як
і психологічний. З отриманих в процесі дослідження результатів, 79% опитаних стверджують,
що вони ведуть активне соціальне життя. Отримані
результати можуть пояснюватися тим, що вибірку
опитуваних складали жителі міста, де соціальне
життя набагато активніше, різноманітніше і де простіше та швидше включитися в соціальні процеси.
Відповідно до сфер соціального життя, то розподіл
відповідей досліджуваних був наступним: в соціальній сфері реалізовують себе 23% опитаних, в політичній - 3%, і основна кількість опитаних зайнята

The scientific heritage No 32 (2019)
духовною сферою - 46%. Така значна кількість опитаних, що зазначили духовну сферу, як актуальну
сферу свого соціального життя дає можливість припустити, що у даних респондентів можна виявити
певні негативні психологічні та емоційні стани, з
метою вирішення або подолання яких вони звертаються по допомогу або шукають відповідей у духовній сфері соціального життя людини.
Самотність є одним з основних чинників, що
сприяє появі та розвитку особистісного відчуження
у людей похилого віку, вона є негативним і дуже
травмуючим поняттям особливо для літніх людей.
Переживання самотності в людей похилого віку
має свою специфіку, яка визначається тим, що значний біологічний вік спричинює дедалі більше негараздів фізіологічного характеру. В свою чергу
знижений адаптивний потенціал людей похилого
віку, зміна соціальної ситуації життя та супутні
проблеми ускладнюють міжособистісну взаємодію.
Самотність - це особлива форма самосвідомості,
яка свідчить про розрив соціальних і особистісних
контактів і зв'язків, що становлять життєвий світ
особистості [3]. На запитання чи відчуваєте Ви себе
самотнім, або ж самотньою 74% опитаних відповіли «Ні», але відповіді отримані на дане запитання
потрібно розглядати через призму соціальної бажаності, адже часто люди похилого віку не бажають
здаватися самотніми, або ж бояться самі собі в
цьому зізнатися.
Переживання самотності супроводжується
складними емоційними станами, одним з яких є
смуток. На запитання, чи часто Ви переживаєте
смуток, коли залишаєтесь наодинці 56% опитаних
відповіли «Ні», що можна пояснити тим, що як зазначалося вище 59% опитаних проживають з рідними, які можуть надавати емоційну підтримку та
допомогу людині похилого віку.
Проживання в умовах міста, та часта взаємодія
з близькими, рідними та іншими людьми пояснюють відповіді на запитання про те, чи помічали досліджувані, що світ навколо них ніби застиг і не змінюється. На дане запитання 85% досліджуваних
відповіли «Ні». Такий великий відсоток негативних
відповідей може визначатися специфікою вибірки,
а саме тим, що в умовах сучасного активного суспільства та міського активного життя, соціальні процеси протікають дуже швидко та активно. Проте даний факт не гарантує того, що в ці процеси залучаються всі класи та верстви населення, адже є значна
різниця між спостеріганням за соціальними процесами та безпосередньою залученістю в них. Дані міркування підтверджуються результатами запитань
про участь у культурних заходах міста, у відповідь
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на які 69% опитаних приймають в них участь, проте
при запитанні чи хочуть вони того, 79% відповіли
негативно.
Опираючись на матеріал отриманий в результаті теоретичної обробки психологічної літератури
з тематики психології людей похилого віку, самотності, міжособистісної взаємодії та спілкування літніх людей, відчуження та особистісного відчуження було проведено дослідження особистісного
відчуження в людей похилого віку. В результаті дослідження були отримані наступні дані: 54% досліджуваних стверджують, що ставлення в сучасному
суспільстві до людей похилого віку зневажливе та
негативне, на думку 79% опитаних в суспільстві існують стереотипи щодо літніх людей, 77% респондентів визначили свій соціальний статус як низький, 62% опитаних відчувають обмеженість своїх
соціальних можливостей у зв’язку з тим що вони є
пенсіонерами, у 69% респондентів немає соціальних та економічних можливостей на відпочинок,
62% досліджуваних зазначили, що в них виникали
труднощі в спілкуванні після звершення трудової
діяльності. Всі вищезазначені чинники в своїй сумі
значним чином сприяють виникненню та розвитку
особистісного відчуження в людей похилого віку.
Результати отримані в процесі дослідження є актуальними та важливими і будуть використані в подальшій розробці теми особистісного відчуження,
особливо в контексті його попередження та подолання.
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Анотація
В статті пропонується розроблений автором психодіагностичний опитувальник «Методика дослідження особливостей Я-концепції молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату». Опорною
структурою для розробки опитувальника стала модель Я-концепції особистості з порушеннями функцій
опорно-рухового апарату запропонована А.Г.Шевцовим та І.В.Чухрій. У центрі моделі особистісне ядро Я-концепція особистості з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, в якій досліджуються традиційні компоненти: Я-фізичне, Я-психічне, Я-соціальне (Я-професійне, Я-сімейне, Я-учнівське). Подані основні етапи розробки опитувальника та результати його апробації. Пропонований опитувальник може застосовуватися при психокорекційній роботі спеціальних психологів з молодими людьми з порушеннями
функцій опорно-рухового апарату з метою гармонізації всіх компонентів особистісної Я-концепції.
Abstract
The study proposes a psychodiagnostic form "A methodology for researching the features of the Self-concept
of youth with the musculoskeletal system disorders" developed by the author of the article. A supportive structure
for the developing of the form was the model of the Self-concept of individual with the musculoskeletal system
disorders by A.G. Shevtsov and I. V. Chukhrii was offered. At the heart of the model is the personal core - Selfconcept of individual with the musculoskeletal system disorders, in which the traditional components are explored:
Self-physical, Self-psychical, Self-social (Self-professional, Self-family, Self- students). The main stages of the
developing of the form and the results of its approbation are presented. The proposed form can be used in the
psychocorrectional work of special psychologists with young people with the musculoskeletal system disorders
for the purpose of harmonization all of the components of the personal Self-concept.
Ключеві слова. Молоді люди з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, Я-концепція особистості, Я-фізичне, Я-психічне, Я-соціальне, контент-аналіз, кореляційний аналіз, надійність.
Keywords: Young people with the musculoskeletal system disorders, Self-concept of individual, Self-physical, Self-psychical, Self-social, content analysis, reliability.
В останні роки в Україні впроваджуються програми соціальної адаптації молоді з функціональними обмеженнями. Для успішного впровадження
зазначених програм необхідно проводити якісну діагностику психологічних особливостей молодих
людей з інвалідністю, зокрема особистісних уявлень про себе: свої професійних можливостей, оцінку сімейної взаємодії та власних особистісних ресурсів, співставлення власних уявлень про себе з
вимогами оточуючого середовища та сучасного суспільства. Зазначені особливості розкриваються у
дослідженні Я-концепції особистості.
Для розробки опитувальника дослідження Яконцепції молоді з порушеннями функцій опорнорухового апарату було здійснено аналіз наукових
праць, які розкривали зміст та структуру Я-концепції особистості, зокрема особистості з обмеженнями життєдіяльності. Проблеми розвитку Я-концепції розкриті в наукових працях: І.Д.Беха,
І.С.Кона, Г.Крайга, К.Роджерса, А.В.Фурмана,
М.В.Савчина та інших. Особливості розвитку Яконцепції у осіб з обмеженнями життєдіяльності
висвітлені в працях О.В.Романенко, Є.П.Синьової,

