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НА ЗАПОБІГАННЯ ПІДЛІТКОВІЙ НАРКОМАНІЇ
Ігор Бакіко
к.фіз.вих., доцент кафедри фізичного виховання
Луцький національний технічний університет
Володимир Файдевич
к.пед.н., старший викладач кафедри фізичного виховання
Луцький національний технічний університет
Олег Гребік
к.пед.н., старший викладач кафедри фізичного виховання
Луцький національний технічний університет
Наркоманія – одна з найгостріших соціальних і психологічних проблем
людства на сучасному етапі розвитку [4, с. 100]. Особливо небезпечною є
тенденція зростання саме підліткової наркозалежності, оскільки ставиться під
загрозу здоров’я та життя як сьогоднішніх, так і майбутніх поколінь [1, с. 43].
Статистика останніх років свідчить про те, що в віці 12-14 років досить багато
(близько 31 %) підлітків вже спробували наркотики, а серед 15-18-річних з
наркотичними речовинами стикався кожний п’ятий [5, с. 56].
Оскільки
лікування
сформованої
наркозалежності
є
процесом
довготривалим, небезкоштовним і здебільшого малоефективним, великого
значення набувають саме превентивні заходи щодо вживання наркотиків [3, с. 12].
З метою пошуків таких заходів було проведено роботу з підлітками, які навчались
у середніх загальноосвітніх закладах м. Луцька.
Завданням наших досліджень було виявлення особливостей ставлення
підлітків до проблеми наркозалежності та можливостей зміни цього відношення.
Об’єктами досліджень були дві групи підлітків від 13 до 15 років, по 30 осіб у
кожній. Одна група була експериментальною, друга – контрольна.
У дослідженні використовувались анкети, що дозволяли з’ясувати ставлення
підлітків до наркотиків та їхню думку щодо цієї проблеми. При розробці анкет
велику увагу приділяли таким питанням: 1 – знання проблеми наркоманії; 2 –
джерела одержання інформації; 3 – ставлення до вживання та до тих, хто вживає
наркотики.
Між основною та контрольною групами існують суттєві відмінності.
Підлітки, які не вживають наркотиків вказали, що серед їхніх друзів немає
7
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наркоманів,

при

цьому

рівень

поінформованості

про

негативний

вплив

наркотичних речовин в обох групах майже однаковий.
У своєму ставленні до вживання наркотиків підлітки експериментальної
групи виявили такі відмінності від контрольної: наркотичні речовини ці підлітки
вважають поганою звичкою, або хворобою, інше ставлення майже відсутнє.
Половина контрольної групи вважає так само, але в іншої половини існує думка,
що це звичайне явище, спосіб проведення вільного часу, підняття настрою.
В обох групах спостерігається, що майже всі опитувані основну інформацію
про наркотики одержали із засобів масової інформації. Близько 80 % контрольної
та 60% експериментальної груп повідомили, що одержували інформацію про
наркотики від знайомих, тобто, ця тема нерідко є предметом обговорення у
молодіжному середовищі.
Наркомани викликають у 65 % підлітків експериментальної групи
хвилювання, у 35 % – огиду і у 15 % – байдужість. Інша ситуація спостерігається у
підлітків контрольної групи: негативні почуття, такі як страх, хвилювання,
байдужість виникають у меншої частини підлітків, а у 6 % опитуваних наркомани
викликають навіть захоплення і заздрість. Слід особливо зазначити, що в
експериментальній групі найсильнішим почуттям до наркоманів є хвилювання.
В обох групах (контрольній та експериментальній) було проведене заняття,
основною метою якого було ознайомлення учнів з негативними наслідками
вживання наркотичних речовин, руйнівними впливами їх на організм людини та
формування мотивації на здоровий спосіб життя.
У зв’язку з тим, що споживачі ін’єкційних наркотиків є основною групою
ризику захворювання на ВІЛ/СНІД, особливу увагу в цьому питанні приділяли
інформації про: 1) особливості збудника СНІДу; 2) джерела інфікування та шляхи
зараження; 3) профілактику ВІЛ/СНІДу, 4) особливо в зв’язку з проблемами
наркоманії серед підлітків; 5) статистичні дані Міжнародного Альянсу ВІЛ/СНІД в
Україні.
Після заняття проводилося повторне анкетування (лише в контрольній групі)
для виявлення змін у ставленні до наркотиків.
Як свідчать дані анкетування, проведеного повторно після заняття, ставлення
підлітків до вживання наркотичних речовин змінилося. Менша частина підлітків
стала вважати вживання наркотиків нормальним явищем, способом
самоствердження або проведенням вільного часу, більша половина вважає
наркоманію поганою звичкою, або хворобою.
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Обговорюючи дані, отримані в експерименті та аналізуючи літературні
джерела [2, с. 200], можна зробити наступні висновки:
1. Рівень поінформованості з проблеми наркоманії у підлітків обох груп
приблизно однаковий та не достатньо високий. Основну інформацію підлітки
отримують із засобів масової інформації та від знайомих.
2. Клуби за інтересами відповідають потребам підлітків у конструктивному
спілкуванні, розширенні кругозору, відволікаючи їх від зацікавленості
наркотиками.
3. Для поліпшення профілактичної роботи серед підлітків необхідний
інтегрований підхід, причому одним із дієвих превентивних заходів щодо
запобігання наркоманії є залучення підлітків до громадських організацій за
інтересами з метою охоплення цією діяльністю якомога більшої кількості дітей.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі полягають у вивченні
профілактики вживання наркотичних речовин серед студентської молоді.
Література:
1. Гігієнічні проблеми охорони здоров’я населення / Ред. рада: М. Паранько
та ін; Дніпропетр. обл. наук, т-во гігієністів // Матеріали ювіл. наук.-практ. конф.,
присвяч. 75-річчю гігієни і екології людини. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 1997.
– 58 с.
2. Наступність учбово-виховного процесу та стану здоров’я дітей в сучасних
Умовах / В. Л. Гуло, Т. С. Клюбіна, К. Г. Міхновська, Б. Г. Хоменко // Дитина і
суспільство: проблеми здоров’я, виховання та освіти: Матеріали конгресу. – К.,
2001. – 215 с.
3. Поташнюк Р. З. Соціально-екологічна сутність здоров’я / Р. З. Поташнюк.
– Луцьк, 1995. – 88 с.
4. Хижняк М. І. Здоров’я людини та екологія / М. І. Хижняк, А. М. Нагорна.
– К. : Здоров’я, 2002. – 122 с.
5. Яременко О. Роль засобів масової інформації та інших джерел у
формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко. – К. : Академія, 2000. –
168 с.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ
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САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ
Валентина Балахтар
к.пед.н., кафедра соціальної роботи та соціального управління
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
Українське суспільство висуває жорсткі вимоги до особистості, її поведінки,
рівня інтелекту та потенціалу професійного мислення. Зростає потреба щодо
висококваліфікованих

фахівців,

здатних

бути

конкурентоспроможними

на

сучасному ринку праці, успішно вирішувати соціальні проблеми, спираючись на
майстерність спілкування й співробітництва з різними категоріями населення,
прагнути досягнути цілісного розвитку особистості та діяльності, набути
професіоналізму, майстерності оскільки найбільшою цінністю нинішнього
суспільства є людина, її сутність, індивідуальні особливості.
Професіоналізм – це високий, стійкий рівень знань, умінь і навиків, дозволяє
досягати найбільшої ефективності у професіональній діяльності. Професіоналізм
сприймають як своєрідну норму регуляції поведінки й діяльності, що накладає на
суб’єкта діяльності певні зобов’язання, зумовлює формування індивідуального
стилю діяльності, сприяє самореалізації особистості, що, у свою чергу, передбачає
наявність високого рівня мотивації щодо досягнення результатів [8, с. 386].
Професіоналізм фахівця соціальної роботи формують професійна
компетентність, майстерність, ініціативність та моральність. Компетенції – це
узагальнені способи дій, що забезпечують продуктивне виконання професійної
діяльності. Це здібності людини реалізовувати на практиці свою компетентність.
Ядром компетенції є здібності – сукупність способів дій [7]. Компетенції
визначають як певну сферу, коло діяльності, наперед визначену систему питань
соціальної роботи щодо яких фахівець соціальної сфери повинен бути добре
обізнаний, тобто володіти певним набором знань, умінь, навичок та власного до
них ставлення. Компетентність – якість фахівця соціальної служби, як особистості,
його певне надбання, що ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних засадах і
проявляється в критичний момент за рахунок вміння знаходити зв’язок між
ситуацією та знаннями [6, с. 119-121], у прийнятті найбільш вдалих управлінських
рішень у сфері соціальної політики і захисту населення.
Професійна компетентність як складова професіоналізму поєднує знання,
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уміння й якості, необхідні для здійснення професійної діяльності [3, с. 28-34], а її
зміст включає «рівень базової і спеціальної освіти, стаж роботи, вміння
акумулювати широкий життєвий і професійний досвід, знання можливих наслідків
конкретного способу впливу на особистість» [2, с. 4].
Професійні компетентності формують такі елементи:
• концептуальний – розуміння теоретичних основ своєї професії;
• інструментальний – здатність опановувати основними професійними
навичками;
• інтегративний – здатність пов’язувати своїми діями теорію і практику
соціальної роботи в єдину систему;
• контекстуальний

–

розуміння

географічних,

політичних,

культур,

соціально-економічних аспектів своєї діяльності;
• адаптивний – вміння прогнозувати зміни у рамках професії та адаптуватись
до них;
• комунікативний – вміння формувати ефективні міжособистісні стосунки з
клієнтами і колегами [9, с. 4-7].
Справжнього професіоналізму (вищого рівня) фахівець соціальної роботи
набуває через співвідношення творчості (новатора, винахідника) і майстерності в
гармонійній взаємодії із професією. Майстерність є засобом самореалізації творчих
задумів особистості людину у своїй справі. Як зазначав К. Платонов, майстерність
– це властивість особистості, придбана з досвідом, як вищий рівень професійних
умінь у певній області, досягнутий на основі гнучких навичок і творчого підходу
[5].
Психолог Максименко С. Д. [4] розглядає професіоналізм як складну
систему, що має не тільки зовнішню функцію («віддачу»), але й необхідні й, як
правило, складні та різноманітні внутрішні, зокрема, психічні функції. До цих
внутрішніх психічних функцій відносяться: побудова образу майбутнього
результату діяльності; певне «виношування» уявлень про шляхи й способи,
варіантах досягнення цього результату; емоційне підготування до роботи; загальна
свідомість захищеності в суспільстві й багато чого іншого, включаючи й певний
образ навколишнього світу взагалі.
Особливе значення у формуванні майбутнього мають духовні цінності –
сукупність ідей, норм поведінки, дій, за допомогою яких відбувається задоволення
духовних потреб особи. Внутрішньою духовною якістю людини є моральність як
основа особистості соціального працівника, що поєднує три необхідні компоненти:
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моральні знання, моральні переконання і моральну потребу. Моральна свідомість
акумулює моральні норми, принципи, категорії, мотиви, ціннісні орієнтації тощо і
виявляється
в
ідеальному,
адекватному,
активно-перетворювальному
віддзеркаленні дійсності. Як суспільний феномен, соціальна робота виконує
важливу аксіологічну функцію: формує відповідну ієрархію цінностей за
допомогою якої людина здатна оцінювати соціальну ситуацію, явища, вчинки
інших людей як з позицій сенсу життя, життєвих цінностей, так і з позицій
морально-етичної парадигми даного соціального середовища [1, с. 103-109].
Отже, професіоналізм фахівця соціальної роботи є результат самореалізації
особистості у процесі професійного становлення, особливою властивістю
працівників систематично, ефективно й надійно виконувати складну діяльність у
найрізноманітніших умовах, тобто це ступінь оволодіння особистістю
професійною діяльністю соціальних інституцій, державних і недержавних
організацій, груп і окремих індивідів щодо надання допомоги та підтримки людей,
які опинились в скрутній ситуації.
Література:
1. Балахтар В. В. Духовність та моральність фахівця соціальної роботи :
матеріали шостої міжнародної наукової конференції «Православ’я в Україні» :
збірник VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних
зв’язків України з Афоном (1016-2016) та 25-літтю Помісного Собору Української
Православної Церкви (1-3 листопада 1991 р.) / під ред. д. богосл. н., проф.,
митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д.
іст. н. Г. В. Папакіна, Н. М. Куковальської та ін. – К.: Київська православна
богословська академія, 2016. – 911 с.
2. Глигало Ю. В. Соціально-перцептивна компетентність майбутніх фахівців
соціальної сфери в процесі професійної підготовки / Ю. В. Глигало // Теорія та
методика управління освітою. – 2010. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11glispt.pdf
3. Гриньова В. М. Суть понять «професіоналізм» та «професійна підготовка» /
В. М. Гриньова // Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 40(1). – С. 28-34. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/jpdf/znpkhnpu_ped_2011_40(1)__7.pdf.
4. Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / за заг.
ред. академіка С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000. – 543 с.
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5. Платонов К. К. Проблемы способностей / К. К. Платонов. – М. :
Просвещение, 1972. – 310 с.
6. Приймак Ю. Ю. Проблеми професійної компетенції та рівнів підготовки
публічних службовців сфер інформатизації, електронного врядування те
електронної демократії / Ю. Ю. Приймак // Матеріали щорічної Всеукр. науковопрактичної конференції за міжнародною участю «Державна служба та публічна
політика: проблеми і перспективи розвитку» (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред.
А. П. Савкова, М. М. Білинської, С.В.Загороднюка . – К. : НАДУ, 2016. – 440 с.
7. Стрюков М. Б Компетентностный подход в подотовке специалистов по
информационной безопасности в ГОУ СПО РКСИ / М. Б. Стрюков. – [Електроний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.rksi.ru/rksi
8. Фирсов М. В. Теория социальной работы: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М. : Гуманит. Изд. центр ВЛА
ДОС, 2001. – 432 с.
9. Холостова Є. І. Теорія і методологія дослідження соціальної роботи /
Є. І. Холостова // Вітчизняний журнал Школі соціальної роботи. – 2005. – № 2. –
С. 4-7.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Оксана Баштовенко
к.біолог. наук, доцент
кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ситуація, що склалася в країні щодо рівня здоров’я населення погіршується з
кожним роком і вимагає негайних змін. Це питання широко обговорюють на всіх
рівнях освіти. Але розвиток та процвітання тютюнового, алкогольного та
фармацевтичного бізнесу є більш пріоритетним та прибутковим, тому зрушити в
позитивну сторону питання збереження здоров’я людей зможуть лише структури,
які відповідають за формування нових, креативних, компетентних спеціалістів у
галузі фізичної культури. Освіта повинна дати знання і можливість обирати
здоровий спосіб життя. Ключовою фігурою в освіті у вирішенні цього питання
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завжди буде вчитель, а вчитель фізичної культури має найбільше можливостей для
формування здоров’язбереження молодого покоління, що і повинно стати
складовою освіти людини. Вимагають змін не тільки умови розвитку суспільства і
освіти, суттєво потребує реформування галузь фізичного виховання.
Професійний рівень вчителів фізичної культури повинен передбачати
компонент творчої складової: постійне удосконалення в професії, саморозвиток,
творчий підхід до застосування різноманітних сучасних оздоровчих методик.
Аналіз літературних джерел розкриває проблему недостатнього рівня
підготовленості вчителів фізичної культури до роботи в складних сучасних умовах.
Майбутні фахівці не здатні до самостійного вирішення педагогічних проблемних
ситуацій, не мають навичок моніторингу власного здоров’я, не володіють засобами
невідкладної допомоги [6, с. 54]. Вміння грамотної побудови навчального процесу,
використання сучасних засобів та форм роботи під час занять в урочній та
позаурочній діяльності допоможуть виховати позитивну потребу у постійному
фізичному розвитку та сформують спрямованість на здоров’язбереження.
Планування навчального процесу, грамотна постановка завдання та
вирішення його потребує творчого підходу від вчителя. Це вміння, як показує
практика, формується в Вузі, а протягом подальшої професійної діяльності набуває
постійного розвитку та удосконалення. Але для багатьох випускників це стає
проблемою внаслідок того, що творчість, як складова професійної майстерності,
недостатньо впроваджена в освітній програмі вчителів фізичної культури.
Теоретичні основи формування професійної майстерності вчителів
фізичного виховання досліджували українські вчені М. В. Карченко, 2006,
Н. В. Козакова, 2005, Л. І. Кацова, 2005, російські Т. О. Михайлова, 2004,
О. М. Матвєєва, 2004, М. В. Широкова, 2006, білоруські О. А. Коптюг, 2008,
Л. В. Шукевич, 2008; методика освіти та
виховання майбутніх
тренеріввикладачів розкриті у роботах Е. С. Вільчковського, 2002, М. М.Линця,1997,
А. В. Цьося,1994; формування професійної майстерності вчителів фізичної
культури Б. М. Шияна, 2005, В. Г. Папуши, 2005.
Дослідники професійної майстерності вчителів фізичної культури
пропонують відходити від штампів і стереотипів, а формувати і удосконалювати
педагогічну майстерність як творчу співпрацю педагога і учня з використанням
креативності, комунікативності, педагогічної діагностики. Зрозуміло, що
ілюстративних та пояснювальних методів вже недостатньо. Необхідно як
найбільше звертатися до інтерактивних методів навчання [2, с. 166].
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Професійна майстерність вчителя фізичної культури це і є його творчість,
складовою якої є інтуїція, натхнення, талант. Вміння переконувати, виражати
власні індивідуальні позиції, надихати на подолання труднощів і удосконалення
власних можливостей є важливими складовими професійної майстерності.
Оточення, в якому навчається студент: викладачі, однокурсники, традиції
начального закладу повинні сприяти розвитку його творчих здібностей.
Головним завданням учителя фізичної культури є формування в дітей та
молоді позитивної мотивації до здорового способу життя, створення переконаності
в його перевагах.
Аналізуючи наукові дослідження можна виявити низку суперечностей: між
традиційною практикою викладання вчителя, аспекти якої надто вузькі,
фрагментарні і сучасною спрямованістю професійної освіти на безперервність,
забезпечення професіоналізму вчителя його соціокультурних і особистісних
здоров’язберігаючих потреб [2, с. 100].
Високий професійно-творчий рівень фахівця фізичного виховання повинен
відповідати наступним вимогам: вміння формувати компетенції в сфері майбутньої
професійної діяльності; дотримуватися варіативності змісту освіти, вміти творчо
проектувати індивідуальні освітні плани учнів та вихованців; володіти здатністю і
готовністю вводити в освітній процес інтерактивні складові, застосовувати
тренінгові методи навчання [4, с. 14-18]. Все це вимагає покращення навчального
процесу за інтерактивними технологіями, щоб слідувати вимогам часу, в сучасних
умовах інтенсифікації освітнього процесу, творче використання технологій
навчання є необхідною складовою.
Висока активність – обов’язкова умова сучасного підходу до навчання
вчителів фізичної культури, опора на їхній індивідуальний досвід, створення на
заняттях проблемних ситуацій. Сутність технологій по формуванню професійної
майстерності полягає в тому, щоб викладач і студенти були рівноправними,
рівнозначними у суб’єктивній діяльності, знаходилися у активній взаємодії.
За опитуванням, кожний третій випускник Вузу, практично не готовий до
проведення уроків за інтерактивними технологіями, бо не володіє методикою
проведення таких уроків, 30% вчителів не займаються позаурочною діяльністю зі
свого предмету [1, с. 66]. Тільки 19% вчителів визнають потрібність вивчення
інноваційних технологій та запровадження їх у навчально-виховному процесі.
Сучасній школі на сьогоднішній день потрібен вчитель, що вміє творчо
підходити
до
організації
освітньо-виховного
процесу,
постійно
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самовдосконалюватися професійно і морально, формувати механізми

набуття,

пошуку, у чому допомагають інтерактивні технології навчання і виховання
школярів [5, с. 6-11].
Консультативна роль вчителя фізичної культури набуває великого значення
в кожному навчальному закладі. Створення нової педагогічної етики, яка базується
на взаєморозумінні, розвиток діалогу як домінуючого навчального спілкування
допоможуть зрушити, та спрямувати навчальний процес у фізичному вихованні в
здоров’язбережувальному напрямі. Обмін думками, висування та обговорення
різних позицій у навчальному процесі, моделювання кінцевого варіанту створює
клімат, який заохочує до творчості, надихає на досягнення власних перемог.
Таким чином, творчий підхід до професії надасть майбутнім викладачам
фізичного виховання можливість: позитивно ставитись до себе та інших; досконало
володіти матеріалом; успішно спілкуватися; навчитися слухати та чути аудиторію;
володіти навичками роботи з аудиторією; володіти навичками вербальної та
невербальної поведінки; вдосконалювати свої знання та вміння для формування
фізичної культури молодого покоління, що і повинно стати складовою
здоров’язберігаючої освіти людини.
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МЕТОДИКА ОПАНУВАННЯ ДЖОҐІНҐУ
Тетяна Бочарова
викладач кафедра соціальної педагогіки, соціальної роботи та фізичної культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Біг входить до числа найпопулярніших видів спорту. Біг – один з природних
способів пересування людини, тому в якості фізичного навантаження підходить
всім, незалежно від підготовки і віку. Кожен, хто починає займатися бігом , ставить
собі певну мету: один хоче стати чемпіоном, інший – просто сильніше й
витриваліший, третій – зміцнити волю. І все це можливо. Потрібно лише
регулярно, не роблячи собі знижок, завзято тренуватися. Для того, щоб швидше
навчитися правильно бігати, необхідно позбавитися від зайвої напруги. Для
початку необхідно ознайомитися з правильною технікою бігу, а потім вже,
використовуючи навички і знання. Можна освоїти різноманітні техніки, вибрати
собі більш відповідну, щоб дати і тілу, і розуму відчути щось новеньке [5]. Біг – це
саме доступна і проста фізична вправа. Під час бігу у людині працюють всі
основні групи м’язів, сприяючи зміцненню організму і стрункої фігури. Користь
бігу для здоров’я різноманітна і багатогранна. Під час бігу посилюється кровообіг,
що підвищує витривалість серця, і поліпшує роботу серцево-судинної системи,
посилюється обмін речовин, тому організму легше позбавитися з надлишком жиру
і схуднути. Окрім того, заняття бігом допомагають підтримувати і підвищувати
рівень інтелекту. Постійне заняття бігом стимулює мозок виробляти нові клітини
сірої речовини, який сприяє підвищенню активної діяльності мозку, які
відповідають за пам’ять і мислення людини. Також правильний біг допомагає
боротися зі хронічною втомою, і симптомами депресії. Біг позитивно впливає на
функції печінки і кишечника. При глибокому диханні відбувається масаж печінки
діафрагмою, що покращує відтік жовчі і функцію жовчних проток, нормалізуючи
їхній тонус. В результаті вібрації внутрішніх органів підвищується моторика
кишечника і його дренажна функція. Біг сприяє очищенню організму в цілому. Під
час тренування кров інтенсивним потоком рухається по судинах, збирає все
непотрібне і через піт вся ця гидотна виводиться з організму. Повільний тривалий
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біг

допомагає

нормалізувати

ліпідний

обмін,

знижує

рівень

шкідливого

холестерину. Біг налагоджує ритмічну роботу ендокринної і нервової систем. Під
час бігу, коли людина, підскакуючи і опускаючись у вертикальному положенні,
кровообіг в судинах входить в резонанс з коливанням організму, при цьому
активізуються раніше незадіяні капіляри [6]. Науково доведена користь бігу для
кровообігу – підвищується кровообіг, м’язи дуже добре живляться киснем і іншими
корисними речовинами. Ряд наукових досліджень довели користь бігу для захисту
від пухлин.
Завдяки виробленню ендорфінів підвищується настрій, зникає апатія,
з’являється почуття радості. Через метаболічних зрушень в центральній нервовій
системі зростає стійкість до нервово- психологічних навантажень, також
підвищується працездатність, розкриваються творчі здібності людини [1].
Важливіші аспекти техніки бігу. Постава. Завдяки правильній поставі в шиї і
плечах не буде напруги, м’язи швидко не втомлюються. Корпус має бути злегка
нахиленим вперед, хребет повинен постійно перебувати у вертикальному
положенні. Голову потрібно тримати високо, не нахиляючи її ні вперед, ні назад.
Погляд повинен бути сфокусованим на 30-40 м перед собою. Плечі і шия повинні
бути розслаблені.
Руки. Саме від руху рук багато в чому залежить ефективність бігу. Руки не
повинні бути занадто розслабленими або стислими, має бути розслаблене зап’ястя.
Ноги. Довжина кроку повинна відповідати фізичним даним людини, що біжить. Не
потрібно крокувати швидше – це знижує ефективність тренування. З часом,
завдяки постійним тренуванням довжина кроку буде збільшуватися. Дихання. Під
час бігу потрібно дихати глибоко. На кожні чотири кроки доводиться вдих , потім
потрібно робити видих [4]. Біг включає у собі кілька самостійних видів спорту:
спринт, стаєр, легка атлетика, п’ятиборства, які включені у програми чемпіонатів і
Кубків світу, Олімпійських ігор. За цим видом спорту є проведення змагань, і
передбачено присвоєння розрядів і звань відповідно до вимогами Єдиної
спортивної класифікації. Це стимулюватиме систематичні заняття і зростання
спортивних досягнень бігунів. Названі види бігу [3]. Біг поділяється на олімпійські
та інші дисципліни.
- спринтерський (короткі дистанції (100, 200, 400 м ), 110 м (100 м у жінок),
та 400 м з бар’єрами (у чоловіків), та відповідні естафети (4х100 та 4х400 м.)
- біг на середні дистанції (800 та 1500 м)
- стаєрський – біг на довгі дистанції (5000 та 10 000 м).
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- «стипль-чез» – 3000 м з перешкодами (бар’єрами та ровом з водою),
марафон (42 км 195 м).
Спринтерський біг. Спринт – сукупність легкоатлетичних дисциплін, де саме
спортсмени змагаються в бігу на короткі дистанції («біг на швидкість») по
стадіону. Довжина дистанції в спринті становить від 30 до 600 м. Змагання у
спринті проводяться на офіційних змаганнях (чемпіонати Світу, Європи,
Олімпійські ігри), а також входять в програму легкоатлетичного багатоборства.
Характерною особливістю спринту є функціонування організму в режимі креатинфосфатного алактатного і анаеробного лактатного режимів енергоспоживання [1].
Біг на середні дистанції – бігова дисципліна, що об’єднує дистанції, довші, ніж
спринтерські, але коротші, ніж довгі. До середніх дистанцій відносять 800 м,
1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м, 3000 м з перешкодами. Основний метод
тренування з бігу на середні дистанції є який сприяє розвиткові загальної
витривалості.
Найбільш популярними і престижними є дистанції на 800 м, 1500 м, 3000 м з
перешкодами [2]. Біг на довгі дистанції – система легкоатлетичних дисциплін на
стадіоні, що об’єднує дистанції до яких відносять 15 000 м, 20 000 м, 25 000 м,
30 000 м. Умовно виділяють такі етапи бігового процесу: старт і стартовий розгін,
біг по дистанції і фініш. Крім стандартних дистанцій також дуже популярним є
марафонський біг. Марафонський біг входить до програми офіційних дисциплін
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики. Окрім марафону
на 42 км 195 м, існують ультра марафон з дистанцією, що перевищує довжину
марафонської, подолання якої може розтягуватися на кілька днів. Ще один цікавий
різновид бігу на довгі дистанції – добові забіжки. Суть змагання полягає в тому, що
спортсмени намагаються подолати за добу максимально можливу відстань.
Максимальний результат у цьому виді спорту належить греку Янніс Куросу – 303
км 505 м за 24 год. «Стипль-чез» – це одна з дисциплін, що входить в бігову
легкоатлетичну програму. Ця дисципліна вчить спортсмена бути витривалим,
уважним, технічним, тактовним. Всього спортсмен має подолати 35 різних
бар’єрів, включаючи туди і сім ям з водою. Спортсмену дозволяється як
перестрибувати бар’єр, не торкаючись його ногами (що значною мірою скорочує
витрачений час), так і наступати на нього ногою. «Стипль-чез» можна назвати
одним із найскладніших підвидів легкої атлетики, адже саме під час його
виконання спортсмену необхідно не тільки пробігти величезну відстань, але також
і подолати всі 35 перешкод на шляху до фінішу. Це вимагає максимальної
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витривалості і великої витрати фізичних сил [3]. Біг підтюпцем або джоґінґ – це
біг у дуже повільному темпі, приблизно один км за 6 хвилин. Джоґінґ є улюбленим
захопленням мільйонів людей, незалежно від їх статі, віку, морального та
соціального становища. Але навіть самі закоренілі спортсмени часто звертаються
саме до такого виду пробіжки. Біг підтюпцем або джоґінґ, як звикли його називати,
чудово підійде в якості розминки, розігріваючи тіло для подальшої фізичної
активності. Цей темп можна порадити початківцям бігунам. Досвідчені бігуни так
само використовують біг підтюпцем, але, як правило, під час розминки,
відновлювальних етапів або реабілітації після травм. Біг не на швидкість, а на
дальність дистанції. Ефективність тренування залежить від кількості здоланих
кілометрів [5]. Джогінг являє собою біг зі швидкістю 7-9 км на годину, а це трохи
більше ніж швидка хода. Тим не менш, джоґінґ має свої відмінні риси. Головна
відмінність в тому, що фаза польоту при бігу підтюпцем набагато коротше, ніж у
інших видів бігу. Якщо говорити більш доступною мовою, то джоґінґ – це більш
легкий і спокійний біг. Ширина кроку при такій техніці бігу складає не більше
80 см.
Біг підтюпцем незважаючи на свою простоту, найкраще підходить для того,
щоб зміцнити здоров’я, усунути непотрібні кілограми і привести тіло у відповідну
форму. Джоґінґ добре знижує концентрацію холестерину і цукру в крові людини, а
це сприяє поліпшенню обміну речовин, поліпшує стан шкірного покриву, тренує
серцево-судинну і дихальну системи.
Біг підвищує імунітет завдяки збільшенню в крові кількості імуноглобулінів,
еритроцитів, і лімфоцитів. Протипоказання: без контролю лікаря біг підтюпцем
може бути протипоказаним таким людям:
- з недостатнім кровообігом або легеневою недостатністю;
- з артеріальною гіпертензією;
- з вродженими порушеннями серця, звуження передсердно-шлункового
отвору;
- з серйозними порушеннями серцевого ритму;
- з глаукомою, прогресуючою короткозорістю;
- з цукровим діабетом, хронічними захворюваннями нирок;
- після перенесеного інсульту, інфаркту Міокарда.
Безліч людей дотримуються думки, що пробіжку слід влаштовувати з самого
ранку, однак лікарі та тренери так і не дійшли до єдиної думки. З одного боку,
ранкові тренування джогінгом сприяють найкращому спалюванню жиру, але з
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іншого боку вони надмірно перенавантажують організм [6].
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Тетяна Бріцкан
студентка V курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Іванова Д.Г.
В умовах величезних змін, глобальних перетворень у економічному та
соціальному житті країни, інтеграції у світовий освітній простір, одним із
найактуальніших завдань шкільної освіти постає формування та розвиток творчої
особистості, яка спроможна висунути неординарні ідеї та реалізувати їх на
практиці. Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів є «вічною»
педагогічною проблемою, яка з плином часу не втрачає своєї актуальності,
потребуючи пильної уваги і постійного подальшого розвитку.
Активно вивчати проблему творчих здібностей науковці почали порівняно
недавно, наприкінці XIX – на початку XX ст. В даний час у світі відомо кілька
десятків наукових зарубіжних і вітчизняних концепцій, створених у руслі різних
теоретичних і експериментальних напрямів. Наприклад, творчі здібності як
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репродуктивний процес досліджували відомі психологи: А. Вейс,

