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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. 

 
УДК 159.922.762.954        

Бондар Н. Є., Дикуша О.С1 
 Арт-терапевтичний супровід особистісного развитку 

розумово-відсталих дітей. 

 

Останнім часом спостерігається тенденція збільшення кількості дітей 

з порушеннями психічного розвитку. За даними Всесвітньої організації 

охорони здоров'я, олігофренія є однією з найпоширеніших форм 

інтелектуального недорозвинення в світі і складає до 3% всього населення. 

Приблизно 85% всіх розумово відсталих дітей відносяться до категорії 

страждаючих легкою розумовою відсталістю. Тобто у них є обмежена 

здібність до навчання і досягши дорослості вони здатні вести самостійне 

життя [1]. 

Особистісний розвиток розумово відсталих дітей ускладнюється 

такими специфічними явищами [2]:  

 порушенням  вищої нервової діяльності,  

 недорозвиненням мислення, пізнавальної діяльності,  

 незрілістю емоційно-вольової сфери, яка призводить до 

безініціативності, несамостійні, імпульсивності. 

 емоційною незрілістю, недостатньою диференційованістю і 

нестабільністю відчуттів, обмеженістю діапазону переживань,  

 крайнім характером проявів емоційних станів; 

 низьким рівнем самосвідомості, некритичністю. 

Тому проблема ефективних засобів психологічного супроводу 

особистісного розвитку  дітей, страждаючих олігофренією, є особливо 

актуальною. Під психологічним супроводом ми розуміємо таку  взаємодію 

дитини з практичним психологом, в процесі якого останній створює умови і 

можливості для розвитку позитивних аспектів особистості дитини,  

відбувається мінімізація існуючих недоліків,  надається допомога в 

досягненні дитиною оптимального рівня функціонування за допомогою 

встановлення з нею сталих відносин. Розвиток і зміцнення  здорових 

якостей   є стрижнем психологічного супроводу. Це дозволяє розумово 

відсталій дитині досягти максимально можливого рівня функціонування і 

самостійності, знайти стійке відчуття захищеності, незалежності і 

самоповаги. 

Арт-терапія, на погляд багатьох дослідників [1, 3, 4], є найбільш 

відповідним методом психологічного супроводу розумово відсталих дітей. 
                                                           

1
 Бондар Наталія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент, Мелітопольський державний 

педагогічний університет; 
Дикуша Олена Сергіївна, студентка 5 курсу МДПУ, м. Мелітополь 
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Вона  не вимагає від дитини високих інтелектуальних можливостей і 

витрат, а також сприяє гармонізації розвитку особистості через розвиток її 

здатності самовираження і самопізнання в процесі творчої діяльності. Арт-

терапія реабілітаційного характеру орієнтується на потреби людей і їх 

творчі можливості, задає певні просторово-часові параметри для психічної 

підтримки і внутрішньої перебудови людини. В процесі такої роботи 

фахівець і клієнт  фокусуються не на симптомах, а на здорових  елементах 

особистості останнього. У цьому арт-терапія реабілітаційного характеру 

відрізняється від інших форм арт-терапії, що роблять основний акцент на 

розв’язані проблем. Арт-терапія може розглядатися як альтернативна мова, 

придатна для виразу  переживань. Крім того, вона створює особливу 

ситуацію, в якій розумово відсталі діти можуть побачити в цих 

переживаннях сенс і дійти інтеграції свого колишнього і теперішнього 

досвіду. 

Арт-терапія сприяє задоволенню таких потреб розумово відсталої 

дитини, як потреби в : 

 Саморозумінні та позитивному сприйнятті самого себе 

 Творчому і осмисленому проведенні часу 

 Емоційній підтримці і самоудосконаленні 

 Спілкуванні, обміні досвідом і причасністю до групи 

 Самоті і самодостатності 

 Визнанні власних обмежень 

 Виразі соціально неприйнятних відчуттів і думок в атмосфері 

терпимості і ухвалення 

 Освоєнні нових форм досвіду, а також в співвідношенні власних  

відчуттів і думок з реальністю 

 Визнанні і розумінні іншими, а також в тому, щоб бути собою 

[4]. 

На основі зазначених теоретичних положень нами було проведене 

емпіричне дослідження особистісного розвитку дітей,  страждаючих на 

олігофренію в легкому ступені дебільності, в якому прийняли участь 20 

учнів 10 класів допоміжної школи-інтернату № 2 м.Мелітополя. 

Ми розробили арт-терапевтичну програму, що включала такі методи, 

як проективний малюнок, сказкотерапія і музикотерапія. Програма 

складалася з дев'яти занять, спрямованих на корекцію особистісного 

розвитку учнів. 

Діагностична робота була проведена за допомогою таких методик як    

«Дитячий опитувальник неврозів»  (Седнев В.), «Шкала самооцінки» 

(Рубінштейн С.Я.), Тест шкільної тривожності (Векслер Д.) і методика 

«Автопортрет».  Порівняння результатів  первинної і повторної   діагностики   

показало значиме зниження невротичних проявів майже за всіма шкалами   

методики  «ДОН»,  результати методики «Статева ідентифікація» також 

свідчать про більш адекватну самооцінку «Я-актуального» та «Я-бажаного» 

після циклу арт-терапевтичних занять. Також після реалізації арт-
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терапевтичної програми відбулося підвищення середнього рівня самооцінки 

(методика на виявлення «Соціального Я»).    

 Таким чином, процес становлення багатьох важливих психічних 

функцій в умовах арт-терапевтичної групи здійснюється з опорою на творчу 

діяльність, особливий соціальний контекст і психотерапевтичні відносини. 

Це сприяє психосоціальній реабілітації розумово відсталих дітей. 

Створення художніх робіт  не припускає активної вербальної 

комунікації, відбувається в атмосфері високої взаємної терпимості  і 

відвертості і сприяє актуалізації і розвитку системи потреб розумово 

відсталих дітей, підвищенню їх самооцінки і самостійності. Це дає 

можливість учасникам АТ-групи виражати і усвідомлювати особливості 

власного стану. Все це дозволяє вважати роботу арт-терапевта  важливим 

чинником адаптації до соціального оточення розумово відсталої дитини і 

досягнення нею стабільного психічного стану. 

Підводячи підсумки одержаних даних, ми можемо стверджувати про 

те, що ефективність арт-терапевтичної програми надає можливість її  

подальшого використання в роботі з дітьми, страждаючими розумовою 

відсталістю в легкому ступені дебільності.  
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УДК 159.9                                                                      

Бреусенко-Кузнецов А. А.2 
Почему оправдано относить сказкотерапию  

к области арт-терапии? 

 

   Арт-терапия многозначна как понятие – именно потому, что  

многоуровнева как явление. Можно выделить арт-терапию в узком смысле  

(тогда в неё попадут только изобразительные технологии терапевтического 

самовыражения – в рисунке, лепке, аппликации, коллаже и т.д.) и в широком 

смысле (тогда в неё войдут в качестве разновидностей также и танцевально-

                                                           
2
 Бреусенко-Кузнецов Александр Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент, Национальный 

технический университет Украины «КПИ»,сказко-терапевт, м. Киев 
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двигательная терапия, драматерапия, музыкотерапия и, как мы утверждаем, 

сказкотерапия). Узкий смысл понимания арт-терапии ориентирован на 

внешнюю сторону – на конкретные материальные средства и материальные 

результаты творческой экспрессии клиентов; широкий смысл – на внутреннюю 

сторону (космоса, мира, выражаемого в красках, звуках, телесных движениях и 

т.п.) – т.е. на единое арт-терапевтическое пространство, феноменологическое 

по своей сути [1; 2]. 

Все составляющие арт-терапии в широком смысле объединены единым 

способом психотерапевтической работы, суть которого в экспрессии клиента 

как доминирующей терапевтической возможности. Экспрессия возможна как 

на невербальном уровне – в танце, пении, пантомиме, так и на вербальном – в 

спонтанном (импровизационном) разыгрывании драматической роли, в 

спонтанном сочинении сказочного текста. Вербальность в данном случае не 

самодовлеюща, а образует лишь материал для проективного построения 

художественного образа.  

 Слово по сравнению с жестом, цветом, линией в качестве такого 

материала имеет свои преимущества и недостатки. В слове более выражен 

момент смысловой экспрессии, и менее выражен момент экспрессии 

эмоциональной. Даже арт-терапия в узком смысле отнюдь не стесняется 

обращаться к помощи слов в процедурах рефлексивного проговаривания 

клиентами обретённого в изобразительной экспрессии опыта. Рисунок даёт 

возможность вывести сказочные смыслы на эмоциональный план [3] 

Вся ли область, относимая к сказкотерапии, относится в то же время и к 

области арт-терапии в широком смысле? Нет, не вся. Области арт- и 

сказкотерапии взаимно пересекаются, образуя четыре зоны. Есть в 

психотерапии нечто принадлежащее и арт- и сказкотерапии (зона 1), есть 

принадлежащее только арт-терапии (зона 2) и только сказкотерапии (зона 3), и, 

наконец, нечто чуждое обеим традициям (зона 4). 

Не принадлежит к арт-терапевтическому направлению такое 

применение возможностей жанра сказки, в котором клиент оказывается не 

творцом, а реципиентом сказочного текста, либо творчество клиента из 

дидактических соображений заранее жёстко содержательно регламентируется.  

К тому же важным критерием принадлежности к арт-терапевтическим по 

сути формам психотерапии будет фокус внимания в работе со сказкой. Подобно 

тому, как психодрама отлична от драматерапии и не входит в арт-

терапевтическое пространство, поскольку в ней драматическое действо служит 

лишь разрешению частной проблематики протагониста, – не арт-

терапевтическая по духу разновидность сказкотерапии может применять 

сказочные средства без концентрации внимания на выражении внутреннего 

мира клиента (в рациональном, бихевиоральном ключе). 