А.Г. Шевцова та інших. Дослідженням особливостей розвитку Я-концепції у молоді з порушеннями
функцій опорно-рухового апарату займалися
А.Г.Шевцов, О.В.Романенко, І.В.Чухрій.
Опорною структурою для розробки методики
стала модель Я-концепції особистості з порушеннями опорно-рухового апарату запропонована
А.Г.Шевцовим та І.В.Чухрій [7]. У центрі моделі
особистісне ядро - Я-концепція особистості з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, в якій
ми досліджуємо традиційні компоненти: Я-фізичне
(складний біосоціальний комплекс, який складається з досвіду функціонування індивіда як фізичного об’єкту і формується під впливом оцінок фізичного тіла з боку соціального оточення, існуючих
норм, уявлень і стереотипів); Я-психічне (включно
з ідентичністю та генеративністю); Я-соціальне, в
якому виділяємо Я-професійне (становлення професійної ідентичності, професійний досвід), Я-сімейне (член сім’ї, доросла дитина, шлюбний партнер, батько або матір), Я-учнівське (досвід та спрямованість суб’єкта навчальної діяльності).
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Другим етапом в розробці психодіагностичного опитувальника було застосування методу якісно-кількісного вивчення документів – контентаналізу. Зазначений метод полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів. Предметом контент-аналізу можуть бути
як проблеми соціальної дійсності, які висловлюються або навпаки приховуються в документах, так
і внутрішні закономірності самого об’єкту дослідження [4].
За результатами аналізу наукової літератури
[1;2] було визначено процедуру проведення контент-аналізу:
1. Підготовчий етап: формування емпіричної
теорії дослідження, гіпотези дослідження піддаються верифікації на даних інформаційного масиву.
2. Відбірковий етап: вибиралася науково-теоретичнва література з психологічної, педагогічної
та соціальних наукових джерел. Смисловими одиницями були поняття в галузі психологічної науки:
Я-концепція особистості, ідентичність, професійна
ідентичність, самоосвіта, образ тіла та інші терміни
психологічного змісту.
3. Визначення емпіричних моделей аналізу.
Проведення вибірки: вибір матеріалів науковопрактичного психологічного змісту за період з 2012
року по 2018 рік.
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4. Розробка методики контент-аналізу: а) класифікація соціальних ситуацій відповідно досліджуваної проблеми; б) визначення одиниць в аналізі; в) перевірка надійності методики.
В пошуковій системі Google був проведений
контент-аналіз найбільш вживаних слів з словосполученнями «образ тіла», «ідентичність», «Я-концепція», «професійна ідентичність», «самоосвіта».
Аналіз здійснювався з джерелами опублікованими
з 2012 по2018 рік (Таблиця 1).
За результатами контент-аналізу встановлено,
що найбільш вживане словосполучення в пошуковій системі Google – «ідентичність – результат діяльності». Зазначена особливість вказує на провідну
тенденцію в сучасному суспільстві – становлення
професіоналізму та професійної ідентичності.
Тобто розвиток професійної ідентичності можна вважати основною вимогою суспільства. У
процентному співвідношенні найбільш вживані
словосполучення з смисловими одиницями: Я-сімейне 34%, Я-учнівське 29%.
Зазначена особливість може вказувати на переважну зацікавленість українських інтернет-користувачів сімейною проблематикою та власним розвитком та пізнанням (Рисунок 1).
Цікавим є той факт, Я-фізичне займає досить
не високу процентну позицію (4%) в порівнянні з
іншими смисловими одиницями.

Я-соціальне

Таблиця 1.
Контент-аналіз найбільш вживаних словосполучень з смисловими одиницями Я-концепції особистості за 2012-2018роки
Смислові одиниці ЯКількість
Словосполучення
концепції особистості
слів
Незадоволення зовнішністю
5070
Стиль одягу – частина фізичного образу
29000
Соромитися зовнішності
16800
Я-фізичне
Фізичний образ - безформне тіло
2480
Фізичний образ - змінити зовнішність
28900
Фізичний образ - займатися спортом
59000
Фізичний образ - реакція на мою зовнішність
13600
Я – концепція - близькість з друзями
30400
Я – концепція - близькість з дружиною (чоловіком)
9150
Ідентичність – результати діяльності
144000
Ідентичність – піклування про родину
5180
Я-психічне
Ідентичність – наставник
14300
Ідентичність – суспільно-корисна діяльність
117
Ідентичність – задоволеність життям
19000
Мені подобається моє життя.
30100
Я-концепція – стосунки з дружиною (чоловіком)
46700
Я-концепція – піклування про своїх батьків
28800
Я-концепція – непорозуміння в стосунках
229
Я-концепція – дружина викликає позитивні переживання
4130
Я-сімейне
Я-концепція – добрі сімейні стосунки
27500
Я-концепція – сімейні традиції та цінності
27900
Я-концепція – сімейні ролі
71700
Я-концепція – близькість з дружиною (чоловіком)
9600
Професія – спосіб заробляти гроші
16100
Професія – забезпечення потреб
13600
Я-професійне
Професія – виявлення творчого потенціалу
39800
Професія – підвищення самооцінки
33800
Професія – кар’єрний та особистісний розвиток
1500
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Професійна ідентичність – позитивний психологічний клімат
14700
колективу
Професійна ідентичність – результати діяльності
39700
Образ учня – багато читає
40800
Образ учня – володіє іноземними мовами
5400
Самоосвіта – подорожі
28600
Самоосвіта – новинками в кінематографа та мистецтва
10100
Самоосвіта – навчальні семінари та тренінги
12100
Самоосвіта – науково-практичні конференціях та інші заходи
16600
Самоосвіта – обмін досвідом
8560

В моделі Я-концепції молодих людей з обмеженнями життєдіяльності (Шевцова А.Г., Чухрій
І.В.) Я-фізичне як складова має важливе значення
для молоді з обмеженнями життєдіяльності, так як

вона не пройшла належного формування в попередніх стадіях розвитку і залишається проблемною
зоною внаслідок порушень фізичних функцій молодої людини.

Я-фізичне
4%
Я-психічне
22%

Я-учнівське
29%

Я-професійне
11%
Я-сімейне
34%

Я-фізичне

Я-психічне

Я-сімейне

Я-професійне

Я-учнівське

Рисунок 1. Результати контент-аналізу найбільш вживаних словосполучень з смисловими одиницями Яфізичне, Я-психічне, Я-сімейне, Я-професійне, Я-учнівське протягом 2012-2018років
Так як вибірка користувачів користувачів-інтернет ресурсів з обмеженнями життєдіяльності, значно менше в процентному співвідношенні з користувачами з типовим розвитком, відповідно до співвідношення осіб з інвалідністю в Україні; то за
результатами контент-аналізу встановлено, що
компонент Я-фізичне найменш значущий в порівнянні з іншими.
За дослідженням Матохнюк Л.О. за віковими
показниками кількість інтернет-користувачів 58 %
– підлітки і молодь у віці 15-30 років, 29 % – користувачі у віці 31 – 45 років, що вказує на значну частину інтернет-користувачів молодого віку [5].
За результатами контент-аналізу були вибрані
найбільш вживані словосполучення, які були застосовані в розробці тексту опитувальника (Таблиця
2).
Під час третього етапу дослідження було проведено експертний аналіз. Для перевірки ефективності та достовірності змісту опитувальника було
залучено 7 експертів: дипломовані психологи (пра-