І. Гербарт,

Д. Гартлі, Ж. Леб, Т. Рібо, Б. Скіннер, Е.Торндайк.
Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає творчість як постійний
супутник розвитку дитини (Л. Виготський); особистісно-орієнтовану розливальну
взаємодію суб’єктів, похідну інтелекту, заломлену через мотиваційну структуру
(С. Сисоєва); діяльність, у результаті якої створюється щось нове, оригінальне, що
тією чи іншою мірою відбиває індивідуальні нахили, здібності і досвід людини [3].
Дослідники (Л. Горюнова та ін.) підкреслюють, що творчість — це вища форма
активності і самостійності в діяльності людини, що містить елемент нового,
передбачає оригінальну і високопродуктивну діяльність, здатність до розв’язання
проблемних ситуацій, продуктивну уяву у сполученні з критичним ставленням до
досягнутих результатів. Важливий внесок у розвиток науки про здібності зробив
психолог Б. Теплов. Він зауважив, що творча діяльність здатна перетворюючи
впливати на особистість дитини. Творча здібність названа автором здатністю до
самовираження. Це природна здібність, яку можна розвивати. На думку вченого,
творчість розвиває дитячу схильність до свободи і відкриттів, до пригод і
оригінального вираження [5].
Саме тому, всі аспекти навчання і виховання повинні бути спрямовані на
розкриття паростків творчості кожної дитини. Розвивати творчість – означає
виховувати у дітей інтерес до знань, виявляти їх нахили, самостійність у навчанні.
Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б
невеликий. Якщо дитина ще в школі не навчиться самостійно творити, то такою ж
безініціативною, пасивною буде вона в житті.
Головною умовою формування творчо обдарованої особистості на уроках
вважають навчання дітей нестандартному мисленню, вмінню генерувати
оригінальні, незвичайні ідеї, акцентувати увагу на об’єкті дослідження. Лише за
таких умов, як стверджує Д. Богоявленська, можливий успішний розвиток творчих
здібностей дитини [1]. Дуже важливо, щоб основні інтелектуальні вміння, потрібні
для успішного оволодіння змістом шкільної освіти, для самостійного засвоєння та
осмислення навчального матеріалу, для розвитку пізнавальних сил і здібностей,
починали закладатися саме у цей період. Молодший шкільний вік багатий на
приховані можливості розвитку, які необхідно своєчасно помічати і підтримувати,
зробивши навчальний процес творчим, осмисленим, а пізнавальну діяльність
школярів активною.
Такої ж думки дотримувався відомий у всьому світі український педагог22
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класик В. О. Сухомлинський, підкреслюючи, що майстерність учителя полягає в
умінні вчити дітей мислити, а кожний педагог повинен виховувати розум учнів, без
цього школа перестане бути школою. Серед найважливіших засобів розвитку
творчих здібностей, в його педагогічній системі виділялись природа в усіх проявах
своєї краси, мистецтво, література, живопис, музика, українське слово, казка, пісня
[4].
Дійсно, вчителі початкових класів використовують у своїй практиці багато
різноманітних творчих завдань. Проте слід зауважити, що одне й те саме завдання
може стимулювати розвиток творчих можливостей одних учнів і гальмувати –
інших. Тобто для одних це завдання творче, а для інших – навчальне. Майстерність
педагога і полягає в тому, щоб усіх учнів залучати до розв’язання різноманітних
творчих завдань.
На підставі аналізу науково-педагогічної літератури та вивчення
прогресивного педагогічного досвіду творчих учителів, доцільно висловити певні
рекомендації педагогам щодо розвитку творчих здібностей молодших школярів:
1. Стимулювати творчу уяву. Так як діти яскраво сприймають навколишній
світ, то для них характерна особлива емоційність уяви. Необхідно допомогти
зрозуміти побачене, почуте, пережите, допомогти віднайти зв’язки, відношення
між явищами та предметами.
2. Організувати спостереження. Молодші школярі «дивляться», але «не
бачать». Потрібно акцентувати увагу дітей на суттєвому, новому, тому, що робить
процес навчання більш цікавим.
3. Розвивати потребу творчості. Створювати атмосферу престижності
творчого процесу. Варто враховувати психологічні особливості, притаманні дітям
молодшого шкільного віку (імпульсивність, бажання пізнати світ) та спрямувати їх
на творчість: запропонувати придумати риму, загадку, казку, самостійно віднайти
що-небудь цікаве у природі тощо.
4. Підтримувати позитивні емоції. Відомо, що для дітей важлива оцінка
дорослих. Тому завдання педагога – дозволити дитині отримати почуття
задоволення від власних досягнень, від власної творчої праці.
5. Розробити комплекс творчих завдань, в якому кожне попереднє завдання
готує учнів до виконання наступного. Перш ніж створювати творчий продукт, діти
виконують завдання, що стимулюють емоційно-чуттєве сприймання, творчу уяву,
художньо-образне мислення. Перед виконанням завдань творчого характеру
здійснюється частково-пошукова діяльність.
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6. Учням 1-2-х класів спочатку доцільно виконувати нескладні творчі
завдання в усній формі за зразком, гнучким алгоритмом, ілюстративною опорою, у
3-4-х класах надається перевага самостійній творчій діяльності.
7. Виконання творчих завдань передбачає реалізацію принципу
диференційованого підходу до учнів (завдання мають різні рівні складності, що дає
змогу використовувати їх для роботи з дітьми як високого, так і початкового рівнів
розвитку літературно-творчих здібностей).
8. Значна частина завдань містить можливості щодо їх використання в
інтерактивній формі (робота в групах, малих групах, динамічних парах). Важливим
у процесі розвитку творчих здібностей молодших школярів є створення
розвивально-творчого середовища, в межах якого вони мають можливість творити,
фантазувати та почуватися емоційно комфортно.
9. Необхідним є ознайомлення учнів з деякими доступними прийомами
художньо-словесної творчості (прийоми створення образних висловів; способи
фантазування; прийоми складання казок, віршів, скоромовок, загадок тощо) та
використання їх у власній творчій діяльності.
10. На уроці мають гармонійно поєднуватися навчання і різні види творчих
ігор. У процесі пошукової діяльності учнів учителям слід не програмувати хід
виконання творчих завдань, а лише спрямовувати думку дітей, давати поштовх до
фантазування, підтримувати їхні творчі зусилля. Важливим є створення таких
ситуацій, щоб дитина поміркувала, спробувала виконати завдання самостійно або з
допомогою. Головне, щоб учень отримав власний досвід творчої діяльності,
задоволення від пошукової праці.
Кожна дитина повинна мати можливість розвивалася всебічно, і якщо в ній
«дрімає» якийсь талант, то треба, щоб він розкрився на користь їй та іншим. Адже
видатний педагог В. Сухомлинський мудро підкреслив, що відряджаючи дитину до
школи, кожна мама вірить у те, що справжній учитель побачить у її дитині щось
таке, чого не бачить вона, і буде розвивати помічені здібності.
Ідеальним результатом розвитку творчого учня є те, що розумові сили його
розвиватимуться безупинно, а сам він відчує себе сильним, здібним, цікавим для
вчителів та однокласників. Тобто він стає суб’єктом навчальної діяльності.
Передумовами для цього виступають такі положення: а) не можна всіх
навчити однаково, треба створити належні умови, щоб кожний школяр зробив
стільки кроків, скільки може; б) від полювання за помилками перейти до їх
профілактики; в) створити комфортні умови для кожної дитини (вчитися без
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страху, охоче, із задоволенням); г) виходити на режим вільної поведінки, і таким
чином, формувати й вільну особистість.
Перспективи подальших досліджень у визначеному напрямку пов’язані з
розробкою педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів на уроках у
початковій школі.
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ПЕДАГОГIЧНI IННОВАЦIЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВIТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩI ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Олена Булгару
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Iванова Д.Г.
У світовому освітньому просторі останнім часом активно впроваджуються у
педагогічний процес нові види технологій та засобів навчання. Впровадження
ефективних інноваційних технологій навчання виступає вагомим показником рівня
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професійного розвитку вчителя.
Інновації (з італ. – новина, нововведення) – нові форми організації праці та
управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та
організації, а й різні сфери. Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої
професійної діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення,
аналізу та впровадження. Отже, інноваційна діяльність – це така діяльність, у
процесі якої створюють новий продукт.
Який же новий продукт створює вчитель, школа? У зв’язку зі змінами, що
відбуваються в суспільній, політичній, економічній сферах життя нашого
суспільства, формується нове соціальне замовлення на випускника школи, що
передбачає: потреби та уміння творчої діяльності, готовність до продуктивної
праці, готовність до подальшого навчання, природничо-науковий світогляд,
соціально-філософський світогляд тощо.
Інновації в освіті розуміють як цілеспрямований процес часткових змін, що
ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації
процесу навчання до нових вимог [1, с. 158]. Вони є суттєвим діяльним елементом
розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у навчально-виховному
процесі. Виражаються у тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і
нововведень в освітньому просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти. На
основі інноваційної педагогічної діяльності здійснюється складний процес
переходу від парадигми когнітивно-просвітницької до гуманістичної системи
освіти. У зв’язку з цим акцент роблять, насамперед, на функції виховання: хочемо
ми чи ні, ціннісні орієнтири змінені, необхідно змінювати і розвивати форми,
методи, технології навчально-виховного процесу. Таким чином, інновації самі по
собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового
педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів.
Нашу дослідницьку увагу у контексті обраної теми привернули такі критерії
готовності педагога до інноваційної діяльності:
— усвідомлення необхідності інноваційної діяльності;
— готовність до творчої діяльності щодо нововведень у школі;
— впевненість у тому, що зусилля, спрямовані на нововведення в школі,
принесуть результат;
— узгодженість особистих цілей з метою інноваційної діяльності;
— готовність до подолання творчих невдач;
— органічність інноваційної діяльності, фахової та особистісної культури;
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— рівень технологічної готовності до інноваційної діяльності;
— позитивне сприйняття свого минулого досвіду і вплив інноваційної
діяльності на фахову самостійність;
— здатність до фахової рефлексії.
Науковці (Даниленко Л. І., Клокар Н. І., та ін.) стверджують, що критеріями
педагогічних інновацій виступають: новизна, що дає змогу визначити рівень
новизни досвіду (розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, умовний,
суб’єктивний рівні новизни); оптимальність, яка сприяє досягненню високих
результатів за найменших витрат часу фізичних, розумових сил; результативність
та ефективність, що означає певну стійкість позитивних результатів у діяльності
вчителя; можливість творчого застосування в масовому досвіді, що передбачає
придатність апробованого досвіду для масового впровадження в загальноосвітніх
закладах [3, с. 225].
У фаховій літературі визначено наступні етапи функціонування педагогічних
інновацій: ознайомлення людини з педагогічними інноваціями; появи
зацікавленості; оцінки; апробації; кінцевого сприйняття. Встановлено, що будь-яка
педагогічна технологія повинна відповідати основним методологічним вимогам
(критеріям технологічності), серед яких: концептуальність, системність,
можливість управління, ефективність, відтворюваність, візуалізація [1, с. 159].
Виділяють два типи інноваційних процесів у галузі освіти.
Перший тип – інновації, які відбуваються значною мірою стихійно, без
точної прив’язки до самої потреби або без повноти усвідомлення всієї системи
умов, засобів і шляхів здійснення інноваційного процесу. Інновації такого роду не
завжди пов’язані з повнотою наукового існування, найчастіше вони відбуваються
на емпіричній основі, під впливом ситуативних вимог.
Так, протягом останнього десятиріччя в Україні вчителі початкових класів
освоювали здоров’язберігaючі технології; систему оцінювання інноваційного
пoртфоліо; «змагання з самим собою»; технологію критичного мислення; дослідні,
проектні методи навчання; технологію використання в навчанні ігрових методів;
проблемне навчання; особистісно-орієнтоване навчання; диференційоване
навчання; розвивальне навчання; навчання у співпраці; інформaційнокомунікaтивні технології.
Другий тип нововведень – інновації в системі освіти, які є продуктом
цілеспрямованої, міждисциплінарної діяльності колективу. До такого типу
інновацій належить діяльність експериментальних майданчиків, авторських шкіл та
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впровадження інноваційних освітніх проектів [2, с. 197].
Отже, у педагогічній науці інноваційну діяльність розуміють як
цілеспрямовану педагогічну діяльність, засновану на осмисленні (рефлексії) свого
власного практичного досвіду з допомогою порівняння і вивчення, зміни та
розвитку навчально-виховного процесу з метою досягнення більш високих
результатів, одержання нового знання. Кожен педагог повинен працювати над тим,
щоб навчально-виховний процес став орієнтованим на учня як основного суб’єкта
освітнього процесу, i в цьому вчителеві допоможуть сучасні інновації в системі
освіти.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Олена Бухниева
к.пед.н., доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
«…Метод преподавания можно изучить из книг или со слов преподавателя, но приобрести
навык в употреблении этого метода можно только длительной и долговременной практикой».
(К. Д. Ушинский)

В современных условиях информатизации общества и развития новых
технологий перед системой образования в Украине стоит задача обеспечения
подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях науки
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и искусства. В решении данной проблемы огромную роль играет университет. В
связи с этим качественная подготовка учителя музыки в общеобразовательной
школе является одной из важнейших задач системы педагогического
профессионального образования [2, с. 46]. В системе подготовки будущих
учителей музыки педагогическая практика является одной из основных форм их
профессионального становления, которая позволяет синтезировать музыкальнотеоретические знания и практический опыт. К. Д. Ушинский писал: «Метод
преподавания можно изучить из книги или со слов преподавателя, но приобрести
навык в употреблении этого метода можно только длительной и долговременной
практикой» [1, с. 3]. Овладение музыкально-педагогической деятельностью и
формирование готовности к ней возможны только при взаимопроникновении и
взаимообусловленности теоретической и практической подготовки будущего
педагога-музыканта: ни один компонент профессиональных умений и навыков
нельзя сформировать лишь в аудиториях. Во время прохождения музыкальнопедагогической практики студент может определиться, насколько правильно он
выбрал для себя сферу деятельности, выяснить степень соотнесенности
личностных преподавательских качеств с будущей профессией. Именно в процессе
практики выявляются противоречия между имеющимся и необходимым запасом
знаний и умений, что выступает побуждающим фактором непрерывного
образования. На практике музыкально-педагогическая деятельность студентов
совершенствуется на основе содержательного фактического материала, познание и
результативное освоение которого возможно только на фоне живых впечатлений и
наблюдений. Практика помогает реально формировать в условиях естественного
педагогического процесса методическую рефлексию, когда для учителя предметом
его размышлений становятся средства и методы собственной музыкальнопедагогической деятельности, процессы выработки и принятия педагогических
решений. Анализ собственной деятельности помогает практиканту осознать
трудности, возникающие у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления.
Основная цель музыкально-педагогической практики – закрепление и
углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения,
приобретение необходимых умений и навыков практической работы по изучаемой
специальности, в частности музыкального искусства. Педагогическая практика
выполняет адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую,
диагностическую
функции.
Продумывая
организацию
студенческой
педагогической практики, руководителю нужно ориентироваться не только на
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выполнение программы практики, но, прежде всего, подходить к каждому студенту
как к уникальной личности, бережно и осторожно, целенаправленно и
последовательно раскрывая в нем сильные личностные и профессиональные
качества.
Обеспечение
личностно-ориентированного,
комплексного,
усложняющегося, непрерывного и творческого характера подготовки каждого
студента с разным уровнем профессиональных умений и навыков отразится на
повышении качества профессиональной подготовки студентов [1, с. 170].
Музыкально-педагогическая практика проводится в определенной системе.
В нее входят: психолого-педагогическая практика по воспитательной работе,
внеклассная практика, летняя практика, практика пробных уроков и занятий,
преддипломная практика. Педагогическая практика по воспитательной и
внеклассной работе является важным звеном в подготовке будущих учителей
музыки к воспитанию детей. В период прохождения практики студенты выступают
в роли помощника классного руководителя, а также организовывают кружки по
своей специальности, например, кружки хора, ансамбля, игры на различных
инструментах, беседы о музыке и т.д. Внеурочно-воспитательная работа включает
в себя овладение будущим учителем музыки методикой воспитательной работы во
всем ее многообразии, сложности и обучение студентов психологопедагогическому наблюдению, анализу. Основной задачей же внеклассной работы
является формирование практических умений осуществления внеурочной
деятельности по музыке. Этот вид практики развивает у студентов
организаторские, коммуникативные, перцептивные и экспрессивные способности и
помогает в дальнейшем успешно проводить пробные уроки и занятия. Музыка искусство, обладающее большой силой эмоционального воздействия на человека, и
именно поэтому она может играть громадную роль в воспитании духовного лица
детей и юношества [2, с. 47].
Ежегодно университет проводит подбор соответствующих баз для
прохождения музыкально-педагогической практики. На первом и втором курсе
студенты осуществляют ознакомительную практику во главе со своим
наставником. Летняя практика у студентов третьего курса проводится в
пришкольных, загородных и городских оздоровительных лагерях в разных районах
и городах. Этот вид практики требует от студентов активности, творчества,
организационно-педагогических навыков работы в условиях летнего труда и
отдыха. Студенты четвертого и пятого курсов проходят музыкальнопедагогическую практику в общеобразовательных школах, эстетических центрах и
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т. п.
В целях усиления практической направленности любой вид практики
начинается с предварительного обучения – практикума по подготовке к
педагогической и воспитательной деятельности. В нем рассматриваются вопросы
организации досуговой деятельности детей, ведение и оформление отчетной
документации, психолого-педагогического практикума, а также инструктивные
материалы по охране труда в работе с детьми и т. д. Практикум ведется в форме
тренингов, деловых игр, моделирования проблемных ситуаций. Отправляясь на
педпрактику, студенты имеют богатый материал для работы: папки с разработками
игр, сценарии, образцы дневников и инструктивной документации и т. д.
Практика пробных уроков и занятий является основой профессиональной
подготовки будущего специалиста, она направлена на развитие высокого уровня
овладения музыкально-педагогической деятельностью. Проводя пробные уроки,
студенты учатся творческому применению на практике полученных знаний и
навыков игре на музыкальных инструментах за все годы обучения, развивают
навыки исследовательской деятельности и методологическую культуру.
Преддипломная практика завершает цикл всех видов педагогической
практики и дает возможность студентам аккумулировать все полученные знания,
навыки и умения в музыкально-педагогической деятельности. Студенты отмечают
большое значение преддипломной практики в обогащении педагогического опыта,
ее влияние на становление личности студента как будущего специалистапрофессионала.
В нашем университете стало традицией проведение конференций по итогам
всех видов педагогической практики. Конференция является не только формой
подведения итогов работы по тому или иному виду практики, но и способствует
профессиональному росту путем обобщения своего опыта и опыта других
практикантов. В ходе конференции студенты приобретают навык публичного
выступления, учатся интегрировать теоретический и практический материал.
Сообщения студентов сочетаются с рекомендациями педагогов по тому или иному
вопросу. Подводя итоги практики, традиционно практиканты зачитывают
выдержки из характеристик, демонстрируют лучшие дневники, что стимулирует
студентов к дальнейшим успехам в педагогической деятельности. Рассказывая о
прохождении практики, они используют видеоматериалы, презентации,
методическую копилку, показывают номера художественной самодеятельности. На
всех конференциях присутствуют студенты младших курсов, что помогает
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воспитанию у них интереса и любви к будущей профессии.
Таким образом, музыкально-педагогическая практика играет важную роль в
профессиональном становлении будущих учителей музыки. В процессе практики
углубляются, расширяются и укрепляются теоретические знания студентов,
формируются их музыкально-педагогические умения и навыки и профессиональноличностные качества, развиваются педагогическое мышление, творческая
активность и самостоятельность. Перед преподавателями и студентами стоит
задача максимального использования возможностей педагогической практики в
деле совершенствования подготовки будущих учителей музыкального искусства в
общеобразовательной
деятельности.

школе

к самостоятельной

музыкально-педагогической

Литература:
1. Педагогическая практика в начальной школе / Г. М. Коджаспирова,
Л. В. Борикова, Н. И. Бостанджиева и др. – М. : Академия, 2000. – 272 с.
2. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. –
М. : Просвещение, 1989. – 191 с.

МЕТОДИКА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ НЕУСПІШНОСТІ
Ольга Васильєва
к.пед.н, доцент кафедра загальної та практичної психології
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Молодший шкільний вік – найбільш відповідальний етап шкільного
дитинства. Висока сенситивність цього вікового періоду визначає великі
потенціальні можливості різнобічного розвитку дитини.
Основні досягнення цього віку обумовлені провідним характером навчальної
діяльності і є визначальними для майбутнього навчання: до кінця молодшого
шкільного віку дитина має бажати вчитися, вміти вчитися і вірити у власні сили.
Повноцінне проживання цього віку, його позитивні набутки є необхідним
підґрунтям, на якому вибудовується подальший розвиток дитини як активного
суб’єкта пізнання і діяльності.
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Мета дослідження

показати, що попереджувально-корекційна робота з

учнями початкових класів є фактором подолання неуспішності.
Учень, особливо слабкий, повинен бути впевненим у тому, що вчитель
зацікавлений в його успіхах, бачить найменші зусилля, радіє разом з ним.
Саме тому попереджувально-корекційна діяльність вчителя початкових
класів набуває винятково важливого значення і вимагає від нього умінь
розпізнавати причини і ознаки слабкої навченості, негативного ставлення до
школи.
Використані

в

педагогічній

практиці

методики

попереджувально-

корекційної роботи (ПКР) з молодшими школярами орієнтовані переважно на дітей
із затримкою психічного розвитку, на тривалий період, поступову зміну якостей
особистості й результативності її навчання (В. І. Бондар, Л. С. Вавіна,
С. П. Зінченко, Т. Д. Ілляшенко, С. Б. Кузікова, А. Р. Лурія, В. В. Тарасун,
Л. Тарасюк, С. Я. Рубінштейн). Дослідження П. П. Блонського, Л. С. Виготського,
В. П. Гапонова, А. М. Гельмонта, Л. В. Занкова, Г. С. Костюка, С. П. Логачевської,
Л. Славіної, О. Я. Савченко, П. І. Сікорського, П. І. Підкасистого, В. І. Помогайба,
І. Е. Унт дозволяють окреслити досягнення психолого-педагогічної науки стосовно
попереджувально-корекційної роботи.
По-перше, попереджувально-корекційна робота повинна виходити з
досягнутого рівня розвитку учня, який, як правило, у школярів однієї вікової групи
значно відрізняється між собою. Це передбачає оцінку стану розвитку дитини в
цілому з врахуванням особливостей розвитку окремих функцій (пізнавальної,
емоційної, уваги, пам’яті, мови, сприйняття і т. ін.).
По-друге, комплексне вивчення учнів слід розглядати як передумову
попереджувально-корекційної роботи, що передбачає психологічну кваліфікацію
дефекту (втомлюваність, інертність, інтелектуальне зниження, рухова
загальмованість).
По-третє, ПКР необхідна для визначення прогнозу для подальшого
успішного навчання невстигаючого молодшого школяра як вихідний момент. Ця
необхідність зберігається протягом усього періоду навчання.
По-четверте, попереджувально-корекційна робота передбачає формування
раціональних умінь розумової праці, оптимальні шляхи допомоги. До них належать
спеціальні засоби – розвиваючі завдання, які за змістом мають бути оптимальної
трудності.
Сутність попереджувально-корекційної роботи, як визнано вченими
33

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір

Ю. К. Бабанським, А. А. Бударним, В. П. Гапоновим, Ю. З. Гільбухом,
В. А. Георгієвською, О. І. Пеньковою, Т. Ю. Стульпінасом, С. Л. Славіною,
В. Ф. Харьковською, В. С. Цетлін полягає в тому, щоб вчасно ліквідувати окреме
невстигання, не дати йому розвиватися. Подолати неуспішність, тобто запущеність,
які укоренилися в тугий вузол невстигання, набагато важче, ніж подолати окремий
елемент невстигання.
Аналіз перспективної педагогічної практики показує, що вчитель-майстер,
попереджуючи неуспішність, спирається на:
- виявлення ознак існуючої неуспішності й уміння їх діагностувати;
- знання того, яку допомогу надати учням залежно від виявлених ознак
неуспішності й уміння організовувати потрібну допомогу;
- знання типових для сучасної школи причин, які зумовлюють неуспішність,
вміння використовувати ці знання в конкретних умовах;
- знання шляхів подолання причин, які породжують неуспішність (звичайно,
не всі вони підвладні учителю);
- володіння способами перевірки ефективності своєї діяльності.
Попередження неуспішності – це постійна турбота про повноцінну
навчальну діяльність кожного школяра. Невстигання можливе у кожного
встигаючого, навіть дуже здібного школяра.
Конкретна мета й завдання корекції, а також методи й прийоми корекційної
роботи визначаються у кожному випадку ознаками невстигання та
індивідуальними особливостями молодшого школяра. Корекційні заходи, які
відповідають причинам і ознакам невстигання входять до змісту попереджувальнокорекційної роботи.
Здійснюючи ПКР, вчителю треба пам’ятати, що розумова відсталість
стосується інтелектуального рівня, а психічні відхилення мають відношення до
емоційного статусу дитини й поведінки.
Попереджувально-корекційна робота проводиться на основі таких загальних
принципів: діагностики й прогнозування змін в успішності, вибору обґрунтованого
змісту діяльності, забезпечення позитивного емоційного ставлення учня до
навчання, профілактики порушень у навчальній діяльності, індивідуалізації й
диференціації навчання, моніторингу результативності застосованих заходів.
Проаналізуємо особливості їх реалізації.
Першою ланкою в попереджувально-корекційній роботі є вияв причин
невстигання й прогнозування змін, тобто діагностика. П. П. Блонський зауважував
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про

необхідність

якомога

ранішого

виявлення

невстигання.

Призначення

діагностики – сигналізувати вчителю про необхідність надати оперативну
допомогу.
Наступною ланкою ПКР є вибір змісту діяльності. Враховуючи ознаки
невстигання молодших школярів, з’ясовуючи причини, вчителі прагнуть до
максимального використання різних форм діяльності, предметних дій як
важливішої умови для розвитку аналізуючого сприйняття, спостереження,
розумових операцій аналізу й синтезу, класифікації й систематизації і т. ін.
Попереджувально-корекційна робота передбачає формування навчальних
інтересів, що полягає в організації безпосередньої навчальної діяльності учнів.
Важливим етапом методики поперджувально-корекційної роботи

є

профілактика невстигання, що досягається завдяки індивідуалізації й
диференціації. І. Е. Унт дає такі визначення: індивідуалізація – це врахування в
процесі навчання індивідуальних особливостей учнів в усіх його формах і методах.
Індивідуалізація й диференціація методів, прийомів і засобів постають
важливішими принципами організації ПКР із молодшими школярами й
передбачають групові навчальні заняття навіть на початковому етапі роботи із
запобігання невстигання, залучення невстигаючого молодшого школяра до
розв’язання посильних для нього завдань, визначення обсягу й характеру роботи за
межами колективного заняття.
Моніторинг результативності застосованих заходів – остання ланка в
діяльності з ПКР. Для цієї мети використовують ті ж засоби, що й для виявлення
невстигання. По суті, це моніторинг успішності навчання (спостереження,
контроль, організація самостійної роботи, аналіз помилок).
Таким чином, попереджувально-корекційна робота передбачає створення
найбільш адекватних умов для розвитку особистості як на уроках, так і в
позакласній роботі. Індивідуалізація навчання стосується змісту роботи учнів,
дозування матеріалу й характеру навчальної праці. Як зниження рівня вимог до
знань невстигаючих, так і перевантаження великою кількістю вправ не тільки не
сприяє подоланню невстигання, але й поглиблює її. Корекція ставлення до школи,
виховання позитивної мотивації до навчання також необхідні для подолання
невстигання. Але основний метод попереджувально-корекційної роботи з
молодшими школярами складають систематичне вивчення діяльності школярів,
аналіз причин невстигання й прогнозування їх розвитку під впливом педагогічно
спрямованої діяльності.
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Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у висвітленні окремих
аспектів попереджувально-корекційної роботи з учнями, зокрема, визначення
варіантних засад розробки технології роботи з дітьми, схильними до девіантної
поведінки.
Література:
1. Гільбух Ю. З. Учбова діяльність молодшого школяра: діагностика і
корекція неблагополучностей : книжка для вчителів диференційованих класів /
АПН України, Інститут психології ; ред. Ю. З.Гільбух. – К. : ВІПОЛ, 1994. – 88 с.
2. Гільбух Ю. З. Учитель і психологічна служба школи : пер. з російського
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БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Тетяна Вовченко
студентка II курсу кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки
та фізичної культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Замашкіна О.Д.
Мoлoдь – явище кoнкретно-iсторичнe, тобтo продyкт iсторiї і пeвної
кyльтyри і в той же чaс їх рyшiйна силa і чинник змiн, соцiaльна цiннiсть. Сyчасне
життя вимaгaє кaрдинaльної змiни вiковoго самoсвiдомoстi сyспiльствa як наслiдку
фантaстичних змiн в економiці і виробництвi під впливoм нayково-технiчної
рeволюції, змiни стилю і харaктеру в усiх сфeрaх сyспiльного життя. Нeобхiдно
нoве рoзумiння молoдi як сaмооцiнкою стадiї вiкового, духовнoгo і сoцiального
рoзвиткy. Молодiсть – не службово-пiдготовча фаза вiкового розвитку, як
ввaжалося столiттями, а головнe джeрeло сьогоднiшнiх змiн. Прaвильнe розyмiння
сyтності молодi, грaмотнa молодiжнa полiтика – це yмова проривy сyспільства в
мaйбутнє. Де молoдь і грaмотна роботa з нею – там успiх. Навпaки, дорослiсть
сьогоднi нeрідко бiльш ущeрбна, ніж молодiсть, так як обтяжeна догмaми
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вчорaшнього дня, зaстарiлим дoсвідом, втрaтою до сприйнятливостi нового.
Сaме томy важливо придiляти достaтню увaгу розвиткy дитини з сaмого
нaродження, контролювaти його входжeння в соцiум, починaючи з дитячого сaдка,
потiм у школi, у вузі. Адже саме в процесi соцiалізації людинa набуває все
соціальнo вaжливі знaння, вмiння і нaвички, знaходить собi місце в життi. І якщо
цей шлях пройдeно грaмотно, то у людини не виникaє таких прoблем, які вiн не
змiг би вирiшити у свoєму життi [1, с. 125].
Мoжна скaзати, що соцiальний педaгог відiграє вaжливу рoль в життi
дитини, багaто в чомy за допoмогою ньогo вирiшуються тaкі проблeми, які сама
сім'я або школа вирiшити не в змозі. Якраз соцiальний пeдагог є тaким
посерeдником, який пов'язує виховaння і освiту і знахoдить той вихiд, який
допoможе станoвленню осoбистості людини в мaйбутньому [2, с. 69].
Мета дaної робoти є вивчeння особливостей прoблеми бeзробіття молоді як
соцiально явищa.
Прeдмет дослiдження – виiішення прoблеми бeзробіття сeред мoлоді
соцiально-педагогiчними засобами.
Через складну економічну ситуацію в Україні стає все важче знайти роботу.
Так, за даними Державної служби зайнятості в першому кварталі 2016 року
чисельність безробітних становила майже 1,8 мільйона. У порівнянні з минулим
роком це ще на 100 тисяч більше. Станом на 1 серпня, в Україні дев'ять осіб
претендують на одну вакансію. При цьому рівень безробіття серед молодих людей
у віці від 15 до 24 років становить близько 25%.
У той же час, за офіційними даними Державної служби статистики, у вересні
2016 року рівень безробіття, в порівнянні з попереднім місяцем, незначно
скоротився і склав 1,3%. У вересні 2016 року в Державній службі зайнятості було
зареєстровано 341,5 тис. Безробітних (проти 355,7 тис. У серпні). Таким чином,
кількість безробітних зменшилася на 14,2 тис. Осіб. Але це всього лише цифри, які
фіксують стали на облік по безробіттю. Більш наближену до дійсності картину дає
методика Міжнародної організації праці: безробіття в Україні продовжує зростати.
Як повiдомив екс-міністр праці, Михайло Папієв, згiдно з методолoгією МОП в
третьому кварталі 2015 року безробіття в Україні склaла 8,6%, четвeртому квaрталі
2015 року – 9,5%, а в пeршому квaрталі 2016 року – 9,9%.
«Згiдно з дaними Державної служби стaтистики Укрaїни, рівень безробiття
серед молодi станoвить мaйже 11%. У Києві цей покaзник – 7,2%. Серeд громадян,
які звернyлися до Київського цeнтру зaйнятості, кожен другий – молoдше 35 років.
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Кількiсть звернeнь до столичнoї служби зайнятoсті в порiвнянні з минулим рокoм
зрoсла на трeтину, і кoжний трeтій з звернулися отримав роботу за допoмогою
нашoго центру», – рoзповів пан Сухомлин [4, с. 75].
Також вiн навiв дaні Всесвітнього економiчного форyму і Статистичної
служби Євросоюзу. Так, в світі з 1,2 млрд молодих людей у віці від 15 до 24 років
357 млн ніде не вчилися і не працювали, а в країнах Євросоюзу рівень безробіття
серед молоді сягає майже 23%.
Г-н Сухомлин пояснив, що однією з причин висoкого рiвня безробiття серед
молоді є неузгодженість освіти і вимог на ринку праці. «За держзамовленням зарaз
готують кaдри, які не потрiбні на ринку прaці. Це призводить до того, що молoдь
йде на рoботу не за фахoм і змушeна прохoдити кyрси перeкваліфікації.
Нaйбільшим попитом серeд курсiв підвищення кваліфікації користується
англійська мова», – зазначив він.
Проведення Україною кyрсу рeформ буде рeзультaтивним і успiшним тiльки
за активної учaсті молодi, тому прiоритeтом і стрaтегiчною заду? чий держaви є
розвитoк молодiжної полiтики. Слiд взяти до увaги, що Міжнародна органiзація
працi визначає 3 необхіднi направлення сприяння зайнятостi молодi з боку урядiв,
роботодавцiв і профспiлок. 1. Розширення можливостей для працевлаштування
молоді за допомогою заходів щодо зміцнення зв'язків між системою освiти і
ринком працi, включаючи профорієнтацію, вдосконалення iнформації про кар'єрні
можливостi та широкий доступ до неї, пiдтримку під час пошeку роботи і
забeзпечення гарантій зайнятості молоді. 2. Залучення молоді до підприємництва.
3. Сприяння захисту трудових прав молоді з гарантуванням їм рівних прав у сфері
праці, закріпленням їх в колективних договорах і забезпеченням належного
соціального захисту [5, с. 109].
Література:
1. Вaсилькова Ю. В. Мeтодика й дoсвід роботи сoціального пeдагога /
Ю. В. Василькова. – М. : Академія, 2002. – 160 с.
2. Вaсилькова Ю. В. Соціaльна педагогіка / Ю. В. Василькова,
Т. А. Василькова. – М. : Академія, 2003. – 440 с.
3. Дряхлoв Н. І. Чи актуaльні сьогoдні прoблеми молоді? / Н. І. Дряхлов,
С. М. Моор // Соціологічне дослідження. – 1994. – № 3. – С. 56-59.
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ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В
ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Антоніна Гавліцька
к.психол.н., доцент кафедри загальної та практичної психології
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Готовність фахівця до інноваційної діяльності виступає важливою
передумовою його професійної самореалізації, гарантом конкурентоздатності. Слід
зауважити, що сформованість означеної готовності у студентів вже на етапі
професійної підготовки у вищій школі є соціально-педагогічною вимогою
сьогодення.
У контексті сучасного психологічного знання наявність у майбутнього
фахівця такої особистісно-професійної якості трактується як «вихід» на
соціокультурні цінності; останні ж розуміються у такому сенсі, що нині
здебільшого схвалюються науковою спільнотою. Зокрема, йдеться і про
вітчизняних (Н. Бабенко, І. Бех, І. Коваленко та ін.), і про дослідників зарубіжжя
(Е. Баллер, В. Ксенофонов, О. Шпенглер та ін.). Отож вищеокреслений ракурс
осмислення готовності фахівця до інноваційної діяльності вписується у
термінологію введену соціологом В. Сорокіним: «соціокультурна система»,
«соціокультурна динаміка», «соціокультурні зміни».
Готовність студентів до інноваційної діяльності розуміється нами як
результат їх професійної підготовки. Як і будь-яка інша діяльність, інноваційна
діяльність постає як психологічна категорія отож у ній доцільно розрізняти
процеси, дії, суб’єкт, об’єкт (предмет), засоби та результати. Ми виходили із ще
одного базового положення сучасної психологічної науки: саме в діяльності
людина формується і розвивається як особистість. Водночас, принципово важливо
врахувати суттєве уточнення, внесене К.Альбухановою-Славською. А саме: не
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будь-яка діяльність виступає умовою розвитку особистості. Як уважає науковець,
діяльність може мати «реактивний характер» щодо розвитку особистості. А це, як
стверджує, К.Альбуханова-Славська, відбувається тоді, коли здійснювана
особистістю діяльність не збігається з інтересами, цілями, намірами самої
особистості [1, с. 137]. Науковці (зокрема, Л. Анициферова, А. Петровський),
характеризуючи «реактивну діяльність» стверджують, що, як правило, вона
нав’язується зовні, а за структурою, змістом, способами здійснення є нижчою
потенційних можливостей самої особистості. Відтак, принципово важливо вже на
етапі професійної підготовки у вищій школі сформувати у студентів позитивноактивне ставлення до інноваційного підходу фахівців-практиків щодо здійснюваної
професійної діяльності, інтерес до інновацій в ній, усвідомлення самоцінності
інноваційної діяльності на рівні переконань. Йдеться, з одного боку, про
формування у студентів мотивації інноваційної діяльності у тому смислі, як її
розуміють сучасні дослідники – процес формування сукупності мотивів до
створення,
опанування,
розповсюдження
інновацій,
реалізуючи
ідею
дитиноцентризму [2, с. 13-14]. І це зрозуміло, бо поза мотиву діяльності взагалі не
існує; мотив є результатом мотивації і безпосередньо пов’язаний із цілями
діяльності (Верещагіна Л., Іл’їн Є., Занок С., Леонт’єв О.). Якщо йдеться про
готовність майбутнього педагога до інноваційної діяльності, то принагідно
зауважимо на результатах проведеного емпіричного дослідження [2, с. 36]. А саме:
2,5% сучасних педагогів є ініціаторами інновацій; 13,5% – ті, хто першими
сприймають інновації і активно їх упроваджують; 34% практиків характеризуються
«поміркованим» ставленням до інновацій; 34% – ті, хто повільно реагують на зміни
та не поспішають їх приймати; 16% – консерватори, ті, хто не хоче і не може
приймати інновації. З іншого – про принципову вагу інноваційного проектування
сучасної особистості, тобто розуміння і суб’єкті інноваційної діяльності, і
становлення певних якостей у вихованні з огляду на найновітніші наукові уявлення
у цьому плані психолого-педагогічної науки [3].
Підкреслимо вагу ще одного аспекту окресленої проблеми: психологічне
знання про принципову важливість здатності студентів до професійного зростання
у інноваційній діяльності. Йдеться про здатність як складне психологічне
утворення, бо вчені (зокрема, В. В. Завірюха) вважають, що в ньому наявні і певні
здібності, і якості, і властивості, сукупність яких забезпечує «потенційну
можливість»; до того ж, як процес, професійне зростання репрезентує і
самопізнання, і самоусвідомлення, і самооцінювання, і самоуправління. Отож,
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майбутній фахівець має бути обізнаний у змістовому наповненні поняття
«інноватори». Ним, на думку дослідників, є люди «з високим рівнем здібностей до
соціальної адаптації, які готові до співпраці, комунікабельні, активні, ініціативні,
схильні захоплюватися, незалежні, креативні, гнучкі,
відносяться до дійсності, прагнуть успіху» [2, с. 36].