Кроме выделения арт-терапии в узком и широком смысле, можно 

говорить и о идеальном (условном) и реальном её планах. В реальности 

психотерапевтических сессий арт-терапевт может применять целый комплекс 

методов, не принадлежащий к арт-терапевтической традиции (но сочетаемый с 

нею), – и при этом он сохраняет свою арт-терапевтическую идентичность, 
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опираясь на сам дух пространства арт-терапии, а не на какие-либо 

регламентные рамки.  

Сказкотерапевт может иметь арт-терапевтическую идентичность или 

не иметь её, что будет выражаться в его профессиональном почерке. В целом 

наличие такой идентичности предрасполагает к сближению, взаимодополнению 

и взаимопроникновению применяемых техник. Отнюдь не зазорно (и 

немаловажно) дополнять сказочную вербальную сочинительскую экспрессию 

экспрессией изобразительной, двигательной или драматической – коль скоро 

они проявляют разные стороны единого арт-терапевтического пространства. 

И, напоследок, об уместности применении арт- и сказкотерапии в 

контексте социальной работы. Хотя исцеление творчеством показано и в тех 

случаях, которые вне компетенции социальных работников (вплоть до 

психиатрии), но арт-терапия существует и в версии, направленной на цели 

личностного роста, гармонизации межличностных отношений – что к 

социальной работе (в гуманистических, а не «инквизиторских» её измерениях) 

уже ближе. Арт-терапия не предполагает жёстких интервенций, её допустимо 

практиковать в открытых студийных группах. Арт-терапия близка практике 

социальной работы и доступна для освоения социальными работниками. Но 

отсюда не следует, что им её можно применять с ходу, без получения 

квалификации арт-терапевта. Арт-терапия – не просто любительское 

рисование; как и любой психотерапевтический метод, она может быть 

деструктивна в руках непрофессионала.  
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УДК 159.9                                                                                          

Грибенко И.В.3 
Некоторые проблемы работы практического психолога в 

социальной службе. 

 
При работе в системе социальной службы практический психолог 

сталкивается с рядом специфических проблем, среди которых можно 

перечислить следующие: полная психологическая безграмотность 

подавляющего числа клиентов; необходимость зачастую решать сложные 

вопросы в максимально сжатые сроки; низкая замотивированность 

большинства клиентов и др..  Кроме того, существует ряд особенностей, 

присущих работе психолога именно в социальной службе, и наличие категории  

характерных сложных клиентов. 

Рассмотрим подробнее вышеизложенные вопросы. 

Первая проблема, с которой сталкивается психолог в социальной службе 

состоит в том, что клиент совершенно не понимает отличие между психологом, 

психиатром и невропатологом. Естественно, такой клиент не имеет никаких 

навыков саморефлексии, что существенно затрудняет работу с ним, - 

приходится объяснять ему многие вроде бы простые вещи, которые объяснить 

как раз и не так просто. Причина данной проблемы в том, что клиенты 

социальной службы – это, как правило, люди  из разного рода 

неблагополучных семей, чаще всего не особо образованные.  

Близко к данной проблеме прилегает и другая, а именно – массовая 

низкая мотивация клиентов. Это чаще всего связано с экономическим 

фактором, поскольку клиентами социальной службы в подавляющем 

большинстве, (что неудивительно, поскольку проистекает из функциональных 

особенностей этой организации), являются люди малообеспеченные, а часто и 

находящиеся за чертой бедности. Находясь в течении ряда лет в постоянных 

заботах о добывании пропитания в самом прямом смысле, они считают 

психологию капризами богатых, не приносящими пользы. Вот пример 

характерного высказывания клиентки: «Там ничего не дают, там только 

разговаривают». Возникает  закономерный вопрос: а как такой клиент попал к 

психологу? Как правило, с подачи руководства социальной службы, 

пытающегося проблемы клиента решить разносторонне, путем работы с ним 

команды, состоящей из нескольких специалистов разного профиля. 

Здесь следует особо сказать о наложении друг на друга сфер 

деятельности психолога и социального педагога. Психолог должен обладать 

навыками работы социального педагога и, соответственно, наоборот – 

социальный педагог должен разбираться в психологии. Дело в том, что в 

кабинет психолога попадают, как правило, не самые проблемные члены семей, 
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находящихся под социальным сопровождением. Те, кто все же дошел до 

кабинета, имеют хоть какую-никакую мотивацию и чувство ответственности за 

себя и за своих близких. Самые проблемные категории клиентов приглашения 

в социальную службу обычно игнорируют. Общается с ними социальный 

педагог, приходящий на дом с инспектированием, которому психологические 

знания  совсем не будут лишними. В то же время, человек, пришедший к 

психологу, чаще всего хочет одновременно получить не только 

психологическую консультацию, но и практические советы социального плана. 

Обычно психолог предоставляет просимое, особенно на первых этапах работы 

с клиентом, поскольку психологические проблемы клиента тесно переплетены 

с социальными. (Напомним, речь чаще всего идет о людях, находящихся за 

чертой бедности или близких к этому). Вышеизложенное не следует понимать 

так, что социального педагога и психолога нужно поменять местами. Данные 

специалисты выполняют большое количество функций, полностью 

соответствующих своей должности помимо перечисленных. Мы же просто 

указали на моменты взаимопроникновения их профессиональных 

обязанностей. 

       К сложностям работы практического психолога в социальной службе 

следует отнести и частые случаи, когда приходится решать сложные вопросы в 

максимально сжатые сроки. Как правило, это связано с реально 

существующими обстоятельствами в жизни клиента. Сотрудник социальной 

службы выслушивает за день огромное количество историй, на первый взгляд, 

маловероятных и, тем не менее, действительно произошедших. 

Если бы на их тему снять, например, фильм, зрители остались бы в полной 

уверенности, что сценарист все выдумал. У человека, впервые попавшего на 

работу в данную структуру, бывает просто информационно-эмоциональный 

шок, длящийся в течении нескольких дней. В частности, это является одной из 

причин эмоционального выгорания и, как следствие, высокой текучести кадров 

в районных социальных службах. 

      Усугубляется ситуация еще и тем, что, как правило, психолог в социальной 

службе – это, так называемый привлеченный специалист, работающий по 

контракту. А на протяжении уже ряда лет, в связи с проблемами 

финансирования, при наступлением нового года, с привлеченными 

специалистами в течение двух месяцев контракт не подписывается. Многие за 

это время находят другую работу. Естественно, что частая смена лиц не 

увеличивает мотивацию и доверие к службе у постоянных клиентов. 

     Особо следует сказать о некоторых специфических типах клиентов, с 

которыми сталкивается психолог в социальной службе. Собственно говоря, это 

два типа, которые в первичных проявлениях очень похожи. Как правило, такие 

клиенты идут прямо в кабинет к директору и начинают требовать, чтобы все их 

проблемы решились немедленно. Директор, попытавшись наладить контакт и 

убедившись, что человек ничего не хочет слышать, кроме своих собственных 

жалоб, отправляет его к психологу, которому отводится роль переводчика. 

Бывает, что такое поведение человека продиктовано отчаянием. В таком случае 

его достаточно бывает успокоить и потом можно вести с ним конструктивный 
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диалог. Но бывает и так, что клиент уверен, что все без исключения и 

государство в особенности ему должны. С таким клиентом предстоит долгая и 

трудная работа,  осложняемая отношениями в «любовном треугольнике – 

начальство, психолог, клиент». 

      На наш взгляд, многие проблемы обусловлены тем, что социальная служба 

в Украине – это сравнительно молодая структура, возникшая в кризисное для 

страны время. Зарубежный опыт подходит нам не на 100%, а собственного пока 

недостаточно. 

 

 

 

УДК 159.922.762 

Добровольська Л.П.  
Третякова І.С.  

Третякова М. В.4 
Специфіка роботи психолога-практика з розумово відсталими 

школярами молодших класів 

 

Конче важливим постає проблема своєчасного та правильного виявлення 

відхилень в розвитку дитини, створення оптимальних умов соціальної адаптації 

та надання компетентної допомоги щодо збереження психологічного здоров‘я у 

відповідному спеціальному закладі [2, с. 23]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені, які досліджують проблему розумової 

відсталості в різних аспектах підкреслюють, що жодна з форм нервово-

психічних порушень не викликає стільки соціальних наслідків, як олігофренія, 

головним чином, легка її ступінь. Тому не втрачає гострої актуальності 

проблема соціально-трудової адаптації розумово відсталих дітей, яку слід 

вирішувати вже на початковому етапі навчання в молодших класах допоміжних 

закладів. Усвідомлення важливості цієї проблеми постійно спонукає науковців, 

педагогів, дефектологів, психологів-практиків і соціальних працівників до 

пошуків шляхів її вирішення [3, с. 4]. 

Вивченням, дослідництвом та корекціїєю особливостей пізнавальної, 

особистісної та емоційно-вольової сфери розумово відсталих дітей займалися 

видатні вчені: Виготський Л.С., Забрамная С.Д., Зейгарник Б.В., 

Ілляшенко Т.Д., Коломинський А.І., Лебединська К.С. Лебединський В.В., 

Певзнер М.С., Рубінштейн С.Я., Сухарева Г.Є., Чистякова М.І. та інші [1]. 

Предметом дослідження стали особливості психологічної корекції 

особистісних відхилень розумово відсталих школярів молодших класів 

допоміжного закладу. Метою нашого дослідження виступила розробка 

програми психолого-педагогічної корекції особистісних відхилень розумово 
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відсталих школярів, яка, на нашу думку, зможе сформувати більш стійкі 

поведінкові мінімуми, що забезпечить на доступних їм рівнях стабільність у 

саморегуляції внутрішніх афективних процесів та емоційну адекватність в 

контактах з оточуючим світом. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 1) знизити рівень 

вираження агресії; 2) зняти надмірну тривожність та напруження; 3) підняти 

рівень самообслуговування, взаємодопомоги та взаємопідтримки; 4) розвивати 

конструктивні комунікативні навички; 5) гармонізувати емоційний стан; 6) 

тренувати емоційно-вольову сферу. Для отримання первинних результатів 

нами були використані наступні діагностичні методики: дитячий опитувальник 

неврозів (ДОН), тест Басса-Дарка (на виявлення агресії), тест Роршаха [4, с.79]. 