цівники центрів соціально-психологічної реабілітації молоді з обмеженнями життєдіяльності), доктори та кандидати психологічних та педагогічних (з
галузі корекційна освіта) наук. На початковому
етапі дослідження експерти отримали результати
контент-аналізу, з якого було визначено найбільш
відповідні твердження, які характеризували основні складові Я-концепції молодої людини з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Кожне
з тверджень експерти віднесли до відповідного
компоненту Я-концепції: Я-фізичне, Я-психічне, Ясоціальне: Я-сімейне, Я-професійне, Я-учнівське.
На четвертому етапі був створений бланк опитувальника та інструкція до нього. При роботі з зазначеною шкалою досліджуваний оцінює ступінь
погодження, або непогодження з пропонованим висловом від «майже завжди» - 3 бали до «майже ніколи» - 0 балів в розробленому опитувальнику. Загальна сума відповідей з кожного компоненту Яконцепції вказують на проблемні зони в їх розвитку. Якщо показник низький, або відсутній порів-
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няно з іншими компонентами, то можна припустити про наявність затримки розвитку даної складової Я-концепції, що потребує психокорекційної
та психотерапевтичної допомоги. Компоненти з
найбільшою кількістю балів, ще й значним відривом від інших вказують на гіперкомпенсуючу функцію зазначеного компонента Я-концепції особистості. При гармонійному розвитку особистості сума
балів між компонентами Я-концепції приблизно
однакова, окрім Я-фізичного. Я-фізичне як компонент Я-концепції молодої людини з обмеженнями
життєдіяльності виокремлюється внаслідок або
особливосте розвитку дитини з інвалідності, або
внаслідок дії процесів розпаду внаслідок пережитої
травми в дорослому віці. Для молоді з типовим розвитком Я-фізичне – не достатньо значущий компонент відповідно до специфіки вікових особливостей.
П’ятим етапом розробки методики була апробація розробленого опитувальника. В дослідженні
взяли участь 150 молодих людей з типовим розвитком віком від 21 до 35 років. Так як методика призначена для діагностики особливостей розвитку молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, апробацію опитувальника було проведено за
участі молоді з типовим розвитком для подальшого
визначення зони психокорекції (Л.С.Виготський)
та в зв’язку з тим, що застосовані апробовані методики розраховані на дослідження особливостей типового розвитку [3].
Для визначення взаєзв’язку між шкалами розробленого опитувальника і шкалами психодіагностичних методик вже апробованих в психологічній
практиці було проведено кореляційний аналіз
Пірсона за допомогою комп’ютерної програми
SPSS 16.0 for Windows.
Для встановлення надійності опитувальника
було застосовано коефіцієнт альфа Кронбаха
(a>0,8 {\displaystyle \alpha _{st}} {\displaystyle
\alpha _{st}} ). Зазначений коефіцієнт вираховувався по показникам результату кореляційного аналізу між показники розробленого опитувальника та
методиками: Методикою діагностики соціальнопсихологічної адаптації Роджерса-Даймонда, Методикою «Q-Сортування» В.Стефансона, Методикою
«Шкала
самооцінки
(Ч.Д.Спілберга,
Ю.Л.Ханіна), Методикою діагностики показників і
форм агресії А.Басса и А.Дарки, Тестом поведінки
К.Томаса (адаптація Н.В.Грішиної), Опитувальником Плутчика Келлермана Конте.Тест для діагностики механізмів психологічного захисту та Методикою діагностики копінг-механізмів Хейма Е. [6].
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Встановлено кореляційні зв’язки з високим ( p
<0,05) і середнім (p <0,01) рівнем значимості: між
Я-фізичним та шкалами прийняття себе (r = 0,333),
емоційний комфорт (r = 0,349), особистісна тривожність (r = -0,361); негативний кореляційний
зв’язок з шкалами неприйняття себе (r = -0,325),
емоційний дискомфорт (r = - 0, 344), компенсація (r
= -0,124); Я-психічним та: незалежність (r = 0,304),
поведінковим механізмом (r = 0,381), особистісна
тривожність (r = -0,366), рівнем депресивності (r =
-0, 673), Я-професійне: прийняття боротьби (r =
0,333), ескапізм (r = -0, 341), Я-сімейне і прийняття
інших (r = 0, 304), Я-учнівське і пізнавальний механізм (r = 0,325).
Був отриманий коефіцієнт ретестової надійності для кожної зі шкал опитувальника він склав
більше 0,7. Це дає підстави стверджувати про високий ступінь надійності опитувальника у цілому.
Нормальність розподілу показників кожної шкали
опитувальника перевірялась за критеріями Колмогорова-Смирнова і Пірсона. Результати перевірки
засвідчили відсутність суттєвих відхилень за усіма
шкалами.
Опис опитувальника « Методика дослідження особливостей Я-концепції молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату»
Опитувальник дозволяє дослідити особливості
розвитку основних компонентів Я-концепції молодої людини з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: Я-фізичне, Я-психічне, Я-соціальне:
Я-сімейне, Я-професійне, Я-учнівське. В опитувальнику запропоновані твердження, які потрібно
оцінити за шкалою від 0 до 3балів, в залежності з
ступенем погодження, або непогодження з пропонованим висловом від «майже завжди» - 3 бали до
«майже ніколи» - 0 балів. За результатами дослідження можна встановити проблемну зону розвитку Я-концепції молодої людини з обмеженнями
життєдіяльності (проблемна зона – компонент Яконцепції, який набрав найменшу кількість балів)
для подальшого планування психокорекційної допомоги.
Інструкція: Дайте відповідь на запитання відповідно до шкали:
0 – майже ніколи;
1 – іноді;
2 – часто;
3 – майже завжди.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

The scientific heritage No 32 (2019)
Таблиця 2.
Методика дослідження особливостей Я-концепції
молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату
Кількість баПерелік запитань
лів
Мені подобається моя зовнішність.
Я kturj підбираю собі одяг.
Я соромлюсь своєї зовнішності.
У мене відчуття, що моє тіло безформне.
Я хотів би щось змінити в своїй зовнішності.
Я регулярно займаюся спортом.
Я намагаюся менше зустрічатися з людьми, так як мені не подобається їх реакція
на мою зовнішність.
Я переживаю почуття близькості по відношенню до друзів.
Я відчуваю переживання близькості з дружиною (чоловіком).
Мені та іншим подобаються результати моєї діяльності.
У мене гарна родина, я піклуюсь про своїх дітей.
Я наставник для своїх учнів.
Я займаюся суспільно-корисною діяльністю.
Мені подобається моє життя.
Для мене праця – це спосіб заробляти гроші.
Завдяки своїй професії я забезпечую свої потреби.
Завдяки своїй професії я можу виявляти свій творчий потенціал.
Завдяки своїй професії я підвищую свою самооцінку та отримую повагу оточення.
В своїй професії я бачу перспективи кар’єрного та особистісного розвитку.
В трудовому колективі, де я працюю, позитивний психологічний клімат.
Мені подобаються результати моєї діяльності.
Мої стосунки з дружиною (чоловіком) можна характеризувати як добрі.
Я піклуюся про своїх батьків.
Іноді в стосунках з дружиною (чоловіком) виникають непорозуміння, проте ми їх
швидко розв’язуємо.
Моя дружина викликає в мене сильні позитивні переживання
Я прикладаю максимум зусиль на створення добрих сімейних стосунків.
У мене в сім’ї гарні сімейні традиції та цінності, які я хотів би передати своїм
дітям.
Я завжди виконую свої сімейні обов’язки.
Я відчуваю близькість з дружиною (чоловіком).
Я багато читаю.
Я володію іноземними мовами.
Я багато подорожую.
Я з задоволенням слідкую за новинками в кінематографі та мистецтві.
Я відвідую навчальні семінари та тренінги.
Я беру участь в наукових конференціях та інших заходах.
З задоволенням слухаю про науково-практичні здобутки моїх колег.