мобільні,

критично

Вивчення і аналіз наукової літератури, саморефлексія накопиченого досвіду
формування у майбутніх педагогів готовності до професійної самореалізації в
інноваційній діяльності переконливо засвідчують про ефективність тренінгових
технологій. При цьому особливо значущого є як інформаційно-аналітична основа
тренінгу, так і застосування творчих вправ та психогімнастики з метою
самодіагностики, а також інтерактивних форм проведення («мозковий штурм»,
психомалюнок, психодрама, дискусії, розігрування рольових ситуацій тощо).
Домінантою тренінгових технологій доцільно вважати формування у студентів
орієнтації на творчість у майбутній професійній діяльності взагалі, і інноваційному
її сегменту, зокрема.
Отже, формуючи готовність майбутніх фахівців до інноваційної діяльності
принципово важливо спиратися на здобутки сучасної психологічної науки.
Література:
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3. Стежко Ю. Г. Інноваційне проектування сучасної особистості: теоретикометодологічний аспект / Ю. Г. Стежко // Virtus: scientific Journal, 2016, issue 5. – C.
163-170.

ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЯК ЧИННИК ВИХОВАННЯ
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СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Тетяна Голубенко
к.пед.н., доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Сучасний етап успішного реформування вищої освіти в Україні в контексті
Болонського процесу вимагає оновлених підходів до оцінки результатів
соціалізації та соціальної адаптації молоді й особливо студентської молоді.
Студентський вік – це період формування активної творчої особистості із
засвоєнням соціального досвіду та суспільно значущої діяльності.
Забезпечення виховання соціально компетентної особистості, здатної
здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних
життєвих ситуаціях, формування власних мотивів, інтересів – одне із важливих
завдань, яке постає перед вищою освітою.
Мета соціалізації та соціальної адаптації – це формування соціалізованої
особистості, що засвоїла необхідні соціальні норми і цінності, професійні та
міжособистісні ролі, необхідні для успішного функціонування та творчої
самореалізації студента в соціокультурному середовищі вищого навчального
закладу.
Однак не менш важливим є сам процес соціалізації особистості студента в
процесі навчання й у позанавчальній діяльності, який не тільки впливає на систему
вищої освіти, але й опосередковано – на розвиток усього українського суспільства.
Студентський період є важливою стадією соціалізації й має певні ознаки,
зокрема: а) відбувається активне включення молодих людей у нове середовище;
б) посилюється самостійність у виборі цінностей, ідеалів, середовища для
спілкування, видів діяльності, що підвищує необхідність рівноправної,
демократичної партнерської взаємодії; в) удосконалюються механізми
саморегуляції, самокорекції; г) домінуючим фактором впливу стає нове соціальне
середовище (академічна група, групи за інтересами) [4, 5].
Мета нашого дослідження – вивчення технології соціальної адаптації
сучасної студентської молоді у вищому навчальному закладі в процесі включення в
активну соціальну діяльність.
Процес соціальної адаптації розкрито в наукових дослідженнях
Т. Алєксєєвої, Г. Андрєєвої, О. Безпалько, Р. Вайноли, А. Капської,
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М. Лукашевича, С. Рубінштейна, С. Харченка та ін.. Різні аспекти соціалізації
студентів у виховному просторі вищого навчального закладу досліджено такими
науковцями, як Т. Бондаренко, Л. Дябел, О. Севастьянова та ін.; соціальнопедагогічні умови студентського самоврядування, виховної роботи в гуртожитках,
студентських волонтерських груп тощо – О. Вакуленко, Т. Лях, Л. Міщенко,
Л. Шеїна та ін.
На сучасному етапі соціокультурна ситуація актуалізує аспекти єдності
соціалізації та виховання студентської молоді й взаємообумовленого впливу на
особистість. Поняття «соціалізація» означає і виховний потенціал суспільства, і
його вплив на підростаюче покоління, що реалізовується шляхом включення
індивіда в систему соціальних ролей, зумовлених соціально-економічним устроєм
даного суспільства, а також здійснюється в ході активного засвоєння і розвитку
існуючої системи цінностей і норм поведінки.
Ключовим у визначенні змісту поняття «соціальна адаптація» є
безпосередньо суть адаптаційного процесу, тобто проблема виживання людини,
через гармонійне пристосування до мінливих умов середовища. У соціологічному
довіднику дається таке визначення поняття «соціальна адаптація»: «Активне
освоєння особистістю або групою нової для неї соціального середовища» [8].
Т. Алєксєєва розглядає соціальну адаптацію наступним чином: з одного боку, як
процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища, з
іншого - як результат цього процесу [1].
Безпосереднім поштовхом до початку процесу соціальної адаптації частіше
за все стає усвідомлення особистістю чи соціальною групою того факту, що
засвоєні у попередній соціальної діяльності стереотипи поведінки перестають
забезпечувати досягнення успіху і актуальною стає розбудова поведінки відповідно
до вимог нових соціальних умов або нової соціального середовища.
Найчастіше виділяється чотири стадії адаптації особистості в новій для неї
соціальному середовищі: 1) початкова стадія, коли індивід або група
усвідомлюють, як вони повинні вести себе в новій для них соціального
середовища, але ще не готові визнати і прийняти систему цінностей нового
середовища і прагнуть дотримуватися колишньої системи цінностей; 2) стадія
терпимості, коли індивід, група і нове середовище виявляють взаємну терпимість
до систем цінностей і зразків поведінки один одного; 3) акомодація, тобто визнання
і прийняття індивідом основних елементів системи цінностей нового середовища
при одночасному визнанні деяких цінностей індивіда, групи новим соціальним
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середовищем; 4) асиміляція, тобто повний збіг систем цінностей індивіда, групи і
середовища [6].
Важливим аспектом соціальної адаптації є прийняття індивідом певної
соціальної ролі. Виділено дві форми соціальної адаптації: активна форма, коли
індивід прагне впливати на середовище з тим, щоб викликати реакцію зміни (у
тому числі тих норм, цінностей, форм взаємодії і діяльності, які він повинен
опанувати), і пасивна, коли він не прагне до такого впливу і зміни. Ефективність
соціальної адаптації значною мірою залежить від того, наскільки адекватно індивід
сприймає себе і свої соціальні зв’язки.
Показниками успішної соціальної адаптації є задоволеність існучим
середовищем у цілому і її найбільш важливими для нього елементами (наприклад,
задоволеність процесом навчання та його умовами, змістом, організацією).
Показниками низької соціальної адаптації є прагнення індивіда до переміщення в
інше соціальне середовище (незадоволеність процесом навчання, участю у
позанавчальній діяльності). Успішність соціальної адаптації залежить від
характеристик, як самого індивіда, так і середовища. Чим складніше нове
середовище (наприклад, ширше спектр соціальних зв'язків, складніше спільна
діяльність, вищий рівень соціальної неоднорідності), чим інтенсивніше в ній
відбуваються зміни, тим більш важким для індивіда виявляється процес соціальної
адаптації [4].
Сьогодні є всі підстави стверджувати, що в системі вищої освіти України
оформилось серйозне протиріччя між потребою суспільства у фахівцях, які
поєднують у собі професійні якості з активною життєвою позицією, і недостатньою
теоретичною й технологічною розробленістю цієї проблеми в педагогічній науці.
Виходом із ситуації є організація виховного процесу, максимально наближеного до
дійсності, коли студент у процесі активної участі в різноманітних формах виховної
роботи здобуває особистий (суб’єктний) досвід суспільно-корисної діяльності.
Сучасна українська студентська молодь є активним суб’єктом в процесі
соціальної адаптації, маючи на меті саморозвиток професійне ствердження. Вищі
заклади України мають оновлювати не лише процес навчання, але й
удосконалювати позанавчальну діяльність, яка спрямована на розвиток духовності,
ціннісних орієнтацій кожного студента. Позанавчальна діяльність студентів має
спрямовуватися на розвиток позитивного ставлення студента до себе як активного
та відповідального соціального суб’єкта та інших людей.
Таким чином, сам процес формування механізмів соціальної адаптації
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студентської молоді тісно взаємопов'язаний з усіма видами перетворень індивіда,
що характеризують його соціальну сутність, і реалізується в соціальній діяльності,
спілкуванні, самосвідомості. У цієї єдності відбувається не просто зміна зовнішньої
дійсності, а й перетворення внутрішнього світу особистості, розкриття і реалізація
його прихованих можливостей, які допомагають повноцінно та активно
включитися в процес соціальної адаптації.
Проведений аналіз не вичерпує всю багатогранність зазначеної проблеми.
Подальшої розробки потребують нові шляхи, засоби соціалізації, соціальної
адаптації сучасної студентської молоді в Україні та пошуку найбільш ефективних
соціально-педагогічних підходів.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СО ЗДОРОВЫМ
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Леонид Житоримирский
старший преподаватель кафедры социальной работы,
социальной педагогики и физической культуры
Измаильский государственный гуманитарный университет
В современной Украине система образования непрерывно развивается и для
неё характерно постоянное обновление и саморазвитие.
Цель государственной политики в области образования заключается в
создании условий для развития личности и творческой самореализации каждого
гражданина Украины, воспитания поколения людей, которые будут эффективно
работать и учиться в течении жизни, сохранять и приумножать ценности
национальной культуры и гражданского общества, развивать и укреплять
независимое, демократическое и правовое государство [1, с. 1].
Пропаганда здорового образа жизни является одним из важных
приоритетных направлений государственной политики в области образования.
Указом Президента Украины утверждена Национальная доктрина развития
физической культуры и спорта, в которой сказано, что физическая культура, как
часть общей культуры, является важным фактором здорового образа жизни
украинской нации [2, с. 2-3].
Здоровый образ жизни – это комплекс оздоровительных мероприятий,
обеспечивающих гармоническое развитие и укрепление здоровья, повышение
работоспособности людей, продление их творческого долголетия. Он включает в
себя следующие элементы: плодотворную трудовую деятельность, отказ от
вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену,
закаливание и рациональное питание.
Здоровый образ жизни имеет большое социально-политическое значение.
Именно он активизирует человеческий фактор – один из основных социальных
резервов достижения экономического прогресса и совершенствования общества.
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Здоровый образ жизни позволяет в значительной мере раскрыть те ценные качества
личности, которые необходимы в условиях динамического развития
демократического общества в Украине. Это прежде всего высокая умственная и
физическая работоспособность, социальная активность и творческое долголетие.
Поэтому повсеместное утверждение здорового образа жизни – дело
общегосударственное, всенародное.
Важнейшими чертами физического совершенствования является: крепкое
здоровье, высокая работоспособность, большой запас двигательных навыков.
Общеизвестно, что конечная цель образования студенческой молодёжи и её
воспитания в высшем учебном заведении на педагогических факультетах –
психологическая и практическая подготовка к самостоятельной творческой работе
по обучению и воспитанию школьников. В связи с этим, важнейшей задачей
учебно-воспитательного процесса на педагогических факультетах является
формирование у студентов научного мировоззрения, определённой системы
знаний, педагогических навыков, умений и профессиональных качеств личности
учителя-воспитателя, высокой познательной активности и самостоятельности,
устойчивых интересов и стремление к педагогической деятельности.
Качественное решение этих задач возможно при условии, что студенты
обладают хорошим здоровьем и ведут здоровый образ жизни.
В 2016 году нами было проведено исследование на тему: «Взаимосвязь
физической культуры и спорта со здоровым образом жизни и качеством знаний
студентов», целью которого было изучить отношение студентов Измаильского
государственного гуманитарного университета к соблюдению факторов здорового
образа жизни, к которым относятся режим питания, рациональный суточный
режим, двигательная активность, отказ от вредных привычек и др.
В исследовании приняли участие 548 студентов 1-3 курсов: 223 че. –
педагогического факультета, 122 чел. – факультета иностранных языков и 203 чел.
– факультета украинской филологии и социальных наук.
Изучался фактор рационального суточного режима, который создаёт
оптимальные условия для активной деятельности и восстановления организма,
способствует умственной и физической работоспособности. Объясняется это тем,
что при соблюдении режима вырабатывается определённый режим
функционирования организма (динамический стереотип), представляющий собой
уравновешенную
систему
условных
рефлексов.
Человек,
благодаря
организованному распорядку дня, способен выполнять различные виды трудовой и
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творческой деятельности с наибольшей эффективностью. Ученые доказали, что
умственная работа после 21 часа требует больше затрат нервной энергии и для
овладения учебным материалом требует больше затрат времени. Поэтому в анкете
на вопрос «В котором часу Вы обычно приступаете к самоподготовке?» 337 чел.
(62,1%) ответили до 21 часа, а 211 чел. (37,9%) ответили, что после 21 часа. Второй
вопрос «Сколько времени Вы выделяете самоподготовке в день?» тесно
взаимосвязан с первым. Оказалось, что 308 студентов (56,6%) на подготовку к
занятиям отводят более двух часов, 137 студентов (24,2%) – до двух часов, а 103
студента (18,9%) – до одного часа.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что почти половина студентов
приступает к самоподготовке в позднее время, что отрицательно сказывается как
на их здоровье, так и на результатах учёбы. Во-вторых, если учесть, что два часа на
подготовку к учебным занятиям явно мало для качества освоения учебного
материала, то станет понятным почему в отдельных учебных группах
качественный показатель составляет в пределах от 0 до 12-15%, что
свидетельствует о низком качестве знаний студентов.
Важное место в исследовании было уделено питанию студентов. Питание –
основная биологическая потребность организма. Оно даёт энергию, необходимые
вещества для развития организма и регулирования обмена веществ. Рациональное
питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, сохраняет
здоровье, способствует долгожительству. «Есть и пить нужно столько, чтобы наши
силы этим восстанавливались, а не подавлялись», – призывал древнеримский
оратор и философ Цицерон.
На вопрос студентам «Сколько раз в день Вы принимаете пищу?» они
ответили, что уходят на занятия и не завтракают 266 чел. (48,3%), 102 чел. (18,4%)
– не обедают, а 116 чел. (21,3%) – не ужинают. Только 12% студентов отметили,
что питаются трижды в день.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 88% студентов питаются
неправильно. Эту ситуацию подтверждает и гастроэнтеролог медицинской
клиники «Борис» кандидат медицинских наук Инна Павлик, которая считает, что
большинство жителей Украины, в том числе и студенты вызов, питаются
неправильно. Из-а неправильного питания страдают не только пищеварительные,
но и другие органы и системы. Многие заболевания специалист может
«вычислить» лишь взглянув на пациента.
Режим питания имеет большое значение для сохранения здоровья и
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поддержания высокой работоспособности.
Наилучшая усвояемость пищи и работоспособность отмечается при
четырёхразовом приёме пищи. Трёхразовое менее рационально, так как при этом
возникают длительные перерывы.
В исследовании также изучался вопрос ещё одного фактора здорового образа
жизни – двигательной активности студентов, которая предоставляет собой сумму
движений, выполняемых в процессе жизнедеятельности [3, с. 10-12].
Дозированная мышечная нагрузка способствует разрядке отрицательных
эмоций, снимает нервное напряжение и усталость, повышает жизненный тонус и
работоспособность. Учебная деятельность занимает ведущее место в жизни
студентов, а их двигательная активность тесно взаимосвязана с режимом учёбы.
Известно, что длительное и значительное ограничение физической
активности студентов приводит к отрицательным изменениям, в том числе к
ухудшению умственной работоспособности, снижению функции внимания,
мышления, памяти.
Существует такое понятие как рациональная норма двигательной
активности, т.е. это такой же объём, который обеспечивает укрепление здоровья и
повышение профессиональной работоспособности человека. Считается, что
недельный объём рациональной двигательной активности для студентов составляет
10-14 часов, или 1,5-2 часа в день.
При исследовании данного вопроса было выявлено, что большинство
студентов имеет низкий уровень двигательной активности или его ещё называют
уровнем двигательной пассивности. В лучшем положении находятся студенты,
занимающиеся в спортивных секциях и принимающих участие в соревнованиях, а
также студенты, занимающиеся в городских клубах фитнесом, аэробикой,
ритмической и атлетической гимнастиками, футболом, баскетболом и другими
видами спорта.
Обобщая результаты проведённых в вузе исследований можно сделать
вывод, что студенты не уделяют должного внимания своему здоровью и
повышению работоспособности, а это отрицательно сказывается на их показателях
в учёбе. При установлении причин, препятствующих активным занятиям
физической культуры и спортом, выявилось отсутствие у студентов
самодисциплины и понимания того, как можно достигнуть хорошего самочувствия,
высокой работоспособности и хорошей успеваемости без больших затрат времени
и материальных вложений. Большинство студентов не потеряли интереса к
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занятиям физической культуры и спорта, но желали бы заниматься теми
физическими упражнениями, которые им нравятся.
Полученные результаты исследования также показывают, что в университете
необходимо создавать лучшие условия студентам для самостоятельных занятий в
общежитиях и спортивных залах, а также на открытом воздухе. Следует более
эффективно использовать материально-спортивную базу оздоровительных клубов
и центров, которые имеются в городе, где культивируются популярные среди
студентов традиционные и нетрадиционные виды спорта.
В учебные программы и рабочие планы по дисциплине «Физическая
культура и основы здоровья человека», которые разрабатывают преподаватели
физического воспитания для всех факультетов университета, необходимо включить
теоретический материал, раскрывающий значение и содержание здорового образа
жизни студентов. Это способствовало бы повышению их общей и физической
культуры, улучшению здоровья и достижения лучших показателей в учёбе.
Литература:
1. Ортинский В. Л. Педагогика высшей школы. Образование в современной
Украине / В. Л. Ортинский. – ЦУЛ, 2009. – 470 с.
2. Национальная доктрина развития физической культуры и спорта в Украине
/ Указ. Доктрина від 28.09.2004. № 1148/2004.
3. Иващенко Л.Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями /
Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко. – К. : Здоровье, 1988. – С. 10-12.

ПРОПЕДЕВТИКА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ:
ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ.
Галина Жур’ян
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Кічук Н.В.
Кожна людина є частиною соціуму в якому вона мешкає та постійно
стикається з необхідністю вибору моделі своєї поведінки. Як правило, сучасне
розвинене суспільство завжди очікує прояву нормальних (адекватних) реакцій у
50

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір

взаємодії з іншими членами соціуму.
В свою чергу і зміст «мікро соціуму» (безпосереднього середовища) в якому
перебуває людина, а тим паче дитина, впливає на вибір нею стратегії майбутньої
поведінки. Відтак, негативний вплив оточення часто призводить до асоціалізації,
що означає асоціальний характер такої поведінки, що є противагою позитивної
соціалізації, яка показує єдність людини із суспільством та його вимогами.
Асоціалізація пов’язана із засвоєнням особистістю антисоціальних норм,
негативних ролей та стереотипів поведінки, які призводять до порушення
суспільних зв’язків, до дисгармонії людини і суспільства.
Зауважимо, що аналіз наукової літератури засвідчує про таке: поряд із
поняттям «асоціалізація» особистості широко використовується термін «соціальна
дезадаптація», який означає порушення процесу активного пристосування індивіда
до умов соціального середовища за наявності хибного або недостатньо
розвиненого уявлення людини про себе та свої соціальні зв’язки [4, с. 211].
Науковці (І. Звєрєв, Л. Міщик, В. Радул, С. Харченко та ін.) здебільшого
єдині у визнанні, що збої в процесі оволодіння особистістю своєї ролі в суспільстві
та адекватності своєї поведінки в різних соціальних ситуаціях є видом соціальнопсихологічної дезадаптації. В свою чергу, підлітковий вік є найсприятливішим, на
жаль, періодом для окресленого процесу асоціалізації (І. Бех, С. Максименко,
Т. Титаренко та ін.).
Дезадаптація
супроводжується
незадоволенням
особистості
своїм
становищем, причини якого можуть мати як безпосередній, так і опосередкований
характер [4, с. 214]. А це, по-перше неприйнятність індивідом певних умов життя
викликає незадоволення; по-друге, порівнювання людиною свого соціального
становища із становищем представників інших соціальних груп, громадян іншої
країни чи представників іншого прошарку суспільства також призводить до
виникнення незадоволення. Усе це обумовлює виникнення у індивіда не лише
завищених вимог до безпосереднього середовища, в якому він перебуває, із
подальшою незадоволеністю своїм становищем та формує підґрунтя для
подальших анти суспільних дій.
Слід зауважити, що деякі дослідники розглядають соціальну дезадаптацію в
педагогічному аспект як особливий вид поведінки, що не відповідає основним
суспільним нормам, визнаним як обов’язкові.
В свою чергу, науковці розрізняють соціальні відхилення у такий спосіб:
корисної орієнтації – правопорушення, проступки, пов’язані з бажанням отримати
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матеріальну, грошову, майнову користь (крадіжки, пограбування, спекуляції,
протекція); агресивної орієнтації – дії, спрямовані проти особистості (образа,
хуліганство, побої, зґвалтування); соціально-пасивного типу – бажання
самоусунутись від активного способу життя, ухилитись від громадянських
обов’язків, небажання вирішувати особисті і соціальні проблеми (ухилення від
праці, бродяжництво, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, суїцид) [2, с. 35].
Як засвідчує наш досвід, девіантна поведінка підлітка є проявом
асоціалізації. Її дослідники розглядають як систему вчинків особистості, що
відхиляються та різняться від загальноприйнятих норм суспільства в галузі права,
культури чи моралі [3, с. 6]. Ми спостерігали, що, як правило, скоєнню злочину
передує протиправна поведінка (розбещеність, систематичне пияцтво тощо), це
вказує на зв'язок між злочинністю та аморальністю, які належать до основних видів
девіантної поведінки.
Антисоціальні вчинки, які загрожують соціуму переслідуються в
кримінальному порядку, є злочинами й відповідно вказують на злочинну
поведінку. А особа, яка їх скоїла є суб’єктом, який скоїв злочин, якщо вона визнана
винною в судовому порядку. Соціальна поведінка, яка не відповідає суспільним
нормам має назву асоціальної і має такий ризновид:
а) аморальна – порушення норм моралі і правил людського співжиття;
б) протиправна – правопорушення, яке підлягає покаранню, але не
кримінальному;
в) злочинна – порушення кримінально-правових норм [3, с. 37].
Слід наголосити на тому, що сучасні дослідження асоціальну поведінку
поділяють ще на на девіантну та делінквентну. Так, девіантна поведінка – система
вчинків або окремі вчинки людини, які мають характер відхилення від прийнятих у
суспільстві норм (правових і моральних). До того ж розрізняють наступні види
девіації:
за мотивацією: агресивні та корисні;
за
направленістю:
негативні,
позитивні
(героїзм),
нейтральні
(колекціонування);
за суб’єктом: індивіди, соціальні групи, соціальні організації;
за масштабністю прояву: індивідуальні, групові;
за орієнтацією: інтровертивні (спрямовані на себе: п’янство, суїцид,
наркоманія), екстравертивні (спрямовані на інших людей: сімейні чвари,
насильство);
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за формою прояву: хуліганство, агресія, злодійство, алкоголізм [1, с. 24].
Щодо делінквентної поведінки (з англ. «провинність»), то йдеться про
сукупні протиправні вчинки людини, за які в особливо важких випадках може
накладатися покарання згідно статей цивільного й кримінального кодексів [6,
с. 56].
Маємо зазначити, що до протиправних дій відносять проступки (провина),
правопорушення та злочини. Проступки – систематичне порушення дисципліни,
лихослів’я, незначні бійки з однолітками, бешкетування. Правопорушення це
порушення правових норм, які проявляються через незначні крадіжки, дрібне
хуліганство. Злочин – протиправне, суспільно небезпечне діяння, що
класифікується за певними нормами кримінального права (нанесення тяжких
тілесних ушкоджень, розбій, вбивство, тощо).
Якщо характеризувати адиктивну поведінку, то вчені (зокрема
Я. Гилинський) її трактують як поведінку особистості, якій притаманне прагнення
до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану. Отже, у
результаті такої поведінки особистість існує у своєрідному «віртуальному» світі.
Ми спостерігали на практиці, що такий підліток не тільки не вирішує своїх
проблем, але й, як зауважують дослідники, «зупиняється в особистому розвитку»
та навіть деградує.
Підлітковий вік – один із кризових етапів у становленні особистості. Він
характеризується рядом специфічних особливостей. Зокрема, це вік кардинальних
змін у сфері свідомості, діяльності і системи взаємовідносин особистості. Цей етап
характеризується бурхливим ростом людини, формуванням його організму у
процесі статевої зрілості, що помітно впливає на психологічні особливості підлітка.
Як стверджують науковці, однією з причин виникнення відхилень у поведінці є
ігнорування педагогами особливостей підліткового віку, недооцінювання
дорослими глибоких вікових суперечностей розвитку підлітка [1, с. 24].
До того ж доведено психологами, що саме в цей період відбувається значний
стрибок у психологічному розвиткові. Дійсно, ми спостерігали, що, аналізуючи
моральні стосунки між людьми, підліток висуває вимоги до інших, а потім до себе.
Дослідницьким шляхом установлено, що цей вік супроводжується низкою
суперечностей: непримиренність до зла, кривди – з одного боку -готовність стати
до боротьби з найменшими відхиленнями від істини, з іншого боку – невміння
розібратися у складних життєвих явищах; підліток хоче бути хорошим, прагне до
ідеалу і водночас не любить, щоб його виховували, не терпить «оголеності ідей»;
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бажання самоствердитись і невміння це зробити; велика необхідність у пораді й
допомозі дорослого, і водночас – відсутність бажання звернутися до старших;
суперечність між кількістю бажань – з одного боку, та обмеженістю сил, досвіду,
можливостей їх здійснення – з іншого; заперечення авторитетів, захоплення
ідеальним, та сумнів у тому, що ідеальне може існувати в нашому буденному житті
[1, с. 39].
Слід враховувати, що підліток у зв’язку з емоційно-вольовою незрілістю,
готовністю до емансипації та імітації, за слабкого виховного контролю може легко
опинитися під впливом асоціальних елементів, які вміло маскуються під красивими
фразами.
Маємо зауважити, що відхилення в поведінці школярів зумовлюються не
лише віковими особливостями, а й обставинами, за яких формується особистість
підлітка. Так сім'я є тим осередком соціального існування, де дитина задовольняє
свої основні потреби: як матеріально-побутові, так і потреби в симпатії, емоційній
підтримці та прийнятті. Дослідники встановили, що їх фрустрація і призводить до
тривожності, нервово-психічного дискомфорту, порушень у поведінці [5, с. 65].
Неправильний розвиток стосунків у сім'ї (мікросоціумі), дефекти сімейного
виховання, у випадках відсутності взаємопоразумінь між батьками, дитина
сприймає негативні вияви поведінки, як норму, у неї формується спотворені
моральні уявлення, а системні конфлікти, негативні переживання породжують
стресові стани, замкненість, психічні розлади. В свою чергу, виховання в
гармонійній сім’ї члени якої пов'язані теплими емоційними зв’язками, формують у
підлітка стійкість до несприятливого середовища, на відміну від підлітка з
неблагонадійної родини.
До того ж моральний вибір дитини, окрім сім’ї, визначається також
педагогами, шкільним колективом.
Нажаль, технології, які нині обирають педагоги задля пропедевтики
асоціальної поведінки підлітків не дають бажаний педагогічний ефект. Начальною
є потреба у педагогічних інноваціях у цьому плані. При чому із урахуванням такого
встановленого науковцями факту має місце неспроможність батьків виступати
повноцінним зразком відповідальної поведінки. Підліток розширює коло свого
спілкування, інтенсивно оволодіває різними соціальними ролями і тому потребує
допомоги батьків у поясненні явищ соціального життя й виробленні власного
ставлення до них [2, с. 96].
Полем педагогічних інновацій має стати й урахування факторів ризику, які
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впливають на підлітка та формують у нього схильність до асоціальної поведінки.
А саме: егоцентризм; протиставлення себе проти виховних авторитетів; бажання
скоріше стати дорослим і незалежним; моральна незрілість; чутливе реагування на
зміни; пасивність у подоланні труднощів; несформоване своє «Я»; гіпертрофована
поведінкова реакція.
Таким чином, для підлітка стає дуже важливим ставлення до нього як до
рівного з боку дорослих і батьків. Протиріччям підліткового віку являється
прагнення стати дорослим, але неможливість адекватно його реалізувати. Ці
протиріччя пов’язанні із прагненням підлітка самоствердитися. У ситуаціях, де для
сучасного підлітка не створено умов для самореалізації, для вияву самостійності в
суспільно корисній діяльності, домінує його прагнення досягнути успіху в
асоціальній діяльності. Відтак, вищеокреслене може бути основою вироблення
стратегії педагогічних інновацій фахівців.
Література:
1. Беличева С. А. Сложный мир подростка / С. А. Беличева. – М. : Наука, 2004.
– 217 с.
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96 с.
3. Гилинский Я. И. Некоторые проблемы отклоняющегося поведения / Я. И.
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5. Гурлєва Т. С. Розвиток автономної відповідальності у підлітка: аргументи
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С. 64-68.
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У РОБОТІ З ДІТЬМИ СИРОТАМИ ТА
ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Тетяна Журя
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
науковий керівник – к.пед.н., доц. Фурдуй С.Б.
Актуальність теми пов’язана з нестабільністю сучасного суспільства і в
першу чергу впливає на сім’ї з дітьми як на найменш захищену частину населення.
Діти, які опинилися в складній життєвій ситуації, просто не мають можливості
самостійно визначитися в житті, захистити свої громадянські права і свободи.
Сучасний науковець, Закомолдіна Т. О. [1], у своїх дослідженнях розкриває
фактори, що сформувалися на тлі економічних змін і негараздів, які впливають на
дітей у соціумі. Дослідниця стверджує, що багато дітей виявилися позбавленими
своїх прав, а саме: благополуччя, здоров’я, батьківського тепла, любові і поваги.
Крім того, в останні роки проблеми української сім’ї багато в чому
обумовлені впливом системної економічної кризи. Основною проблемою тут є
масове зниження життєвого рівня сімей з дітьми. Існуюча сьогодні система
державних мінімальних соціальних гарантій, в тому числі в сфері державної
підтримки сімей з дітьми, не в повній мірі виконує функції забезпечення
прийнятного рівня життя і соціального захисту.
Як стверджую Кобелева В. Г. [2] , різке падіння життєвого рівня населення
зробило масовим таке явище, як відмова від дитини в зв’язку з відсутністю
можливості його прогодувати, кризові явища в українському суспільстві викликали
зростання злочинності, наркоманії, алкоголізму, психічних захворювань,
розширивши витоки дитячого неблагополуччя. На соціальний добробут багатьох
дітей, їх моральне, фізичне і психічне здоров’я впливають стали досить
поширеними випадки жорстокого поводження з дітьми, розриву зав’язків і
відчуження між ними і батьками, відмова від материнства та інші явища, які були і
раніше, але не мали такого масового характеру.
У зв’язку з цим, допомога сім’ї і дітям була і залишається пріоритетним
напрямком у стратегії соціальної політики. Причому її реалізація на стадії
формування ринкової економіки потребує якісно нового підходу.
На думку Новікова Г. А. [3], щорічно чисельність дітей, які залишилися без
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батьківського піклування, зростає приблизно в кілька десятків тисяч випадків.
Змінилися і якісні характеристики феномена соціального сирітства. Справжньою
його причиною стає критичне становище сім’ї. За період реформ, що проводяться в
країні, зросла кількість сімей, які перебувають на обліку як нездатних забезпечити
дітям належне утримання та виховання. Відомі цілі соціальні групи, які є
джерелами підвищеного ризику – це інженерно-технічні працівники, вчителі,
колишні військовослужбовці, мігранти, біженці, одинокі матері, багатодітні сім’ї.
Вчені [2, 3, 4] стверджують, що застаріло саме поняття «дитина, яка
залишилася без батьківського піклування». Це пов’язано з тим, що виникає
«приховане» соціальне сирітство, обумовлене фактичним невиконанням батьками
своїх обов’язків і залишенням дитиною сім’ї, в результаті чого він залишається без
нагляду дорослих і наданий сам собі, тобто стає бездоглядним.
Захист сім’ї, материнства і дитинства, як напрямок сімейної політики,
повинна носити комплексний соціально-економічний характер і здійснюватися
шляхом прийняття різноманітних державних заходів щодо заохочення
материнства, охорони інтересів матері і дитини, зміцненню сім’ї, її соціальної
підтримки, забезпечення сімейних прав громадян. Засоби і способи такого захисту
в останні роки постійно розширювалися, але необхідно їх подальше вдосконалення,
причому особливе місце повинні займати правові засоби. В українському
суспільстві на тлі стійкого зниження чисельності населення і в зв’язку з тривалою
кризою сім’ї становище дітей є ключовим стратегічним показником ефективності
державної політики в області реалізації прав людини і розвитку народонаселення.
Проблема соціального сирітства – одна з найбільш гострих суспільних проблем
України [4].
Сьогодні, існує широкий спектр традиційних та інноваційних методів, форм і
технологій в системі соціально-педагогічного супроводу таких дітей. Реалізація
сучасних підходів дозволить удосконалити практику соціально-педагогічної
роботи з дітьми-сиротами, ефективно вирішувати існуючі проблеми даної категорії
дітей і молоді.
Соціально-педагогічна робота являє собою практичну область, де
збільшується кількість напрямків діяльності фахівця, які технологізуються щодо
області захисту прав, соціального обслуговування, супроводу дітей сиріт.
Отже, до кожної дитини-сироти необхідно застосовувати індивідуальний
підхід, особливо використовувати різновиди форм, методів, прийомів, тактик
взаємодії, способів щодо вирішення проблем дитини. В сьогоденні фахівці
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використовують різні соціально-педагогічні підходи у розв’язанні особистої
проблеми дитини сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування, це:
наставництво, інформування, консультування, залучення в соціально значущу
діяльність, поступове входження в соціум, метод «рівний-рівному» та інші.
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РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ
АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Ольга Замашкіна
к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки
та фізичної культури,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Дитина живе й розвивається в сім’ї. Саме в родині формуються уявлення про
соціальні зв’язки й залучення дитини до них, до загальнолюдських цінностей,
моральних і культурних стандартів поведінки; діти вчаться соціально-адекватній
поведінці, побудові певних стосунків та прояву емоцій і почуттів. Якщо процес
соціалізації дитини проходить без певних проблем і успішно, то вона не потребує
професійної допомоги з боку соціальних працівників. Але, на жаль, трапляються
випадки, коли сім’я не забезпечує необхідного розвитку, виховання й навчання
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дитини.
Мета статті – визначити основні профілактичні напрямки роботи соціального
працівника з підлітками адиктивної поведінки.
Різними аспектами соціальної і педагогічної роботи з особами адиктивної
поведінки займаються зарубіжні й вітчизняні вчені: Ю. Бєлоусов, Ц. Короленко,
О. Сердюк, В. Соболєв; медичним аспектам зазначеної проблеми присвячені праці
В. Бітенського, А. Личко, Н. Флеминга, Л. Фрідмана; на законодавчому полі
працюють А. Музика, М. Селіванов, М. Хрупа та ін.
За словником-довідником, адиктивна поведінка (хибна залежність, негативна
пристрасть, залежна поведінка) – одна з форм девіантної поведінки, що виникає в
результаті вживання різних груп наркогенних речовин і характеризується
наявністю пов’язаних із цим проблем [2, с. 14].
Розрізняють різновиди адитивної поведінки: 1 – нехімічні адикції
(схильність до азартних, компютерних ігор, трудоголізм); 2 – проміжні форми
адикції (анорексія, булімія); 3 – хімічні адикції (несистематичне вживання
психоактивних речовин).
Характерною ознакою адиктивної поведінки є те, що негативна пристрасть
ще не досягла стадії індивідуальної психічної або фізичної залежності, тобто
певних стадій захворювань, отже, може бути скорегована різними
профілактичними заходами.
Необхідно зазначити, що причинами обраної стратегії поведінки дитини
можуть бути негаразди в сім’ї, почуття психологічного дискомфорту, відволікання
від проблем, стресів, сумнівів та ін. Адиктивна дитина шукає спосіб відійти від
проблем хоч на деякий час, адаптуватись, пристосуватись до проблеми своїм,
індивідуальним шляхом. Як спосіб відновлення психологічного комфорту, вона
обирає аддикцію, таким чином штучно отримуючи позитивні і приємні для себе
відчуття і зміни психологічного стану. Отже, з’являється ілюзія вирішення
проблеми. В подальшому таке «вирішення» проблем заріплюється у поведінці
дитини і стає стійкою стратегією у боротьбі з «конфліктним середовищем».
Дитина адиктивної поведінки має характерні особливості: уразливість,
підозрілість, конфліктність, невпевненість, пасивність до оточуючого середовища,
часті зміни настрою і поведінки, прагнення створити про себе приємне враження,
небов’язковість і недотримання обіцянок, відхід від відповідальності,
підпорядкування іншим особистостям, більш сильним, з адиктивною поведінкою,
тощо [1].
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Профілактика