Методи реалізації корекційної роботи: музична психотерапія; 

психогімнастика; вільне, предметне та тематичне малювання; ігри на 

взаємодію; сюжетно-рольові ігри; вправи на релаксацію. 

Дослідження проводилось в 2005-2006 н.р. на базі школи-інтернату №2 

(Школа розумово відсталої дитини) м. Мелітополя. В психолого-педагогічному 

експерименті приймали участь 30 учнів (віком від 10 до 12 років) з 

встановленим діагнозом „олігофренія, легка ступень дебільності”. 

Доцільно відмітити, що розроблена програма психолого-педагогічної 

корекції надала змогу в експериментальній групі підвищити позитивну 

мотивацію і зацікавленість дітей в період проведення різних видів 

психогімнастики, малювання; активізувати спільну діяльність в сюжетно-

рольових іграх; завдяки вправам на релаксацію, покращити фізичне та 

психологічне самопочуття учнів. Під час корекції зовсім не відмічалися прояви 

агресії та порушення дисципліни внаслідок створення атмосфери захищеності 

та взаємної довіри в системах „психолог-практик – розумово відстала дитина”, 

„розумово відстала дитина – розумово відстала дитина”, „психолог-практик – 

розумово відстала дитина – вихователь”, чого не спостерігалося у контрольній 

групі. 

На жаль, в багатьох кабінетах психологів-практиків спеціалізованих шкіл-

інтернатів відсутні сучасні технічні засоби для проведення корекційно-

розвивальних занять, у достатньої кількості навчально-методичних посібників, 

обладнання та розроблені, адаптовані дидактичні ігри, вправи тощо. 

Проведена нами психолого-педагогічна корекція спонукає до подальшого 

етапу дослідження не тільки особистісної сфери розумово відсталих школярів, 

а й пізнавальної. Завдяки знанням характерологічних, індивідуальних 

особливостей таких учнів, вчителя та вихователі допоміжних закладів зможуть 

вирішувати багато психолого-педагогічних проблем, пов‘язаних зі 

спілкуванням, навчанням та вихованням. Разом з тим, вважаємо, що психолого-

корекційна робота повинна бути систематичною, довготривалою, постійною, 

без прогалин, тобто не кампанією. 

Вкрай необхідно зазначити, що психолог-практик, який орієнтований на 

роботу у сфері „людина-людина”, має бути готовим до виконання різних видів 

професійної діяльності як в загальноосвітній школі, так і в допоміжних 

закладах для дітей з різноманітними вадами. 
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УДК 376.58+343.815                                                                                

Досін А. Р.5 
Досвід Великої Британії з організації взаємодії соціальних служб 

в   профілактичній роботі з неповнолітніми 

 

На нашу думку, заслуговує уваги  досвід Великої Британії в організації 

співробітництва закладів освіти з  іншими закладами і установами, а також 

громадськими організаціями в роботі з неповнолітніми, схильними до 

протиправної поведінки. Спільні дії різних установ спрямовані на 

попередження девіацій серед неповнолітніх і одночасно на захист їх прав.  

Співробітництво передбачає спільне визначення мети діяльності, 

планування роботи, розподілу сил відповідно з можливостями кожної із сторін, 

спільну оцінку результатів роботи.              

Серед основних аспектів взаємодії можна виокремити: управлінсько-

координаційний, інформаційний, комунікативний, змістовий, дієвий та ін. 

Досить плідним є співробітництво закладів освіти з поліцією і 

громадськістю [1; 2; 3]. Так, у Великій Британії ще в 70-х роках в поліції 

були створені спеціальні відділення по роботі з неповнолітніми, в обов’язки 

яких входить: залучення громадськості і батьків для здійснення контролю за 

поведінкою дітей; встановлення зв’язків з молодіжними організаціями, 

асоціаціями, релігійними організаціями; систематичне проведення бесід в 

школах на правову тематику; підбір поліцейських кадрів, здатних найбільш 

ефективно працювати з молоддю та ін. 

В поліції Великої Британії існують також спеціальні бюро у справах 

молоді, які теж виконують важливі функції: реєстрація неповнолітніх 

правопорушників, на кожного з яких заводиться спеціальна карточка; 

систематична перевірка каталогу, внесення до нього змін;  відвідання різних 

організацій для отримання інформації про неповнолітніх (школи, позашкільні 
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заклади, сім’ї); інформування батьків, шкіл про заходи, які приймаються 

стосовно неповнолітніх правопорушників. 

Серед цих функцій чи не найбільш важливою є робота з самим 

неповнолітнім правопорушником. Працівники бюро повинні вияснити, чи 

вперше підліток порушив закон, наскільки серйозним є правопорушення, чи 

визнає неповнолітній провину, як ставиться до застосованих до нього санкцій, 

засобів впливу тощо. 

Правова пропаганда серед неповнолітніх в школах – важливе завдання 

працівників поліції Великої Британії, причому вони працюють як з учнями, так 

і  з викладачами. В багатьох школах заняття,  організовані працівниками поліції, 

є частиною шкільної програми. В них розглядаються питання зловживання 

наркотиками, попередження злочинної поведінки, правова відповідальність 

неповнолітніх, надання першої допомоги в нещасних випадках тощо. В процесі 

занять широко використовуються ділові ігри (імітація судового засідання), а 

при вивченні основ наук – ситуації і сюжети з поліцейської практики. 

Значна  увага надається і питанням  захисту неповнолітніх. В цьому плані 

виділяються два аспекти. Перший з них – просвітницька робота. Відвідуючи 

школи, працівники поліції знайомлять неповнолітніх з правилами особистої 

безпеки, відповідають на питання учнів, педагогів. 

Інший аспект  цієї роботи, який набув досить значного розповсюдження 

останнім часом, – це складання дактилокарти неповнолітніх за згоди самих 

неповнолітніх та їх батьків. Наявність детальних характеристик неповнолітніх 

та їх дактилоскопії сприяє розшуку неповнолітніх у випадку їх викрадення, або 

ж втечі з дому, бродяжництва. 

Важливим, на нашу думку, є той факт, що правоохоронні органи Великої 

Британії намагаються проводити відповідну роботу з різними віковими 

категоріями неповнолітніх, включаючи і молодших школярів. Так, у багатьох 

школах в молодших класах проводиться  щонайменше один урок в тиждень 

впродовж місяця представником правоохоронних органів. Дітей знайомлять з 

основними правами і обов’язками громадян, а також заходами  індивідуальної і 

колективної безпеки. 

Досвід Великої Британії свідчить, що співробітництво різних соціальних 

інститутів є найбільш продуктивним для забезпечення нормального розвитку 

дитини, попередження девіацій у її поведінці. Ефективне співробітництво 

можливе при активній взаємодії сторін, усвідомленню ними загальної мети і 

завдань, відповідальності за долю кожного неповнолітнього.     

Таким чином,  деякі аспекти досвіду організації профілактичної  роботи з 

неповнолітніми у Великій Британії  безперечно, заслуговують уваги і 

впровадження в Україні. 
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УДК 378.937+372.22+370.17                                  

Іванова Д. Г.6 
Проблеми соціалізації особистості в умовах адиктивної сім’ї: 

профілактично-реабілітаційні аспекти діяльності соціального 
педагога 

 

Визначальний вплив на становлення особистості з раннього віку здійснює 

сім’я як соціальний осередок суспільства і середовище персонального розвитку 

дитини. До функціонально неспроможних сімей належать адиктивні сім’ї, 

насамперед такі, в яких є хворі на наркоманію та алкоголізм. 

Багатоаспектна увага дослідників (С.І.Болтівець, С.І.Здіорук, 

О.М.Кокун, М.В.Макаренко, С.Д.Максименко, Л.А.Філоненко та ін .) 

зосереджена на вивченні проблеми соціальної та психолого-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки, з’ясуванні негативного впливу  

адиктивних сімей на соціально-психічний розвиток дитячої особистості 

(В.В.Сосідко, В.В.Турбан, В.О.Гомонюк). Серед провідних наукових 

розробок – праці В.А.Алфімова, Б.С.Братуся, С.О.Бєлічевої, А.Є.Лічко 

стосовно вивчення мотивів та проявів асоціальної поведінки неповнолітніх; 

вагомий доробок М.І.Бесенко, В.М.Оржеховської, Н.Ю.Максимової щодо 

превентивної діяльності соціально-педагогічних кадрів у навчальних закладах 

різних типів; дослідження О.В.Беца, З.Г.Зайцева, В.П.Кравець, В.М.Синьова з 

проблем соціально-педагогічної допомоги та реабілітації особистості у сім’ї, 

дитячому та молодіжному середовищі; наукові публікації В.В.Клименко, 

Т.В.Кравченко, І.П.Лисенко, В.С.Торохтій, І.М.Трубавіної про сімейні 

проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм. 

Аналіз наукового фонду з проблеми дослідження свідчить, що  

адиктивна родина, маючи низький соціальний статус у який-небудь зі 

сфер життєдіяльності або в декількох одночасно, не справляється з 

покладеними на неї функціями, адаптаційні здатності батьків істотно 

знижені, процес сімейного виховання протікає з більшими труднощами, 

повільно, мало результативно (1;2;3;4). Даному типу родини, зрозуміло, 

необхідна допомога з боку соціального педагога із залученням усіх 

необхідних спеціалістів.  