Ключ до опитувальника
За допомогою Таблиці 2 підраховується кількість балів за шкалами відповідними складовим Яконцепції молодої людини з порушеннями функцій
опорно-рухового апарату: Я-фізичне, Я-психічне,
Ясоціальне: Я-сімейне, Я-професійне, Я-учнівське.
Найбільша кількість балів відповідає найбільш розвиненому компоненту Я-концепції молодої людини, потрібно враховувати компенсаторну функцію зазначеного компонента при непропорційно
низькій кількості балів за іншими компонентами.
Компонент з найнищою кількістю балів – це «проблемна» зона молодої людини з обмеженнями життєдіяльності, яка потребує в психокорекційній підтримці.

Я-фізичне (уявлення про образ власного тіла):
додайте всі позитивні відповіді за шкалами: 1; 2; 6;
7 та
негативні відповіді за шкалами 3; 4; 5. Якщо за
шкалами 3; 4; 5 – 0 балів то за кожну відповідь 2б.за
кожну відповідь.
Я-психічне (уявлення про власну ідентичність) – додайте всі позитивні відповіді за шкалами:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14.
Я-професійне (становлення професіоналу,
професійний досвід) – додайте всі позитивні відповіді за шкалами: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21.
Я-сімейне ( член сім’ї, доросла дитина, шлюбний партнер, батько або матір) – додайте всі позитивні відповіді за шкалами: 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28.
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Я-учнівське (досвід та спрямованість суб’єкта
навчальної діяльності) – додайте всі позитивні відповіді за шкалами: 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36.
В результаті теоретико-емпіричного дослідження був розроблений опитувальник « Методика
дослідження особливостей Я-концепції молоді з
порушеннями функцій опорно-рухового апарату».
За результатами дослідження встановлено, що у досліджуваних молодих людей з типовим розвитком
компоненти Я-психічне, Я-сімейне, Я-професійне
розвинуті майже однаково, так як кількість балів по
зазначеним компонентам має незначні відмінності
з перевагою Я-сімейного. Компонент Я-учнівське
також набрав належну кількість балів, проте меншу
за описані попередньо компоненти. За результатами контент-аналізу Я-учнівське займало провідну позицію внаслідок переважно пізнавальної
специфіки досліджуваних інтернет ресурсів. За результатами експериментального дослідження Я-фізичне було найменш вираженим компонентом, так,
як в молодому віці це – не є провідним питанням
розвитку, при умові, що у досліджуваного не має
обмежень життєдіяльності. В подальшому науковому дослідженні розроблений опитувальник буде
застосовуватися при дослідженні особливостей Яконцепції осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Компоненти, які будуть непропорційно зменшеними потребуватимуть психокорекційної роботи, а саме: розробки програми допомоги
в працевлаштуванні, та супроводу на робочому місці, розвитку конструктивного ставлення до обмежень життєдіяльності, сприяння в спілкуванні з
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особами протилежної статі, програми особистісного зростання та саморозвику та інші.
Список літератури
1. Барсамов В.А. Контент-анализ газетных материалов. СОЦИС : ежемес. науч. и обществ.- полит. журн., 2006, №2, С. 62-64 .
2. Використання інтернет-ресурсів для контент-моніторингу передвиборних кампаній. Наук.
пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2008,
Вип. 21, С. 227-236.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в шести томах. Основы дефектологии. М.: Педагогика,
1983, 368с.
4. Костенко Н., Іванов В. Досвід контентаналізу: моделі та практики: Монографія. К.: Центр
вільної преси, 2003, 44 с.
5. Матохнюк Л. О. Безпечне поводження дітей
в Інтернеті. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.: зб. наук. праць. / редкол. В.І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД»,
2017. Випуск 49. 202 с. (Серія: Педагогіка і психологія).
6. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика взрослых. Редактор-составитель энциклопедии Д.Я.Райгородский. Самара: Издательский
Дом «Бахрах-М», 2009, 704с.
7. Shevtsov A., Chuhrii I. Psychological mechanisms of social adaptation of young disabled people.
American Journal of Applied and Experimental Research. №3(6). – New york NY, USA, 2017, с.6-14.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ СТУДЕНТІВ
Коломієць Л.І.
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця (Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології та соціальної роботи
Шульга Г.Б.
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця (Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології та соціальної роботи
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF STUDENTS’ LIFE PERSPECTIVE
Kolomiiets L.,
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University,
Vinnytsia (Ukraine), PhD in Pedagogy, Associate Professorat Psychologyand Social Work Departmnetat
Shulga G.
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University,
Vinnytsia (Ukraine), PhD in Pedagogy, Associate Professorat Psychologyand Social Work Departmneta
Анотація
У статті представлено результати теоретичного аналізу й емпіричного дослідження проблеми психологічних особливостей життєвих перспектив студентів. Емпіричним шляхом з’ясовано, що у процесі проектування студентською молоддю свого майбутнього були виражені наступні особливості: тенденція до
фаталізму; невміння адекватно оцінювати зовнішні обставини; некритичність щодо власних дій; труднощі
у реалізації намічених цілей; невміння або небажання продумувати наслідки своїх дій; побоювання власного майбутнього. Виявлені особливості життєвих перспектив у студентів можуть розглядатися як ресурси
оптимізації особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців.
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Abstract
The article was presented the results of theoretical analysis and empirical research the problem of psychological peculiarities of students’ life perspectives. Empirically was determined that in the process of designing by
student youth of their future life were expressed such peculiarities: the tendency to fatalism; inability to evaluate
external circumstances adequately; uncritical for their own actions; difficulties in realizing their goals; inability or
unwillingness to reflect on the consequences of their actions; fear of own future. The revealed peculiarities of
students’ life perspectives can be considered as resources for optimization of personality-professional formation
of future specialists.
Ключові слова: життєві перспективи, студентська молодь, часові орієнтації, особистісно-професійний розвиток, заклад вищої освіти.
Keywords: life perspectives, student youth, time orientation, personality-professional development, institution of higher education.
Вибір правильної життєвої лінії особистістю –
запорука збереження цілісності її внутрішнього
світу й успішності самореалізації в майбутньому.
Не викликає заперечення той факт, що подальший
успіх розвитку особистості у всіх сферах життєдіяльності залежить від усвідомленого й відповідального ставлення до власного майбутнього.
В юнацькому віці, особливо у період навчання
у закладах вищої освіти, перед молодими людьми
постає проблема становлення життєвих перспектив, як усвідомлених цілей, прагнень, умінь приймати відповідальні рішення, планувати і проектувати процес особистісно-професійної самореалізації.
Проблема життєвих перспектив особистості є
об’єктом наукової уваги українських і зарубіжних
учених. Чимало наукових праць присвячені проблемам сприйняття майбутнього, умінням суб’єктів
життєдіяльності передбачати майбутні успіхи, закономірностям постановки особистістю цілей і вибору шляхів їх досягнення (Є. Головаха, І. Гуляс,
А. Епіфанцева, В. Карандашев, О. Кронік, В. Мудрак, Т. Коттл, К. Левін, В. Франкл та ін.). У фахових
публікаціях В. Васильева, Ф. Зімбардо, Т. Коттла,
К. Левіна, Дж. Нюттена, Л. Сохань, Т. Титаренко,
Н. Чепелєвої та ін. індивідуальне сприймання часу
пов’язується із життєвою перспективою особистості. Життєві перспективи як складові життєвого
шляху розглядаються у наукових працях К. Абульханової-Славської, О. Аніщенко, Є. Головахи,
І. Гуляс та ін. науковців. Особливості формування і
становлення життєвих перспектив юнацтва досліджували О. Безкоровайна, М. Белугіна, І. Бех,
Н. Бикова, Е. Головаха, М. Копотун, І. Корчікова,
А. Левенець, Г. Рудь, О. Тугушева, Р. Шамионов та
ін. вчені.
Різноманітність досліджуваних аспектів образу побудови майбутнього особистістю свідчить
про складність цього явища й актуальність його дослідження. Сьогодення потребує розроблення практичних підходів до розуміння особливостей становлення життєвих перспектив особистості, зокрема
й на етапі навчання в закладах вищої освіти. Це
сприятиме можливості оптимізувати професійне
становлення майбутніх фахівців засобами психолого-педагогічного супроводу, який розглядається
як допомога студентській молоді у побудові та формуванні життєвих перспектив.