адиктивної

поведінки

дитини

набуває

найбільшої

ефективності у підлітковому віці з наступних причин:
- це кризовий період розвитку особистості, який відображає не тільки кризу
особистості, що прагне до становлення, але й кризу суспільства й середовища, що
його оточує;
- підлітки усвідомлюють себе частиною середовища й роблять перші спроби у
самовизначенні;
- саме у підлітковому віці формуються й розвиваються якості, які у
подальшому є складовими профілактики адиктивної поведінки: прагення до
саморозвитку, самовизначення, самоспостереження, визначення свого потенціалу і
можливостей, інтерес до вивчення себе, як особистості.
Отже, робота соціального працівника щодо профілактики адиктивної
поведінки підлітків складається з наступних етапів:
1. Діагностичний, на якому відбувається діагностика особистісних якостей,
які можуть вплинути на формування адиктивної поведінки підлітка –
некомунікабельність, підвищена тривожність, низька стресостійкість і уникнення
від їх подолання, низьке сприйняття соціальної підтримки, сімейний дискомфорт,
спрямованість на пошук приємних і цікавих відчуттів й вражень.
2. Інформаційно-просвітницький етап представляє собою компетенції
підлітка у культурі міжособистісних відносин і спілкування, стресостійкість,
неконфліктність та ін.
3. Тренінги особистісного розвитку з елементами корекції певних
особистісних якостей й особливостей, стилю поведінки, формування й розвиток
навичок роботи над собою.
Зазначимо, що профілактична робота соціального працівника щодо
адиктивної поведінки підлітка повинна торкнутися всіх сторін його життя й
діяльності – родини, освітнього середовища, кола спілкування – всього суспільного
життя в цілому.
У родині підліток має отримати розуміння, емоційну стабільність,
захищеність, довіру з одного боку, а з іншого – помірний контроль його поведінки і
дій, опіки з орієнтацією на самостійність й вміння брати на себе відповідальність за
власне життя.
У сфері освіти у зв’язку із зазначеною проблемою актуальними є такі
сторони шкільного життя, як навчальне навантаження й можливе включення
інтегрованих курсів, спецкурсів, факультативів, спрямованих на формування і
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розвиток адаптивних здібностей, вмінь і навичок, користуючись різноманітними
стратегіями подолання стресу.
Не менш важливою, на наш погляд, має бути й профілактика адиктивної
поведінки з боку засобів масової інформції, яка несе моральну відповідальність за
якість інформаційної продукції та її зміст.
Отже, робота соціального працівника щодо профілактики адиктивної
поведінки підлітків відбувається у три етапи: діагностичний, інформаційнопросвітницький та проведення тренінгів особистісного розвитку і торкається усіх
сторін їх життєдіяльності – родини, освітнього середовища, інформаційного поля.
Література:
1. Адиктивні форми поведінки особистості та їх профілактика. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://uareferat.com/Адиктивні_форми_поведінки_особистості_та_їх_профілактика
2. Соціальна педагогіка: словник-довідник / За заг. ред. Т.Ф.Алєксєєнко. –
Вінниця : Планер – 2009. – 542 с.

ПІДЛІТКОВА АГРЕСІЯ
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
Галина Занфірова
магістраннтка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Агресивність серед підлітків є однією з найактуальніших проблем сучасного
світу. Саме підлітковий вік є найбільш складним періодом розвитку кожної
особистості, адже він виступає перехідним етапом від дитинства до дорослості.
Незважаючи на відносну коротку тривалість (з 13 до 18 років), він багато в чому
визначає все подальше життя особистості. Саме в цьому віці переважно
відбувається формування характеру, темпераменту, системи життєвих цінностей
та інших основ особистості. Зміна обставин, які відбуваються в цей час, а саме:
перехід від дитинства, яке постійно опікається дорослим до самостійного та
незалежного дорослого життя, зміна шкільного навчання на інші види соціальної
діяльності, а також бурхлива гормональна перебудова організму – роблять підлітка
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особливо уразливим та

податливим до негативних впливів навколишнього

середовища. До того ж необхідно враховувати властиве підліткам прагнення
звільнятися з-під опіки і контролю близьких, родичів, вихователів та інших
оточуючих людей. Нерідко це прагнення приводить до заперечення духовних
цінностей і стандартів життя взагалі, що проявляється в підвищеній збудливості та
агресивності підлітків.
Мета статті – розкриття поняття «агресивна поведінка» підлітків через
визначення ії психолого-педагогічної сутності.
Проблематика агресивної поведінки підлітків посідає значне місце в працях
українських та російських учених ( В. Аверін, Б. Алмазов,
С. Белічєва,
П. Ковальов, Е. Ольшанська, Л. Семенюк, І. Фурманов та ін.) та зарубіжних
психологів ( А. Бандура, Е. Еріксон, Д. Мунн, Р. Уолтерс, З. Фрейд та ін.) .
Необхідно констатувати, що ряд наукових праць і течій присвячено
розкриттю проблеми підліткової агресивності, яка представлена в різних аспектах.
Так, В. Гарбузов, А. Захаров, Е.Ольшанська, В. Петруньок, Л. Таран, В. Троско та
ін. досліджують виникнення агресивної поведінки у підлітків в межах підвищення
їх психосоціальної адаптивності. Увага науковців прикута саме до цього віку,
адже саме в цей період визначаються ті способи психосоціальної адаптації, які
стають характерними для індивіда протягом усього його подальшого життя.
Відсутність адекватних способів реагування в різних життєвих ситуаціях може
привести до закріплення неконструктивних форм, що негативно відбиваються на
психоемоційному благополуччі підлітка і можуть навіть викликати негативні
зміни на особистісному рівні. Це може проявлятися у формі образ, підозрілості,
дратівливості, ненависті, тощо.
Серед трактувань агресії з позиції соціального феномена в науковій
літературі зустрічаються наступні. Наприклад,
Н. Платонова стверджує, що
агресивна поведінка – це одна з форм реагування на різні несприятливі у
фізичному і психічному відношенні життєві ситуації, які викликають стрес та
фрустрацію [1, с. 19] .
У тлумачному словнику іноземних слів Л. Крисіна знаходимо наступне
визначення поняття «агресивний»: від [фр. agressif – наступаючий, агресивний;
войовничий; лат. Aggrēssus – нападаючий] – це 1) наступаючий, загарбницький;
2) войовничо-загрозливий, ворожий. Агресивність – властивість агресії [5, с. 12].
Для продовження сутності з’ясування поняття «агресія» звернемося до
психологічного словника за редакцією В. Зінченко, і виявимо, що «агресія – це
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мотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам існування
людей у суспільстві, що завдає шкоду об'єктам нападу (живим і неживим),
приносить фізичний і моральний збиток людям або викликає у них психологічний
дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригніченості,
гніву та ін.) [4, с. 16].
Зазначимо, що найбільше визнання серед науковців одержало визначення, у
якому агресія – це будь-яка форма поводження, націлена на певний образ або
заподіяння болю та шкоди іншій живій істоті, що не бажає подібного звертання [4,
с. 26].
Отже, більшість дослідників доходять висновку, що агресивна поведінка
повинна включати агресивний намір. Однак встановити наявність або відсутність в
підлітка агресивного наміру не завжди виявляється простим завданням. Наміри –
це особисті та сховані задуми, що недоступні прямому спостереженню [2, с. 27].
Це дозволяє оцінювати агресію як спроби заподіяти шкоду іншим, навіть якщо
вони не увінчалися успіхом, а також диференціювати агресивні дії, наслідком яких
стало випадкове, заподіяння шкоди (доброякісна агресія), та дії, що мають наміри,
для здійснення яких заподіяння болю є необхідним і навмисним (деструктивна
агресія).
Серед причин агресивності підлітків можна виділити як соціальні, що
зумовлені соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього
оточуючого суспільства, так і психологічні, що пов'язані з віковими та
психологічними особливостями кожної дитини, характером міжособистісних та
сімейних взаємовідносин.
Вирішуючи проблему агресивної поведінки підлітків, варто звернутися до
моделей агресії. Е. Фромм розглядав два різних види агресії [6, с. 283]:
1) доброякісну, оборонну агресію, необхідну людині для виживання (не
наносить шкоду іншій живій істоті);
2) деструктивну, злоякісну агресію, що не є біологічно адаптивною
(навмисне нанесення шкоди та збитків іншій особі)
С.Фишбах запропонував розрізняти три види агресії: випадкову,
інструментальну й ворожу. Однак проти виділення випадкової агресії в окрему
категорію заперечував Х.Кауфман. Якщо прийняти такий розподіл агресії на види,
то як випадкову агресію потрібно розглядати будь-яку випадкову, ненавмисну дію,
що принесла шкоду та збитки іншій особі. При цьому Кауфман зауважував, що й
інструментальну, і ворожу агресію варто вважати навмисною, тобто злоякісною
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агресією.
Д. Зильманн запропонував замінити ворожу агресію на «обумовлену
подразником», як таку, що припускає дії, спрямовані на усунення неприємної та
конфліктної ситуації або ослаблення її шкідливого впливу. При цьому
інструментальну варто замінити на «обумовлену спонуканням»,
що
використовується з метою досягнення певної вигоди [3, с. 31].
На закінчення необхідно підкреслити, що більшість дослідників трактують
агресію, як негативне та деструктивне явище. Але важливо розуміти, що в основі
агресивної поведінки підлітків, знаходиться таке почуття, як гнів, пов’язаний із
реакцією опору організму самої людини. Мета такої реакції – захистити самого
себе.
Справжня агресія підлітка визначається тим, що в ньому існує потреба
зробити іншому зле або завдати їй збитки. Основними характеристиками, що
визначають агресивне поводження дітей підліткового віку є ворожість, злість,
мстивість і ненависть. Тому соціальному працівнику необхідно приймати заходи
щодо попередження та корекції агресивної поведінки, якщо ці характеристики
наявні у свідомості підлітка.
Отже, роботу соціального працівника
щодо корекції та подолання
агресивної поведінки підлітків, варто планувати у наступних напрямах:
безпосередньо робота з агресією, яка спрямована на послаблення, корекцію чи
переключення агресивних реакцій дитини, власне робота за актуальним запитом;
опосередкований вплив на агресивність через роботу з підлітком в цілому, з його
Я–концепцією, самосвідомістю, самооцінкою,
самосприйняттям; сприяння
особистісному росту; формування впевненості в собі, доброзичливості та
толерантності; розширення поведінкового репертуару та вдосконалення
поведінкових стратегій (від ворожості, негативізму, маніпулювання – до
співробітництва та компромісу); розвиток емоційної грамотності підлітків.
Література:
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО
БУДИНКУ
Вікторія Звєкова
к.пед.н., доцент кафедри загальної педагогіки, дошкільної та педагогічної освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ускладнення економічної й соціокультурної ситуації в Україні на сучасному
етапі, докорінні зміни в соціальній та духовно-моральній сферах українського
суспільства загострили проблему сирітства, що виявляється, перш за все, у
зростанні чисельності дітей-сиріт. Згідно з офіційними даними кількість дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, набагато збільшується, при
цьому переважна більшість дітей, які потрапляють на виховання до державних
закладів опіки, школи-інтернати. Зважаючи на те, що саме дошкільне дитинство –
це початковий етап формування дитини як особистості, суб’єкта діяльності,
спілкування та пізнання навколишнього світу, найбільш сенситивний щодо
засвоєння соціального досвіду, необхідного для гармонійного співжиття в
суспільстві, фундамент, на якому базується успішна соціалізація особистості в
майбутньому, зазначена проблема набуває ще більшої гостроти, актуальності та
потреби нагального розв’язання.
На законодавчому рівні визначено, що дитячий будинок є соціальним
інститутом, який покликаний забезпечувати соціалізацію дітей-сиріт, готувати їх
до самостійного життя. Проте вихованці дитячих будинків опиняються в складних
умовах певної ізольованості від соціуму, що ускладнює оволодіння соціальнокультурними нормами та цінностями, набуття позитивного життєвого досвіду,
засвоєння необхідних соціальних ролей для подальшого їх входження в широкий
соціум і реалізації власного потенціалу в ньому. Обмежене коло агентів
соціалізації, збідніле соціальне середовище зумовлюють появу низки деформацій у
процесі соціального становлення вихованців [1, c. 108]. Окреслені труднощі
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суттєво ускладняють процес ефективної соціалізації дітей-сиріт за умови
відсутності спеціально
означеному напрямі.

організованої

соціально-педагогічної

діяльності

в

Питання соціалізації дітей та молоді на сучасному етапі розвитку
українського суспільства ґрунтовно висвітлено в наукових розвідках І. Звєрєвої,
А. Капської, Н. Лавриченко, Л. Міщик, С. Савченко, С. Харченко та ін. Водночас
гострота проблеми соціалізації дітей-сиріт в умовах дитячого будинку диктує
необхідність пошуку шляхів удосконалення педагогічної підтримки означеного
процесу. Констатуючи суттєвий внесок учених у розробку загальних основ
проблеми соціалізації дітей-сиріт, відзначимо, що цілеспрямованого дослідження
технології педагогічної підтримки соціалізації
дітей – вихованців дитячих
будинків не було проведено [3, c. 52].
Необхідність розробки теоретичних засад, механізмів та науковометодичного забезпечення педагогічної підтримки соціалізації дітей-сиріт, які
виховуються в умовах дитячих будинків, загострилася також низкою протиріч між:
об’єктивною потребою суспільства в інтеграції зусиль та посиленні ролі різних
соціальних інститутів у процесі соціалізації дітей-сиріт та недостатньою науковотеоретичною розробкою змісту, форм їх взаємодії з дитячими будинками,
об’єктивним процесом соціального розвитку особистості на етапі дошкільного
дитинства та реальною практикою соціалізації дітей – сиріт в умовах дитячого
будинку, що не забезпечує створення оптимальних умов для ефективного
здійснення цього процесу; сенситивністю дітей-сиріт до соціалізаційних впливів
агентів соціалізації та недостатньою реалізацією їх потенціалу в умовах державних
закладів опіки через нерозроленість технології педагогічної підтримки означеного
процесу з урахуванням принципів гуманізації, суб’єктності та особистісної
орієнтації. Тому, можна стверджувати, що педагогічна підтримка становить вид
діяльності спеціалістів освітньої галузі, яка ґрунтується на ідеях особистісноорієнтованої парадигми виховання, принципах гуманізму та дитино центризму,
здійснюється через сукупність послідовних взаємозумовлених дій, спрямованих на
визначення проблем дітей, пошук шляхів їх подолання з метою активізації
особистісного потенціалу дитини для самостійного долання нею труднощів, які
виникають у процесі життєдіяльності.
Згідно з положенням суб’єкт – суб’єктного підходу до визначення сутності
соціалізації ( О.Безпалько, Г. Андрєєва, А.Мудрик та. ін.) вона становить
двобічний процес, який включає, з одного боку, засвоєння індивідом соціального
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досвіду через входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків та з
другого – процес активного відтворення цієї системи через діяльність. Згідно із
зазначеним підходом особистість є активним творцем власної долі, здатна не лише
пристосуватись до існуючих умов соціального середовища, а й, соціалізуючись,
активно відтворювати набутий соціальний досвід, поставати в різних соціальних
ролях для самореалізації в соціумі.
З’ясовано, що на процес соціалізації дітей-сиріт в умовах дитячого будинку
впливають умови освітньо-виховного та соціального середовища державного
закладу опіки, зокрема: певна ізольованість від зовнішніх соціальних впливів, що
ускладнює засвоєння дітьми-сиротами сімейних, культурних цінностей, моральних
норм, історичного досвіду суспільства тощо; домінування соціальноконтрольованого механізму соціалізації, що стає фатальним для соціального
становлення сиріт, зумовлює слабку орієнтацію в широкому соціумі в майбутньому
[2, c. 250]. Окреслені умови провокують низку порушень у процесі соціалізації
дітей-сиріт, зокрема в когнітивній, емоційній, вольовій, комунікативно-діяльнісний
та особистісній сферах, що виявляється в: низькому рівні здатності до прояву
самостійних вольових зусиль у різних життєвих ситуаціях; привалюванні
негативного емоційного фону, слабкій сформованості адекватних форм
спілкування й емоційного контакту; фактичній відсутності спроможності до
взаємодії з іншими дітьми в ігрових ситуаціях та оволодіння соціальними ролями
під час гри; переважанні негативного образу «Я», зниженої самооцінки, не
усвідомлення свого місця в соціумі; відсутності позитивного соціального досвіду,
що обмежує засвоєння соціальних ролей, необхідних для успішної соціалізації.
Діяльність соціального робітника на кожному етапі технології соціалізації
вихованців дитячих будинків
повинна реалізовуватися у межах основних
напрямів:
- соціально-педагогічного ( включення дітей-сиріт до різних видів діяльності;
методична допомога та надання інформації фахівцям дитячого будинку, їх
залучення до просвітницьких заходів);
- соціально-психологічного (психологічна допомога й корекція стану дітейсиріт, мобілізація їхніх внутрішніх ресурсів, активізація потенціалу);
- соціально-терапевтичного (індивідуальні та групові консультації вихованців,
ігро-, казко-,арт-,музико-, ритмотерапія з метою корекції процесу соціального
становлення особистості).
Отже, педагогічна підтримка соціалізації дітей-сиріт в умовах дитячого
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будинку становить взаємопов’язані дії агентів соціалізації та дитини, спрямовані на
вирішення проблем соціалізації дітей-сиріт у соціально0педагогічній діяльності
дитячого будинку, які мають на меті підтримку індивідуального, особистісного,
соціального розвитку дитини, становлення ії соціальної позиції, що буде сприяти
подальшій успішній соціалізації дітей-сиріт. Сутність означеного процесу полягає,
з одного боку, в усуненні наявних проблем дітей, з іншого – у наданні їм
комплексної допомоги з оволодіння знаннями та навичками для поступового
входження в широкий соціум, опанування низки соціальних ролей для успішної
соціалізації в майбутньому.
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Анастасія Каплієнко
Аспірантка кафедри загальної та соціальної педагогіки та початкової освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Демократизація українського суспільства та входження України до світового
освітнього простору вимагає змін у системі вітчизняної освіти. Оновлення, перш за
все, полягають у подальшій гуманізації освіти та формуванні відкритості навчання
для всіх категорій людей, врахуванні потреб кожної особистості. Особливу увагу
слід звернути на проблеми осіб з обмеженими можливостями.
За даними ООН, у світі налічується приблизно 450 мільйонів людей з
порушеннями психічного та фізичного розвитку. Дані Всесвітньої організації
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охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать, що число дітей-інвалідів в світі досягає 13%
(3% дітей народжуються з вадами інтелекту та 10% дітей з іншими психічними та
фізичними вадами). Загалом у світі близько 200 мільйонів дітей з обмеженими
можливостями, і ця кількість, на жаль, зростає.
За даними Держкомстату в Україні станом на 01.01.2015 р. налічувалося 151,
125 тис. дітей-інвалідів. Проте загальна кількість дітей, які підпадають під широку
категорію «з особливими потребами» набагато вища. За різними експертними
оцінками, таких налічується близько 330 тис. (якщо розрахувати за європейською
класифікацією, куди потрапляють також діти біженців та інші неочевидні
категорії) [1, с. 57].
Зрушення у напрямку гуманізації освіти вимагають й перегляду термінів
«інваліди», «діти з обмеженими можливостями», «вади розвитку». Явище
«недостатності» або «інвалідності» передбачає втрату або дефіцит фізичної та
розумової спроможності. Проте, спроможність вчитися безпосередньо залежить не
від стану окремих органів або ж їх фізіологічної функціональності, а, радше, від
психологічної функціональності. Тому, зсуваючи акцент від внутрішніх проблем
дитини до системи освіти, зарубіжні та вітчизняні науковці й педагоги схиляються
до використання терміну «діти з особливими освітніми потребами».
В основних законах України про освіту зустрічаються такі терміни як: «діти,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та «особи, які
мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових
навчальних закладах».
Один із нормативних документів – наказ Міністерства освіти і науки України
«Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» –
використовує низку термінів:
«молодь з інвалідністю», «діти з тяжкими
порушеннями розвитку», а також «діти з особливими освітніми потребами» [2, с.
12].
«Діти з особливими потребами – поняття, яке широко охоплює всіх учнів,
чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується
дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із
соціально-вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих будинків)» [2, с. 9].
Саме цей термін передбачає, що система освіти надає підтримку дитині у
навчанні, визнає її сильні якості та задовольняє всі її індивідуальні потреби. При
цьому суспільство не намагається пристосувати особливу дитину до
«нормального» оточення, а навпаки, робляться кроки системи назустріч
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особистості.
Ефективною моделлю в подоланні бар’єрів у суспільстві є інклюзивна
освіта. Н. Софій зазначає, що інклюзія в освіті пов’язана з визначенням перешкод
та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір
інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку
та реалізації його на практиці [4, с. 11 ].
Однією з головних задач інклюзивної освіти є соціалізація особистості.
Адже дитина з інвалідністю часто опиняється в ситуації обмеження
соціальної активності. Низка причин веде до формування в неї таких рис
особистості, як вразливість, чутливість, підвищена тривожність, відчуття втрати
майбутнього. Невпевненість у собі, внутрішні комплекси, занижена самооцінка
впливають на стосунки з оточуючими, особливо однолітками.
Навчальний заклад як інституція соціалізації відіграє важливу роль у
засвоєнні людиною соціальних норм, цінностей, елементів культури, формуванні
уявлення про власне місце в суспільстві. А тому включення дитини з особливими
потребами до освітнього простору повинно відбуватися на різних етапах її життя:
від дошкільного навчального закладу до університету «третього покоління».
Освітній простір, об’єднуючи ідеї освіти і виховання, здійснює
цілеспрямований вплив на людину, формує особистість відповідно до умов
(соціокультурних, соціально-економічних, демографічних тощо), які диктує
зовнішнє середовище. Такі властивості освітнього простору як відкритість,
доступність, інноваційний потенціал, на нашу думку, спонукають до змін усю
багатоструктурну освітню систему. Інклюзивна освіта є логічним продовженням
розвитку освітнього простору. Спираючись на принципи рівності, визнання
цінності кожної людини, толерантності, взаємодопомоги, уникнення дискримінації,
прийняття багатоманітності, інклюзія формує ресурс для подальшого перетворення
освітнього простору.
Інклюзія в освіті є одним з аспектів інклюзії в суспільстві. Проте перехід до
неї в сучасних українських реаліях супроводжується низкою труднощів, пов’язаних
з організаційними, кадровими та моральними аспектами. Реалізація інклюзивної
моделі освіти потребує розв’язання низки завдань, які включають організацію
навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей;
розробку системи надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з
особливими освітніми потребами, створення позитивного клімату у шкільному
середовищі та поза його межами.
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ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ СУЧАСНОГО
КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ПЕДАГОГА
Надія Кічук
д.пед.н., професор кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Загальновизнано науковцями, що аксіологічним імперативом сучасної
вітчизняної педагогічної освіти є інноваційність. Йдеться про інноваційний підхід
до освітянської практики, про інноваційну діяльність педагога, про інноваційні
соціально-педагогічні проекти, про конкурентноздатність особистості саме
інноваційного фахівця тощо.
У контексті Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності
(2012) доцільно по-новому оцінити такий педагогічний постулат: «Знання – це
капітал, а інновації – валюта». Нині у науковому обігу вже більш обґрунтовано
використовуються такі близькі поняття, як «інновація» і «новація».
Так, спільне цих понять полягає в тих особистісних новоутвореннях, що
породжуються однаковими факторами – творчий потенціал особистості й наукова
потужність педагогічного експерименту як домінанти дослідницької діяльності.
Розбіжне в зазначених поняттях науковці (Л. Даниленко, О. Лозова, В. Химинець,
Л. Шевченко та ін.) вбачають, з одного боку, в своєрідності втілення нових ідей
(новатором вважається педагог, який відкриває принципово нове, а носієм
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інновацій (інноватором) виступає той, хто трансформує плідну наукову ідею у
практичній діяльності; з іншого – інновації осмислюються в площині етапності
цього процесу, а новації – у ракурсі засобу (наприклад, нової педагогічної
технології).
Водночас,

як

зауважують

науковці

(зокрема,

І.І.

Коновальчук)