Основне завдання соціального педагога в роботі з адиктивною 

сім’єю – зміцнення взаємодії з нею, використання комплексу педагогічних 

засобів для зміни стилю спілкування в родині, розвиток відповідальності 

батьків за виховання, вплив на стан дитини, коригування її поведінки, 

забезпечення соціально-педагогічного захисту дітей у родині й 
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підвищення психолого-педагогічної культури батьків. До найважливіших 

методів роботи належить сімейна профілактика, проведена у формі бесіди, 

консультацій, тренінгів. Вона повинна бути спрямована на корекцію 

зв’язків дитини з однолітками, залучення дітей у позитивну діяльність, 

відновлення значимого статусу в родині. Методика профілактично-

корекційної діяльності соціального педагога з адиктивною сім’єю 

охоплює сплетіння основних її напрямків: антиалкогольне 

(антинаркотичне) виховання дітей і підлітків; організацію альтернативної 

діяльності неповнолітніх; всеобуч батьків; психолого-педагогічну 

допомогу учням, що мають досвід вживання алкоголю або наркотиків та 

корекція їхньої поведінки. 

Головна ціль профілактично-реабілітаційної роботи з адиктивними 

сім’ями – розкрити батькам і учням негативний вплив речовин на 

взаємини між людьми, у тому числі на сімейні відносини, показати 

збиток, що вони наносять родині, відновити втрачені функції сім’ї, 

скоригувати поведінку дитини у соціально корисному напрямку. Для 

батьків, які перебувають під соціальним супроводом як неблагополучна сім’я, 

проводять соціально-педагогічні та соціально-психологічні тренінги як цикл 

занять, що передбачають набуття певних знань, вмінь, зміну ставлення до дитини 

як складову соціальної допомоги на основі концепції «допомоги для 

самодопомоги» (5,62). 

Соціально-педагогічна робота з дитиною молодшого шкільного віку 

націлена на: формування в учня потреби в навчанні, тому що в дитини, 

схильної до адиктивної поведінки, як правило, виникають серйозні 

проблеми з успішністю, небажання учитися; формування й розвиток 

вольових якостей особистості (сила волі, почуття власної гідності), а також 

активного відношення до дійсності, об’єктивно перешкоджаючим 

адиктивним інтересам, прагненням, схильностям. Серед провідних методів 

роботи з дітьми: яскрава емоційна розповідь, ілюстрація, сюжетно-рольова 

гра. 

Основний акцент роботи соціального педагога з підлітками — це 

робота із групою через наступні напрямки діяльності: профілактика причин 

і наслідків наркоманії та алкоголізму; організація вільного часу підлітків; 

антинаркотичне та антиалкогольне виховання, спрямоване на формування в 

підлітка твердих переконань про необхідність здорового способу життя, 

неприпустимість уживання наркотиків та алкоголю в період формування 

організму, аморальність наркоманії, пияцтва й алкоголізму, про формування 

антисоціальної особистості підлітка з адиктивною поведінкою. 

Отже, соціально-педагогічна діяльність із родиною школярів, схильних 

до адиктивної поведінки, повинна полягати в наданні допомоги батькам у 

вихованні дітей, здійсненні попереджувально-профілактичних заходів, 

усуненні причин наркотизації та алкоголізації дітей, у психолого-педагогічній 

освіті родин, корекції сімейного виховання, в організації дозвілля родин тощо. 

Робота соціального педагога повинна вестися в тісному контакті із 

правоохоронними органами, а також установами опіки й піклування. 
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УДК 378:364                                                                                    

 Канюк О. Л.7  
Соціокультурний підхід у підготовці фахівців соціальної 

роботи до іншомовного спілкування  

 

Сьогодні, в період інтенсивної інтеграції України в світову спільноту, 

знання іноземних мов розглядається  як  важлива характеристика професійної 

компетентності спеціаліста і, відповідно, іноземна мова стає невід’ємним 

компонентом підготовки сучасного  фахівця будь-якого профілю [1]. 

В працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених  розглядаються  деякі 

підходи до підготовки фахівців різних профілів до іншомовного спілкування, 

зокрема, комунікативно-діяльнісний підхід [2; 3]. 

У підготовці фахівців соціальної роботи до іншомовного спілкування  

особливо важливим, на нашу думку,  є соціокультурний підхід.  

З точки зору соціокультурного підходу спільне вивчення мови і культури 

повинно здійснюватися з орієнтацією на оволодіння міжкультурним 

іншомовним спілкуванням в контексті соціально-педагогічних домінант 

педагогіки громадянського миру і злагоди, ідей  гуманізації, культурознавчої 

соціологізації і екологізації мети і змісту навчання іноземним мовам 

При визначенні мети соціокультурної освіти головна увага звертається на 

питання відбору і розподілу соціокультурної інформації, а також визначення 

взаємовідносин між соціокультурним і мовним змістом іншомовної освіти. 

Основним в інтерпретації соціокультурного змісту мовної освіти є звернення 

до особистості того, хто вивчає мову, її національно-культурного фону. 

Сьогодні відчувається необхідність внести певні зміни у визначення 

змісту вивчення матеріальної і духовної культури країн, мова яких вивчається, 

орієнтуючись на ознайомлення з: системою цінностей, які домінують у 

спільнотах; історичною пам’яттю спільнот в цілому і включених до них 
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соціумів; політичною, економічною, науковою, художньою, релігійною  

культурою, їх відображенням в філософії і стилях життя різних верств 

населення та етнічних груп; традиційною і новою матеріальною культурою, 

промислово-економічним потенціалом як  частиною системи  цінностей країни; 

соціокультурними  особливостями мовного етикету усного і письмового 

спілкування, технікою участі в ньому на іноземній мові; соціокультурними  

особливостями і мовною поведінкою національно-специфічних форм 

спілкування як характерною особливістю стилю життя в країні, мова якої 

вивчається; способами граматичного і лексичного  іншомовного вираження  в 

рамках формального і неформального спілкування. 

Соціокультурний підхід до вивчення іноземної мови передбачає 

наявність міждисциплінарно інтегрованої мовної освіти, а також врахування 

соціокультурного контексту вивчення мови. Особлива увага повинна 

звертатися на: соціокультурний світогляд тих, хто вивчає іноземну мову (при 

відборі  навчальних тем і конструюванні навчальних завдань); нерозривний 

зв’язок формування іншомовної соціокультурної компетенції з розвитком 

загальної соціокультурної компетенції індивіда, сформованої як стосовно своєї 

рідної культури, так і світової; врахування при відборі навчальних тем фактора 

доступності і позитивного емоційного ставлення до проблеми, яка 

розглядається. 

Таким чином, серед основних положень соціокультурного підходу можна 

виокремити  найбільш важливі: 

1. Побудова адекватної моделі навчання іноземним мовам передбачає 

попереднє вивчення соціокультурного контексту вивчення мови в конкретній 

країні і конкретному національному середовищі з опорою на: соціокультурні 

особливості мов і культур; соціокультурні і комунікативні потреби тих, хто  

вивчає мову; рівень соціокультурної освіти тих, хто навчає; особливості мовної 

політики стосовно вивчення іноземної мови і умов для її практичної реалізації, 

організаційно-дидактичні і методичні умови оволодіння іноземною мовою. 

2. Суттєве ускладнення соціокультурних функцій викладачів іноземної 

мови в умовах постійного розширення і поглиблення сфер міжкультурної 

комунікації в сучасному світі в цілому і Україні зокрема, створює передумови 

для реформування мовної бікультурної освіти шляхом її глобалізації, 

гуманізації і культурознавчої соціологізації її змісту. 

3. Багатоаспектна соціокультурна освіта(загальнокультурна, краєзнавча, 

лінгвокраєзнавча, соціолінгвістична, комунікативно-прагматична) є  

обов’язковим компонентом мовної підготовки  сучасних фахівців будь-якого 

профілю. Вона повинна здійснюватися від вивчення етнічних, соціальних 

субкультур до регіонально-континентальних культур і світової культури. 

4. Методичною домінантою у вирішенні завдань соціокультурної освіти 

засобами іноземної мови є ієрархічна система проблемних соціокультурних 

завдань, які повинні використовуватися з  урахуванням їх навчально-

методичної ефективності, особистісного потенціалу в розвитку культури 

спілкування і пізнання, рівня іншомовної комунікативної компетентності. 
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УДК 159.9                                                                                          

 Капраль Н. О.8  
Особливості прояву агресивної поведінки у підлітків, хворих на 

ДЦП 

 

На даному етапі розвитку нашої країни досить гостро стоїть питання 

проявів агресії серед дітей та підлітків. Прийняття  агресивної моделі поведінки 

в середовищі підростаючого покоління виступає показником деформованого 

способу життя і відображає одну з найскладніших психологічних і соціальних 

проблем нашого суспільства.  

Саме діти і підлітки гостріше за всіх реагують на будь-які зміни, 

пропускаючи  їх через себе, формуючи при цьому певний, своєрідний  світогляд. 

При цьому найбільш складною категорією виявляються підлітки з обмеженими 

можливостями, які через постійні внутрішньоособистісні конфлікти, неприйняття 

суспільством та інші проблеми, пов’язані з хворобою відчувають на собі 

агресивність та жорстокість оточуючого середовища. Саме тому у певної частини 

даної категорії молоді спостерігається поглиблення агресії в бік зростання 

жорстокості, цинізму, збільшення ситуативних, імпульсивних поведінкових 

реакцій. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми  дає змогу 

визначити, що проблема агресивної поведінки серед підлітків давно стала 

одним з приоритетних напрямків у сучасній науці. Проблема агресії  

висвітлена у працях таких вчених, як: З.Фрейд, К.Лоренц, Б.С.Братусь, 

Н.О.Ратінова, А.О.Реана, І.О.Фурманова, О.В.Хреннікова та багато інших.  

Згідно з висновками основних концепцій, що розкривають специфіку 

вияву агресивної поведінки, а також особливостей підліткового віку, агресія у 

підлітків визначається системою порушених стосунків, які знаходять вияв у 

несприятливому статусі підлітка в середовищі однолітків, незадоволеності 

стосунками, відсутності взаємності, у низькій усвідомленості та неадекватному 

переживанні стосунків.  