Мета статті – визначити й охарактеризувати
особливості життєвих перспектив студентів на
етапі навчання у закладі вищої освіти.
Аналіз стану досліджуваної проблеми дозволяє визначити наявність різних науково-теоретичних і експериментальних досліджень уявлень особистості про психологічний час і життєвий шлях. У
дослідників не виникає полеміки з приводу того,
що у структурі психологічного часу й життєвого
шляху особистості доцільно виділяти такі основні
компоненти: психологічне минуле, психологічне
сьогодення й психологічне майбутнє. Зазвичай образ власного майбутнього описується в наукових
працях поняттями «суб’єктивні уявлення про майбутнє», «тимчасова перспектива», «особисте майбутнє», «перспектива майбутнього», «особистiсна
перспектива», «життєва перспектива». Ці поняття
не завжди синонімічні, між ними є певні відмінності. У контексті нашого дослідження цікавим буде
з’ясування психологічних особливостей уявлень
студентів про власне майбутнє, визначення психологічного змісту поняття «життєва перспектива»
особистості.
Поняття «життєва перспектива» було введено
К. Левіним і розглядалося в рамках його авторської
концепції «психологічного поля в даний момент
часу». Автор вбачав, що це загальність поглядів індивіда на психологічне майбутнє і психологічне
минуле, яке існує в даний час в реальному і різних
ірреальних рівнях [5, с. 139]. Загалом у психологічних дослідженнях життєва перспектива визначається таким чином: майбутня часова перспектива як
здатність особистості діяти в сьогоденні у світлі передбачення порівняно віддалених майбутніх подій
[11, с. 29]; цілісна картина майбутнього в складному суперечливому взаємозв’язку програмованих
і очікуваних подій, з якими людина пов’язує соціальні цінності й індивідуальний смисл життя [3,
с. 23]; потенціал, можливості особистості, що
об’єктивно складаються в теперішньому і повинні
проявлятися в майбутньому [1, с. 149]; особистісна
риса, яка має подвійне мотиваційне значення, оскільки породжується в мотиваційних процесах і є результатом мотиваційної цільової установки, а також сама впливає на досягнення цілі [5, с. 10]; сукупність потенційних можливостей у розвитку
особистості, можливі або неминучі зміни у майбутньому, які з’являться випадково, або внаслідок докладання особистістю певних зусиль [9, с. 189-190].

The scientific heritage No 32 (2019)
Отже, у розрізі мети нашого дослідження життєву перспективу варто розуміти як динамічне психічне утворення, образ бажаного та усвідомленого
майбутнього життя особистості, можливого за
умови досягнення певних цілей, поєднання морально-світоглядного, ціннісно-цільового та діяльнісно-поведінкового самовизначення [10, с. 222].
Побудова життєвої перспективи особистістю
передбачає складання життєвих планів, які вимагають висування етапних цілей, розроблення шляхів
їх досягнення, рефлексії смислу реалізації поставлених життєвих завдань. Особистість здатна на
вчинки, які можуть змінити життєві її перспективи,
оскільки тільки активна людина може впливати на
обставини власного життя. Зміст життєвих перспектив можна вважати основною змістовою характеристикою конкретного етапу життєвого шляху людини. Наявність життєвих перспектив свідчить про
те, що життя особистості наповнене сенсом, а їх
звуження або відсутність – свідчить про існування
життєвої кризи.
Реалізацію життєвої перспективи забезпечують структурні компоненти, до яких відносяться
життєві плани, цілі і програми, власний досвід особистості, а також її ціннісні орієнтації. Реалістичні
життєві перспективи висуваються особистістю за
умови наявної у неї здатності відрізняти мрії від
дійсності; вони покладаються на вміння зосереджуватися на конкретних цілях. Водночас способом реалізації цілей є плани особистості, які уточнюються
в хронологічній і змістовій площині. У структурі
життєвої перспективи існує стійкий зв’язок між подіями у майбутньому, минулому і теперішньому.
Становленню життєвої перспективи особистості
сприяє організація життя як єдиного цілого, визначення життєвих завдань, фаз, особливостей їх послідовності.
Студентська молодь є об'єктом численних психологічних досліджень. На думку С. Бабатіної й інших науковців саме у юнацькому віці усвідомлення
своєї життєвої позиції і власної перспективної лінії
розвитку стає особливо актуальним [2]. Юнаки не
тільки включають у свою свідомість доросле життя,
але й беруть у ньому участь, шукають відповіді на
суб’єктивно значущі питання вибору власного унікального шляху. «Хто я? Чого я хочу? Що я
можу?» - це найважливіші питання, що постають у
цьому віці [2, с. 123]. Водночас у складних умовах
сьогодення студенти часто невпевнені у своєму
майбутньому, нерідко переживають негативні емоційні стани. Джерелом їх появи є не тільки закономірні глибинні трансформації ціннісно-нормативних засад суспільства, яке постійно розвивається, а
й специфічні труднощі «дорослішання» й опанування професією, які обумовлені конкретним періодом життя молодих людей – студентством. У сту-
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дентської молоді проблема особистісного й професійного самовизначення тісно пов’язана з питанням
життєвої перспективи [8, с. 8-9].
Необхідність проектування студентами власного майбутнього детермінує виникнення чималої
кількості проблем, оскільки найчастіше молоді
люди змушені самостійно розробляти життєві цілі
й знаходити шляхи їх втілення, що сприймається як
тривожні, проблемні моменти життєдіяльності. Науковцями було з’ясовано, що при побудові власних
життєвих перспектив молодь висуває або недостатнього реалістичні життєві цілі, або, через високу
особистісну тривожність, відмовляється від проектування власного майбутнього. Причину цього
вчені вбачають у тому, що саме в юнацькому віці
фіксується найнижча задоволеність смислом життя,
найгостріша невпевненість у собі, переживається
стан загальної невизначеності [7, с. 133].
Дослідження становлення життєвих перспектив у студентської молоді дасть можливість визначити яким юнаки і дівчата уявляють власне майбутнє, як пов’язують його з минулим і теперішнім етапами власного життя, наскільки уміють регулювати
власну поведінку в процесі життєдіяльності.
Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми
послугував за основу обґрунтуванню теоретичної
моделі структури становлення життєвої перспективи студентів. До моделі увійшли компоненти, що
допомагають молоді створити усвідомлений образ
власного майбутнього, який, у свою чергу, буде
сприяти становленню їхньої життєвої перспективи.
Компонентами моделі і водночас діагностичними
індикаторами були визначені такі: життєві плани
особистості, цінності і ціннісні орієнтації, рефлексія, засвоєнні стереотипні форми поведінки, локалізація рівня суб’єктивного контролю, небайдуже
ставлення до власного майбутнього.
У емпіричному дослідженні були використані
«Опитувальник часової перспективи» Ф. Зімбардо;
«Тест смисложиттєвих орієнтацій» Д. Леонтьєва;
«Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю» Дж. Роттера, адаптація Е. Бажина, Є. Голинкіна, А. Еткінда; опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» В. Морсанова, Е. Коноз; методика діагностики рівня розвитку рефлексії О. Карпова [6].
Вибірку дослідження склали 70 студентів Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського віком від 18 до 22 років.
За методикою часової перспективи Ф. Зімбардо порівняльний аналіз часових орієнтацій студентів (див. рис. 1) показав домінування часової орієнтації на позитивне минуле (М=3,6). Друге місце
посідають дві часові орієнтації, а саме: гедоністичне теперішнє (М=3,4) і майбутнє (М=3,4). Найменше студенти орієнтовані на негативне минуле
(М=3) і фаталістичне теперішнє (М=2,7).
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Рис. 1. Середні показники шкал часових орієнтацій вибірки студентів за методикою Ф. Зімбардо.
Більшість студентів, як бачимо, позитивно ставиться до власного минулого. Для них минуле – це
сентиментальні, ностальгічні спогади, а всі події,
які вже відбулися, згадуються як позитивні. При
цьому отриманий життєвий досвід вони вважають
таким, що сприяє саморозвитку; студенти переконані, що саме завдяки цьому досвіду вони досягли
всього, що мають.
З результатів проведеної методики можна зробити висновки й про те, що студенти орієнтовані на
насолоду, занепокоєні теперішнім моментом, в них
відсутні турботи про майбутні наслідки власних дій
і вчинків. Про це свідчить фактор сприймання гедоністичного теперішнього. Ставлення таких студентів до життя і часу можна вважати байдужим, або
індиферентним, оскільки теперішнє бачиться ними
відірваним від минулого і майбутнього.
Чимало студентів впевнені, що їхнє майбутнє
вже визначене і на нього немає сенсу впливати. Відтак, теперішнє має сприйматися з покірністю, оскільки екстернальний локус контролю перекладає
особистісну відповідальність на випадок, долю.
Такі студенти не планують майбутнє, не будують
життєві перспективи, схильні обирати для себе
життєву ситуацію «тут і тепер».
Для подальшого опрацювання одержаних емпіричних даних і з’ясування особливостей життєвих перспектив у студентської молоді було проведено кореляційний аналіз за критерієм rху Пірсона.
Результати кореляційного аналізу показали, що до
негативної часової орієнтації «переживання свого
минулого як негативного» більше схильні студенти
з низькими показниками насиченості життя в теперішньому часі (кореляція зі шкалою «процес» при
rху = -0,352, р<0,05). Для них характерна незадоволеність власним життям в теперішньому часі, а спогади про минуле не надають йому повноцінного
сенсу. Незадоволеність прожитою частиною життя
(«результат» rху = -0,541, р<0,01) сприяє зниженню
інтересу студентської молоді до життєдіяльності.
Студенти невпевнені у своїх силах, у них наявне переконання в нездатності контролювати події власного життя («локус контролю – Я» rху = -0,344,