недослідженими і нині залишаються технології експертизи, проектування,
реалізації, моніторингу нововведень; не розроблено й систему розвитку
інноваційної компетентності педагогів – основних суб’єктів, ініціаторів і
реалізаторів інновацій в освітній сфері. Відтак, постає питання розширення
наукових уявлень про роль вищої педагогічної школи у становленні педагога,
здатного до інноваційної професійної діяльності.
Зазначимо, що підґрунтям для сучасного розуміння сутності педагогічних
інновацій слугують на опрацювання дослідників, зокрема, у таких напрямках:
• історико-порівняльний аналіз ґенези інноваційного процесу у вітчизняній
освіті (І. Аносова, О. Попова, Н. Сафонова та ін.);
• конструктивний зарубіжний досвід інноваційних моделей освіти
(В. Жуковських, О. Овчарук, А. Сбруєва та ін.);
• формування інноваційного стилю мислення суб’єктів інноваційної діяльності
(В. Моляко, В. Рибалка, Поло А. Хебіг та ін.);
• становлення готовності студентів, які набувають у вищий школі педагогічні
професії, до інноваційної діяльності (Ю. Завалевський, Л. Подимова, О. Шапран та
ін.);
• розробка діагностувального інструментарія щодо експертизи освітніх
інновацій (О. Локшина, Ю. Швальб, В. Ясвін та ін.).
У ракурсі вище окресленого привертають особливу увагу фундаментальні
дослідження, присвячені, з одного боку, формуванню майбутнього педагога в
процесі інноваційної діяльності [1], а , з іншого – визначенню технологічних засад
практичної реалізації педагогічних інновацій [2].
Нам видається, що у сучасних дослідженнях проблематики педагогічної
інноватики все ж бракує чіткості у спільному і розбіжному в поняттях
«особистість» і «професія». На наш погляд, залишається неоціненою й вимога
студентоцентризму у процесі формування у майбутніх педагогів здатності до
інновацій, зокрема, в умовах магістратури.
Так, аналіз наукового фонду з проблематики підготовки магістрів до
інноваційної діяльності – шляху, що призводить до новоутворень у цілісній системі
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особистості, засвідчує про наявність наукового пояснення окресленого аспекту.
Зокрема, установлено вектори перебігу інноваційних процесів (Ангеловський К.,
Андрущенко В., Вітвицька С., Дичківська І., Богданова І., Юсуфбекова Н. та ін.), а
саме: дія законів незворотної дестабілізації педагогічного середовища, обов’язкової
реалізації інноваційного процесу, стерео типізації педагогічних інновацій. До того
ж вже на рівні підручників і відповідної навчально-методичної літератури
(М. Євтух, С. Вітвицька, М. Фіцула) деталізовано функції викладача вищого
навчального закладу, який, зокрема, викладає в магістратурі стрижневий
нормативний навчальний курс «Педагогіка вищої школи» (організаторська,
інформаційна, трансформаційна, орієнтовано-регулятивна, мобілізуюча), а, відтак,
обґрунтовано його здатність до «культування» серед студентства магістратури
творчого ставлення до фахової діяльності, вибудовування (як особливого різновиду
навчально-професійної діяльності) саме творчої інтелектуальної праці
(Б. Ананьєв, Н. Кузьміна, О. Цокур). Принагідно значимо, що останнім часом серед
науковців точиться жвава дискусія щодо питань, пов’язаних як із заохоченням
магістрантів до педагогічного проектування – засобу активізації їх інтересу до
інновації, так і до формування їхньої здатності до проектного навчання –
«королеви відкритого навчання» (Франц Фрех). Не менш суттєве і те, що саме
проектне навчання вважається однією із складних і амбіційних форм педагогічної
діяльності (Гельберт Мейєр).
Зважаючи на вищезазначене, дослідники проблематики професійної
педагогіки
акцентують
увагу
на
доцільності
дотримуватися
у
навчально-виховному процесі принципу індивідуалізації. Докладний аналіз його
психологічних підвалин зробив А.О. Кирсанов, який окреслює, зокрема, такі з них:
− рівень наукових знань і вмінь (повнота, глибина, дієвість);
− характер протікання розумових процесів (йдеться про гнучкість розуму або
його критичність; наявність або відсутність власного відношення до того, що
вивчається; швидкість або млявість встановлення зв’язків);
− працездатність
майбутнього
фахівця
(можливість
здійснювати
навчально-професійну діяльність довготривало, ступінь її інтенсивності, легкість
або скрутність протікання, стомлюваність, неуважність), а також наявний рівень
вольового розвитку;
− ступінь пізнавальної та практичної самостійності особистості, її активності;
− наявність у студента пізнавальних інтересів.
Зауважимо, що останніми роками у психолого-педагогічній літературі
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дедалі частіше висловлюється думка, що індивідуалізація завжди відносна.
Виразником цього судження є, наприклад, І.Є. Унт, який зазначає, зокрема, що у
процесі індивідуалізації враховуються не всі особливості особистості, а лише такі,
які важливі з певної точки зору.
Поза сумніву, що кожна з вищенаведених позицій складає певний
науковий інтерес, може бути основою для наукової дискусії. Останню, як нам
видається, живить ідея так званого «персоніфікованого навчання» студентів. Як
відомо, сам термін «персоніфіковане навчання» заангажований О. Солоніною та
В. Солоніним. Під ним розуміють навчання, в процесі якого здійснюється
персоніфікація тих, хто вчить і тих, хто навчається, як у спільності перших, так і
других, що їх взаємозбагачує.
Психологи (А. В. Петровський, В. А. Петровський) в межах окресленого
підходу розуміють особистість як здатність індивіда «обумовлювати зміни вагомих
аспектів і індивідуальності інших людей виступати суб’єктом перетворень
поведінки і свідомості оточуючих через власну представленість в них».
У контексті вищезазначеного досить плідною вважаємо позицію тих
дослідників (зокрема В. Г. Ріднак), які стверджують, що персоналізоване навчання
студентів має бути побудовано за трьома принципами: по-перше, локалізації
змісту, по-друге – фундаменталізації методів засвоєння певних предметних знань, а
по-третє – полісуб’єктності в організації навчальної діяльності майбутніх фахівців.
Спираючись на вищезазначене, стає можливим оцінити плідність ідеї
студентоцентрованості саме з точки зору формування у студентів здатності до
педагогічних інновацій.
Спрямованість вітчизняної вищої школи на інтеграцію в європейський
освітній простір актуалізує здатність педагога до інновацій у професійній
діяльності. Деякі дослідники вбачають перспективним в окресленому ракурсі
сфокусувати креативний потенціал вищої школи на процес забезпечення
когнітивних засад формування у майбутніх фахівців інноваційної культури [2].
Натомість, як переконує практика, назрілою є розробка комплексно-цільової
програми, що має стратегічною метою випереджувальний розвиток у студентів
інноваційного стилю мислення, а за змістом і технологією реалізації – наскрізний
характер впродовж професійного становлення особистості в умовах вищої школи
та післядипломної освіти. У зазначеному ракурсі ми й вбачаємо перспективи своєї
подальших наукових розвідок.
Література:
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ВИЯВ ЗДАТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДО ІННОВАЦІЙ
Ярослав Кічук
д.пед.н., професор кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Загальновизнаною є теза про те, що інноваційність виступає важливим
параметром діяльності конкурентноздатного фахівця. Оскільки університетська
освіта є важливим і основним етапом професійного становлення майбутнього
фахівця, то ресурси навчально-виховного процесу сучасного вищого навчального
закладу в аспекті формувального впливу на здатність студентів до інновацій і
складає підвищений інтерес дослідників (І. Богданова, О. Дубасенюк, О. Пехота,
Л. Хомич та ін.). Неоціненим залишається такий чинник активізацій інтересів і
потреб студентів до інновацій як волонтерство.
Слід зауважити, що в останні роки український соціум вже виробив
механізми стимулювання волонтерського руху. Ця обставина виявилась, як
засвідчує практика, сприятливою задля поглиблення суто наукових уявлень про
феноменологію волонтерства. Аналіз наукової літератури у цьому відношенні
дозволяє констатувати, що серед дослідників волонтерство досить активно
осмислюється в контексті лідерства. Наприклад, К. Романюк установила
своєрідність особистості лідера волонтерських проектних команд; у цьому ракурсі
конструктивними виявилися наопрацювання психологів щодо змістового
наповнення поняття «волонтерська діяльність» [1]. Привертає увагу й дослідницька
позиція (зокрема, О. Іванік) відносно базових характеристик волонтерства:
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особистісні (потреба особистості у соціальних зв’язках, прояв волі тощо); суспільні
(об’єднання заради суспільних цілей, громадянськість, суспільна відповідальність
тощо); ціннісні (допомога, свобода, солідарність тощо).
На наш погляд, з одного боку, волонтерство, враховуючи його психологопедагогічну природу, доцільно розглядати як суттєвий чинник розвитку у
студентства здатності до інновацій, а, з іншого, враховуючи своєрідність
майбутньої професійної діяльності фахівців-соціономістів, стверджувати про
виключне значення при цьому сформованості у студентів правової компетентності,
що є запорукою конструктивності запроваджених ними через волонтерство
інновацій.
Ця площина дослідження не є новою як для зарубіжних [2], так і для
вітчизняних науковців [3]. У волонтерстві є зв'язок таких категорій як «служіння
суспільству», «свобода волі», «відповідальність»; а право упорядковує суспільні
відносини, виражає ступінь свободи індивіда.
У фокусі нашої дослідницької уваги перебуває майбутній соціальний педагог
– один із представників соціономічних професій, тобто професій типу «людиналюдина».
У нашому розумінні правова компетентність соціального педагога – важлива
інтегративна характеристика особистості, підґрунтям якої виступають її знання та
досвід поведінки у правовій сфері життєдіяльності, а виявом – спроможність
орієнтуватися у ситуаціях, пов’язаних із правовими відносинами. Як інтегроване
утворення, правова компетентність може бути представлена єдністю особистісного,
операційного, процесуального та оцінювального компонентів, що забезпечують у
своїй взаємодії продуктивну правову діяльність та творчу самореалізацію
особистості. Так, особистісна складова проявляється в мотивації вибору
правомірних варіантів поведінки, гносеологічна – у правових знаннях; виявом
операційного компоненту виступають пізнавальні та практичні вміння поводитися
у сфері правового регулювання; процесуальна ж складова відбиває технологічні
аспекти законослухняної діяльності; оцінювальна – репрезентує комплекс ставлень
особистості до порушень законності та правопорядку. Правова компетентність є
життєво важливою, оскільки будь-який віковий період людини вимагає
спроможності співвідносити свої дії з чинним законодавством, актуалізуючи
погляди, уявлення, переконання відносно того, що є правомірним або
неправомірним. Виключного значення правова компетентність набуває стосовно
соціального педагога як фахівця.
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Правокомпетентній особистості соціального педагога властиві знання
механізмів діяльності щодо захисту прав клієнтів: юридичної база захисту прав і
свобод дітей та молоді в Україні; підходи, які склались в розв’язанні проблем у
цьому плані (ступінь забезпечення продекларованих Конвенцією ООН про права
дитини, результативність механізму реалізації прав певної дитини, дієвість захисту
власне порушених прав та попередження таких порушень); найновіших змін та
доповнень, що внесені у вітчизняне кримінальне, сімейне, трудове законодавство,
спрямовані на його вдосконалення; форм правової допомоги відносно дітей та
молоді, які вступили в конфлікт із законом; підходів до гуманізації покарань щодо
дітей, які скоїли злочин; піклування про забезпечення юридичних гарантій захисту
їхніх прав; вміння та навички професійної діяльності (всіх її різновидів – науковометодичної,
соціально-педагогічної,
виховної,
культурно-просвітницької,
корекційно-розвивальної, управлінської), спрямованої на реалізацію механізмів
соціальної допомоги родині, дітям, соціальним групам особливих категорій дітей
та молоді; здатність застосовувати особистісно-орієнтованих технологій соціальнопедагогічної роботи (як загальних – діагностування, оцінювання, моделювання,
проектування, програмування, так і специфічних – адаптації, компенсації,
контролю, мобілізації, патронування, пропаганди, профілактики, супроводу,
терапії,
анімації,
консультування,
корекції,
забезпечення
підтримки,
посередництва, просвіти, реабілітації, стабілізації, експертизи), спрямованих на
усвідомлення кожного себе повноцінною та повноправною особистістю,
підготовленою до свідомого вибору життєвого шляху.
Важливо, щоб соціальний педагог усвідомлював особистісно-професійну
відповідальність за захист прав, свобод і законних інтересів дітей та молоді;
вагомість юридичних знань про причини дитячої злочинності, значущість
обізнаності у психолого-педагогічних питаннях, що пов’язані з малолітнім
злочинцем як суб’єктом злочину та соціально-психологічних і юридичних
питаннях злочинності, як явища; важливість власної спроможності до формування
правової культури клієнтів, готовності до здійснення правозахисної діяльності на
будь-якому рівні – (конструктивно-проектному, організаційно-регулятивному,
оцінювально-корегувальному, творчому). Професійна діяльність цього фахівця
спрямована на захист прав і свобод клієнтів, ефективний контроль за їхнім
дотриманням, правове виховання, аналіз правового стану та поширення інформації
про права дитини та молоді. Особливо важливого значення набуває його здатність
до інновацій, що пов’язана із правильним розумінням доцільності поширювання в
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Україні ретрибутивного («відновного») правосуддя, інституту прийомної сім’ї для
дітей з функціональними обмеженнями, соціального супроводу випускників шкілінтернатів, інтерактивних форм сімейного виховання дітей-сиріт; своєрідність
соціально-педагогічного супроводу та захисту неповнолітніх правопорушників на
стадіях попереднього слідства та судового розгляду. Не менш важливою є
обізнаність соціального педагога у плідності ідеї створення інституту
«громадських уповноважених» з прав дітей і жінок та усвідомленість на рівні
переконань тієї істини, що повага прав людини починається із ставлення
суспільства до дітей.
У нашому досвіді реалізації соціально-правових проектів, адвокаційних
кампаній, правозахисних акцій в Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті встановлено позитивну динаміку процесу правової самоактуалізації
студентів як вияву їх правового саморозвитку, їхньої правової компетентності.
Особливо ефективними виявились, зокрема, такі заходи: проведення
самодіагностики студентами рівня сформованості правосвідомості, опанування
онлайн-сервісів із актуальної правової проблематики, просування позитивних
бренд-меседжів з правової освіти (де базовим контекстом виступає стратегія
сталого розвитку «Україна – 2020» та відповідні європейські програми), участь у
роботі правових консультацій державних організацій (наприклад, місцеве
управління юстиції, органи ювенальної юстиції) і недержавних організацій
(наприклад, юридична клініка, Hub«Самоорганізуючий учбовий простір»), участь у
тренінгових семінарах (наприклад, з тематики «Моніторинг прав дітей та молоді з
тимчасово окупованих територій», «Студентське самоврядування як сучасний
інститут захисту прав молоді») та молодіжних форумах (наприклад, проведення
профільних сесій Європейського молодіжного парламенту в Ізмаїльському
університеті), участь у правопросвітницьких проектах Студентської ради та
правозахисній діяльності Студентського омбудсмена тощо.
Особливо ефективною формою професійно-практичної підготовки майбутніх
соціальних педагогів у сфері правозахисної діяльності виявилась їх участь у
діяльності Навчального соціально-правового ресурсного центру. Так, на базі цього
центру майбутні фахівці беруть активну участь у діяльності громадської
приймальні, молодіжної координаційно-методичної ради з питань освіти у сфері
прав людини, інформаційно-правового бюро, консультаційної групи медіації
«Примирення», правового клубу молодіжного лідера, тренінгової школи,
волонтерського агентства, фонду підтримки соціально-правових проектів,
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студентської соціальної служби.
Отже, стимулювання волонтерського руху серед студентів, майбутніх
соціальних педагогів, сприяє розв’язанню і проблемних питань, пов’язаних із
випереджувальним розвитком їх правової компетентності, і стимулюванню
процесу розвитку їх здатності до інновацій. Адже ж соціальний педагог
репрезентує в соціумі «професію захисту», а інновації в ній сприяють
конструктивній діяльності фахівця.
Література:
1. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи
дослідження: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2016. –
С. 100-103.
2. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті
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3. Дутко А. О. Загальна характеристика правовідносин батьків і дітей /
А. О. Дутко // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: збірник
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ПЕРЕДУМОВА
ЙОГО ЗДАТНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
Тетяна Лесіна
к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки
та фізичної культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Євроінтеграційні перетворення, що відбуваються у вітчизняній освітній
сфері, актуалізують соціальну потребу у педагогічних інноваціях. Сучасна наукова
спільнота вже визначилася у ключових питаннях здатності фахівця-соціономіста до
реалізації інноваційного підходу до сталої практики. Зокрема, систематизовано
наукові уявлення про педагогічну інноватику (І. Богданова та ін.),
охарактеризовано рівні педагогічних інновацій (В. Загвязинський та ін.), визначено
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особистісну своєрідність інноватора (Н. Волкова та ін..), доведено характер
ставлення сучасних вітчизняних педагогів до інновацій (Т. Паніна та ін.).
Натомість залишається широким проблемне поле, що віддзеркалює формувальний
вплив навчально-виховного процесу сучасного вишу на становлення креативності
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів – передумови їхньої
здатності до педагогічних інновацій.
У зв’язку із зазначеним значний інтерес становить креативна педагогіка, у
контексті якої посилену увагу має бути надано розвитку уяви та фантазії
(Л. Виготський, В. Давидов, В. Моляко, Я. Пономарьов). Ми поділяємо думку тих
дослідників, які вважають метою діяльності педагога-дошкільника – створення
додаткових умов, які «допоможуть сформувати у дітей креативні здібності до
прояву конструктивної перетворювальної активності в процесі діяльності та
забезпечити якість результату» [1, с. 52].
Ідея розвитку креативності особистості вдало реалізована у
«теорії
розв’язання винахідницьких завдань» (ТРВЗ) Г. Атшулера. Цю теорію називають
«Наукою думати для великих і малюків або Азбукою талановитого мислення»
(І. Барташнікова). Вже проведені дослідження, спрямовані на розвиток
креативності дошкільників за означеним підходом. Так, установлені певні стадії
прояву дошкільником творчої активності, а саме: 1) наслідування; 2) творче
наслідування, тобто з наявним елементом новизни; 3) репродуктивна творчість,
коли дитина спирається на певну схему-опору; 4) справжня творчість, де міститься
оригінальна ідея [2, с. 26].
Принагідно зазначимо, що ключове поняття «креативність» у психології
творчості було введене Дж. Гілфордом, хоча нині тлумачиться по-різному.
Наприклад, в англомовній літературі воно здебільшого подане як «творчість»,
«здібність творити». Так, у фундаментальних дослідженнях, які віддзеркалюють
порівняльну характеристику існуючих підходів до визначення креативності,
міститься не лише обґрунтування доцільності розглядати її як функцію цілісної
особистості, яка залежить від інтегрованого поєднання інтелектуальних
здібностей і духовності (В. Шадриков), як синоніми «творче» та «креативне»
стосовно мислення (Д. Богоявленська), а й розведення понять «творчість» та
«креативність»
за процесуально-результативним (творчість) та суб’єктивнорезультативним (креативність)
аспектами (В. Моляко). Отож, креативні
досягнення особистості неможливі без спеціальних знань з проблеми креативності
(зокрема, тієї істини, що продукт креативного процесу обов’язково вирізняється
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оригінальністю, осмисленістю, виразністю і економією ресурсів). Для виявлення і
розвитку креативності принципової ваги має «креативний клімат» (вислів Д.
Треффінджера) освітнього середовища – стимул
мотивації,
що виконує
визначальну роль у креативності.
Наш досвід розвитку креативного студента, який набуває спеціальність
«Дошкільна освіта», засвідчує
дослідницької діяльності.

про

значну потужність

у цьому ракурсі

Ми поставили за мету деталізувати саме такий аспект дослідницької
діяльності студентів: потенціал цієї сфери студентського буття у формуванні їх
здатності визначати перспективний досвід вихователів-практиків. Отож,
визначення ресурсів дослідницької діяльності майбутніх вихователів було не
самоціллю, а форматом формувального впливу на здатність студентів «виводити
думку із досвіду», що склався у практиків дошкільної освіти. Адже ж ця здатність
сприятиме становленню майбутнього фахівця як інноваційної особистості,
оскільки, з одного боку, спостереження за досягнутими педагогами-вихователями
знахідками у їх практичній діяльності, що віддзеркалюють нові педагогічні факти
(які «модифікують» сталу дошкільну практику, набуваючи статусу «педагогічних
цінностей», «педагогічних інновацій», «успішного планомірного поставленого
педагогічного експерименту») – є передумовою конструктивного входження
вихователя початківця у професію; з іншого – йдеться про шлях розвитку творчої
уяви, творчого мислення особистості, творчої індивідуальності фахівця. Зазначене
набуває нині не аби якого значення, якщо по-новому оцінити думку Чарльза
Дарвіна про те, що «виживає не найсміливіший, не найрозумніший, а той, хто
краще інших відкликається на зміни». В контексті сучасного розуміння, що
вирішальним чинником «суспільства знань» стане людина, «здатна до творення
змін і сприйняття змін», значущість вище зазначеного важко переоцінити.
Вивчення наукових джерел, у яких безпосередньо або опосередковано
віддзеркалено певні аспекти феноменології самостійно-дослідницької діяльності
особистості, дозволяє стверджувати, що нині є загальновизнаним серед дослідників
(В. Буряк, М. Князян, В. Козаков, М. Нікандров, П. Підкасистий, О. Савченко,
С. Сисоєва та ін.) той факт, що самостійно-дослідницька діяльність є вагомим
чинником підвищення ефективності підготовки педагога. Вже навіть на рівні
фундаментальних педагогічних досліджень (В. Грубінко, В. Мищенко,
Н. Сидорчук) визначено стратегію розгортання самостійної роботи студентів ВНЗ в
умовах модульного навчання – ресурсу становлення майбутнього педагога81
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дослідника. Науковці (О. Мороз, В. Сластьонін, Н. Філіпенко) довели, з одного
боку, сегменти пріоритетності процесу підготовки студентів до самостійної роботи
в цілому (створення позитивної мотивації через пояснення домінуючої ролі цього
виду діяльності у становленні конкурентоздатного фахівця; оволодіння
технологією самостійної роботи на лекціях, семінарсько-практичних заняттях
тощо; впровадження обґрунтованих норм часу на самостійне виконання завдань), а
з іншого, – потужність саме самостійних робіт дослідницького характеру з-поміж
інших (за зразком, конструктивно-варіативних, евристичних) у формуванні творчої
особистості педагога.
Намагаючись розширити наукове уявлення про професійну підготовку
студентів до успішної дослідницької діяльності, деякі науковці, акцентуючи увагу
на виключному значенні у цьому ракурсі саме самостійно-пізнавальної роботи
майбутніх фахівців, доходять, зокрема, таких узагальнень: 1) самостійність є
важливою особистісно-професійною якістю, оскільки лише на основі переконань
приймаються особистістю самостійні рішення; передумовами самостійності (за Н.
Дідусь) слід уважати оволодіння узагальненими способами діяльності задля
прийняття рішення, розвиток позитивно-активного ставлення особистості до
самостійних дій та стимулювання їх потреби в таких діях; 2) враховуючи
своєрідність професійної діяльності саме вихователя дошкільного навчального
закладу, деякими дослідниками (зокрема, Д. Бенера) стверджується, що найвищим
щаблем самостійної роботи майбутнього вихователя слід розцінювати його
дослідницько-творчу діяльність (йдеться про такі показники, як сміливість у
висловленні ідей та прийнятті неординарних рішень, незалежність та критичність
мислення тощо). Аспектний аналіз категорій «пізнавальна самостійність» у
контексті організації самостійної навчальної діяльності дозволив деяким
дослідникам (зокрема, О. Малихіну) довести беззаперечну роль самостійності як
риси особистості, як умови розумової діяльності студента, як способу мислення й
діяльності майбутнього спеціаліста, а також аргументувати, що пізнавальна
активність супроводжує будь-яку самостійну дію.
Отже, дбаючи про випереджувальний розвиток здатності майбутніх
вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічних інновацій, доречно
забезпечувати прицільний вплив на креативність студентів, використовуючи більш
повно ресурси, зокрема, їх науково-дослідницької діяльності.
Література:
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ДІТЬМИ ДЕВІАНТНОЇ
ПОВЕДІНКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Ольга Морошан
магістрантка кафедра соціальної роботи та фізичної культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Проблема відхилень у поведінці школярів - одна з актуальних соціальнопедагогічних проблем. Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні девіантну
поведінку неповнолітніх розглядають як свідчення недоліків у виховній сфері,
складної соціально-економічної ситуації в країні. А сукупність фактів
антигромадської поведінки і правопорушень підлітків на певній території – як
серйозний показник недоліків проведеної профілактичної та виховної роботи.
Метою дослідження являється теоретичне обґрунтування системи соціальнопедагогічного впливу на дітей з проявами девіантної поведінки у діяльності
загальноосвітньої школи.
Завданням нашої статті є короткий аналіз аспектів девіантної поведінки у
соціально-педагогічному вимірі.
Організація ранньої профілактики девіантної поведінки підлітків передбачає
комплексне осмислення поняття «девіантна поведінка».
Дослідження теоретичних джерел і накопиченого досвіду профілактики
девіантної поведінки підлітків дозволяє визначити зміст девіантної поведінки і
виробити науково-педагогічну концепцію, яка є теоретичною основою
комплексного і системного підходів в організації профілактики девіантної
поведінки, включаючи психолого-педагогічну методику його виявлення,
технологію і системо-утворюючі напрями вдосконалення профілактики. Девіантна
поведінка в короткому словнику сучасних понять і термінів визначається як
відхилення від норми поведінки, розвитку.
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Девіантна