Нами в результаті емпіричного дослідження було виявлено, що  специфіка 
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прояву агресивної поведінки у підлітків з вадами розвитку значно відрізняється 

від  проявів агресії у їх здорових однолітків, особливо це стосується 

комплексних захворювань, таких як ДЦП. Дитячий церебральний параліч  саме 

таке захворювання, через яке на органічну патологію нашаровуються впливи 

соціальних чинників, пов’язаних з інвалідізацією підлітка. Провідна роль у 

виникненні агресивних реакцій особистості належить усвідомленню та 

переживанню дефекту, ізоляції від суспільства однолітків, а також особливому 

ставленні оточуючих до хворої  дитини. Все це дає певний рівень вираженості 

таких емоційних станів, як тривожність, відчай, самотність, депресія та 

агресивність. 

Специфічність роботи з агресивними підлітками, які хворі на ДЦП полягає 

у тому, що  захворювання, яке безпосередньо впливає на появу агресії 

проявляється у багатьох видах, ступінях. З багатьма такими підлітками, важко 

працювати через комплексність  порушень: вади зору, слуху, психічного 

розвитку і т.п.  

При проявах агресивної поведінки у підлітків, хворих на ДЦП повинні 

використовуватися спеціальні програми, які мають сприяти не лише зниженню 

агресивності, а й покращенню самооцінки, навичок самопізнання, прийняття 

себе та інших людей, усвідомленості відповідальності з власне життя і т.д.  

Лише такі комплексні психосоціальні програми корекції агресивної 

поведінки можуть стабілізувати загальний психологічний стан підлітка з вадами 

розвитку, одночасно знижуючи та послаблюючи прояви агресивної поведінки.  

При цьому це вирішить проблему обмеження таких дітей у замкнутому 

середовищі своєї родини та кола друзів, дозволить підліткам, хворим на ДЦП, 

приймати повноцінну участь у житті нашої країни і суспільства. 

 

УДК 343.95: 159. 923                                    

К 36 

Керик О. Є.9 
Прояви компонентів самосвідомості та емоційних переживань 

засуджених в місцях позбавлення волі 

 

Між людиною та умовами її життя існує нерозривний зв`язок, який в 

значній мірі детермінує соціальну поведінку особистості, впливає на всі сфери 

її внутрішнього світу та зумовлює особливості переживання життєвих 

ситуацій.  

В місцях позбавлення волі проблема переживання життєвої кризової 

ситуації є особливо актуальною. Оскільки на засуджених впливає не лише 

зміна соціального становища, позбавлення чи обмеження волі, а й послаблення 

емоційних зв`язків з оточуючим світом, неможливість зміни складної життєвої 
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ситуації в даний момент, переважання негативних емоційних станів тощо. Тому 

вивчення прояву самосвідомості особистості, її емоційно-вольової сфери в 

ситуації втрати свободи є важливим компонентом у системі розробки програм 

надання допомоги ув`язненим в процесі їх ресоціалізації.  

Проблема аналізу індивідуально-особистісних детермінант емоційних 

переживань особистості в психотравмуючих ситуаціях розглядається у працях 

Ф. Василюка [1], Т. Кириленко [2 ], О. Санникової [3 ] та інших. Проте, 

недостатньо вивченою залишається проблема прояву компонентів 

самосвідомості та емоційних переживань особистості в умовах позбавлення 

волі. Проведене емпіричне дослідження було спрямоване на аналіз проявів 

компонентів самосвідомості, емоційно-вольових властивостей та аналіз 

емоційного простору засуджених в залежності від сили переживання 

психотравмуючої життєвої ситуації.  

В ході дослідження було використано методики вивчення рівня 

переживання психотравмуючої ситуації (автор – М. Горовітц), методика 

визначення рівня самоставлення особистості (автор – В. Столін), методика 

дослідження емоційно-особистісних властивостей особистості ( «Опитувальник 

Ольшанникової –Рабинович»); методика визначення психологічного віку 

людини та прийом аналізу емоційного простору ( Модифікація Т. Кириленко 

методики О. Кроніка, А. Головахи). 

Контингент досліджуваних склали засуджені, що відбувають покарання у 

виховній колонії для неповнолітніх м. Самбора та виправній колонії № 40 м. 

Дрогобича віком від 16-до 50 років, чоловіки, загальною кількістю 79 осіб. За 

рівнем сили переживання психотравмуючої ситуації було виділено три групи 

досліджуваних : І група з низьким рівнем сили переживання ПТС ( n=41), ІІ 

група з середнім рівнем сили переживання ПТС (n = 28),  ІІІ група з високим 

рівнем сили переживання ПТС (n =10). 

Аналіз результатів дослідження прояву компонентів самосвідомості та 

емоційних переживань засуджених в залежності від сили переживання 

психотравмуючої ситуації показує: 

 Переважання внутрішнього почуття «за себе», тобто підтримки і 

розуміння себе знижує рівень сили переживання ПТС. Зниження рівня 

глобальної самооцінки, що проявляється у переважанні внутрішнього 

почуття «проти себе», навпаки, підвищує рівень сили переживання ПТС. 

(Так, для трьох груп досліджуваних проявляється  тенденція до зниження 

глобальної самооцінки: 69,3 –І група, 62,6 – ІІ група, 55,3 – ІІІ група). 

 Змінюється співвідношення прояву компонентів, що визначають віру в 

свої сили (самоповага – 44,67), прийняття себе (самосимпатія – 69,67), 

очікування відношення інших (27,33) та близькості до самого себе 

(самозацікавлення 49,67). У І групі проявляються тенденції до взаємо 

доповнення цих компонентів. У ІІІ групі досліджуваних проявляються 

суперечності між високим рівнем самосимпатії ( 56,33 ) та низьким рівнем 

самоповаги ( 34), інтересу до себе ( 9 балів) та саморозуміння ( 43,3)  

 Змінюється співвідношення тих компонентів самоставлення, що 

визначають внутрішню готовність особистості до дій стосовно самої себе. 
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Рівень самовпевненості у І групі досліджуваних проявляється 47,67 балів і 

доповнюється високим рівнем прояву самопослідовності (60,33), 

самоприйняття (50,67) та низьким рівнем прояву самозвинувачення 

(43,33), В ІІІ групі проявляється тенденція суперечності між рівнем 

самовпевненості (47,67) та низьким рівнем самопослідовності ( 38,33), а 

також зростанням рівня прояву самозвинувачення ( 81,67 балів)  

 У всіх групах засуджених представлений високий рівень емоційної 

насиченість минулого ( 3,3 бали). Водночас, виражена негативна 

спрямованість та низький рівень емоційної насиченості теперішнього. Із 

зростанням сили впливу психотравмуючої ситуації у засуджених 

знижується емоційна оцінка перспективи майбутнього ( І група – 2,7 балів, 

ІІІ група – 1,3 бали)..  

 Аналіз прояву модальності емоцій «гнів», «страх» та «радість» у трьох 

групах засуджених дає можливість визначити тенденції зміни їх 

співвідношення в залежності від сили переживання психотравмуючої 

ситуації. Зокрема, характерна тенденція до зростання прояву емоції «гнів» 

( з 17,5 балів у І групі до 27 балів у ІІІ групі) «страх» ( з 17,7 балів до 24), а 

також зниження прояву емоційної модальності «радість» ( 27 балів, 24 

бали та 23 бали). 

Перспективність подальшого дослідження зазначеної проблеми 

передбачає вивчення вікових аспектів прояву вольової, мотиваційної сфери 

засуджених.  
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УДК 378.14                                                      
 

Кічук Н. В.10 
Педагогічні стратегії професійної соціалізації  

в умовах вищої школи соціального педагога 

 

 Аналіз наукового фонду з проблеми соціалізації (Н.Голованова, Л.Дябел, 

І. Звєрєва, А.Капська, Н.Лариченко, В.Поліщук, А. Тащенко) засвідчує 

неоднозначне тлумачення дослідниками ключового поняття . Це пов’язано з 
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одного боку, з тим, що саме соціологізаторство виступає контекстом у процесі 

дослідження будь-якого педагогічного явища, яке перебуває у проблемному 

полі підсистеми «особистість – соціум», а з іншого – кутом зору дослідника, 

дотримання ним певного філософського або соціально-психологічного підходу. 

Доведено, що найбільш поширеними західноєвропейськими теоріями 

соціалізації виступають такі: адаптована (Д.Дьюї, В. Кукарті), за якою 

педагогічний зміст соціалізації полягає у накопиченні особистістю досвіду 

задля розв’язання життєвих проблем; рольова (Є. Дюркгейм, Дж. Мид), у 

контексті якої педагогічний сенс соціалізації вбачається у виробленні певних 

моделей соціальної поведінки особистості, надаючи необхідної рольової 

форми; критична (К. Роджерс, А. Маслоу), що розглядає соціалізацію як 

стимулювання такої поведінки особистості, що вмотивована власною 

самоцінністю; когнітивна (Ж. Піаже, Л. Колберг), за якою педагогічний зміст 

соціалізації полягає у створенні в оточенні особистості своєрідної «проекції» 

стабільності; соціального на учіння (А. Бандура, У. Бронфенбренер), у межах 

якої  соціалізація інтерпроектується в якості забезпечуючого підґрунтя системи 

заохочень і покарань задля вироблення соціально значущої моделі поведінки 

особистості; психоаналітична (З. Фрейд, Е. Ериксон), що містить таку 

інтерпретацію педагогічної сутності соціалізації : через розвиток соціальних 

почуттів особистості забезпечити усвідомлення нею власних помилок і 

досягнень у поведінці; психодинамічна (К. Левин, Ф. Хайдер), у контексті якої 

суто педагогічний зміст соціалізації полягає в усвідомленні особистістю 

причинно-наслідкових зв’язків поведінки задля спонукання відноситися до 

оточуючих саме так, як би хотілося  щоб  ставились до тебе [1, 31-32]. Отже, 

базова категорія соціальної педагогіки – соціалізація виступає предметом 

наукових дискусій дослідників. Водночас загальноприйнятою науковцями є 

позиція, за якою окреслено своєрідність таких близьких понять, як-от: 

«соціалізація – формування». Йдеться про доцільність уживання категорії 

формування у контексті підсистеми «суспільство – людина», а соціалізації – 

«людина – суспільство» [2, 14]. 