р<0,05). Як наслідок, у таких юнаків і дівчат виражена тенденція до фаталізму, сформована впевненість у тому, що життя людини непідвладне усвідомлюваному контролю, а свобода вибору вважається
ілюзією абсурдності необхідності планування на
майбутнє («локус контролю – життя» rху = -0,550,
р<0,01). Низькі показники усвідомленості життя
свідчать про те, що студенти сприймають власні негативні переживання безпосередньо, не аналізуючи
причини їх виникнення («осмисленість життя»
rху = -0,520, р<0,01). Низький рівень сформованості
процесів моделювання життєвої перспективи призводить до неадекватної оцінки обставин, появи здатності до фантазування. У студентів виникають
труднощі у реалізації наміченого, вони стверджуються у переконаннях неспроможності контролювати власне життя.
Нереалізовані цілі сприяють зниженню інтересу до життя і збільшенню негативних переживань
студентів щодо власного минулого («моделювання» rху = -0,371, р<0,05). Їхня нездатність помічати власні помилки, некритичність до своїх дій
призводять до погіршення якості результатів, виникнення труднощів і негативних переживань («оцінка результатів» rху = -0,366, р<0,05). Негативні переживання власної часової перспективи студентами
ймовірно зумовлені незадоволення власним становищем у соціумі, зробленим професійним вибором,
побутовими умовами, дозвіллям і відпочинком.
Молоді люди не спроможні адекватно оцінити значущі зовнішні обставини і внутрішні умови життєвої ситуації, некритичні до власних учинків, більше
схильні вдаватися до фантазування, завдяки чому
відходять від життєвої реальності.
Студенти, яким теперішнє видається сповненим задоволення, характеризуються високим рівнем гнучкості соціальної поведінки («гнучкість»
rху = 0,469, р<0,01). Вони демонструють пластичність усіх регуляторних процесів, не мають труднощів в організації власного змістовного дозвілля;
при виникненні непередбачуваних обставин здатні
швидко перебудувати плани і програму власної по-
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ведінки. Гнучкість саморегуляції дозволяє їм адекватно реагувати на швидку зміну подій і успішно
вирішувати поставлену задачу в ситуації ризику.
Така сформована часова перспектива акцентована
на теперішньому певним чином позначається на
майбутньому юнаків і дівчат. Вона вказує на їхнє
небажання планувати, прогнозувати, будувати життєві перспективи, оскільки це викликає негативні
переживання на противагу стану «тут і тепер», який
навпаки викликає позитивні емоції («майбутнє»
rху = -0,379, р<0,05). Студенти сприймають свої негативні переживання безпосередньо, не аналізують
причини їх виникнення («осмисленість життя»
rху = -0,520, р<0,01)
Орієнтованим на майбутнє молодим людям
притаманне вміння виокремлювати значущі умови
досягнення цілей як в поточній ситуації життєдіяльності, так і на майбутню перспективу. Це проявляється в побудові адекватної програми дій, яка відповідає поставленим цілям. Такі студенти контролюють власну життєдіяльність, повною мірою
використовують наявні можливості у теперішньому часі, здатні за потреби швидко перебудувати
програму дій («моделювання» rху = 0,381, р<0,05).
Водночас такі студенти залежні від думок і оцінок
оточення, що може призвести до зниження міри їхньої самостійності під час формування власної програми дій, погіршення ефективності життєвого прогнозування і програмування за відсутності сторонньої допомоги, переживання особистісних невдач
(«самостійність» rху = -0,526, р<0,01). Юнаки і дівчата звершення й особистісні перемоги в майбутньому пов’язують виключно з допомогою інших
людей («загальна інтернальність» rху = -0,463,
р<0,01), а успіхи й досягнення в особистому житті
та інших сферах життєдіяльності вважають ознакою везіння, щасливої долі, збігу обставин («інтернальність в галузі досягнень» rху = -0,375, р<0,05;
«інтернальність в сімейних стосунках» rху = - 0,477,
р<0,01; «інтернальність в міжособистісних стосунках» rху = -0,33, р<0,05).
Результати аналізу даних показали, що позитивно своє минуле сприймають студенти, які мають
досвід довірливих стосунків із близькими; відповідальність за позитивність таких стосунків вони покладають виключно на себе, піклуються про благополуччя рідних («інтернальність в сімейних стосунках» rху = 0,374, р<0,05). Позитивне сприймання
минулого у студентів тісно пов’язане з їх впевненістю у власній життєвій силі, свободі вибору («локус
контролю Я» rху = 0,342, р<0,05). Водночас така часова перспектива у вибірці пов’язана з виникненням певних пересторог щодо власного майбутнього
(«майбутнє» rху = -0,342, р<0,05). Це можна пояснити більшою зорієнтованістю студентів на
пов’язане з батьківською сім’єю власне минуле,
зниженою потребою в реалізації особистісного потенціалу, не чіткістю життєвих перспектив. Причиною такої ситуації є небажання або невміння студентів продумувати наслідки своїх дій, відпрацьована
тактика діяти шляхом спроб і помилок. Студенти
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надають перевагу імпульсивним діям, тому їх результати не завжди відповідають поставленим цілям («програмування» rху = -0,379, р<0,05).
Фаталістично теперішнє схильні сприймати
юнаки і дівчата, які не мають насичене подіями
життя «тут і тепер», яким бракує чітких цілей у
житті, сенсу життя («цілі» rху = -0,418, р < 0,05).
Вони незадоволені собою, власними здібностями,
минулою частиною життя («результат» rху = -0,404,
р <0,05), впевнені в тому, що життя неможливо змінити зусиллям людської волі, інтелекту, вірять в
долю («локус життя» rху = -0,431, р <0,05). Очевидно, що негативні переживання фаталістичного теперішнього сприймаються студентами негативно,
але без аналізу причини їх виникнення («осмисленість життя» rху = -0,427, р<0,05).
Проведений кореляційний аналіз особливостей життєвих перспектив студентів дає підстави виокремити такі виражені тенденції:
- фаталізм, як впевненість студентів у тому,
що життя людини непідвладне усвідомлюваному
контролю, а свобода вибору – це ілюзія потреби
планувати власне майбутнє;
- невміння адекватно оцінювати життєві обставини, схильність до фантазування внаслідок переконаності у неконтрольованості власного життя з
боку «Я»;
- нездатність помічати власні помилки, некритичність до своїх дій, брак досвіду результативного
аналізу реалізованих стратегій поведінки й, як наслідок, поява проблем з досягненням намічених цілей, виникнення негативних переживань і небажання планувати власне майбутнє;
- відсутність потреби або невміння продумувати наслідки власних дій, схильність діяти шляхом
«проб і помилок», імпульсивно;
- побоювання власного майбутнього, зорієнтованість на минуле, пов’язане з батьківською
сім’єю;
- конформність і несамостійність у ситуації
програмування і планування програми дій.
Важливість студентського періоду у професійно-особистісному розвитку, у прагненні проектувати майбутнє, будувати життєві перспективи визначає практичну значимість дослідження. Виокремлені тенденції особливостей життєвих перспектив
у студентів можуть розглядатися як ресурси оптимізації особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців.
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Анотація
Стаття полягає у вивченні особливостей становлення професійної ідентичності майбутніх учителів
початкової школи, виявленні основних тенденцій у розвитку їхніх уявлень про професійну діяльність та
себе як її суб’єктів на різних етапах особистісно-професійного розвитку.
Abstract
The article consists in studying the peculiarities of the formation of the professional identity of future teachers
of elementary school, revealing the main tendencies in the development of their perceptions of professional activity
and themselves as its subjects at various stages of personal and professional development.
Ключові слова: ідентичність, професійна ідентичність, самосвідомість, самооцінка, рівні сформованості професійної ідентичності.
Keywords: identity, professional identity, self-awareness, self-esteem, levels of formation of professional
identity.
Виклад основного матеріалу. Дослідження
ідентичності в історії психології здійснювалися з
різних концептуальних позицій: соціологічної, психоаналітичної, когнітивної, екзистенціально-гуманістичної. Кожен підхід збагачує розкриття змісту
цього феномену.
Ідентичність суб'єктивно переживається особистістю як тотожність і безперервність власного
існування в просторі і часі, у взаємодії з собою й
іншими людьми. Можливі різні види ідентичності,
пов’язані з ототожненням себе із різними соціальними статусами (соціальна, професійна, етнічна, гендерна тощо), орієнтацією на себе (фізіологічна,
статева, особистісна). Ідентичність розглядається
як усвідомлення власної тотожності з іншими і собою в силу певної взаємодії з соціумом, з якого особистість черпає певні уявлення і ціннісні орієнтації,
зберігаючи при цьому свою унікальність [3, 121].