поведінка-це

вчинки,

дії,

які

не

відповідають

офіційно

встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам і
очікуванням; соціальні явища, що виражаються у відносно масових і стійких
формах людської діяльності, які не відповідають встановленим в суспільстві
критеріями поведінки.
Проблема девіантної поведінки розглядалася різними школами і напрямами
досліджень в рамках таких базових понять, як: «поведінка, що відхиляється»,
«деликвентну поведінку», «асоціальна поведінка важких підлітків», «педагогічно
запущені діти» і ряд інших [2].
У психологічному словнику поняття: «поведінка, що відхиляється»
визначається як система вчинків або окремі вчинки, що суперечать прийнятим у
суспільстві правовим і моральним нормам.
Розробка сучасної моделі соціально-педагогічної діяльності загальноосвітніх
шкіл як основних соціальних інститутів забезпечують педагогічну спрямованість в
системі профілактики девіантної поведінки підлітків, передбачає початкове
визначення ключових концептуальних положень цієї діяльності, встановлення
основних складових її елементів і виявлення перспективних напрямків розвитку.
Надання психолого-педагогічної та соціально-педагогічної підтримки дітям
допомагають в боротьбі з наслідками негативних факторів середовища, в
забезпеченні нормальних умов розвитку та соціалізації. Вони також сприяють
ранній профілактиці девіантної поведінки підлітків та знижують число
правопорушень в суспільстві в цілому [4, с. 97].
Особистість є сукупність різних соціальних ролей, які для неї призначають
різноманітні державні і громадські соціальні інститути: освітні, культурні,
дозвільні, трудові, сім’я, засоби масової інформації, армія, театри та ін.
У процесі придбання і засвоєння соціального досвіду людства особистість
включається в процес спілкування і відносин з оточуючими людьми, явищами,
речами, розвиває певну діяльність. Умови життя в соціумі допомагають розвитку
задатків людини, є об’єктивною передумовою успішного розвитку особистості.
В умовах життєдіяльності людей особливу роль відіграє педагогічна
доцільність цієї діяльності; вона інтенсивно розвиває і збагачує природні задатки,
схильності, здібності, формує суспільну спрямованість особистості і соціально
значущі якості: колективізм, працьовитість, відповідальність, є фактором
морального виховання і забезпечує профілактику девіантної поведінки підлітків [4,
с. 98].
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Розуміння формування особистості як цілісного процесу в усій сукупності
об'єктивних соціальних умов визначає інтегративний підхід до організації
соціально-педагогічної діяльності та спілкування в загальноосвітній школі, які
забезпечують профілактику девіантної поведінки.
Встановлено, що підлітки, які не відвідують загальноосвітню школу, в
більшій мірі схильні до впливу вулиці, оскільки вирвані з нормальною підліткового
віку системи відносин. Навчальна діяльність протягом всього періоду загального
шкільної освіти і її продовження в системі додаткової освіти істотно впливає на
життєдіяльність дітей і підлітків, надаючи на них позитивний вплив [3, с. 64].
Ефективність соціально-педагогічної діяльності загальноосвітньої школи з
профілактики девіантної поведінки безпосередньо залежить від наявності дієвого
механізму педагогічного регулювання соціальної взаємодії підлітка з соціальним
середовищем, здійснення якого передбачає такі напрями:
1) вивчення конкретних умов соціального оточення в мікрорайоні, а також
соціального замовлення дітей і їх батьків;
2) включення підлітка в активну взаємодію з середовищем за соціально та
виховно-цінних напрямками;
3) підключення батьків до вирішення проблем взаємодії підлітка з соціумом,
організація спільної діяльності дітей і дорослих;
4) управління громадською думкою, організація впливу на підлітка через
групи і колективи, включення його у відносини відповідальної залежності;
5) організація профорієнтаційної роботи серед підлітків;
6) підключення фахівців з корекції поведінки і органів правопорядку;
7) представництво дитячих і підліткових організацій, об'єднань в керівних
структурах мікрорайону, округу;
8) організація взаємодії всіх соціальних інститутів, що функціонують в
соціальному оточенні підлітка [3, с. 66].
Висновок. Таким чином, ефективність соціально-педагогічної діяльності
загальноосвітньої школи з профілактики девіантної поведінки в сучасних умовах
значно підвищується за рахунок організації інфраструктури додаткової освіти дітей
на базі шкіл, в якій реалізуються запити підлітків і їх батьків в змістовному
заповненні вільного часу, а також за рахунок міжвідомчого підходу.
Слід пам’ятати, що, по-перше, поведінкові проблеми надзвичайно широко
поширені. По-друге, межі відхилення досить часто важко визначити. Зміни в
суспільстві призводять до зміни норм, а отже, і видів поведінкових девіацій. Але
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самі норми і відхилення від них є невід’ємною частиною будь-якої соціальної
системи.
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Крістіна Мунтян
студентка V курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філософ.н., доц. Ярчук Г.В.
У останні два десятиріччя спостерігається переорієнтація наукових
досліджень в галузі фізичного виховання в бік єдності фізичного і духовного
розвитку як основи гармонійного і всестороннього вдосконалення студентської
молоді, формування її фізичної культури. Великий інтерес мають дослідження, в
яких було покладено початок оригінальним підходам до вивчення змісту, об’єму,
структури поняття «культура фізична», інноваційним рішенням при розробці
культурологічної концепції фізичної культури, її технології реалізації в
життєдіяльністі молоді.
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Широко обговорюються питання регламентованого змісту навчальної
програми, науково обґрунтованих методів побудови навчальних занять з
елементами фізичного тренування, принципу спадкоємності шкільних і вузівських
програм, перспективи освітньої спрямованості в розробці програм «фізична
культура» для навчальних закладів.
Демократичні зміни в житті нашого суспільства спричинили за собою великі
зміни в світогляді й ідеології, в освіті та культурі, у тому числі й у формуванні
фізичної культури студентської молоді. Аналіз положення, що склалося в процесі
фізичного виховання, висуває на перший план суперечність між
інтелектуалізацією, гуманізацією і гуманітаризацією освіти і низьким
загальнокультурним, естетичним і освітнім рівнем фізичного виховання в ВНЗ, яке
покликане формувати одну з базових культур людини – фізичну культуру особи.
Суперечність між розумінням необхідності формування культури фізичної і
недостатньо розробленою педагогічною системою реалізації цього процесу багато
в чому зумовила критичну ситуацію, характерну для сучасної системи фізичного
виховання студентської молоді.
Не випадково в цей період на сторінках центральної преси активно
обговорюються питання соціального і біологічного у фізичній культурі,
культурологічні аспекти фізичної культури, проблеми фізкультурного виховання
молоді, їх альтернативні форми організації, фізична культура в умовах
гуманітаризації освіти, конверсії засобів, методів і форм спортивного тренування в
практиці фізичного виховання, соціально-культурні аспекти фізичної культури і
здорового образу і спортивного стилю життя.
Підводячи підсумки аналізу стану проблеми формування фізичної культури
студентів, структури і зміст фізичного виховання, його організаційних форм
проведення в цілях підвищення культурологічної значимості в підготовці молодих
фахівців, цілком правомірно заключити, що в умовах гуманізації вищої освіти
необхідні якісно нові підходи до осмислення сутності фізичної культури, її впливу
на духовну сферу молодої людини.
Дана проблема полягає, перш за все, в розробці педагогічної системи
формування у студентів потреби в заняттях вільно вибраними формами фізичної
культури, обґрунтовуванні теоретичних, методологічних і організаційних
інновацій, виділенні їх змістовної сутності в аспекті освітньої і культурологічної
спрямованості. Державна політика в області вищої освіти визначає соціальне
замовлення на майбутнього фахівця і ступінь його фізичної готовності. Істотним
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недоліком змісту фізичної культури студентської молоді 80-х років є її безперечний
консерватизм, унітарність і виражена деперсоналізація (нездатність людини до
особистого самовираження у відносинах з іншими людьми). Тому на сучасному
етапі переходу ВНЗ нашої держави на багаторівневу систему освіти гостро встала
проблема пошуку нових нетрадиційних підходів, що дозволяють підвищити її
ефективність.
Закон України «Про освіту» надає широкі можливості для переосмислення
цінностей фізичної культури студентів, в новому спектрі освітлює її освітні,
виховні і оздоровчі функції. Цей закон визначає зміст фізичної культури студентів
як самостійну сферу діяльності у соціокультурному просторі, виділяючи при цьому
її освітні пріоритети.
Перед студентською молоддю сьогодні суспільством поставлена глобальна
соціально-економічна задача по інтеграції культурного вітчизняного потенціалу в
світову спільноту. Проте її реалізація під силу тільки фахівцям нової формації, що
відповідають по цілому комплексу професійних і особових якостей сучасним
вимогам. Крім глибоких професійних знань по вибраній спеціальності, такий
фахівець повинен володіти високими фізичними кондиціями і працездатністю,
особистою фізичною культурою, духовністю, неформальними лідерськими
якостями. Він повинен не боятися конкуренції, уміти ухвалювати самостійні
рішення, тобто бути творчо мислячою, активною і високоморальною особою.
Стратегія розвитку фізичної культури студентів, яка виражена в тенденції відходу
від унітарної концепції, лібералізації і послідовної гуманізації педагогічного
процесу, що намітилася сьогодні, є гарантом формування фахівця нової формації.
Структура фізичної культури студентів включає три відносно самостійних
блока: фізичне виховання, студентський спорт і активне дозвілля. Для діяльності
студентів у сфері фізичного виховання пріоритетними є освітні аспекти.
Таким чином, створюються об'єктивні передумови до подолання
однобічності і фрагментарності підготовки фахівців у ВНЗ, додання педагогічному
процесу комплексного, цілісного характеру. Об'єктивним критерієм ефективності
цього концептуального підходу є істотне скорочення термінів соціальнопсихологічної адаптації студентів до навчання у вузі, підвищення їх соціальної
активності, якісне підвищення учбово-пізнавальної продуктивності, підвищення
духовності особи кожного студента.
Студентський спорт представляє собою узагальнену категорію діяльності
студентів у формі змагання і підготовки до нього з метою досягнення граничних
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результатів у вибраній спортивній спеціалізації. Це вимагає від студента прояву
максимальних психологічних кондицій, мобілізації його резервних можливостей.
Заняття спортом виступають формою самовираження і самоутвердження
студента, визначаючи його спосіб життя, загальнокультурні і соціально значущі
пріоритети. На передній план в спорті висувається прагнення до успіху,
заохочується прагнення особи до реалізації таких можливостей в рамках певного
спортивного сценарію. Результатом пов'язаної навчальної й спортивної діяльності
студентів є формування соціально значущих якостей: соціальної активності,
самостійності, впевненості в своїх силах та також честолюбства.
У сфері активного дозвілля реалізуються, головним чином, біологічні
потреби в руховій активності, здоровому способі життя, отриманні задоволення від
занять різними формами фізичної культури. Висока варіативність вибору
студентами форми активного дозвілля схильна до сильного впливу на розвиток
культурних і соціальних чинників, взаємодіючих з біологічними запитами особи.
Трьохкомпонентна структура фізичної культури студентів визначає
специфіку виділення диференційованих цілей і педагогічних задач кожного її
структурного блоку. Проте, це не є істотною перешкодою до визначення
генеральної мети фізичної культури студентів: цілеспрямованого формування
гармонійно розвиненої, високодуховної і високоморальної особи, кваліфікованого
фахівця, що оволодів стійкими знаннями і навиками у сфері фізичної культури.
Макроструктурний підхід до аналізу структури фізичної культури студентів,
її цілей і функцій відображає її поліфункціональний характер. В сучасному
суспільстві, в основі соціально-економічної структури, якого лежить бізнес,
фізична культура студентів знаходить статус субкультури. Його суть розкривається
у виконанні біологічною, інформаційною, естетичною, комунікативною,
гедонізмом, компенсаторною і рядом інших, властивих тільки фізичній культурі,
функцій. Разом з цим вона стала виконувати неспецифічні функції соціального
інституту, що допомагає майбутньому фахівцю добре орієнтуватися в умовах
ринкової кон’юнктури. Засоби фізичної культури з цією метою використовуються
для виховання у студентів управлінської готовності, прагнення до лідерства,
успіху. Заняття по фізичному вихованню будуються так, щоб забезпечити
максимальний професійно-прикладний ефект при вихованні оригінальності
мислення, наполегливості, честолюбства, інтуїції сучасної молодої людини та
соціуму в цілому.
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ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ЄДИНОГО РОЗУМІННЯ ВИЗНАЧЕНЬ
УЧНЯМИ ЗНЗ В ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Валерій Пейков
викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки і фізичної культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Сучасний етап розвитку України є досить бурхливим, швидкоплинним і
суперечливим. Події, що зараз відбуваються навколо нас є вагомими факторами,
які не завжди однозначно сприймаються в суспільстві. Їх можна поділити на
об’єктивні та суб’єктивні. Серед об’єктивних факторів найбільш відчутними є
бойові дії на Сході країни, політична нестабільність і економічна криза.
Суб’єктивні – це різне ставлення наших громадян до таких подій в Україні,
достатньо широкий доступ до різних інформаційних ресурсів та відносна
можливість кожного вільно висловлювати альтернативну точку зору. Зазначені
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фактори не можна вважати суто негативними чи позитивними, до того ж вони тісно
пов’язані між собою.
Саме в таких умовах зараз зростають наші діти. Це впливає на їх соціальнопсихологічний стан, формування особистих якостей, ставлення до базових
людських цінностей. Тому виховний процес в загальноосвітніх навчальних
закладах в контексті розв’язання проблем національно-патріотичного виховання
серед дітей і молоді [1, с. 1] сьогодні має бути наполегливим, послідовним і в той
же час достатньо виваженим. Спробуємо проаналізувати, як вище зазначені
фактори впливають на учнів загальноосвітніх шкіл. Далі розберемо, яким чином
діяти педагогам у випадках, коли виявляється, що судження чи настрої молодих
людей не співпадають з бажаним с точки зору формування свідомості майбутнього
громадянина – патріота своєї країни.
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій дозволяють будь якому
громадянину бути вільним у пошуку джерел інформації. У молодого покоління в
цьому напрямку більше можливостей, але тут спостерігається й своєрідний підхід.
Обмеженість пріоритетних тем в плані використання світової мережі Інтернет у
переважної більшості підлітків стає нормою в досить юному віці. Характерною
серед молоді є вибірковість інтересів, небажання читати друковані засоби масової
інформації, дивитись новини і програми соціально-політичного змісту. Це є
великою проблемою, тому, що значно звужує світогляд, знижує межу чутливості
до важливих процесів та внутрішню готовність реагувати.
Події, що відбуваються у нас останній час, сприймаються суспільством
досить важко. Труднощі не завжди, і не всіх мобілізують. Тому ставлення до їх
чинників у великої кількості громадян є суто прагматичним і не завжди
співвідноситься з державницькою позицією чи з ідеологічними установками. Що
стосується дітей і підлітків, то вони в більшій мірі залежні від суб’єктивної думки
свого найближчого оточення, переважно в особах батьків, і кола спілкування,
наприклад, друзів. Таким чином процес виховного впливу педагогів на свідомість
учнів в стінах навчального закладу постійно накладається на вже існуючі або
первинно сформовані уявлення.
Національно-патріотичне виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
як правило реалізується в формі групових занять і заходів або колективної
діяльності [2, с. 11]. Педагог не має можливості підлаштовуватись під кожну
особистість та окремо зважати на її думки і погляди. Зрозуміло, що індивідуальне
спілкування з таких питань не зовсім доречне, тому, що воно буде виглядати як
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відверте нав’язування учню інших переконань. Тому треба зробити так, щоб
дитина не відчувала персонального тиску на себе, була в оточені своїх однолітків,
але водночас усвідомлювала, що з запропонованих питань висновки робить сама.
Так чи інакше відповідна робота проводиться з учнями на протязі всього
періоду їх навчання в школі. Достатньо вагомим фактором є вік. Очевидно, що від
вікової категорії дітей, тобто від їх здатності адекватно сприймати інформацію
залежить тематика і глибина питань, яких має торкатись педагог, та спосіб
донесення предмету обговорення. Ще одна з ключових умов будь якого
спілкування з підлітками, виконання практичних завдань або демонстрації фото та
відеоматеріалів є обмеження, що не допускають травмування психіки чи
неоднозначного, викривленого сприйняття реальності.
Досвід практичної роботи з дітьми і молоддю в цьому напрямку показує, що
вихователю одразу складно зацікавити і об’єднати всіх єдиним баченням.
Спостерігається багато розбіжностей у судженнях. Достатньо поширено небажання
оприлюднювати свою позицію. Також можуть бути і інші крайнощі у вигляді
наполегливих спроб довести особисті, доречи, не завжди правильні погляди. В
таких випадках є ризик взагалі втратити контроль над ситуацією та не досягнути
мети виховного заходу.
Наприклад, досить поширеною зараз серед молоді, особливо в нашому
південно-східному регіоні, є думка: навіщо треба щось таке дуже велике, не
достатньо сформоване і суперечливе, як Україна захищати із зброєю, ризикувати
власним здоров’ям і життям? Висловлюється і така позиція, що проблеми
трапляються, або бойові дії відбуваються дуже далеко, тому їм це байдуже. Певна
кількість старшокласників наших шкіл, та навіть деякі студенти вищих навчальних
закладів не розуміють сутність і не розрізняють понять «країна» і «держава».
Розповсюдженим та дуже шкідливим є зараз міркування про наявність примусу іти
на захист не країни, а саме перших посадових осіб, що наділені владними
повноваженнями. Достатньо багато й таких, хто взагалі не бачить себе в
майбутньому як учасника становленні і розвитку України. Такі речі не мають бути
обійдені увагою вихователів. На це обов’язково треба реагувати, щоб не допустити
у молоді зміцнення викривленого розуміння важливих для їх подальшого життя
понять.
З чого бажано починати процес виховання? Досягнення ефективного впливу
послідовної і спрямованої дії можливе лише, коли у аудиторії, з якої працює
педагог, є спільне, єдине для всіх розуміння базових визначень та принципів, що
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відповідають її вікової категорії. Тобто для того, щоб уникнути в ході подальшої
виховної роботи з дітьми багатьох імовірних (некоректних, наївних, зайвих) питань
і непорозумінь, треба почати з основ. Бажано знайти та окреслити для всіх такі
первинні речі, які б не викликали заперечень ні у кого – своєрідну точку відліку
або щось на кшталт загального знаменника. У більшості випадків, особливо, якщо
це відбувається в режимі невимушеного спілкування, учні самі приходять до
висновку і висловлюють думки, які дуже близькі до прийнятних істин та
загальнолюдських цінностей.
Щоб учні змогли уявити себе сутність поняття «патріотизм», так би мовити,
«на пальцях» не обов’язково торкатись високих категорій [3, с. 16]. Можна взяти
для прикладу те, що дітям ближче і зрозуміліше. Достатньо буде запитати про їх
родини. Частіше за все стосунки в середині сім’ї є міцними, де панує злагода і
спільність поглядів. Навіть, якщо відповідь не буде висловлена всіма учнями, їх
думки будуть схожими. Це цілком природно і не викликає заперечень. Далі від
вихователя може бути питання про наявність відмінностей між різними родинами.
В ході роздумів та обміну думок з’ясується, що розбіжностей достатньо багато –
стиль життя, особливості спілкування, майновий стан, приналежність
авторитетності, плани на майбутнє, сімейні традиції, інтереси і захоплення її
членів. Якщо піти далі, то майже всі діти будуть згодні з природністю бажання
кожної родини захистити ті устої, які в неї панують, від зовнішнього впливу та
нав’язування сторонніми особами інших принципів існування.
Саме цей приклад – невеличка родинна спільнота є моделлю великої
держави із своїм власним простором і майном – територією (для країни), членами
сім’ї (громадянами), що самі приймають внутрішні правила, за якими вони живуть
(конституцією), навіть якщо вони і не формалізовані у вигляді окремого
письмового документу. Така наочність фактично дасть змогу дітям зрозуміти що
таке «державний суверенітет», тобто, можливість самостійно визначати
прийнятний і зручний порядок існування саме для себе і своїх рідних.
Доречним був би й розвиток цього напрямку, коли педагог пропонує вийти
за межи умовної площини і торкнутись питань практичних, наприклад, безпеки
родини і помешкання. Без особливих зусиль кожний учень згадає, що їх двір
огороджений парканом для обмеження доступу непрошених гостей, можливо й
собака десь лякає чужих. Якщо це квартира, то вона зачиняється на кілька замків, у
деяких є грати на вікнах чи сигналізація від грабіжників, а хтось
відеоспостереження облаштував і навіть договір з охоронною фірмою уклав.
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Гарантовано – всі юні підопічні вихователя не будуть заперечувати, що справа
відстоювання недоторканості осіб і майна родини є спільною. Кожний член сім’ї
робить тут свій посильний внесок, і завжди налаштовує себе на фізичний захист
власного простору. Далі аналогії з всією країною, необхідністю бути готовим дати
відсіч можливим недружнім діям ззовні прийдуть на думку дітям майже без
додаткових натяків.
Таким чином вихователь може достатньо показово пояснити мету і завдання
таких категорій як «незалежність», «територіальна цілісність», «обов’язок стати на
захист» що присутні не тільки в законодавстві України, але й в уявленні її
громадян – справжніх патріотів. Єдине, що треба зробити саме на цьому
первинному етапі формування визначень, дати зрозуміти дітям, що поняття
«патріотизм» має кілька рівнів. Перший – на рівні родини був розкритий. Далі
може бути окреслена сутність регіонального патріотизму. Це коли людина дбає і
робить внесок в розвиток громади міста чи села, небайдужій до долі рідного краю
або свого району і області. Патріотизм на рівні держави має свої особливості. Тут є
історична і культурна основа, що прищеплюється з дитинства. Певні риси
пояснюються ментальними і національними відмінностями від інших. Учням
старшого віку вже має бути відоме поняття «нація» як політична спільнота
громадян певної держави, яка об’єднана прагненням її зберігати і зміцнювати.
Процес національно-патріотичного виховання фактично не має якогось
окресленого завершення. Навіть, якщо серед учнів навчального закладу воно
успішне і досягає бажаних результатів, потрібен поступовий, послідовний вплив
або допомога задля усвідомлення ними необхідності бути рішучими та
наполегливими. Ключовим в цієї справі є намагання пояснити дітям і молоді, що
найвищою формою прояву патріотизму є патріотична діяльність. Саме їх щоденна
праця, практичній внесок, громадянська відповідальність забезпечать їм гідне
майбутнє коли у їх власному домі, в своєму населеному пункті, в улюбленому
регіоні та в цілому у власній країні жити було цікаво, комфортно і спокійно.
Література:
1. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 2020 роки. Затверджено Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015.
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ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ
ВІТЧИЗНЯНОГО ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА: ДЕЯКІ ТРАДИЦІЇ ТА
ІННОВАЦІЇ
Ігор Перегняк
аспірант кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
В умовах сьогодення особливої актуальності набуває правова підготовка
саме молодшого персоналу Державної прикордонної служби України, це
обумовлено низкою обставин. Зокрема, у зв’язку із реформуванням прикордонного
відомства у правоохоронний орган спеціального призначення та переходом його на
контрактну основу нагальною потребою стала належна правова підготовка даної
категорії персоналу. До того ж, ураховуючи регіональну своєрідність Українського
Подунав’я,
пов’язана
із
транскордонними
особливостями,
кожен
військовослужбовець повинен вміти складати процесуальні документи у разі
адміністративного затримання та користуватись повноваженнями наданими йому
державою під час виконання ним обов’язків з охорони кордону. Відтак,
актуалізуються ті аспекти підготовки контрактника, що спрямовані на підтримання
і вдосконалення не лише необхідного рівня його кваліфікації, а й набуття знань і
навичок для виконання завдань у межах компетенції в частині провадження у
справах про адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством
віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, тримання
правопорушників, їх примусового повернення, видворення, реадмісії та роботи з
шукачами захисту [1, с. 1].
Зазначимо, що усі необхідні знання військовослужбовець за контрактом
може отримати при набутті базової військової освіти у навчальних закладах
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Державної прикордонної служби України – Навчальному центрі ДПСУ (м.
Оршанець Черкаської області), Кінологічному навчальному центрі (м. Великі
Мости Львівської області) та Навчально-тренувальному загоні морської охорони
(м. Ізмаїл Одеської області). Не менш суттєво, як стверджують науковці, і те, що
військовослужбовець – контрактник може набувати і вдосконалювати вище
окреслений сегмент професійної компетентності впродовж своєї служби під час
поточної, самостійної, дистанційної підготовки [2, с. 1].
Водночас, як засвідчує практика, ще й досі неоціненним є такий ресурс, як
педагогічно вмотивоване запровадження інновацій. Схарактеризуємо більш
докладно один із інноваційних підходів навчання у Державній прикордонній
службі України – систему мультиплікації. Підкреслимо, що у відомстві вона є
однією із складових системи професійної підготовки особового складу. Основними
завданнями системи мультиплікації розцінюється вдосконалення теоретичної та
практичної підготовки персоналу підрозділів органів Держприкордонслужби без
відриву його від служб, шляхом проведення дистанційних курсів. У нашому
досвіді провідною метою проведення курсу мультиплікації виступала системна
підготовка мультиплікаторів до їх самостійної роботи у якості керівника заняття, а
саме: самостійного проведення занять з персоналом за визначеним напрямком,
вміння систематизувати базову фахову інформацію через створення презентацій,
узагальнення предметного матеріалу тощо.
Мультиплікатор (від лат. multiplicare – множити, примножувати) – фахівець
підрозділу органу Держприкордонслужби, який пройшов відповідно методичну та
предметну підготовку за програмою курсу мультиплікації за певним напрямком
підготовки (у навчальному закладі або органі Держприкордонслужби) та реалізує
програмну стратегію серед персоналу підрозділу органу Держприкордонслужби.
Отже, курс мультиплікації - це серія навчальних занять за відповідною програмою,
в ході якого персонал підрозділів органів Держприкордонслужби отримує
необхідні знання та практичні навики з методичної та предметної підготовки за
певним напрямом. Доречно, як засвідчують дослідники курс мультиплікації
проводиться у формі семінару або практичного заняття у вигляді рольової
(ділової) гри, рішення ситуаційних задач, тренінгів [4, с. 1].
Правову підготовку прикордонників, як представників правоохоронного
відомства, враховуючи думку О. Скакун [6, с. 219], ми розуміємо як систему
отримання правових знань, умінь і навичок з метою набуття високого рівня
правової свідомості особи, її можливості впливати на правову культуру
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суспільства, завдяки практичній юридичній діяльності у відповідності із законом і
деонтологічними вимогами. Ми поділяємо усталену позицію науковців і до
структури правової підготовки військовослужбовців за контрактом відносимо:
правову освіченість – професійне знання законодавства, у тому числі стосовно
діяльності прикордонного відомства; поважне ставлення до права – переконаність
у його необхідності, у соціальній корисності законів і підзаконних актів, у
правильності і справедливості правових норм; звичка дотримуватися законів і
службових розпоряджень; уміння професійно користуватися правовим
інструментарієм; виявляти активність під час виконання службових обов’язків.
Постає питання такого змісту: Чому важлива підготовка в окресленому
ракурсі саме військовослужбовців за контрактом?
Ми це пов’язуємо, насамперед, із тим, що військовослужбовці за контрактом
виконують безпосередньо завдання з охорони державного кордону; відтак саме ця
категорія повинна стати ключовою у правовій підготовці. В залежності від
правової компетентності кожного контрактника залежить загальний успіх
відомства та безпека країни у цілому.
Принагідно зазначимо, що над обґрунтуванням теоретичних і методичних
аспектів правового виховання у Збройних Силах та інших військових формуваннях
України працюють такі вчені, як В. Кухар, В. Мірошниченко, В. Царенко, В. Хома
та ін. Разом з тим проблема правової підготовки військовослужбовців за
контрактом, що навчаються у навчальних закладах Державної прикордонної
служби України не була предметом окремого дослідження[5, с. 102].
У нашому розумінні головним чинником у правовій підготовці задля набуття
правової здатності у службі військовослужбовців за контрактом є регіональний
аспект. Як переконує досвід, на військову службу за контрактом до Державної
прикордонної служби України, як правило, йдуть жителі прикордоння. Після
закінчення відомчих навчальних закладів всі вони потрапляють служити, у
переважній більшості, до підрозділів, що розташовані поблизу їх домівок [3].
Прикордонні традиції формувалися протягом багатьох десятиріч всіма
поколіннями прикордонників і вони об’єктивно відображують специфіку служби з
охорони державного кордону, історичні умови і обставини, в яких жили і несли
службу різні покоління прикордонників.
Значна частина традицій прикордонної служби пов’язана з особливостями
змісту та умовами служби на кордоні.
Одна із традицій, що склалась в Українському Подунав’ї – ритуал
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заступлення прикордонних нарядів та змін на службу. Наказ прикордонному
наряду доводиться на ритуальному майданчику при піднятому Державному
прапорі України причому біля барельєфу карти України. Державний прапор
України та карта України додають традиції урочистості та нагадують про
священний обов’язок прикордонника – забезпечити недоторканість державного
кордону України.
Традицією прикордонної служби, яка також підкреслює її державну
значимість є щотижневе підняття державного прапору в усіх органах та підрозділах
Державної прикордонної служби України.
Зазначимо й про давню традицію прикордонної служби – надання особливої
уваги і значення першому виходу прикордонника на кордон.
Так, керівник відділу під час віддання наказу і після повернення зі служби
вітає і поздоровляє військовослужбовця з цією значною подією в його житті. На
згадку про це молодому прикордоннику даруються фотографії, інформація
подається у засобах масової інформації, про це повідомляється його батькам і
рідним.
Зазначимо, що глибокої поваги прикордонників до населення прикордоння,
опора на місцевих жителів та постійна ефективна співпраця з ними сприяє
традиція, яка виховує довіру і повагу у прикордонників до населення, а у населення
до прикордонників.
Славною прикордонною традицією, яка примножується і сьогодні – іменні
підрозділи і кораблі, які без перебільшення слугують підтвердженням слави
захисників державних кордонів усіх поколінь.
Так, нині у складі Державної прикордонної служби України 23 іменних
підрозділи, 3 іменні кораблі та 1 катер. Під час доведення прикордонного
розрахунку оголошується прізвище героя-прикордонника, іменем якого названий
прикордонний підрозділ.
Особливе значення для кожного прикордонника має традиція вірності
зеленому кашкету (берету), успадкована від попередніх поколінь прикордонників.
Вона починає свою історію із далекого 1827 року, коли була введена форма одягу
для перших прикордонників. Зелений колір кашкету виразно відрізнявся від інших
форм одягу. Тому і невипадково прикордонна форма особливо впливає на
особистість прикордонника, виховує у нього гордість за належність до
прикордонного відомства [7, с. 1].
Зрозуміло, що із плином часу започатковуються нові традиції, але головна
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традиція, на нашу думку, є надійна охорона кордону. А для цього кожен
прикордонник має діяти виключно у правовому полі, що дозволить надійно
виконувати
завдання
з
охорони
державного
кордону.
Сучасний
військовослужбовець за контрактом (після навчання у навчальних закладах
відомства) повинен знати міжнародні договори, нормативно-правові акти України,
відомчі та міжвідомчі накази та розпорядження, і неухильно їх дотримуватись.
У зв’язку із чим проблематика правової підготовки військовослужбовців за
контрактом Держприкордонслужби України у навчальних закладах відомства
набуває особливої гостроти. Громадяни, що перетинають кордон не дивляться на
прикордонника, як на просто військовослужбовця, для них він є «обличчям»
держави. І якщо на кордоні буде все в межах законодавства, тоді спільнота дасть
високу оцінку й самій державі. Країна починається з її кордонів, а навченість
військовослужбовців за контрактом надасть змогу судити про нашу країну, як
демократичну, правову державу, де реально діє верховенство права.
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членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII (зі змінами). – [Електроний
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3. Указ Президента України «Про Положення про проходження громадянами
України військової служби в Державній прикордонній службі України» від
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року №684// Комп’ютерна інформаційно-правова система «Ліга». – [Електроний
ресурс]. – Режим доступу: www.liga.net
5. Діденко О. В. До проблеми формування та діагностики правової
компетентності військовослужбовців за контрактом Державної прикордонної
служби України / О. В. Діденко, І. В. Порхун // Збірник наукових праць
Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Людмила Прокофʼєва
викладач кафедри загальної та практичної психології
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
В умовах проведеного в Україні курсу на підвищення якості освіти
важливим аспектом оцінки професіоналізму стає не стільки знання викладачем
інноваційних технологій, скільки його готовність і вміння застосовувати на
практиці інноваційні методи навчання. На фоні трансформації освітньої парадигми,
при використанні термінології А. Моріти, актуалізується творча активність [1],
проявляється і стає необхідним інструментом інноваційний підхід в викладанні.
У сучасному інформатизованому суспільстві, що забезпечує можливість
доступу кожному студенту в глобальну мережу Інтернет, роль викладача з
простого «транслятора знань» переходить в «тлумача досвіду» і «транслятора
смислу» [5]. Викладач повинен розвивати ініціативу, творчий пошук і
самостійність студента в прийнятті рішень з установкою на співробітництво і
діалог. Сьогодні суть проблеми полягає в тому, що не завжди викладачі можуть
застосовувати в навчальному процесі інноваційні методи навчання. Це обумовлено,
на нашу думку, в основному небажанням витрачати додатковий час на їх
підготовку та впровадження в навчальний процес, до кінця не усвідомлюючи
користь від цього і ефективність, що може бути пов’язано з низьким рівнем
кваліфікації, недооцінкою інноваційних переваг (при їх вмілому додаванні до
освітніх модулів) і з творчою пасивністю окремих педагогів. Причини
вищесказаного, як це часто буває, також ховаються в морально-психологічному
кліматі організації, показниками якого є ступінь згуртованості співробітників,
плинність кадрів, громадська оцінка праці та ін. Зокрема, В. І. Добриніна і
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Т. Н. Кухтевіч відмічають, що впровадженню нововведень у ВНЗ в значній мірі
перешкоджає висока конфліктність по лініях «викладач - студент» і «викладач –
викладач» [1, с. 8]. Саме тому вкрай важливо розвивати в ВНЗ інтерес
професорсько-викладацького складу до інноваційних технологій та методів
навчання, а також забезпечувати адміністративні умови та матеріальне
стимулювання для їх використання.
Під «інноваціями в освіті» розуміється процес удосконалення педагогічних
технологій, сукупності методів, прийомів і засобів навчання [4, с. 73]. Поняття
«педагогічна інновація» трактується Е. С. Рапацевічем як нововведення в
педагогічній діяльності, що змінює зміст і технології навчання і виховання, які
мають на меті підвищення їх ефективності [3, с. 198].
Г. В. Лаврентьєв і Н. Б. Лаврентьєва в даному випадку передбачають
теоретично обґрунтоване, цілеспрямоване і практико-орієнтоване нововведення,
яке здійснюється на макрорівні (призводить до зміни парадигми системи освіти),
мезорівні (змінює освітнє середовище регіону, конкретного навчального закладу,
обумовлює створення нових навчальних закладів на основі новітніх
концептуальних підходів) і макрорівні (спрямовано на формування нового змісту
окремого курсу (блоку курсів).
Під «інноваційною вищою освітою» більшість сучасних вчених [1; 2; 6 та ін.]
розуміють освіту, засновану на нових знаннях і інноваційної динаміці. На думку А.
Я. Савельєва, «інноваційна динаміка» - це логічна послідовність технологій
перетворення нових знань в технічну або соціальну реальність, перетворення
наукових знань в товар або послугу. Вчений антропоцентризм, самоврядування і
професіоналізм визначає характерними властивостями інноваційної освіти [3].
Аналіз сучасних педагогічних та психологічних досліджень дозволяє нам
виділити наступні інноваційні технології навчання:
- інтерактивні технології навчання,
- технологію проектного навчання,
- комп’ютерні технології.
Таким чином, в сучасному викладанні можна виділити інноваційні
технології (і методи) як із застосуванням технічних засобів, так і без них. Дійсно, в
умовах загальної інформатизації та обраного курсу на побудову «інформаційного
суспільства», коли інформація оновлюється в максимально короткі терміни і обсяг
її перевищує фізіологічні можливості освоєння, обійтися без технічної складової
процесу навчання просто неможливо. Проте більш економічними для вузу,
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ергономічними (в силу їх впливу на організм при недотриманні режиму праці і
відпочинку) для окремих користувачів (студента і викладачів) в порівнянні з
технічними засобами являються інноваційні технології, засновані на педагогічних і
психологічних нововведеннях, без застосування технічних засобів. Безумовно, на
початковому етапі розвитку інноваційного підходу, при низькій готовності
економіки до створення інформаційного суспільства, вони, по суті, повинні мати
пріоритет.
О. М. Пєхота [5] в своїх дослідженнях акцентує увагу на тому, що при виборі
навчальних інноваційних технологій, методів і визначенні їх доцільності потрібно
орієнтуватися на цілі та ідеї навчання, способи їх постановки через зміст,
структуру і навчальну діяльність, матеріально-технічне та методичне забезпечення
процесу навчання, на критерії його раціональності, інтенсивності і ефективності,
специфіку викладання навчальних (зокрема, психологічних) дисциплін. Велике
значення мають активні методи навчання, при інноваційному підході стимулюючі
ініціативність студентів в навчальному процесі, на противагу традиційному, де їх
роль пасивна. Еволюція цього терміна проявляється за такими близьким за своєю
суттю поняттям, як «активне соціально-психологічне навчання» [1], «інтенсивні
методи навчання» [3], «інтерактивні методи навчання» [6], «інноваційне навчання»
[2] та ін.
Інноваційні методи навчання засновані на використанні останніх досягнень
науки та інформаційних технологій в освіті та сприяють підвищенню якості освіти
шляхом розвитку у студентів творчих здібностей і самостійності. До них можна
віднести, насамперед, такі методи як проблемне і проектоване навчання,
дослідницькі методи, тренінгові форми, що передбачають актуалізацію і розвиток
наявного потенціалу.
Досить багатий досвід розробки та впровадження інноваційних освітніх
технологій накопичений в Народній українській академії (НУА) за 24 роки
експериментальної діяльності по формуванню оригінальної моделі інноваційної
освіти [1; 3; 5].
Колективу НУА вдалося розробити і реалізувати ідеологію і практику
сучасних педагогічних технологій.
Деякі, на наш погляд, можна успішно
впровадити і в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, а саме:
- викликати у студентів стійку зовнішню і внутрішню
мотивацію до
навчальної діяльності;
- вчити діалогично, тобто у співпраці з студентами;
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- вчити діагностично, постійно спостерігаючи за навчальною діяльністю
студентів, спрямовуючи і підтримуючи їх, якщо буде потреба;
- забезпечити варіативність навчальних дисциплін, з урахуванням різних
категорій студентів, щоб була можливість переформувати структуру їх мотивацію
до навчання (або пізнавальний інтерес);
- розвивати здатність до рефлексії;
- стимулювати креативність і творчість студентів;
- сприяти формуванню суб’єктності кожного студента, розвитку його
самостійності і відповідальності щодо пізнавальної діяльності.
Отже, на наш погляд, вкрай необхідно створювати умови для реалізації
інноваційних освітніх проектів, програм і впровадження їх результатів в практику.
Це вимагає випереджаючої професійної освіти, перенесення акценту з підготовки
вузькопрофільних фахівців на багатостороннє особистісно-орієнтоване навчання на
основі інноваційного підходу, який по суті своїй є синергетичним. Велика роль при
цьому відводиться підвищенню якості освіти через використання інноваційних
методів і технологій навчання. Найбільший ефект для студентів може бути
досягнутий при їх комплексному і систематичному використанні в освітньому
процесі.
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ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ
ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ
Сергій Савчук
к.фіз.вих., доцент кафедри фізичного виховання,
Луцький національний технічний університет
Володимир Ковальчук
к.пед.н., доцент кафедри фізичного виховання,
Луцький національний технічний університет
Гирьовий спорт є простим, доступним і в той же час ефективним засобом
фізичного виховання, який навчає життєво важливим навичкам та вмінням для
зміцнення м’язів спини, профілактики сколіозу, підтримки здоров’я студентів.
Молоді люди, які не мають достатніх теоретичних знань, не прикладають
достатньо зусиль для вивчення і вдосконалення техніки рухів, прагнуть
якнайскоріше досягти високих спортивних результатів і нехтують принципами
поступового підвищення навантажень, оптимізації співвідношення об’єму та
інтенсивності навантаження [1, с. 1]. Навіть у багатьох висококваліфікованих
спортсменів трапляються помилки при виконанні класичних вправ, що можуть
призвести до травм [2, с. 2].
Деякі молоді спортсмени надмірно використовують фармакологічні засоби
як для стимуляції м’язової діяльності, так і для швидкого відновлення організму.
Такий шлях, дійсно, може за короткий час призвести до значних результатів. Проте
опорно-руховий апарат не завжди встигає підготуватися до підвищених вимог для
досягнення високої мети за короткий термін [7, с. 8].
Мета дослідження – вивчити шляхи попередження травматизму на прикладі
окремого елементу техніки вправи «поштовх» – статичної пози гирьовика перед
черговим виштовхуванням двох гирь вгору.
Заняття фізичними вправами разом з різноманітними позитивними діями
часто супроводжуються різними захворюваннями та травмами. З таким
положенням ніколи не слід миритися, оскільки воно погрожує здоров’ю та
суперечить одному з головних принципів вітчизняної системи фізичного виховання
– принципу оздоровчої спрямованості [3, с. 21].
Правильне початкове положення служить одною з важливих передумов
ефективного виконання подальших рухів [10, с. 89]. Стартове положення в
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науковій літературі називають станом «оперативного спокою», в якому, без
зовнішніх рухів завдяки концентрації втілюється цілеспрямована готовність до дії.
У нашій статті ми наводемо тільки критерії, які стосуються вихідного положення
перед черговим виштовхуванням. Розташування дужок гирь на подушках великих
пальців, установка ліктів на гребенях клубових кісток при випрямлених ногах і
максимально розслаблених м’язах рук, знижують надмірну дію сил ваги та
моментів цих сил в суглобах, а також підвищують економічність рухових дій [4,
с. 201]. Як правило, спортсмени, які не надають належної уваги розвиткові
гнучкості й необхідної рухливості в суглобах, не досягають значних результатів.
Надмірне напруження чотириголових м’язів стегна і згиначів тулуба, важкість
дихання при нераціональній позі початкового положення перед черговим
виштовхуванням обмежують можливості спортсмена. Цьому є теоретичне
обґрунтовування [5, с. 89-90].
Спортивній науці відомо, що максимум фізичного ефекту забезпечується
лише за умови оптимальних рівнів напруження м’язів. Це пояснюється тим, що
рівні їх активності співзалежні. Тому надмірне підвищення рівня активності будьякого м’яза призводить до падіння активності інших і зниження загального ефекту
рухових дій [9, с. 62].
Ми порівняли дію сили ваги гирі та сукупну силу ваги голови та тулуба у
гирьовиків-початківців в початковому положенні перед черговим виштовхуванням.
Аналізуючи вихідне положення вправи гирьового спорту «поштовх», яку виконує
гирьовик-початківець показує, що лінія проекції сили ваги гир проходить донизу
через кульшовий суглоб і далі за колінним суглобом на опору. Розглядаючи дію
моменту сили ваги гир щодо суглобів, що вихідне положення є нераціональним,
так як в кульшових суглобах дія моменту сили ваги гир рівна нулю, оскільки плече
цієї сили рівно нулю, а в колінних суглобах цей момент сили згинає ноги
спортсмена. Сукупна сила ваги тулуба та голови створює перекидний момент у
кульшовому суглобі й згинальний момент у колінному суглобі. Для збереження
рівноваги спортсмен вимушений постійно напружувати м’язи-згиначі спини і
чотириголові м’язи стегна [4, с. 271].
Новачки інстинктивно починають згинати спину і нахиляти голову впередвниз, приймаючи таку позу, при якій максимально зближуються лінії проекції сил
ваги гир і сукупної сили ваги тулуба у голови, зменшуючи дії моментів цих сил.
Невміння розслабляти дельтоподібні і трапецієподібні м’язи не дозволяє їм
встановлювати лікті на гребені клубових кісток.
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Тому у гирьовиків-початківців спостерігається надмірне згинання спини і ніг
у колінах. Звідси з’являються надмірні напруження в спині та у колінних суглобах,
що може призвести до травм. У кульшовому суглобі виконується умова рівноваги,
як на простих гойдалках. Оскільки лінія проекції сили ваги гир проходить перед
кульшовим суглобом, то момент сили дорівнює добутку сили ваги гир на плече цієї
сили. Цей момент сили прагне нахилити тулуб вперед або розігнути руки. Лінія
проекції сукупної сили ваги тулуба та голови, проходячи поза кульшовим
суглобом, створює такий момент сили, який прагне нахилити тулуб назад. Іншими
словами спортсмени згинають і нахиляють тулуб назад не тому, що на нього діє
сила ваги гир, а щоб плече дії сукупної сили ваги тулуба й голови стало таким,
коли настає рівновага дії пари сил [6, с. 113].
Рівновага у колінних суглобах також досягається рівновагою пари сил – сили
ваги гир, проекція якої проходить перед колінними суглобами, спрямована у бік
розгинання, та сукупної сили ваги тулуба та голови, проекція якої проходить за
колінними суглобами й спрямована у бік згинання ніг у цих суглобах. При рівності
моментів цієї пари сил знижується напруження чотириголових м’язів стегна, а у
разі, коли розгинальний момент сили ваги гир перевищує момент сили згинання ніг
у колінному суглобі, відбувається їх повне розслаблення [8, с. 135].
Провівши дослідження, ми зробили такі висновки:
1. Вирішення проблеми попередження травматизму в гирьовому спорті
полягає у вдосконаленні техніки і методики тренування гирьовиків.
2. Профілактика різних перенапружень хребта, травм колінних суглобів,
розтягувань сухожиль і м’язів на всіх етапах підготовки проводиться шляхом
раціональної компенсації дій сил ваги і оптимального чергування процесів
напруження і розслаблення м’язових груп, що працюють у рухових діях при
виконанні вправ гирьового спорту.
Перспективи подальших досліджень полягають вивченні профілактичних
заходів для студентів під час занять атлетичною гімнастикою.
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН
Віталій Сілаєв
студент V курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філософ.н., доц. Ярчук Г.В.
Незважаючи на заходи щодо пропаганди та формування здорового способу
життя, які вживаються з боку державних і громадських структур, на сьогодні в
Україні значних позитивних зрушень у покращенні фізичної, духовної, психічної,
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соціальної складових здоров’я населення не відбувається. Фізична культура і спорт
– дієві засоби для виховання всебічно гармонійного розвитку особистості, які
поєднують у собі освітню, оздоровчу, виховну та інші ланки. Зв’язок розумового
виховання з фізичною культурою і спортом – багатосторонній. На заняттях
фізичними вправами набуваються знання про раціональний спосіб виконання
рухових дій, застосування їх у тому чи іншому виді діяльності. Заняття фізичною
культурою і спортом допомагають розвитку пам’яті, особливо рухової та зорової,
удосконаленню уваги, її точності та якості. Дослідження проведено на основі
аналізу наукових джерел [1; 2] та нормативних документів, джерел державної
статистичної звітності, із застосуванням формально-логічного, системнофункціонального, порівняльно-правового та інших загальних та спеціальних
наукових методів. Питання взаємозв’язку здоров’я людини і регулярних занять
фізичною культурою і спортом досліджували вітчизняні науковці М. М. Булатова,
М. В. Дутчак, В. М. Платонов, Л. В. Волков, Ю. П. Мічуда, А. В. Цьось,
Б. М. Шиян та ін.
Здоров’я – це гармонійна єдність фізичних, психічних і професійних функцій
людини, що сприяє оптимальній реалізації її можливостей у різних видах
трудового і суспільного життя. Абсолютно чітко вимальовується і кореляційний
взаємозв’язок між станом здоров’я, здоровим способом життя і здоровим стилем
життя. Наші предки жили в тісному контакті з природою і працювали синхронно з
природними ритмами – вставали з уранішньою і засинали з вечірньою зорею.
Природно, що кожна пора року диктувала свій трудовий настрій, свій ритм життя.
Людина, займаючись важкою фізичною працею, добре усвідомлювала, що вона
сама повинна турбуватися про відновлення свого здоров’я. Людина стала
споживачем, а не виробником свого здоров’я.
Результати досліджень здоров’я людини та чинників, що впливають на його
стан, показують, що здоров’я людини залежить від:
- стану медицини - на 10%;
- впливу екологічних чинників - на 20-25%;
- генетичних чинників - на 20%;
- умов і способу життя - на 50%.
Одним із найважливіших напрямів державної політики в Україні є створення
умов для забезпечення здоров’я громадян, про що свідчать програми:
а) Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки;
б) Національна доктрина розвитку фізичної культури та спорту; в) Державна
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програма розвитку фізичної культури та спорту на 2007-2011 роки та ін. Після
закінчення терміну дії вищезазначених програм Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 828-р затверджено Концепцію
Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2012-2016 роки, до якої, у тому числі, були включені питання програми
«Здоров’я нації». Необхідність прийняття цих документів зумовлено стійкою
тенденцією до зниження рівня здоров’я різних верств населення, що
спостерігається останніми роками. Особливо гостра ситуація з погіршенням стану
здоров’я серед учнівської молоді. Так, захворюваність, що пов’язана з порушенням
постави, зросла у 1,5 раза, захворюваність шлунково-кишкового тракту – у 1,4 раза,
захворюваність ендокринної системи – у 2,6 раза. За оцінками фахівців, зростання
рівня захворюваності учнівської молоді безпосередньо пов’язано зі зниженням їх
рухової активності, що спричинена передусім недостатньою реалізацією
комплексного підходу до організації системи фізичного виховання школярів, яка
повинна об’єднувати в єдину систему урочну форму навчання та всі позаурочні
фізкультурно-оздоровчі й спортивно-масові заняття учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
В Україні набуває поширення міжнародний рух «Спорт для всіх», який
розглядає фізкультурні заняття як невід’ємне право кожного громадянина,
незалежно від етнічних, вікових, статевих відмінностей, соціального статусу і
можливостей. Це нове досягнення світового суспільства, яке має прихильників у
багатьох країнах, спрямоване на зміцнення здоров’я і розвиток фізичної
підготовленості населення за допомогою спортивних та рекреаційних видів
оздоровчої рухової активності. Постановою Кабінету Міністрів України від 18
січня 2003 р. № 49 в країні розпочалося утворення Всеукраїнського, обласних,
районних та міських центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Оптимальним режимом рухової активності дорослої людини, на думку науковців
(М. Амосов, Т. Круцевич, О. Куц та ін.), вважається 6-10 годин на тиждень.
Сучасні умови функціонування оздоровчих клубів надають в основному платні
послуги, які не для всіх є доступними і не завжди дають змогу досягти
раціональних обсягів рухової активності. Вивчення можливостей поєднання
спеціально організованих (колективних) та самостійних (індивідуальних) видів
оздоровчої рухової активності в діяльності центрів фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» є актуальним сьогодні.
В останні роки в Україні здійснюються заходи, спрямовані на формування та
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вдосконалення сфери фізичної культури і спорту. Державна програма розвитку
фізичної культури і спорту та Цільова комплексна програма «Фізичне виховання –
здоров’я нації», які реалізувались наприкінці минулого та на початку нового
століття в Україні, визначили організаційно-управлінські, нормативно-правові та
інші засади її функціонування в нових соціально-економічних умовах.Складних
проблем не позбавлена й існуюча система спорту в Україні. З-поміж них
найістотнішою є низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей
до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих осіб та
удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. З
кінця 90-х рр. чисельність контингенту дітей і підлітків, залучених до регулярних
занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних секціях підприємств,
установ га організацій, скоротилися більш ніж на 300 тис. осіб [5-7]. Згортання
позашкільної роботи з молоддю негативно позначилося на стані здоров’я дітей та
підлітків, призвело до посилення антисоціальних проявів серед зазначеного
контингенту.
На сьогодні існує потреба в проведенні якісних змін у сфері фізичної
культури і спорту на основі використання сучасних підходів, об’єднання зусиль
зацікавлених організацій та широких верств населення. Особливої актуальності
набуває визначення стратегічних напрямів розвитку цієї сфери, прогнозування
перспективних процесів у ній, використання системного і програмно-цільового
підходів у розробленні та здійсненні практичних заходів. Розподіл спорту на
масовий і спорт вищих досягнень можливий за відповідного розмежування органів
управління. Виходячи з того, що головною метою будь-якої держави є здоров’я та
повноцінний розвиток нації, було б доцільно зосередити державну увагу на
розвитку саме масового спорту (що може бути предметом розгляду в подальших
публікаціях). У масовий спорт мають залучатися всі верстви населення будь-якого
віку, будь-якого соціального становища та інтересів у спорті. Виходячи з цих
положень багато країн побудували свою структуру управління спортом саме так:
масовий спорт - державний сектор; великий спорт – недержавний сектор.
Література:
1. Булатова М. Здоров’я та фізична підготовленість населення України /
М. Булатова, О. Литвин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004.
– № 1. – С. 3-9.
2. Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М. В. Дутчак. –
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К. : Олімп. л-ра, 2009. – 279 с.
3. Турка Р. Спортивно-масові заходи в системі спорт для всіх як засіб