 Дбаючи про професійну соціалізацію майбутнього фахівця соціальної 

сфери принципово важливо навчально-виховному процесу вищої школи надати 

усіх ознак системи таких ситуацій випереджувального розвитку особистості 

студента, за яких збагачувався б її особистісно-професійний досвід. Лише за 

цих стратегій можна стверджувати про позитивно зорієнтовану соціалізацію 

майбутнього фахівця. 

 У нашому розумінні застосування поняття «педагогічні стратегії» 

передбачає певне змістове навантаження. Йдеться, зокрема, про довготривалий 

педагогічний вплив на особистість майбутнього фахівця, який охоплює не 

лише його аудиторну роботу, а й позаудиторну діяльність. Принципового 

значення має й такий аспект: взаємоузгодженність методів соціального впливу 

на особистість студента та поступове ускладнення форм, збагачуючи їх 

інтерактивну спроможність.  

Намагаючись забезпечити стійку позитивну динаміку процесу 

професійної соціалізації майбутніх соціальних педагогів, основними 



 

 24 

стратегіями системного впливу нами було обрано занурення студентів у 

проектну діяльність. Зокрема, у практичній діяльності посилену увагу 

приділялось таким аспектам: по-перше, оформленню порт фоліо соціально-

педагогічного проекту (паспорта проекту, систематизації необхідної і 

достатньої інформації за тематикою, опису тощо); по-друге, обґрунтуванню 

обраного студентом виду презентації проекту, та реклами; по-третє, 

відповідності критеріям оцінки здійсненої проектної діяльності (повнота 

розкриття теми, ступінь самостійності та оригінальності, адекватність 

онаочнення тощо). Особливої підтримки й схвалення набували ті майбутні 

соціальні педагоги, які максимально повно врахували соціально-педагогічні 

потреби свого регіону.  

Додамо, що наш досвід переконливо засвідчив значні можливості 

обраного підходу до професійної соціалізації студентів ще й у розв’язанні такої 

важливої проблеми; якою є  оптимізація індивідуальної траєкторії просування 

майбутнього фахівця через природним чином створену «ситуацію успіху» у 

навчанні. Остатнє, як відомо, складає сферу найбільших педагогічних  втрат у 

сучасній вищій школі [3]. 

 Отже, соціалізуюча робота з майбутніми соціальними педагогами 

потребує постійної уваги до підходів, спрямованих на збагачення саме її 

професійно-фахової потужності. 
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УДК 371.13                                                                  

Кучменко Олена Борисівна11 
Роль біологічних знань у роботі практичного психолога освіти 

 

Індивідуальні властивості – це біологічна складова індивідуальності 

людини, яка уявляє із себе сукупність природних, генетично зумовлених 

властивостей, які розвиваються в онтогенезі. Виявлення індивідуальних 

властивостей у структурі індивідуальності дитини сприяє реалізації основного 

принципу діяльності практичного психолога освіти – принципу  

індивідуального підходу, який передбачає з’ясування можливостей, методів, 

засобів формування і розвитку індивідуальних особливостей кожної дитини [3]. 

Індивідуальний підхід є також одним з методів дидактичних принципів [2]. Він 

розуміється як орієнтація на індивідуально – психологічні особливості учнів, 
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включення у роботу з ними спеціальних засобів, які відповідають їх 

індивідуальним особливостям. Для реалізації даного підходу вчителям також 

необхідні знання про індивідуальні властивості, вміння їх виявляти у структурі 

індивідуальності кожного учня. У зв’язку з цим психологу необхідно 

ознайомлювати вчителів з основами діагностики індивідних властивостей 

учнів, впливом цих властивостей на успішність і ефективність навчальної 

діяльності, консультувати вчителів з питань відповідності програм, методів і 

прийомів навчання віковим і психофізіологічним особливостям учнів. На 

підставі даних діагностики індивідних властивостей психолог може 

консультувати учнів та їх батьків з питань вибору школи чи класу певного 

профілю (природничо – наукового чи гуманітарного), а також старшокласників 

з питань професійного самовизначення з метою підвести їх до свідомого і 

адекватного вибору майбутньої професійної діяльності з врахуванням своїх 

психофізіологічних особливостей. Комплексне діагностичне обстеження дітей 

так званої “групи ризику” повинно обов’язково включати в собі діагностику 

індивідних властивостей цих учнів з метою виявлення причин, які лежать в 

основі низької успішності, дезадаптивної поведінки, емоційного 

неблагополуччя дітей, а також інших труднощів. Такими причинами можуть 

бути: 1/ специфіка формування мозку дитини (індивідуальні прояви 

нерівномірного розвитку окремих частин мозку чи деяке відставання 

анатомічного і функціонального формування мозку), 2/ порушення 

функціонального розвитку мозку, викликане враженням окремих зон – 

мінімальні мозкові дисфункції, 3/ захворювання ендокринної системи, 4/ 

статеві відмінності у розвитку центральної нервової системи, 5/ ряд 

індивідуально – типологічних особливостей прояву властивостей нервової 

системи, 6/ порушення фізіологічного балансу у роботі правої і лівої  півкулі 

головного мозку і особливості індивідуального профілю асиметрії [1]. У свою 

чергу, правильне розуміння причин, які лежать в основі різних психологічних 

проблем учнів, дозволяє психологу грамотно підібрати адекватні стратегії і 

методи індивідуальної корекції або у тому випадку, якщо причина пов’язана з 

органічними ураженнями центральної нервової системи чи психічними 

захворюваннями, спрямувати дитину до відповідного спеціаліста 

(нейропсихолога, психоневролога, психіатра, логопеда). 

Таким чином, вміння діагностувати індивідуальні властивості, тобто 

біологічну складову, у структурі індивідуальності дитини необхідне психологу 

при здійсненні у школі консультативної, просвітницької, психопрофілактичної, 

корекційно – розвиваючої та соціально – диспетчерської роботи. У зв’язку з 

цим однією з найбільш актуальних і значущих проблем психологічної служби 

освіти є удосконалення професіональної підготовки практичних психологів, 

невід’ємною частиною якої повинна бути відповідна біологічна підготовка, яка 

зорієнтована на шкільну практику. 
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УДК 37.017. 92                                                                                   

Лесіна Т. М.12 
Анімаційна діяльність фахівця соціальної сфери  

як предмет наукового дослідження. 

 

  На етапі становлення вітчизняної соціальної педагогіки як нової галузі 

наукових знань актуалізується завдання, пов’язане з розробкою єдиної 

національної стратегії щодо  підготовки висококваліфікованих фахівців та 

визначення механізму її ефективного функціонування. На жаль, на сьогодні в 

Україні ще не розроблено цілісної моделі підготовки фахівців соціальної сфери, 

не визначено чіткіх і єдиних показників ефективності соціальної роботи. Навіть 

поняття „соціальна робота” залишається не остаточно визначеним у сучасній 

науці. Так, деякі дослідники (зокрема, С. Бабій, Д. Кокс, А.Мудрик) поділяють 

існуючу точку зору, за якою соціальна робота розуміється як „раціональний 

альтруїзм культурно компетентних громадян” і вбачають її суть „не тільки і не 

стільки в поліпшенні матеріального добробуту нужденних, скільки в 

розширенні сфери їх соціальної  взаємодії,  пристосуванні до життєвих реалій, 

активній, повноцінній ролі у суспільстві”, де соціальний працівник виступає 

передусім „як фахівець у галузі соціальної інженерії і технології” [1, 70].  А 

відтак, його професійна діяльність має бути націлена на відновлення і 

встановлення соціальних зв’язків (Т. Алєксєєнко, Ж.К. Жійє, В. Нікітін та ін. ), 

на налогодження гармонійних стосунків у суспільстві (Р. Кейбот, Л. 

Мардахаєв, С. Харченко та ін). Такі сучасні наукові позиції відображають 

сутність концепції виховуючого середовища, яку й покладено в основу 

анімаційної діяльності фахівця як педагогіки „дії”. 

  Аналіз наукового фонду дає підстави вважати, підготовка фахівців 

соціальної сфери до професійної діяльності є предметом численних наукових 

досліджень (Р.Вайнола, А. Капська, Л. Міщик , В. Поліщук та ін.), хоча  

питання формування анімаційної культури, як складової загальнопрофесійної 

якості фахівця, залишається, на жаль,  поза увагою науковців. 

 Мета нашого дослідження – поглибити наукові уявлення про процес 

формування анімаційної культури майбутнього фахівця соціальної сфери, 

спираючись на досвід французької системи підготовки фахівців означеного  

профілю. 

 Зауважимо, що вперше поняття анімації (з фр. animer - / спонукати до 

дії, вдохновляти, надихати/) виникло у Франції у 20-ті роки ХХ століття в 

контексті розповсюдження ідеї народної просвіти. З 1950 року починається 

процес професіоналізації анімаційної діяльності на засадах соціологічних, 

культурних та педагогічних. З 1968 року анімацію було офіційно визнано 

                                                           
12

 Лесіна Тетяна Миколаївна, викладач, Херсонський державний університет, м. Херсон 



 

 27 

соціальною професією, а її основне призначення  вбачалось у сприянні 

особистості (чи групам) приймати участь у розвитку суспільства  на 

громадянських засадах з метою адаптації і суспільної трансформації. 

 Дотично вітчизняної соціально-педагогічної практики  феномен анімації 

є мало вивченим, а саме поняття розглядається у вузькому смислі і  пов’язане 

здебільшого з дозвіллєвою сферою клієнтів (О.Безпалько, І. Звєрєва, А.Капська,  

В.Поліщук та ін). Проте поглиблений аналіз наукового фонду з означеного 

питання (А. Бенто, І.Дерунг, Ж.К.Жійє, Ж.Іон,  У. Лоренс, Ж.М.Міньон, Ж.П. 