У контексті різних психологічних підходів виокремлюються різні етапи становлення ідентичності особистості: поява імпульсивного, а потім рефлексивного Я і їх єдність (Дж. Мід); соціальна категоризація, соціальна ідентифікація і як наслідок соціальна ідентичність (А. Теджфел); усвідомлення
неадекватності наявної ідентичності, викликане
цим збентеження і подальший пошук нової ідентичності (Е. Еріксон), дифузія ідентичності, передчасна ідентичність, мараторій і досягнута ідентичністі (І. Марсіа) [1, 23].
Ідентичність розглядається як явище, що забезпечує співвідношення стійкості і гнучкості свідомості і тим самим характеризується як механізм
розвитку самосвідомості.
Пошук тотожності, яка становить суть ідентичності, співвідноситься з Я-образами, оскільки саме
усвідомлюваний Я-образ порівнюється з тими еталонами, ідеалами, до ідентифікації з якими прагне
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особистість. Я-образи містять у собі не лише пізнавальний аспект Я, але, як будь-який інший образ
мають афективну складову (афективний фон), пов'язаний з самооцінкою і самовідношенням [4, 47].
Процес ідентифікації може відбуватися як на
рівні свідомості, так і на підсвідомому рівні, що відповідає рівневій структурі ідентичності. Дослідники наголошують на складному співвідношенні
несвідомого і усвідомлюваного в процесі ідентифікації, вважаючи, що неусвідомлюване, вторинне Я
може перебувати у протиріччі з усвідомлюваним
первинним (актуальним Я), породжуючи кризи ідентичності [5, 212].
Будучи проявом самосвідомості, ідентичність
відображає динамічний, процесуальний характер
життєдіяльності людини, тому сама за своєю суттю
містить у собі єдність динамічності і стабільності.
Одна із центральних проблем психологічного
вивчення учителя в останні десятиліття - проблема
професійної самосвідомості й ідентичності. У психологічних дослідженнях визначена структура професійної самосвідомості вчителя, основними компонентами якої є когнітивний, емоційний і поведінковий (регулятивний). Дослідження свідчать про
складну динаміку співвідношення цих компонентів
у процесі професіоналізації особистості (Н.С. Глуханюк, О.Н. Волкова та ін.).
У процесі професіоналізації відбуваються особистісні зміни, які впливають на самосвідомість
людини, зокрема образи Я, і її самооцінку. Професіоналізація для особистості не є тільки чинником
поступального розвитку і самоактуалізації: у цьому
процесі відбуваються як позитивні, так і деструктивні зміни. Особистісні зміни в професійній діяльності відбуваються в єдності з рефлексивними процесами, які сприяють розвитку професійної ідентичності.
Теоретичний аналіз професійної ідентичності
свідчить, що вона, з одного боку, вбудовується у
ряд інших соціальних типів ідентичності, з іншого,
- спрямована на саму особистість. «Я» і «Інші» в
професійній ідентичності перебувають у складній
взаємодії (Л. Тайлер, Д. Сьюпер). Зміст професійної
ідентичності становлять Я-образи: актуальні і ідеальні, стійкі і динамічні. Професійна ідентичність
учителя опосередкована не стільки професійними
знаннями і навичками, скільки емоційними переживаннями в процесі професійної діяльності та спілкування.
Оцінюючи ступінь сформованості професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи за пізнавально-інформаційним критерієм, ми брали до уваги
такий показник, як уявлення студентів про перспективи
професійної самореалізації, тобто можливості реалізації
у професійній діяльності власних потреб, нахилів та інтересів. Для того, щоб з’ясувати такі уявлення, які опосередковано свідчать про мотивацію професійного самовизначення, ми використали метод анкетування.
Майбутнім учителям початкової школи пропонувалося,
зокрема, дати відповідь на питання: «Які можливості ви
пов’язуєте з майбутньою професійною діяльністю?».
Результати анкетування свідчать, що на перше мі-