залучення населення до систематичних занять руховою активністю / Р. Турка //
Наук. часоп. нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К., 2013. – С. 322-328.
4. Про фізичну культуру і спорт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua
5. Уманець Н. Д. Україна спортивна 2011-2012 роки. Інформаційний довідник
/ Н. Д. Уманець, З. С. Осіпова; за ред. Н. Д. Уманець. – К. : Держ. служба молоді та
спорту України, 2013. – 227 с.
6.Україна спортивна 2010-2011 роки. Інформаційний довідник /
Т. А. Федюшина, З. С. Осіпова, Л. В. Лященко; за ред. Н. Д. Уманець. – К. : Держ.
служба молоді та спорту України, 2012. – 206 с.
7.Україна спортивна 2008-2010 роки. Інформаційний довідник /
Т. А. Федюшина З. С. Осіпова, Л. В. Лященко; за ред. Н. Д. Уманець. – К. : М-во
України у справах сім’ї, молоді та спорту, 2011. – 400 с.

ГУМАНІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН У ДИТЯЧОМУ
БУДИНКУ ДЛЯ СИРІТ: ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
Марія Смірнова
аспірантка кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
В умовах економiчної кризи, полiтичної i соцiальної нестабiльностi,
радикальної соцiально-культурної трансформацiї нашого суспiльства постає
проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та виховання дiтей,
якi перебувають у особливо складних i дискомфортних умовах. Це стосується,
зокрема, дiтей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сучасний
дитячий будинок є соціальним інститутом, що забезпечує розвиток, виховання,
навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт, здійснює захист прав самої дитини.
Отже, судячи вже із самого визначення інтернатного закладу, його вихованці
повинні мати умови для різнобічного розвитку, здобуття якісної освіти та повинні
після виходу із закладу бути підготовленими до самостійного життя. Але такі
умови в інтернатних закладах України не цілком виконуються. Причинами таких
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невідповідностей є:
- домінування авторитарного стилю спілкування та виховання.
- високий ступінь регламентованості життя вихованців,

відсутність

можливості вільно розподіляти і використовувати часовий простір і дії.
- обмеженість контактів із представниками суспільства із зовні, що фактично
унеможливлює соціалізацію вихованців.
- відсутність диференційованого підходу до дітей, обмеженість врахування
психологічних, фізичних особливостей.
Завданням сучасних педагогів дитячих будинків, інтернатних закладів
полягає в тому, щоб створити таку модель навчання дітей, в процесі якої у кожного
учня з’явився механізм компенсації наявного дефекту (психологічні травми,
педагогічна запущеність), на основі чого стане можлива його інтеграція в сучасне
суспільство.
Діти Білгород-Дністровського дитячого будинку змішаного типу навчаються
у загальноосвітній школі разом зі здоровими дітьми по звичайній учбовій програмі,
внаслідок чого їм набагато важче сприймати учбовий матеріал.
На початку дослідницької діяльності (2015 рік) було проведено анкетування
педагогів дитячого будинку на визначення готовності введення гуманноособистісної системи навчання та виховання. Отриманні результати дозволили
зробити висновки, що 72% вчителів відчувають страхи втратити свій авторитет
перед вихованцями дитячого будинку; 13% не відчувають потреби змінювати
напрацьований роками досвід роботи з учнями, їх цілком влаштовує результати
праці; 15% вчителів проявляють зацікавленість до гуманізації освіти, добре
обізнані в теоретичних засадах гуманно-особистісної технології навчання
молодших школярів (Мал. 1).
Аналіз результатів опитування переконує: далеко не всі педагоги й
вихователі дитячого будинку усвідомлюють необхідність і актуальність для
суспільства здійснювати навчально-виховний процес на засадах гуманістичноособистісного підходу [2, с. 9].
У таблиці 1.1. представлені основні відмінності між традиційним і
гуманістично-орієнтованим уроками початкової школи в умовах дитячого будинку.
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Мал. 1. Готовність педагогів до впровадження в освітній процес дитячого будинку
гуманно-особистісної системи навчання молодших школярів
Спираючись на принципи гуманістичних засад в освіті, нами були виділені
ознаки гуманістично-особистісної системи навчання молодших школярів курсу
«Сходинки до інформатики» в умовах дитячого будинку, серед яких:
- наявність у молодших школярів позитивної мотивації до навчання;
- активна співпраця учнів із учителем під час уроку;
- доброзичлива атмосфера в навчально-виховному середовищі класу;
- диференційований підхід до учнів у процесі опанування ними комп’ютерної
грамотності;
- врахування психологічних, фізичних особливостей та індивідуального
досвіду вихованців дитячого будинку [1, с. 128].
Таблиця 1.1.
Відмінності між традиційним і гуманістично-орієнтованим уроками
початкової школи в умовах дитячого будинку
Традиційний урок

Гуманістично-орієнтований
урок

Цілепокладання. Урок має на меті – Цілепокладання.
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озброїти
вміннями

учнів

твердими

і навичками.

знаннями, учня, створення таких умов, щоб на
Формування кожному уроці формувалася навчальна

особистості є наслідком цього процесу і діяльність, що перетворює його в
розуміється як розвиток психічних суб’єкта, зацікавленого в навчанні,
процесів: уваги, мислення, пам'яті. Діти власної діяльності.
працюють під час опитування, потім Учні працюють весь урок. На уроці –
«відпочивають», зубрять або нічого не постійний діалог: учитель-учень.
роблять.
Діяльність учителя: показує, пояснює, Діяльність

учителя:

організатор

розкриває, диктує, вимагає, доводить, навчальної діяльності, в якій учень,
вправляє, перевіряє, оцінює. Центральна спираючись на спільні напрацювання,
фігура – вчитель. Розвиток дитини – веде самостійний пошук. Учитель
абстрактне, попутне!

пояснює, показує, нагадує, натякає,
підводить до проблеми, іноді свідомо
помиляється,
радить,
радиться,
запобігає. Центральна фігура – учень!
Учитель
ситуацію

же
спеціально
створює
успіху,
співпереживає,

заохочує,
вселяє
впевненість,
систематизує,
зацікавлює,
формує
мотиви навчання: спонукає, надихає і
закріплює авторитет учня.
Діяльність учня: учень – об’єкт
навчання, на якого спрямована дія
вчителя. Працює один учитель – діти
нерідко
займаються
сторонніми
справами. Знання, вміння і навички вони
отримують за рахунок психічних
можливостей (пам’яті, уваги), а частіше
натиску вчителя, зубріння, скандалу в
сім'ї.
Такі
знання
швидко
випаровуються.

Діяльність учня: учень є суб'єктом
діяльності вчителя. Діяльність йде не від
вчителя,
а
від
самої
дитини.
Використовуються методи проблемнопошукового і проектного навчання,
розвиваючого характеру.

Відносини «вчитель – учень» суб’єктно- Відносини «вчитель – учень» суб’єктнооб’єктні.
суб’єктні.
Встановлення

суб’єкт-суб’єктних
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експерименту спонукало вчителя до ретельного обдумування організаційних форм
та методів навчання комп’ютерної грамотності вихованців дитячого будинку.
Завдяки використанню різноманітних за формою та видом діяльності уроків
інформатики, враховуючи індивідуальні особливості учнів, освітнє середовище
дитячого будинку набувало ознак гуманістично спрямованого. Особлива увага
приділялася характеру підготовки домашніх завдань, які мали свої особливості.
Організація виконання домашніх завдань була спрямована на взаємодопомогу
вихованців один одному, що дало змогу залучати молодших школярів у творче
життя «юних інформатиків», розвивати індивідуальні якості. Для роботи з дітьми
дитячого будинку найголовнішим є використання індивідуально-особистісного
підходу. Він базується на необхідності врахування не лише індивідуальності
вихованця, а й усієї системи стосунків особистості з оточенням; оцінювання
впливу цих стосунків на психіку дитини та її індивідуальні можливості.
Література:
1. Авдєєва І. Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної
освіти/ І. Авдєєва // Психологія і суспільство. – № 1. – 2008. – С.127-129.
2. Черновол-Ткаченко Р. Особистісно орієнтований підхід у формуванні
оціночних знань / Р. Черновол-Ткаченко // Директор школи. – 2002. – № 6 (лют.) –
С. 8-9.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ
Олеся Стоянова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Рашидов С.Ф.
Діти, позбавлені батьківського піклування – загальнодержавне завдання,
одним із аспектів вирішення якого є спеціалізована психологічна допомога дітям
адаптуватися в соціальному середовищі. Діти з психофізіологічними
особливостями, які знаходяться в закладах інтернатного типу, потребують
особливого корекційного впливу, що складає сукупність психолого-педагогічних
заходів, які спрямовані для того, щоб розвивалися потенційні можливості
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соціалізації.
В останній період зростає інтерес учених до проблеми ранньої соціалізації
дітей, про це свідчить аналіз соціально-педагогічних досліджень. Визначено
соціально-педагогічні завдання збагачення дитячої субкультури, формування
соціальних уявлень, методів впливу на становлення гарних взаємин між
одноліткітками (В. Абраменкова, Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, І. Звєрєва,
А. Капська, О. Кононко, А. Мудрик, В. Петровський, С. Рубінштейн. та ін.).
Мета даної роботи – визначити особливості соціалізації особистості в
умовах інтернатного закладу.
Соціалізація – розвиток і самозмінення людини в процесі засвоєння та
відтворення культури, який відбувається у взаємодії людини зі стихійними,
відносно керованими і цілеспрямовано створеними умовами життя на всіх етапах
[5, с. 116].
Особливістю соціалізації вихованців закладів інтернатного типу є заміщення
одного з основних інститутів соціалізації – сім’ї – установою, тому передачу
життєвого, соціального досвіду здійснює саме колектив однолітків, педагогічний
колектив дитячого будинку, школи- інтернату. У зв’язку з цим уся система
виховної роботи в дитячому будинку чи школі-інтернаті передбачає врахування
мінливих умов у суспільстві, реалізується на основі особистісного, індивідуального
й соціального профілю розвитку дитини за відсутності батьківського піклування
[3].
Аналіз життєдіяльності випускників закладів інтернатного типу показує, що
в них недостатньо сформована готовність до самостійного життя, зокрема, не
вироблені деякі необхідні життєві навички практичного та матеріального порядку,
існують суттєві труднощі в спілкуванні з оточуючими, спостерігається невміння
протистояти асоціальним явищам, мають місце труднощі у побудові своєї сім’ї та
особистому житті [2, с. 14-21].
Умови школи-інтернату характеризуються забов'язаністю дотримуватися
певних правил та обмеженим спілкуванням, відсутністю можливості вільного
спілкування з великою кількістю людей.
Найбільш складною проблемою соціалізації вихованців інтернатних закладів
для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, є соціальна
ексклюзія. Соціальна ексклюзія – це ситуація, при якій дитина або підліток
відчужується суспільством і виключається з повноцінного соціального впливу і
взаємодії. Ситуація ускладнюється переживаннями і сприйняттям її вихованцями
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як важкій життєвій ситуації, з якою вони самостійно впоратися не можуть.
Соціальна ексклюзія не може бути подолана вихованцем інтернатного закладу
індивідуально, без допомоги з боку осіб, зацікавлених у його успішної соціалізації.
Спільні дії референтних осіб і вихованців можуть привести до зміни стану
останніх, забезпечать компенсацію відсутності соціальної компетенції, необхідної
самостійного життя при адаптації до праці і т. д.
Дослідження сфери спілкування, проведені В. Мухіною [4], показали, що
дитина, яка зростає в умовах установ інтернатного типу, не засвоює навичок
продуктивного спілкування. Відчуженість, порушення емоційних контактів з
оточуючими, брак тенденції до співробітництва та навичок спілкування – далеко не
повний перелік відхилень у розвитку дитини, яка зростає в умовах часткової
соціальної депривації. Слід зазначити, що контакти з однолітками в інтернаті
збіднені за змістом і мало насичені емоційно.
Обмеженість кола вибору друзів призводить до психологічної та емоційної
самотності. Але для великої кількості дітей інтернатний заклад завжди залишається
рідною домівкою, інтернатні друзі – братами та сестрами, а викладачі та вихователі
– старшими товаришами і порадниками. Дослідження вчених доводять, що
найбільш сприятливими умовами для виховання дітей-сиріт і дітей позбавлених
батьківського піклування, є сімейне середовище, яке допоможе дітям у
подальшому самостійному житті. Але не завжди це вдається здійснити, тому надія
тільки залишається на заклад інтернатного типу. Тип особистості, що формується у
дитини без матері можна охарактеризувати таким чином: низька емоційність,
невпевненість у власних силах, невміння налагодити стосунки як з дорослими, так і
з однолітками, і як наслідок – відставання у психічному й інтелектуальному
розвитку.
Школа-інтернат на сучасному етапі її розвитку залучена до процесу
вирішення проблеми соціалізації дитини в закладі та в суспільстві. Основу роль у
вирішенні даної проблеми відіграють соціальний педагог і шкільний психолог.
Професійна діяльність соціальних педагогів у нашій країні протягом
останніх років набуває великої соціальної ваги, бо значний контингент осіб, які
потребують кваліфікованої допомоги, серед яких переважають діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування.
Ми вважаємо, що професійне самовизначення соціального педагога мають
зумовлювати, перш за все, педагогічні основи життєвого самовизначення дитини,
які спрямовано на нейтралізацію деприваційних умов розвитку та формування
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стійкості їх життєвих прагнень і переконань.
Аналізуючи поведінку та вчинки вихованців, його взаємини з навколишнім
світом, особливу увагу варто звернути на мотиви, зовнішні обставини та стан
дитини. Це дозволяє встановити, що, наприклад, замкнутість, пасивність,
байдужість, можуть бути наслідком пригніченості особистості. Злісні порушення
дисципліни, а часом просто хуліганські вчинки нерідко свідчать про психологічну
травму, що є зовнішньою жорстокістю дитини.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ДІТЬМИ
З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ
Світлана Тарасенко
студентка V курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Сьогодні в Україні дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, в Україні понад 1 млн., що становить 12% від загальної
кількості дітей у країні. Тенденція до збільшення кількості дітей з вадами в
розумовому розвитку пов’язана з погіршенням екологічної ситуації, високим
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рівнем травматизму і захворювань, спадковістю та інше.
Дітям із вродженими і набутими вадами розумового розвитку потрібні
спеціальні умови виховання і навчання, спрямовані на коригування їхніх недоліків,
просування і соціалізації.
Таким чином, рішення численних проблем таких дітей належить до гострих і
актуальних завдань соціальної роботи і ставить фахівців перед необхідністю
якомога більш ранньої діагностики розумових відхилень.
Мета статті – визначити технологію роботи соціального працівника з
дітьми, що мають відхилення у розумовому розвитку.
Питаннями медичної та соціальної допомоги розумово відсталим дітям
займалися зарубіжні та відчинянні спеціалісти: Н. Андрієнко, Р. Бернс, С. Дерба,
І. Іванова, Д. Ісаев, Р. Кравченко, А. Маллер, Є. Мастюкова, Г. Цікото та інші.
Для того щоб діагностувати у дитини розумову відсталість, необхідно
спостерігати в ході її психофізичного розвитку не тільки інтелектуальне
відставання, але і труднощі соціального пристосування. Власне розумова
неповноцінність не є захворюванням. Подібний стан визначається великою
кількістю обставин, викликаних часто не тільки біологічними факторами і
органічними
ушкодженнями,
що
формують
фізіологічну
патологію
інтелектуального розвитку, а комплексом соціальних і психологічних причин.
Традиційно вважалося, що розумова відсталість – це результат органічного
ураження головного мозку. Як зазначає Г. Сухарева, органічні порушення
діяльності мозку виявляються переважно у глибоко розумово відсталих дітей. У
дітей із середньою і легкою інтелектуальною недостатністю органіка виявляється
вкрай рідко. Це означає, що патогенез різних форм розумової відсталості
неоднозначний, не розкрита залежність між інтелектом і органічним ураженням
структур мозку. Загальним для всіх різноманітних патологічних станів, що
визначаються терміном «розумова відсталість», можна визначити такі:
• провідною ознакою розумової відсталості є інтелектуальна недостатність, що
виражається в деформації і слабкості пізнавальних розумових процесів (відчуття,
сприйняття, пам’ять, абстрактне мислення, уяву, увагу, мова), в відхиленнях в
емоційно-вольової та в моторному сфері, в становленні особистості в цілому;
• значні труднощі в процесі соціалізації і соціальної адаптації;
• відсутність прогресування патологічного процесу [3, с. 612].
На сьогодні в Україні використовується ряд класифікацій, розроблених на
основі клінічної класифікації Е. Крепеліна, в якій всі форми розумової відсталості у
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дітей диференційовані двома категоріями: «олігофренія» і «деменція», а ступень
тяжкості інтелектуального дефекту позначаються поняттями «ідіотія»,
«імбецильність», «дебільність», які за своєю суттю є зневажливими соціальними
маркерами [2, с. 110].
Наслідком такого підходу стало відчуження значної частини осіб з
інтелектуальними порушеннями від системи освіти і знаходження їх або в
лікувальних, або в соціальних установах у відриві від сім’ї і суспільства. Але
практика останніх років переконливо доводить, що при активній ранній стимуляції
розвитку, організації цілеспрямованої компетентної психолого-педагогічної
підтримки і соціально-педагогічному патронажі особи з клінічним діагнозом
«олігофренія в ступені імбецильності» (з важкими формами розумової відсталості)
здатні опанувати не тільки певним обсягом навчальних знань і соціально значущих
навичок, а й правилами соціального гуртожитку.
Діяльність соціального працівника з розумово відсталими дітьми має бути
спрямована в першу чергу на організацію комплексного обслуговування кожної
дитини з розумовою відсталістю на території, що обслуговується або в установі
таким чином, щоб створити всі умови для розвитку її здібностей, зменшення її
залежності від інших людей і підвищення можливості діяти самостійно, а також
компетентного супроводу розвитку людини з розумовою відсталістю на всіх
вікових етапах життя.
Зазначимо, що діяльність соціального працівника стосується й
посередництва у створенні відповідних умов і залученні всіх соціальних інститутів
допомоги для розвитку у дітей з інтелектуальними проблемами соціально
значущих навичок, здібностей, особистісних якостей, вміння пристосовуватися до
вимог суспільства, в якому вони живуть.
І. Іванова, досліджуючи практичну діяльність соціальних працівників по
відношенню до дітей з розумовою відсталістю, окреслює їхню роботу у наступних
напрямках:
• взаємодія з медичними установами та службами, що здійснюють виявлення
та облік випадків народження дітей з органічними ураженнями мозку, генетичними
порушеннями і «групи ризику»;
• контроль за наданням батькам адекватної інформації про перспективи
розвитку нетипової дитини і довгострокових заходів допомоги дитині і батькам в
умовах сім'ї, і спеціальних установ з метою запобігання випадків відмови від
дитини;
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• організація