Огюстен, Ж.Пужоль, Е. Робіне, М. Руссо та ін. ) дає підстави вважати 

анімаційну роботу особистості як напрям синтезованої соціально-педагогічної 

діяльності, сфокусованої на стимуляційних аспектах життєтворчості людини на 

засадах соборності, консолідації та соціальної єдності з метою розвитку, 

перетворення і вдосконалення навколишнього соціального простору. З періоду 

виникнення до теперішнього стану анімація пройшла довгий шлях 

перетворення „від анімації як техніки до анімації-ідеології” [2, 203]. 

 Щодо феномена „анімаційна культура особистості”, то він  привертає 

посилену як наукову, так і практичну увагу дослідників. З проблем анімації 

проводяться міжнародні форуми та науково-практичні конференції. Так, на І 

Міжнародному колоквіумі „Анімація во Франціі та її аналоги за кордоном” (4-6 

листопада 2003 р., Бордо, Франція) обговорювалися питання взаємодії 

професійної анімації з державними структурами та з „третім сектором”; місце 

анімації в соціальному розвитку суспільства; предметом наукових дискусій 

виступали теоретичні, методологічні, процесуальні і стратегічні аспекти 

анімаційної діяльності фахівця, основи змісту професійної освіти педагога-

аніматора, а також співвідношення теоретичного й практичного блоків у моделі 

підготовки фахівців до соціальної анімації. Важливим етапом в розвитку ідей 

соціальної анімації став ІІ Міжнародний колоквіум „Громадянськість та 

демократія: місце соціальної і соціокультурної анімації в мобілізації, 

партисипації та соціальній інтервенції” [3]. 

 Отже, науковці здебільшого єдині у визнанні основним завданням 

анімаційної діяльності соціального педагога є сприяння позитивній соціалізації 

особистості через залучення її до активної просоціальної діяльності і 

співтворчості у групі, колективі, соціокультурному середовищі. 

 Є підстави вважати, що в  багатьох європейських країнах (зокрема, во 

Франції, Іспанії, Швеції, Голандії, Польщі, в країнах Північної та Південної 

Америки, Канаді) соціальна  анімація є однією з найпоширених професій.  

Аніматор як фахівець з якісно новим рівнем професійної культури, як медіатор 

та фасилітатор, є носієм нових особистісно-професійних цінностей, 

реалізатором нової соціально-перетворювальної стратегії у професійній 

діяльності, каталізатором змін і позитивних зрушень у суспільстві. Відтак, з 

поглибленим вивченням процесу формування анімаційної культури 

соціального педагога ми й пов’язуємо перспективи подальшого наукового 

пошуку. 
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УДК 364.(075.8)                                                                            

Логвіна-Бик Т. А.13 
Технологічні та соціально-психологічні особливості підготовки 

фахівців у соціальній роботі 

 

Технологізація діяльності є одним з найбільш комплексних явищ у 

соціальній сфері, яка ґрунтується на знаннях теорії і методології соціальної 

роботи, психології та інших гуманітарних та загально професійних дисциплін, 

якими повинен оволодіти фахівець, особливо при розробці нових, більш 

ефективних технологій соціальної роботи [1, 4].  

Соціальна робота є формою соціального втручання, що збільшує, 

підсилює і зберігає засоби, за допомогою яких особи можуть перебороти 

труднощі в їхньому соціальному існуванні. Природа даної професії керується 

визнанням унікальності й активності індивіда, соціального оточення як 

динамічної сили, визнанням ефективності їхньої взаємодії. Соціальна робота – 

це особлива діяльність, де люди взаємодіють в особливих соціальних ролях як 

“соціальний працівник” і “клієнт”. Метою соціальної роботи є розвиток або 

відновлення взаємовигідних стосунків між індивідом та суспільством для 

покращення якості життя кожного його члена. 

Основними напрямами або складовими соціальної роботи (за Стівеном 

Шардлоу) є:  

1. Допомога людям, які зіткнулися з повсякденними проблемами, знайти 

спосіб їх вирішення. 

2. Допомога людям допомагати собі. 

3. Захист найбільш вразливих членів суспільства від них самих чи від 

інших осіб (діти, люди з проблемами психічного здоров’я, люди похилого 

віку). 

4. Догляд за тими, хто не в змозі піклуватися про себе. 

5. Нагляд за людьми у випадках,  коли суд зобов’язує соціальних 

працівників здійснювати цю роботу.  

Таким чином, клієнтами соціальних служб може бути людина, яка 

визначила свою проблему, звернулася до соціальної служби по допомогу, 

уклала договір про послуги. За Абрахамом Маслоу, усі потреби людини 
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вроджені, тому потреба в само актуалізації є природною та необхідною. При 

розробці техніки та технології роботи з клієнтом враховуються наступні етапи: 

1. Планування та здійснення проектної діяльності. 

2. Розробка соціального проекту, метою якого є створення,  модернізація 

або підтримання середовищі, що змінюється, матеріальної або 

духовної цінності. Це нововведення мусить мати просторово-часові 

кордони, а його вплив на людей – визначатись позитивним за 

соціальним значенням. 

3. Проект соціальної роботи – це інтегрована система, що складається з: 

чітко сформульованих проектних цілей, соціальних установ, систем 

соціального захисту, розроблених програм і планів, а також ресурсів – 

матеріальних, фінансових, людських, часових. 

Виділяють такі типи проектів:  

а) за характером запланованих змін: інноваційні та підтримуючі проекти; 

б) за характером діяльності: освітні, науково-технічні, культурні проекти; 

в) за термінами реалізації: короткотермінові (1 – 2 роки), середньо 

термінові (2 – 5 років), довготермінові (понад 5 років); 

г) за масштабами: мікро проекти, малі проекти, мегапроекти; 

д) за особливостями фінансування: інвестиційні, спонсорські, кредитні, 

бюджетні, субсидійовані, благодійні.   

В соціальній роботі можна виділити лінійний процес, який складається з 

таких кроків: визначення проблеми, збирання інформації, здійснення перших 

контактів з клієнтами, обговорення умов, вибір моделі дій, впровадження та 

координація дій, здійснення втручання, припинення роботи.  

Особлива увага звертається на кризове втручання як модель практики 

соціальної роботи, яка характеризується:  

а) розумінням клієнта як людини, котра через надзвичайну подію 

тимчасово нездатна до нормального функціонування в суспільстві, але при 

належній консультативно-корегувальній роботі та психотерапії може відновити 

свій життєвий потенціал; 

б) директивною позицією соціального працівника,  який в екстремальній 

ситуації бере усю відповідальність на себе, змушує інших слухатись та 

підкорятись; 

в) терміновістю допомоги; 

г) оперативністю та доступністю безпосереднього надання послуг; 

д) орієнтацією на пом’якшення впливу стресової події на клієнта; 

е) мобілізацією всіх зусиль клієнта для переборювання кризи та 

подолання проблеми. 

Виділяють два основних підходи до втручання у кризу, а саме: кризове 

консультування та інтенсивний догляд (опіка). Найбільш ефективною є техніка 

підтримки при кризовому консультуванні, яка включає: надання інформації, 

використання малюнків та інших засобів комунікації, підтримка з боку інших 

людей, вербалізація емоційних станів, визначення можливих дій та стратегій 

поведінки клієнта, надання достатнього часу, використання рефлексії як засобу 

відповіді, визнання проблеми, досягнення домовленості про подальшу роботу, 
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контролювання подальшого процесу роботи. 

Інтенсивний догляд – це така стратегія втручання, яка передбачає 

зниження рівня збудження і стресу, вираження турботи, перенесення 

відповідальності на професіоналів, які здійснюють догляд. Найбільш 

ефективною є робота віч-на-віч, групова робота.  

При подальшій роботі найбільш ефективними є технології роботи з 

сім’єю, з дезадаптованими підлітками, вирішення питань залежності, ігроманія. 
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УДК 159.9+316                                                                            

Мілушина М.О.14 
Комунікативні особливості фахівців системи соціального 

захисту. 

Перспективність дослідження проблеми в галузі соціального захисту 

зумовлено, з одного боку, недостатнім рівнем її розробленості в Україні, з 

другого – високим попитом на таку проблематику в галузі суспільної практики. 

Питання про комунікативні особливості фахівців системи соціального 

захисту цікавить як науковців в галузі соціології так і спеціалістів  при доборі 

відповідних кадрів до соціальної сфери. Так, невідповідність комунікативних 

особливостей соціального працівника вимогам професійної діяльності може 

сповільнювати, а то й деформувати процес їх результативної діяльності. 

Відмітимо,  що у психологічній літературі, не виявлено теорії  чи підходу, 

які б давали чітке і всестороннє обгрунтування поняття «комунікативні 

особливості». Але, можна виділити декілька напрямків аналізу 

комунікативних особливостей: 

1) аналіз особливостей спілкування в контексті підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. Дослідження спрямовані у двох аспектах: 

 в рамках майбутньої педагогічної діяльності як комунікативні 

особливості педагога (С.Д.Максименко, Л.А.Петровська, Т.С.Яценко та ін); 

 в контексті психології бізнесу та управління (формування спеціалістів 

менеджменту та керівників будь-якого рангу), тобто, через призму ділового 

спілкування (В.П.Казміренко, Л.Е.Орбан-Лембрик, О.Ю.Панасюк  та інші); 

2) аналіз комунікативних особливостей як особистісних якостей та 

властивостей, які проявляються в повсякденному житті людини 

(Г.М.Андреєва, В.М.Погольша, А.М.Сухов, Ю.В.Чуфаровський та інші) 

[1,2,3]. 
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 З усієї багатоманітності підходів до категорії комунікативних особливостей, 

зазначимо, що під комунікативними особливостями  будемо розуміти 

комплексне утворення, структурними елементами якого є мотиваційна сфера 

спілкування, комунікативні вміння, навички, здібності, стиль спілкування, 

комунікативний потенціал та комунікативна компетентність. Загалом, огляд 

теорій та позицій, що висвітлюють характеристики особистості, яка спілкується 

дає змогу відокремити та розкрити зміст категорії «комунікативні 

особливості». Вона трактується як інтегральна якісна характеристика 

особистості, що відображає її потенційні можливості та реальні вияви у процесі 

спілкування і визначає специфіку взаємодії [3]. Дане утворення пронизує усі 

сфери людського життя і впливає на успішність спілкування та діяльності. 