59
сце студенти усіх курсів ставлять можливість отримувати високу матеріальну винагороду за свою працю (в
середньому 65,5%). Для значної частини студентів велике значення має загальна можливість отримати престижну професію (54,6%). Для дещо менше половини респондентів важливе значення має можливість проявити
у майбутній професійній діяльності власні нахили і здібності (45,7%). Четверта за значущістю – можливість
кар’єрного зростання (42,8%); п’ята – можливість приносити користь людям, суспільству (39,5%); шоста – можливість самореалізуватися (35,3%); сьома – можливість
бути самостійним, не залежати ні від кого (34,1%); восьма – можливість досягти визнання (31,9%); дев’ята –
можливість проявляти творчість у роботі (28,9%); десята
– можливість ознайомитися з сучасними педагогічними
технологіями (21,3%). Найменшою мірою студенти
пов’язують майбутню професію з можливістю отримати
владу (менше 16,5%).
Отже, більшість студентів усіх курсів на перший
план ставить можливості, пов’язані з утилітарно-прагматичною цінністю майбутньої професії: можливість добре заробляти, кар’єрний ріст, престижність. Педагогічну професію вони розглядають головним чином як засіб підвищення у майбутньому рівня власного
матеріального благополуччя і соціального статусу.
Водночас, багато студентів майбутню професію
пов’язують з можливостями для самореалізації, вияву
своїх нахилів і здібностей. Для них педагогічна професія
– це передусім засіб особистісного самоствердження.
Показово, що уявлення студентів про можливості,
пов’язані з майбутньою професією, фактично не змінюються протягом усього періоду навчання. Спостерігається лише незначна позитивна динаміка, що свідчить
про недостатню спрямованість традиційної організації
професійної підготовки учителів початкової школи на
формування цього аспекту їх професійної ідентичності.
Для комплексної оцінки стану сформованості професійної ідентичності майбутніх учителів початкової
школи за пізнавально-інформаційним критерієм ми використовували метод експертних оцінок. Аналіз отриманих даних свідчить про існування тенденції до поступового підвищення рівня сформованості когнітивного компоненту професійної ідентичності майбутніх учителів
початкової школи протягом усього періоду їх навчання
в інституті. По мірі професійної підготовки уявлення
студентів про особливості майбутньої професії та про
себе як її суб’єкта стають більш диференційованими і
визначеними. Водночас варто зазначити, що такі зміни
мають не достатньо інтенсивний характер, свідченням
чого є те, що на 5 курсі лише для 22,9% студентів властивий високий рівень сформованості професійної ідентичності за пізнавально-інформаційним критерієм, а
18,3% характеризуються низьким рівнем.
Вивчення стану сформованості професійної ідентичності студентів за емоційно-оцінним критерієм У вибірках першого і другого курсів навчання 64% і 70% студентів відповідно демонструють позитивне ставлення до
отримуваної професії. На другому і третьому курсах кількість студентів з позитивним ставленням збільшується від 70% до 95%, на четвертому курсі дещо знижується до 83%. Спостереження за студентами та бесіди з
ними дають підстави стверджувати, що така динаміка
зумовлюється переоцінкою студентами свого ставлення
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до професії після виробничої практики, а також тривожністю випускників у зв’язку з передбачуваними труднощами працевлаштування.
Результати дослідження дали змогу виявити динамічні тенденції в розвитку професійної ідентичності студентів. З цією метою на кожному курсі були виділені три
групи студентів: з високим, середнім і низьким рівнем
сформованості компонентів професійної ідентичності
(когнітивного, афективного і конативного). Розподіл
студентів на групи ми проводили, орієнтуючись на виокремлені у попередньому параграфі критерії з урахуванням величини числових показників вираженості кожного з них. При цьому бралось до уваги стандартне відхилення від середнього показника по вибірковій
сукупності. До першої групи (високий рівень розвитку
професійної ідентичності) були віднесені студенти з показниками розвитку, вищими на одне і більше одного
стандартного відхилення від загальної середньої оцінки.
До другої групи (середній рівень) були віднесені студенти, показники яких знаходилися в межі одного стандартного відхилення від загальної середньої оцінки. До
третьої групи (низький рівень) були віднесені студенти,
показники яких були меншими на одне і більше стандартне відхилення від загальної середньої оцінки.
Студенти з різними рівнями розвитку професійної
ідентичності відрізняються за кількісними і якісними параметрами сформованості когнітивного, афективного та
конативного компонентів цього особистісного утворення. Студенти з високим рівнем сформованості професійної ідентичності характеризуються: наявністю повних знань і уявлень про сутність та особливості професійної діяльності вчителя початкової школи, її вимоги до
особистості; розумінням професійно важливих якостей
вчителя початкової школи; спроможністю адекватно
оцінювати свої можливості і здібності до професійної діяльності; здатністю оцінювати свою відповідність вимогам обраної професії; умінням оцінювати свої вчинки,
свою поведінку, порівнювати себе з іншими в процесі
виконання професійної діяльності; умінням використовувати теоретичні знання в практичній діяльності; здатністю до самоконтролю і саморегуляції у професійній діяльності; наявністю позитивного емоційного ставлення
до обраної професії; усвідомленням себе у майбутньому
кваліфікованим фахівцем; задоволеністю обраною професією та самореалізацією у навчально-виховному процесі; переконаністю у правильному професійному виборі, стійкістю професійних намірів і планів; прагненням до професійного самовдосконалення.
Студенти з середнім рівнем розвитку професійної
ідентичності виявляють загалом позитивне ставлення до
професійної діяльності, однак не зовсім чітко усвідомлюють перспективи професійного зростання, приймають власну професію як особистісну цінність, але не завжди повною мірою усвідомлюють її суспільне призначення і приймають цінності та стандарти професійної
спільноти. Їх характеризує також неповнота знань про
вимоги професійної діяльності вчителя початкової
школи до особистості; не завжди адекватна оцінка сформованості у себе професійно важливих якостей; домінування пізнавальної мотивації навчальної діяльності
над професійною; потреба у професійній самореалізації,
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однак недостатня систематичність і наполегливість зусиль, спрямованих на професійне самовдосконалення.
Студенти з низьким рівнем сформованості професійної ідентичності характеризуються поверховими стереотипними уявленнями про особливості професійної
діяльності вчителя початкової школи, невпевненістю у
правильності вибору професії, нестабільними і неконкретними планами щодо свого професійного майбутнього, поганим знанням вимог, що пред’являються професійною діяльністю до особистості; неадекватними уявленнями про професійно важливі якості вчителя
початкової школи та ступінь їх сформованості у себе; пізнавальною пасивністю та слабкою вираженістю потреби у професійному самовдосконаленні.
Висновки. Отже, впродовж навчання студентів в
університеті спостерігаються певні позитивні тенденції
в розвитку їх професійної ідентичності: поступово зростає обсяг і рівень адекватності професійних уявлень, підвищується самооцінка професійних якостей. Водночас,
професійна ідентичність більшості студентів знаходиться на середньому рівні сформованості і недостатньо
пов’язана з майбутньою професійною діяльністю. Для
багатьох студентів властиві деформації професійної ідентичності: дифузна професійна Я-концепція, неадекватні уявлення про рівень розвитку у себе професійно важливих якостей, завищена або занижена професійна самооцінка, невизначеність професійних перспектив. Це
свідчить про те, що без спеціального педагогічного керівництва процес професіоналізації самосвідомості студентів відбувається уповільнено, стихійно, що робить актуальним завдання обґрунтування педагогічних умов та
розробку педагогічної технології формування професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи.
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