психологічної

підтримки

матері

у

відділеннях

для

новонароджених;
• організація взаємодії сім'ї зі службою ранньої допомоги або МПСЦ, ПМПК,
реабілітаційним центром, які проводять ранню діагностику і надають ранню
комплексну допомогу, включаючи налагодження сімейного мікроклімату;
• участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з залученням
всіх необхідних соціальних інститутів допомоги;
• організація медико-соціально-педагогічного патронажу сімей, що мають
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (формування педагогічного
середовища в умовах сім'ї, навчання батьків, допомога в складанні освітнього
маршруту, конструювання процесу пролонгації супроводу дитини в освітньому
просторі);
• організація підготовки до навчання і допомога у процесі навчання в школі, у
налагодженні взаємин з однолітками, вчителями, у сімейно-сусідському оточенні;
• допомога у профорієнтації, професійному навчанні, працевлаштуванні; в
організації незалежного життя в суспільстві (сприяння в отриманні житлової
допомоги, веденні домашнього господарства, організації дозвілля, додаткової
освіти, самостійному сімейному житті) [1, с. 290-292].
Особливістю дітей з особливими потребами є те, що спостерігається творча
активність відповідно до особливостей їхньої обдарованості у різних видах творчої
діяльності: літературної, образотворчої, технічної, музичної, хореографічної,
спортивної та ін. Творча активність не тільки сприяє розквіту талантів серед
інвалідів, але й добре інтегрує їх у середовище близьких по духу, цінностям та
інтересам людей.
Соціальний працівник може використовувати прийоми тілесно-орієнтованої
терапії, поєднання пісочної терапії з казкотерапією, групові заняття з різними
практичними формами діяльності в сукупності з методами артпедагогікі і
арттерапії (кольоротерапія, ритмотерапія, йоготерапія, імаго терапія, бібліотрапія
тощо), навчання сюжетно-рольовим і театралізованим іграм, де основною метою є
виявлення, усвідомлення та сприйняття соціальних відносин, продуктивних видів
діяльності з посиленням соціальної спрямованості їх змісту.
Таким чином, соціальна допомога дітям з особливими потребами
орієнтована не тільки на вирішення їхніх конкретних потреб, але перш за все на
зміцнення і розвиток їх власного потенціалу. А даному процесі особливо значущою
стає роль соціального працівника, який повинен не тільки допомагати подолати
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щоденні труднощі, а й навчати таких дітей, членів сім’ї способам самодопомоги і
взаємодопомоги у побудові свого життєвого сценарію відповідно до найкращого
оптимального стану.
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ПІЛАТЕСА НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ТА
ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
Світлана Текменжи
студентка ІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Бочарова Т.В.
В даний час не викликає сумніву факт можливості позитивного впливу
фізичних вправ на стан фізичного і психічного здоров’я, поліпшення діяльності
серцево-судинної, дихальної, систем, поліпшення сили, гнучкості та інших
фізичних якостей людини. Велику роль у цій боротьбі відводять оздоровчим
програм фізичної культури (фітнесу), покликаних задовольнити запити самих
різних вікових груп і верств населення [2]. На сьогоднішній день налічується
близько двохсот видів програм оздоровлення. Умовно їх можна розділити на два
основних напрямки: західне і східне, в основі яких лежать відмінності менталітету
людей, їх ідеології, які в цілому визначають національні особливості [1]. У
результаті інноваційного розвитку зазначених систем і методик, утворилася
особливий напрямок оздоровчого впливу на людину, яка отримала назву
«ментальний фітнес». До ментальному фітнесу відноситься і система вправ
Пілатес, створена близько ста років тому німецьким лікарем, тренером і
спортсменом Джозефом Пілатесом. Наприкінці минулого століття метод
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Д. Пілатеса був відроджений і модернізований. Вихідною базою даної системи
було всього лише 34 вправи, тоді як зараз їх налічується близько 500. Основний
вплив система Пілатеса робить на розвиток таких фізичних якостей, як сила і
гнучкість, а також позитивно впливає на психоемоційний стан [3]. Одним їх
основних положень системи Пілатеса є взаємозв'язок фізичної та розумової
активності, яка покращує діяльність центральної нервової системи: йде стрес,
знімається напруга, розвиваються концентрація уваги і образне мислення. Заняття
за системою Пілатеса тонізують м’язи, удосконалюють функцію рівноваги,
покращують статура, допомагають справитися з болями в спині, розвивають
дихальну систему [2]. Вправи розроблені з акцентом на розвиток м’язової сили,
особливо на зміцнення м'язів преса й спини, поліпшення гнучкості і рухливості в
суглобах. У Пілатеса передбачена велика кількість вправ для реабілітації при
больових синдромах в різних відділах хребта. Відомо, що 90% людей старше 25
років регулярно страждають від болю в спині. Причини цього можуть бути самими
різними, але частіше за все – це остеохондроз, який повністю вилікувати вже
неможливо, але цілком можливо зняти больові відчуття за допомогою спеціальних
вправ Пілатес [3,4].
До основних принципів системи Пілатес відносяться:
• принцип концентрації уваги та інтеграції тіла;
• принцип правильної координація та контролю техніки виконання вправ;
• принцип централізації;
• принцип узгодженості рухів і дихання;
• принцип плавності виконання рухів без пауз;
Під концентрацією Д. Пілатес розумів вміння організувати і спрямувати
свою увагу, здійснювати постійний контроль мозку над управлінням тілом у русі.
Значущим принципом системи Пілатеса є інтеграція. У даному контексті під
інтеграцією розуміється здатність усвідомлювати і відчувати тіло, як єдине ціле .
Звичайно мається на увазі, що свідомість повинна бути зосереджена на тій області
тіла, яка знаходиться в русі під час виконання вправи. Проблема цієї позиції
полягає в ігноруванні інших областей тіла, не включених у рух, що призводить до
дисбалансу тіла і перешкоджає гармонійному розвитку гнучкості, координації та
рівноваги. Кожна вправа, що виконується за методом Пілатеса, задіює всі м’язи –
від кінчиків пальця рук до пальців ніг [5]. У багатьох вправах за системою Пілатеса
акцент робиться на «наближення пупка до поясниці», використовуючи черевні
м'язи, з метою зміцнити довгі м’язи спини, розташовані вздовж хребта. Ця дія не
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тільки значно підсилює і розтягує м'язи нижній частині спини, але також і
призводить до створення плоскою черевної стінки. «Наближення пупка до
поясниці» дуже часто плутають з втягуванням живота, але необхідно зрозуміти
різницю. Втягування живота автоматично викликає затримку дихання, що є
повною протилежністю бажаного ефекту [3]. У методиці Пілатеса рекомендується
уявити деяку вагу, притискають живіт до попереку, або «якір, закріплений до пупка
з внутрішньої сторони живота і тягне його вниз до підлоги». Для збереження
правильної постави тіла, необхідна хороша м’язова витривалість, і її підвищення є
однією з головних цілей цього методу. За допомогою системи Пілатеса
зменшується м'язовий дисбаланс. М’язи живота розвиваються настільки, що вони
утримують «плоским» живіт не тільки під час виконання вправи, а й при ходьбі,
стоянні та інших рухах. Поліпшення фізичного здоров'я жінок внаслідок занять
аеробікою, шейпінгом і іншими формами оздоровчої фізичної культури пов’язано
багато в чому з корекцією фігури і зменшенням підшкірно-жирового прошарку а
так ж з підвищенням їх фізичної працездатності .
Ефективність тренування Пілатес для жінок пов'язана з можливістю впливу
на проблемні зони. Жирові відкладення у жінок виявляються в основному в області
талії, сідниць, стегон, у чоловіків – переважно у верхній частині тулуба – плечах,
грудях, животі . Однак у жінок не виключається відкладення жиру і за чоловічим
типом – «яблучка» (в області живота і грудей). В цілому у чоловіків на частку
жирової тканини приходиться близько 12% загальної маси тіла, а у жінок – 25 %.
Характер вправ Пілатеса, цільове спрямування їх на область живота, спини, стегон,
таза дозволяє ефективно боротися з жировідкладення у проблемних зонах [5,6]. В
даний час Пілатес зайняв своє певне місце в «системі координат» фітнес-індустрії і
є ефективним засобом вирішення оздоровчих завдань, завдяки вдосконаленню його
основних положень і принципів у сучасних умовах розвитку суспільства.
Формування здорового способу життя, профілактика різного роду типових
захворювань, прагнення до продовження активної життєдіяльності диктують
необхідність пошуку нових ефективних засобів оздоровлення та рекреації людини.
У зв'язку з цим особливий інтерес представляють нові методики оздоровчого
тренування, засновані на принципі взаємозв’язку «тіла, душі і свідомості»
(програми ментального фітнесу), до яких належить і Пілатес [4]. Ідеологія і
методологія системи Пілатеса займає особливе місце серед сучасних фітнеспрограм. Метод Пілатеса спрямований не тільки на фізичне вдосконалення, а й на
покращення психоемоційного стану людини. Заняття пілатесом знімають напругу,
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збільшують рухливість в суглобах, сприяють придбанню витонченості рухів, а
також відчуття задоволення від життя .На відміну від традиційних тренувальних
систем Пілатес, поєднуючи в собі сучасні принципи оздоровчого тренування,
включає постійну уявну концентрацію на виконуваних рухах. Основна
спрямованість занять Пілатес – розвиток гнучкості і сили, поліпшення постави та
вміння свідомо контролювати роботу м'язів. Поряд з цим, Пілатес має більший
арсенал підготовчих вправ, що дозволяє підвищити безпеку та ефективність занять.
Існують різні вправи і їх варіанти, що відповідають різним рівнем фізичної
підготовки. Серед популярних вправ системи Пілатесу – «сотня» Hundred, назва
випливає з 10 дихальних циклів по 10 вдихів і видихів) і «планка» [5]. При
виконанні першого працюють м’язи черевної порожнини, при виконанні другого,
статичні вправи – різні м’язи тіла: рук, ніг, плечового пояса, спини і живота. Крім
зовнішньої краси і фізичного здоров’я, система вправ, розроблена Пілатесом,
гарантує повернення сил організму, омолодження, яке відзначається не тільки
зовні, але і при дослідженнях різних органів. Дуже важливо, що заняття пілатесом
не викликають ніяких негативних емоцій, покращують настрій, а також
стимулюють роботу клітин головного мозку, поліпшують пам’ять і навіть логічне
мислення [6].
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Світлана Фурдуй
к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки
та фізичної культури,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Відповідно до положень проекту Стратегії реформування вищої освіти в
Україні до 2020 р. [3] метою впровадження реформ є створення привабливої та
конкурентоспроможної національної системи вищої освіти України, інтегрованої у
Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір.
Основними принципами, на яких ґрунтується реалізація вказаної стратегії,
задекларовано:
людиноцентричність,
студентоцентричність,
наукова
обґрунтованість, готовність до системних змін, реалістичність і послідовність.
Проте методологічні проблеми освіти (формально оволодіння певною сумою
знань; нехтування розвитком і саморозвитком студента; не завжди практичне
застосування отриманих знань; традиційний спосіб навчання (класичні лекції та
семінари) нині не цікавий студенту; освіта України здебільшого ще не формує
розвинутого почуття свободи особистості), є бар’єром на шляху реалізації
зазначених реформ. Впровадженню докорінних змін у систему освіти сприяє
використання базового принципу організації навчального процесу і всієї системи
відносин в освіті – студентоцентризм, що передбачає наближення освіти до
можливостей, здібностей і нахилів кожної конкретної особи; перспективний
характер освіти, яка має навчати з випередженням; використання професійного
підходу; надання автономії навчальним закладам та ін.
Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти має на меті
підготовку конкурентоспроможних фахівців задля забезпечення ефективного
функціонування глобального середовища.
Мета статті полягає у обґрунтуванні поняття «стунетоценризм», як
інноваційного підходу в освітньому просторі вищої школи.
Студентоцентроване навчання – основоположний принцип болонської
реформи у вищій освіті, що передбачає зміщення акцентів освітнього процесу
викладання (як основної ролі професорсько-викладацького складу в «трансляції»
знань) на вчення як активну освітню діяльність студента [2].
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Студентоцентроване навчання (Student-Centred Learning) – це процес якісної
трансформації навчального середовища для студентів та інших осіб, які
навчаються, метою якого є поліпшення їх автономії і здатності до критичного
мислення на основі результативного підходу [3].
Основні ідеї концепції освітнього коучингу [2]:
1. Розвиток людини як пріоритетний напрям в освіті;
2. Розкриття потенціалу людини для максимального його використання;
3. Допомога людині у розвитку компетенції й усунення обмеження для
досягнення особистісно значущих та стійких змін у професійній та особистій
сферах життя.
4. Допомога людині вчитися. Коуч залучається для того, щоб у співпраці з
клієнтом виробити та відокремити цілі та завдання й розробити план дії щодо
досягнення цих цілей.
5. Ґрунтується на природі коучингових відносин, основою яких є плідна,
активна співпраці коуча та клієнта. Ці відносини – альянс між двома рівними
партнерами, що спрямований на досягнення потреби науково – педагогічного
працівника.
6. Синтезує елементи кочингу та самокоучингу задля прискорення бажаних
та очікуваних змін у результатах професійного розвитку науково-педагогічного
працівника вищого навчального закладу.
Реалізація студентоцентризму в мережі навчальних закладів сприяє
формуванню нового типу людини – дієвої, активної, інноваційної, всеохоплюючої.
Тому до викладачів вищої школи висуваються вимоги не тільки професійно
донести інформацію та об’єктивно оцінити отримані знання, а й допомагати
студентам розвивати вміння розмірковувати, думати творчо і самостійно, швидко
реагувати на зміни. Адже «правильно мислити набагато цінніше, ніж багато знати».
Основоположним у студентоцентрованому навчанні є індивідуальний підхід
до кожного студента, врахування не тільки інтелектуальних здібностей, а й
особистих якостей і життєвих ситуацій. Керуватися необхідно не лише повагою і
любов’ю до студентів, але й чуйним розумінням психології слухачів і когнітивних
процесів (сприйняття, пам’ять, формування понять, вирішення завдань, уява та
логіка), які відбуваються в їх свідомості у процесі засвоєння інформації і
перетворення її на продуктивне знання. Зазначена взаємодія сприяє розвитку
розумових і творчих здібностей студентів, що спонукає їх до самостійного
мислення й наукового пошуку і має пізнавальне значення, тобто, допомагає
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реалізувати студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти.
Засадовим, на нашу думку, студентоцентризм виступає як співпраця з тими,
кого навчаємо, хто здобуває освіту, шляхом суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Таким чином, актуальність орієнтації сучасної освіти у вищих відбувається
через засади студентоцентризму що обумовлені зміною освітньої парадигми та
необхідністю гармонізації Європейської і української систем вищої освіти,
зумовленої Болонським процесом. Саме людиноцентризм, студентоцентризм
відповідає вимогам і запитам сучасної цивілізації, котра потребує людину знаючу,
творчу, ініціативну.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
Наталія Харченко
студента IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Фурдуй С.Б.
В наш час є дуже багато проблем у педагогічному вихованні нашої молоді, і
одна з актуальних і маловивчених проблем, яка, на жаль, тільки поширюється – це
діти з аутизмом.
Науковці [1; 2; 3; 5] стверджують, що аутизм це ознаки розумової
відсталості або ранньої шизофренії, а в загальній психології проводять паралель з
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«окультними сенсаціями» – дітьми індиго, чи усамітненими, відчуженими,
небажаючими спілкуватись, які живуть в своєму мікросоціумі.
Насправді особистості з порушенням аутичного спектру проживають поряд з
нами, і сприймають цей світ відмінно від інших людей. Вчена Т. В Скрипник [3,
с. 8] стверджує: «Зовнішню (зорову, слухову, тактильну) або внутрішню (відчуття
болю, вібрації) інформацію аутисти схоплюють фрагментарно і непослідовно, при
цьому окремі враження довкілля настільки захоплюють усю їх увагу, що це робить
їх нечутливими до сприймання всього іншого, перш за все до здатності синтезувати
фрагменти дійсності в повну реальну картину. Аутист знаходиться не в своєму
внутрішньому світі, а у світі своїх чуттєвих вражень (образів, звуків, дотиків тощо)
від навколишнього світу».
Це найбільш продуктивне уявлення про особливості дітей з аутизмом, і ми
можемо розгледіти унікальне сприймання навколишнього світу такою дитиною,
знайти ті тропки, по яким з нею можна порозумітись і досягти певних результатів.
До кожної дитини з аутизмом потрібен сугубо індивідуальний підхід. Це
потребує багато зусиль перш за все зі сторони батьків, лікарів та педагогів. Цьому
тандему потрібно разом шукати підхід до такої дитини, знайти саме необхідне –
першопричину захворювання і вже тоді потроху можна вести, корегувати та
спробувати виправити поведінку хворої дитини.
Теоретичні наукові дослідження багатьох вчених (М. Раттер, Є. Дейкін,
С. Чесс, С. Корн, Є. Ньюсон, Л. Вінг, Д. Гоулд) можуть дати достатньо
аргументовані відповіді на багато питань щодо дитячого аутизму. В психопатології
дитячий аутизм гірше піддається терапії ніж інші форми, й тому потрібні чіткі та
ефективні програми, методики та методи щодо корекції як медичної так і
педагогічної.
Але потрібно розрізняти аутизм дійсний, і такий діагноз як синдром
Аспергера [5]. При синдромі Аспергера, як правило, відсутня затримка мови, а
поведінка дитини, особливо в раньому дитинстві, практично досягає норми. Вони
хотять бути в соціумі, спілкуватись, мати друзів, але не вміють і не мають навиків
зав’язати та підтримувати відносини.
Доктор і вчена Лорна Вінг [6] у роботі «Тріада порушень соціальної
взаємодії» (Wing,1992) виявила три аспекти порушення: соціальної взаємодії;
соціальної комунікації; уяви.
В Гамбурзі 6-8 травня 1988 року пройшла європейська конференція
асоціацій батьків «Аутизм: сьогодні, завтра», яка мала не абияке значення, так як
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були відкриті можливості для лікування таких дітей з використанням новітніх
технологій навчання. Але і тут знайшлось «підводне каміння» між теорією і
практикою.
Теоретики розробляють цікаві ідеї і виступають з інноваційними
пропозиціями щодо методик і методів виховання і навчання, але практики часто
висловлюють сумніви по відношенню багатьох новітніх технологій, методик і
терапії, які вони спробували і які їм нав’язали.
В нашій країні діти з аутизмом практично не мають ефективного навчання.
Т. В. Скрипник [4, с. 6] у своєму посібнику вказує на такі чинники такого стану
речей:
- брак системи раннього втручання (рання системна допомога, соціальнопедагогічний патронат);
- відсутність стандартів для надання психолого-педагогічних послуг, а це
одна з самих важливих умов розвитку дітей з діагнозом аутизм; немає підготовки
фахівців для роботи з такими вадами, а вчителі, вихователі, педагоги в ситуації
«стихійної інклюзії» безпорадні, коли такі діти опиняються в освітніх закладах;
- відсутність необхідних штатних одиниць (педагогів супроводу, асистентів
вчителя), відсутність злагодженої співпраці між спеціалістами.
Вчені стверджують, що потрібно розробити сучасні підходи, які б
допомагали дітям з аутизмом ефективніше соціалізуватись.
Найактуальніша є методика Грінспана, яку ще називають DIR-методом, тому
що до неї вхожі три головні поняття: еволюційне (D), індивідуальність дитини (I)
та взаємозв’язок з ним (R). Суттю цієї методики являеться те, що основою для
навчання дитини формується обмін емоційними сигналами, які з самого початку
діють між дитиною і батьками. За допомогою цієї методики С. Грінспан зміг
навчити батьків і педагогів визивати емоції навіть у дуже замкнутих дітей, хворих
на аутизм.
Цікава методика скандинавського вченого Івара Ловааса [6], яка має як
вдячних послідовників, так і затятих супротивників. Ще в 60-х роках ҲҲст. він
пропонував використовувати метод aba терапії – «метод прикладного аналізу
поведінки». Ця методика має свої основні вимоги: щоденне проведення занять;
наявність спокійної обстановки; більше одного дорослого; ведення щоденника
занять; терпіння і наполегливість; рівний емоційний фон; доброзичливість і
відсутність агресії. При цьому чим більше дорослих будуть приймати участь в
освіті дитини, тим краще буде єфект.
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Неможна не відзначити методологічні розробки таких вчених, як:
Л. М. Веккер, М. О. Бернштейн. Їх дослідження стали фундаментальними в
структурі цілісної організації роботи з дітьми, хворими на аутизм.
В нашій країні набуває популярність система аудіо-вокальних тренувань
«метод TOMATIC», який був розроблений в 50-х р. ҲҲст. Французьким лікарем
Альфредом Томатісом [3, с. 150], який зробив висновок, що вухо і голос особливо
пов’язані між собою. Метод зводиться до того, щоб збагатити мозок до здатності
сприймання і переробки різної інформації шляхом процесу слухання, відновленням
здатності вух збалансовано та ефективно слухати.
Щодо корекції розвитку при аутизмі ґрунтовне визнання має метод «SonRise», його також називають «метод вибору». Розробили цей метод Баррі і Самарія
Кауфман [3, с. 150]. Суть методу-опора на власні мотивації дитини, усі старання
зорієнтовано на послідовне насичення зовнішніми стимулами життя дитини, хворої
на аутизм.
Проблеми комунікаційних функцій у дітей з аутизмом неможливо пояснити
тільки низьким рівнем інтелектуальних здібностей. Більшість цих проблем
викликаються особливим типом мислення, яке значно відрізняється від пізнання
звичайних дітей, тому і навчальні підходи до таких осіб має бути особливо
продуманим, розпланованим, професійним. Правильно розроблені шляхи корекцій
та педагогічного супроводу усіх, хто поряд з дитиною, у якої виявили аутизм, має
дати свої паростки і максимально адаптувати дитину до сучасного життя і соціуму.
Загальновідомо, є не тільки розвивальні методики супроводу, які розроблені
безпосередньо для дітей з аутизмом, але й ефективно застосовуються методи, які
корисні для дітей з будь-якими вадами,це різновиди арт-терапії, анімалотерапія,
іпотерапія, ґудзикова терапія, ігрова терапія, пісочна терапія, релаксація та інші.
Таким чином, головною умовою успішного навчання і розвитку дітей,
хворих на аутизм, є спільна робота фахівців і батьків, індивідуальний підхід до
кожної дитини та використання як перевірених часом методик і методів, але і
введення інноваційних, новітніх, які дають шанс зробити дитину повноцінним
громадянином своєї країни.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ
УТВЕРДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Олег Шманько
к.і.н., доцент кафедри соціальної роботи та соціального управління,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
В умовах трансформаційних демократичних перетворень в Україні на
сучасному етапі особливого значення набуває проблема утвердження ціннісних
світоглядних основ, які би ґрунтувалися на європейських загальноприйнятих
принципах. Тобто, існує проблема запровадження громадянських цінностей, які
ґрунтуються на визнанні гідності людей і характерні для демократичних суспільств
[9]. Це, зокрема, права і свободи людини, обов’язки перед іншими людьми, ідеї
соціальної гармонії, поваги до закону тощо. Дана категорія є важливою для
формування громадської свідомості, чіткого розуміння та прийняття правил
поведінки в громадському суспільстві. Усвідомлення людиною свої власних прав, а
також обов’язків по відношенню до інших членів громади, до законів громадського
утворення, членом якого є кожен з нас [8]. Достатня ретельність у вихованні
громадянських цінностей дає змогу існувати суспільству, як цілісному утворенню
окремих індивідуумів, що проводять активну життєдіяльність у його межах. Одним
із ключових напрямів, який, на нашу думку, є актуальним і відповідає вимогам
часу, стосується інноваційних механізмів реалізації громадянських принципів в
сучасному суспільстві у процесі підготовки майбутніх фахівців.
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Мета дослідження полягає у висвітленні шляхів і механізмів утвердження
громадянських цінностей в процесі запровадження електронного урядування через
ініціативу підготовки відповідних фахівців.
Завдання роботи полягають у розкритті сутності електронного урядування та
його значення у передових країнах пострадянського простору, визначенні зв’язку
між електронним урядуванням та громадянськими цінностями, а також віднайдені
можливих шляхів запровадження даних ініціатив в життя.
Можемо стверджувати, що ступінь впровадження електронного урядування
на сучасному етапі є показником рівня утвердження громадянських цінностей у
суспільстві. Адже вони віддзеркалюють і регулюють ставлення людини до людини
та людини до суспільства і держави. «І якщо національні вартості віддзеркалюють
прагнення нації до свободи, самовираження і державності, незважаючи на те, про
який суспільний устрій ідеться, то громадянські вартості відбивають сучасні
прагнення нашого народу позбутися диктатури людини над людиною і побудувати
державу правову, де все регулюється законом і де кожна людина має змогу
повноцінно реалізувати себе» [1].
Електронне урядування називають каталізатором для успішного розвитку
країн пострадянського простору. Даний етап політичної еволюції деякі країни
(Великобританія, Німеччина, Сінгапур) розпочали реалізовувати ще у 80-х рр.
ХХ ст. «Будь-яка державна послуга, якщо це можливо, має бути надана в
електронному вигляді» – ось філософія, якою керується електронний уряд
Сінгапуру [5].
Приклад деяких пострадянських країн, зокрема Естонії та Грузії, показав,
наскільки така форма взаємодії держави у суспільства є ефективною для
поступального розвитку.
Щодо Грузії, то вона займає 8 місце в світі за легкістю ведення бізнесу,
випередивши такі країни як Норвегію, Великобританію та Німеччину. Найбільш
цікавою особливістю електронного урядування в Грузії є Будинки Юстиції для
надання державних послуг. В одному такому Будинку Юстиції будь-якому
громадянину може бути наданий весь спектр державних сервісів
висококваліфікованим оператором, від видачі посвідчення особи і свідоцтва про
шлюб, до реєстрації бізнесу чи майна. При цьому ті самі послуги в режимі он-лайн
можна отримати з помешкання, сидячи за комп’ютером [4].
В 2005 р. Естонія стала першою країною в світі, котра завдяки державним
Інтернет-сервісам змогла забезпечити електронне голосування на виборах, а вже у
133

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір

2011 р. 24 % мешканців країни на виборах до Європарламенту голосували таким
чином [3].
Таким чином, електронне урядування є особливою формою публічного
управління, а також взаємодії держави і суспільства, які сприяють підвищенню
ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів публічної адміністрації
(органів державної влади та місцевого самоврядування) в ході надання
адміністративних послуг людині та громадянину, суспільству, державі та бізнесу
[7, c. 122-127]. Логічно продовжуючи дане визначення, повністю погодимося з
М.С. Міхровською, що розвиток електронного урядування сприяє становленню
електронної демократії в Україні, за якої громадяни та суб’єкти господарювання
залучаються до процесу публічного управління та державотворення, а також до
місцевого самоуправління за допомогою інформаційно-телекомунікаційних
технологій [6, c. 298].
Сама ідея електронного урядування має сприяти вирішенню основних
проблем, характерних для організації комунікації влади і народу: знизити рівень
бюрократизації через перехід на електронний документообіг; зробити діяльність
органів державного управління та місцевого самоврядування більш прозорою
завдяки впровадженню електронної форми спілкування з громадянами, тим самим
наблизивши її до потреб і запитів громадян.
На жаль, дедалі частіше зустрічаються ситуації, коли на практиці
застосування даного поняття зводиться державними службовцями й посадовими
особами органів місцевого самоврядування лише до електронного спілкування
влади з громадськістю.
Але наведений підхід також є обмеженим, оскільки зводиться до здійснення
управлінської діяльності у реальному часі, в режимі on-line. Найбільш прийнятним
з точки зору фахівців є підхід що застосовується у країнах з найвищим рівнем
розвитку ІТ-інфраструктури, фактичними родоначальниками електронного
урядування – США, Великобританії та Канаді. У цих країнах електронний уряд
розглядається як концепція, спрямована на підвищення ефективності діяльності
державного апарату в цілому і нараховує комплекс заходів з метою
найефективнішої співпраці органів державної влади з одного боку, і
громадянським суспільством, організаціями, іншими інститутами, з іншого з метою
ефективного прозорого функціонування на благо суспільства [2].
Широке застосування комп’ютерних технологій може спричинити
зменшення ролі органів влади в процесі прийняття управлінських рішень, бо в
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умовах “електронної демократії” забезпечується можливість участі в прийнятті
управлінських рішень широким верствам населення. Наглядним прикладом цього
процесу, який може бути запровадженим і в роботу місцевих територіальних
громад, є бюджет участі. Бюджет участі – демократичний процес, який надає
можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету
через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них. Будьякий житель населеного пункту може подати проект, пов’язаний з покращенням
життя, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як
його проект реалізують в рамках бюджету.
Ефективність електронного урядування в об’єднаних територіальних
громадах зросте при належній роботі центрів надання адміністративних послуг.
Кількість таких послуг зараз сягає 60, серед яких земельні питання, архітектурнобудівельний контроль, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомості, реєстрація
(зняття) з реєстрації мешканців, оформлення паспорта, реєстрація актів цивільного
стану.
Таким чином, система електронного урядування на даний час постає не
тільки ефективним засобом до комунікації між владою і народом, але і механізмом
утвердження громадянських цінностей у суспільстві перехідного типу. Сучасні
реалії показують особливу актуальність підготовки фахівців вказаної сфери з
метою подолання бюрократичних перепон у процесі реалізації гуманітарної і,
зокрема, соціальної політики держави. Перспективи подальших дослідження в
даній сфері полягають у визначенні ефективних шляхів оптимізації діяльності
інститутів електронного урядування в ході децентралізації в Україні та утворення
місцевих територіальних громад.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Надія Якименко
магістр
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам
Національної доктрини розвитку освіти України щодо переходу до нового типу
гуманістично-інноваційної освіти, коли увага переноситься на процес набуття
учнями знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в
компетенції, виступає технологія формування та розвитку творчої компетентності
учня шляхом впровадження інтерактивних методів навчання.
Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна
володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх
застосування до розв’язання практичних задач. Тому великого суспільного
значення надається математичній освіті молодших школярів, успішне набуття якої
сучасні методисти пов’язують саме з інтерактивними технологіями [1].
Мета статті полягає в обґрунтуванні педагогічних умов забезпечення
ефективності інтерактивних методів навчання математики дітей молодшого
шкільного віку.
Проблемам активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів присвячено
наукові праці багатьох сучасних українських та іноземних учених: Бабанського
Ю. К., Біблера В. С., Зязюна І. А., Блюма В., Болта Б. та ін. Достатньо повно
вивчено дидактичні можливості застосування інтерактивного навчання (Гін А.,
Гузєєв В., Пироженко Л., Пометун О. та ін.).
Зауважимо, що інтерактивними називають методи, які дозволяють вчитися
взаємодіяти між собою; а навчання є інтерактивним, якщо воно побудоване на
співпраці всіх, хто навчається, включаючи педагога [2].
Головною особливістю інтерактивного навчання є використання особистого
досвіду учнями під час розв’язання проблемних питань. Їм надається максимальна
свобода інтелектуальної діяльності при побудові логічних ланцюгів. Використання
сучасних інноваційних технологій, в тому числі технології інтерактивного
навчання, значно підвищує ефективність навчального процесу, сприяє
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інтелектуальному розвитку учнів, формуванню здатності до творчості, забезпечує
оволодіння навичками саморозвитку особистості, нестандартного мислення [3,
с. 4].
Для здійснення практичного дослідження перевірки ефективності
впровадження інтерактивних методів на уроках математики в 3-4 класах протягом
2015-2016 навчального року нами було проведене експериментальне дослідження в
Матроському НВК Ізмаїльської районної ради Одеської області.
Розроблена експериментальна технологія передбачала широке застосування
інтерактивних методів навчання, що стимулювало розвиток певного набору
якостей, таких, як самостійність, ініціативність, креативність. Організація
інтерактивного навчання вимагала високого рівня підготовки як методичної, яка
визначала зміст та методи проведення нестандартного уроку математики, так і
практичної. Підготовка, перш за все, передбачала моделювання життєвих ситуацій,
використання інтерактивних методик, спільне вирішення проблеми на основі
аналізу обставин та відповідної ситуації. Застосовувались наступні інтерактивні
форми і методи навчання:
• рольові ігри (сприяють не лише розвитку вміння викладати свої думки, а з
повагою ставитися до думок і пропозицій інших);
• частково-пошуковий (евристичний) метод (спонукає учнів під керівництвом
учителя самостійно мислити, вирішувати пізнавальні завдання, які виникають,
створювати і вирішувати проблемні ситуації, аналізувати, порівнювати,
узагальнювати, робити висновки);
• метод проблемного викладу знань (є перехідним від виконавчої до творчої
діяльності. У співпраці з вчителем учні відкривають для себе нові знання, осягають
теоретичні особливості математики);
• кейс-метод (розбір конкретних виробничих ситуацій);
• кооперативний метод (застосовується при роботі в групах).
Під час проведення дослідження встановлено, що організація інтерактивного
навчання може здійснюватись на будь-якому етапі вивчення теми, але в залежності
від змісту навчального матеріалу та рівня підготовки класу слід використовувати
різні методи навчання. Тобто, при вивченні нового матеріалу для формування
теоретичних знань доцільно вживати проблемно-пошукові методи, оскільки для
організації роботи необхідні базові знання з теми. На етапі формування знань,
вмінь і навичок репродуктивні методи поступово змінюються на частково
пошукові, оскільки необхідно забезпечити формування вмінь учнів
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використовувати отримані знання в нестандартній, зміненій ситуації. Крім того, на
етапі узагальнення й систематизації знань та вмінь ефективним є активне
впровадження інтерактивних технологій.
Разом із тим, зауважимо, що у процесі застосування інтерактивного навчання
можуть виникати різні проблеми та труднощі, як-от: учень часто не має власної
думки, а якщо і має, боїться її висловлювати її відкрито; часто школярі не вміють
слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення; учень не готовий в
процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс; учням важко бути
мобільними, змінювати обстановку, методи роботи та ін. Проте, як показує досвід,
проблема неготовності учнів до подібної форми організації навчального процесу, з
якою може зіткнутися вчитель, долається досить швидко [4; 5].
Проведене локальне педагогічне дослідження дозволяє зробити висновок, що
одним із найбільш прийнятних методів, характерних для інтерактивного навчання є
групова робота (технології кооперативного та колективного навчання). Така форма
роботи не потребує великих коштів для реалізації, займає небагато часу для
підготовки та з легкістю використовується на уроках. Ефективність упровадження
інтерактивного навчання на уроках математики зростає за умови, якщо вчитель
правильно і доцільно добирає методи інтерактивного навчання, керуючись
анатомо-фізіологічними, психологічними та особистісними рисами учнів, а також
планує урок з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з учнів, таких як
темперамент, розвиток мислення та мовлення, пам'яті, уваги, уяви.
Результати діагностики математичного розвитку дітей шкільного віку до
початку та на прикінцевому етапі дослідження представлено у таблиці:
Таблиця
Результати діагностики рівнів математичного розвитку учнів 3-4 класів
рівні
групи

Контрольна

оптимальний

достатній

1
етап

2
етап

1
етап

8
учнів
16,7%

8
учнів
16,7%

24
учня
50%

недостатній

критичний

2
етап

1
етап

2
етап

1
етап

2
етап

24
учня
50%

12
учнів
25%

16
учнів
33,3%

4
учня
8,3%

-
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Експериментальна

8
учнів
16,7%

24 учня 28
50%
учнів
58,3%

24
учня
50%

8
учнів
16,7%

-

4
учня
8%

-

На підставі позитивної динаміки, зафіксованої в результаті використання
інтерактивних методів на уроках математики в експериментальних групах, можна
стверджувати про високу ефективність інтерактивних технологій в навчальному
процесі. Підкреслимо, що інтерактивні методи сприяють підвищенню рівня
математичного розвитку та математичних знань дітей молодшого шкільного віку,
якщо у процесі навчання вчитель реалізує сукупність умов, які передбачають
оновлення змісту математичної підготовки учнів через систему відпрацювання
математичних понять, підвищення математичної компетентності під час організації
навчальної діяльності; в учнів розвиваються й ускладнюються психічні процеси –
сприймання, пам’ять, увага, уява тощо; формуються такі логічні операції як аналіз і
синтез, абстрагування й узагальнення, загартовуються воля й характер тощо; при
застосовуванні різноманітних видів творчої діяльності на уроках в учнів
розвиваються математичні здібності та підвищується інтерес до предмета.
Перспективи подальших досліджень у визначеному напрямку вбачаємо у
розробці інноваційних підходів до організації процесу навчання математики учнів
молодшого шкільного віку на основі інтерактивних педагогічних технологій.
Література:
1. Дубова М. В. Содержание математической компетентности выпускника
начальной школы / М. В. Дубова // Начальная школа плюс До и После :
ежемесячный научно-методический и психолого-педагогический журнал. – 2013. –
№ 9. – С. 34-39.
2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / ред. О. В. Цуканов. –
Харків : Основа, 2011. – 530 с.
3. Комар О. І. Інтерактивні технології — технології співпраці / О. І. Комар //
Початкова школа. – 2005. – № 2. – С. 4-6.
4. Заворотна О. І. Підготовка майбутнього вчителя до використання
інтерактивних технологій на уроках у початковій школі / О. І. Заворотна. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
5. Пышко Е. Л. Интерактивные методы обучения как способ развития
творческих способностей учеников / Е. Л. Пышко. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua
140

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Геннадій Ярчук
к.ф.н., доцент кафедрисоціальної роботи, соціальної педагогіки
та фізичної культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Розвиток фізичної культури і спорту як
найменш витратний і найбільш ефективний засіб форсованого фізичного й
морального оздоровлення нації, покликаний забезпечити формування фізичних,
естетичних і моральних якостей людської особистості, профілактику захворювань,
фізичної та психоемоційної рекреації і реабілітації людини, об’єднання сім’ї,
організацію дозвілля. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Основними завданнями фізичної культури і спорту в Україні є постійне
підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння
економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження
міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві [1].
Істотний внесок у розвиток теорії та практики регулювання розвитку
фізичної культури і спорту зробили такі вчені: Е. О. Дружиніна, М. І. Золотов,
В. В. Кузін, М. Є. Кутепов, В. М. Лабскир, О. І. Любієв, О. В. Маліков,
Н. Д. Нікольська [2-6] та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасному
світі посилюється усвідомлення ролі фізичної культури і спорту як чинника
вдосконалення природи людини і суспільства. Здоровий спосіб життя в цілому,
фізична культура і спорт зокрема, стають соціальним феноменом, об’єднуючою
силою і національною ідеєю, що сприяє розвитку сильної держави і здорового
суспільства.
В Україні ухвалений Закон «Про фізичну культуру і спорт», розроблені
регіональні програми залучення різних груп населення до систематичних занять
фізичною культурою і спортом.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення ролі держави у
розвитку фізичної культури і спорту та розробка комплексу заходів щодо
створення державної стратегії розвитку фізичної культури і спорту.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
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отриманих наукових результатів. Незважаючи на політику держави зі створення
національної системи фізичної культури і спорту, вона не може утримати у фокусі
своєї політики багато аспектів підтримки і зміцнення здоров’я населення. Фізична
активність і фізична підготовка населення продовжують залишатися на низькому
рівні. Аналіз фізичної активності населення свідчить, що майже дев’ять з кожних
десяти дітей у віці 6 років і старше займаються фізкультурою і спортом не менше
одного разу на тиждень. Доросле населення значно менше займається
фізкультурою і спортом: лише кожен третій чоловік і кожна п’ята жінка в цілому
по Україні, в сільській місцевості - кожен четвертий чоловік і кожна восьма жінка.
Такий стан зумовлено низькою доступністю до інфраструктури здоров’я,
переведенням користування спортивними та оздоровчими спорудами на платну
основу [7]. Тоді як у Великій Британії і Франції кількість тих, хто займається,
перевищує 65 %, в Голландії – 72, у Фінляндії - 80 %.
Сьогодні механізм виконання чинних державних норм і нормативів не
передбачає ефективної системи контролю рівномірності розподілу мережі
фізкультурно-спортивних споруд по всій території України, а також якості
надаваних послуг. Тому діючі механізми розвитку галузі фізичної культури і
спорту, зокрема нормативна і правова бази, не дозволяють здійснити права
кожного громадянина на заняття спортом.
У розвиток цього напряму Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію
Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2012-2016 роки, покликаної подолати демографічну кризу в Україні.
Зокрема, концепція визначає стратегічні напрямки, цілі та завдання розвитку сфери
фізкультури і спорту та спрямована на створення умов для запровадження
здорового способу життя, залучення широких верств населення до масового спорту
та розвиток спорту вищих досягнень .
Управління розвитком фізичної культури і спорту в регіонах України
здійснюється в трьох напрямах: реорганізація структури управління, розробка
нормативно-правової бази, перехід на програмно-цільове управління. Деякі фахівці
виділяють наступні чинники, сприяючі вдосконаленню управління фізичною
культурою і спортом в регіоні:
- формування системи фінансування;
- поліпшення системи підготовки кадрів;
- розширення міжнародної діяльності;
- формування цільових програм.
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Таким

чином,

ефективність

регіональної

політики

розвитку спорту

вирішується за допомогою вдосконалення ресурсного забезпечення.
У ряді регіонів створені реальні передумови для розвитку фізичної культури
і спорту. Основний принцип - вивчення потреб населення, як база для вирішення
організаційних питань. Організаційна структура управління дозволяє вирішувати
питання ресурсного забезпечення спорту - створені відділи:
- розвитку об’єктів спортивного призначення;
- розвитку спорту, що займається питаннями підготовки спортивних резервів,
масовим спортом, заходами і взаємозв’язками установ;
-

програмного і нормативного забезпечення ФКС.

Основними задачами є:
- розробка і проведення єдиної державної політики у галузі ФКС;
- розробка і реалізація республіканських програм, концепцій і пропозицій із
розвитку фізичної культури і спорту;
- формування у населення потреби у фізичному вдосконаленні і гармонійному
розвитку;
- підготовка резерву спорту вищих досягнень;
здійснення організаційно-методичного керівництва у галузі фізичної
культури і спорту;
- залучення позабюджетних коштів, для фінансування програм фізкультурнооздоровчої, масово-спортивної роботи;
- організація і проведення роботи з підготовки, підбору, перепідготовки і
розподілу кадрів у галузі фізичної культури і спорту;
- впровадження єдиних нормативів і стандартів у галузі фізичної культури і
спорту.
При цьому в першу чергу варто розробити єдину державну стратегію, що
буде реалізовуватись на всіх рівнях і регіонах, створює сприятливі умови для
соціально-економічного розвитку фізичної культури і спорту. Ця стратегія повинна
припускати вжиття загальнонаціональних заходів і кампаній для різних категорій і
груп населення і базуватися на об’єднанні зусиль Уряду, керівників регіональних і
місцевих органів влади, громадських, профспілкових організацій, засобів масової
інформації і самого населення. Не можна обминути досвід Німеччини, де у сфері
масового спорту реалізуються численні програми, які дозволяють охоплювати
послугами цієї сфери більше як половину населення.
Комплекс заходів щодо розробки і реалізації цієї стратегії містить наступні
-

143

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір

елементи:
-

створення мережі спортивних споруд і навчання кадрів;
підвищення соціального статусу фізичної культури і спорту;
розробка практичних моделей фізкультурно-спортивного руху в країні;
розвиток народних систем фізичного виховання;

-

пропаганда цінностей фізичної культури і спорту;
залучення в оздоровчий спорт грошових коштів з позабюджетних джерел;
створення регіональних спортивних;

-

відновлення спортивного туризму як громадського руху;

-

вдосконалення законодавчої бази: підготовка нової редакції Закону «Про

-

фізичну культуру і спорт в Україні.
Таким чином, у процесі державного регулювання розвитку фізичної
культури і спорту умовно можна виділити два підходи. По-перше, підхід,
реалізований в розвинених країнах, заснований на децентралізації управління, де
провідну роль у розвитку фізичної культури в цілому і масового спорту зокрема
відіграють місцеві органи управління. По-друге, підхід, використовуваний у
колишніх соціалістичних країнах і низці країн СНД заснований на централізації, де
головним є державний орган управління. При цьому варто зазначити, що реалізація
цього підходу не дозволяє надавати пріоритет масового спорту через дефіцит
коштів, а також дублювання функцій на всіх рівнях управління.
Таким чином, розвиток соціально- економічної ситуації, провідна роль
фізичної культури і спорту, в національній економіці і безпеці держави
зумовлюють перехід від централізованої моделі управління фізичною культурою і
спортом до нових, децентралізованих і демократичних механізмів взаємодії з
державними, громадськими і комерційними організаціями. Це потребує
вдосконалення державного регулювання розвитку фізкультурно-спортивного руху
на регіональному рівні, посилення координації роботи фізкультурних організацій
різного профілю і різних форм власності, формування регіональних програм
розвитку фізичної культури і спорту, підвищення ефективності підприємницької
діяльності фізкультурно-оздоровчих організацій.
Література:
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