Водночас, не досить дослідженою залишається проблема вивчення 

комунікативних особливостей у працівників соціального захисту.  

Метою дослідження є вивчення основних компонентів комунікативних 

особливостей фахівців системи соціального захисту. 

 Для вивчення комунікативних особливостей були підібрані спеціальні 

методики (тест «Діагностики соціальної емпатії», «Здібностей до 

самоврядування в спілкуванні», «Вивчення типових способів реагування на 

конфліктну ситуацію» (К.Н.Томаса), опитувальник «Соціально-психологічні 

характеристики суб’єкта спілкування» (Н.Б.Завіниченко), «Потреби у 

спілкуванні (Ю.М.Орлов, Л.П.Орлова), «КОЗ-1» Б.О.Федоришина та 

В.В.Синявського, «Комунікативної установки» (В.В.Бойка), «Емпатичних 

здібностей» (В.В.Бойка)) [4].  

Емпіричне дослідження проводилось серед працівників Управління праці, 

соціального захисту та житлових субсидій м.Мелітополя. Всього прийняло 

участь 60 працівників віком від 35 до 45 років. Серед них 50 опитуваних 

жіночої статі, а 10 – чоловічої статі. 

У результаті якісної та кількісної обробки матеріалів емпіричного 

дослідження, їх аналізу та узагальнення, виявлено специфічні риси 

комунікативних особливостей фахівців системи соціального захисту. 

На основі отриманих результатів працівники Управління праці, 

соціального захисту та житлових субсидій  були умовно розподілені на дві 

категорії: із професійно сформованими комунікативними особливостями 

(«продуктивний тип») і несформованими комунікативними особливостями 

(«непродуктивний тип»). Переважна більшість відноситься до другого типу . 

Для «непродуктивного типу» характерні наступні особливості: 

 - ситуативна спрямованість на партнера, 

-  високий контроль емоцій, що заважає повному сприйняттю людини, 

- виникнення бар’єрів у спілкуванні залежить від зовнішнього вигляду,  

несхожістю емоцій, невмінням аргументувати мову, відсутністю активного 

слухання; 

- прихована жорстокість у спілкуванні, тобто  приховування негативних 

оцінок і переживання з приводу більшості навколишніх; 

-низький та нижче середнього рівні потреби у спілкуванні, що 
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супроводжується відсутністю повної задоволеності у взаємодії. 

Проте, вони як і представники «продуктивного типу»: 

-  орієнтовані на отримання результату в процесі спілкування, який 

задовольняє обидві сторони; 

- мають тенденцію до емоційної чуйності та високий рівень 

толерантності і позитивного емоційного ставлення до оточуючих.  

Зазначимо, що за гендерним фактором (у чоловіків і жінок) значимих 

відмінностей не було виявлено 

Слід акцентувати увагу на тому, що виявлена негативна комунікативна 

установка та низька комунікативна толерантність у фахівців не сприяє 

виникненню позитивного психологічного клімату та оптимальних процесів 

спілкування, розвитку емпатійних здібностей, потреби у спілкуванні, а відтак і 

комунікативної активності загалом. Тому зниження показників негативної 

комунікативної установки забезпечує оптимізацію комунікативної активності  

та позитивно впливає на мотивацію діяльності. 

Для досягнення більшої ефективності у роботі, показники повинні мати 

середній та вище середнього рівень емпатійності, імпульсивності, 

самоконтролю у спілкуванні. Тому, виявлені результати підлягають корекції під 

впливом цілеспрямованої підготовки. 

Виходячи з вищезазначеної проблеми можна дійти до висновку про те, що 

більшість фахівців системи соціального захисту потребують спеціальної 

підготовки щодо підвищення рівня  компетентності спілкування із різними 

групами клієнтів.  
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УДК 159.9.8                                        

Обухова Н. А.15 
Арт-терапия в работе с кризисными состояниями после родов  

(отказ матери от ребенка). 

 

Пренатальные отношения между матерью, отцом и ребенком начинаются 

даже до зачатия: с желаний и стремлений родителей, их страхов, ожиданий, 
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забот и скрытых мотивов. Уже в это время ребенок становится частью 

физической, эмоциональной, социальной и духовной экологии семьи. В 

исследованиях памяти термин «память» на сегодняшний день включает в себя 

все, что отражает влияние прошлого опыта. Такое определение  

включает в себя довербальный, дорепрезентативный, досимволический и даже 

пренатальный опыт, который сегодня становится предметом 

психотерапевтической работы [3]. Современные исследования доказывают, что 

пренатальные воспоминания оказывают наибольшее влияние, так как они 

являются первыми [2; 3]. То, что происходит в одной или двух первых клетках 

может отразиться во всех последующих поколениях потомков первых 

родительских клеток. Но верно также и то, что нерожденный ребенок вбирает в 

себя пренатальные физические чувства и опыт, особенно материнские.  

Учитывая, что с рождением человек несет в себе генетическую память, и 

в ней заложено отношение родных с момента его зачатия, можно сделать 

предположение (это, естественно, требует более глубокого анализа), что отказ 

матери от новорожденного ребенка, заложен еще в момент пренатальной 

памяти самой матери. В течение 2-х лет на базе 7 роддома г. Киева, мы 

проводили опрос женщин, которые заявляли об отказе от новорожденного 

ребенка. Полученные результаты свидетельствуют, что 80% женщин 

(заявивших об отказе от ребенка) чувствовали себя в детстве  нежеланными 

детьми и были психологически зависимы от родителей. Их матери, в свою 

очередь, испытывали желание прервать беременность, но  приняли решение в 

пользу ребенка. И вот в момент нежеланной, с точки зрения бабушки, 

беременности дочери всплывает воспоминание и бессознательное желание 

избавление от только что родившегося внука: она уговаривает дочь отказаться 

от ребенка. У молодой мамы актуализируются пренатальные воспоминания, 

которые и влияют на принятие решения об отказе от своего ребенка. Бабушка 

чувствует бессознательное удовлетворение от осуществленного желания 

избавления от потомства, а молодая мама оказывается в кризисном состоянии, 

которое требует немедленной психологической, социальной помощи.  

Данная категория женщин очень тяжело идет на установление контакта,  

поэтому одним из методов используемых в работе с данной категорией женщин 

применяется арт-терапия. 

Специфические особенности арт-терапии – метафоричность, 

триадичность, ресурсность – позволяют в процессе работы найти свой ресурс. 

Речь идет о возможности развития креативности личности, которая является 

абсолютным ресурсом на “все случаи жизни”, т. к. жизнь для индивида есть 

нахождение новых творческих подходов ко всему, с чем он сталкивается. 

 Техники, используемые в работе с женщинами в до- и послеродовом 

периоде: 

1. «Монотипия» – рисование на стекле красками с последующим 

оттиском нарисованного на бумагу. Применяется как  диагностическая техника 

с интерпретацией самой женщиной, того, что изображено на рисунке. 

Возможно использовать для работы с психосоматическими состояниями в 

индивидуальной работе: во время  проведения техники «монотипия» и 
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обсуждения нарисованного, происходит осознание клиентом того, какая 

проблема актуализировалась на данный момент. Клиент имеет возможность 

при желании внести изменения в рисунок. В результате следует улучшение 

психосоматического состояния. 

2. Лепка скульптурным пластилином или глиной «Игрушка для 

малыша» – ресурсная техника, направлена на взаимодействие с внутренним 

ребенком, применяется как в индивидуальной, так и в групповой работе. Работа 

с клиентом делится на 2 этапа. Первый – разминка, в этот период клиент, молча 

с закрытыми глазами, разминает структурный пластилин или глину. Можно 

перед упражнением предложить ему во время разминки вложить в 

предложенный материал свои чувства. После завершения разминки, 

обсуждение. Дальше предлагаем, вылепить игрушку для будущего или 

настоящего малыша с последующим обсуждением переживаний и чувств.   

3. «Каракули» – отреагирование негативных эмоций, без интерпретации 

психологом, действий клиента. Применяется только после родов (кризисные 

состояния), в индивидуальной работе. Клиенту предлагают чистый лист бумаги 

А4, закрепляют лист скотчем на столе и предлагают с закрытыми глазами, 

держа локоть на столе, водить ручкой по бумаге, ступни ног в это время 

должны стоять на полу. Терапевт наблюдает за психологическим, 

психосоматическим состоянием клиента. Длительность – пока клиент сам не 

остановится. Как правило, после завершения техники, клиент не хочет 

обсуждать, то, что с ним происходило, но чувствует при этом облегчение.  

4. «Мандала»  –  (материал для исполнения – различные виды круп). На 

ровной, гладкой поверхности, при помощи круп, которые имеют разную 

цветовую гамму, создается мандала. Эта ресурсная техника способствует 

развитию креативности, гармонизации личности. Создание и ритуальное 

разрушение уже созданного в конце работы несет смысл изменчивости и 

непостоянства – все в жизни течет и меняется [1].  
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УДК 316.6                                                                                           

Плетка О.Т.16 
Соціальна робота: сучасність професії та її потреби. 

 

 Соціальна робота як професія в сучасному розумінні з’явилась на теренах 

українського суспільства зовсім недавно. За часів Радянського Союзу система 

соціального захисту була зосереджена на матеріальній допомозі майже усім 

громадянам. Питанням соціально-правових норм, психологічної допомоги 

займалися парткоми та профсоюзи. Під соціальною роботою розумілось лише 

патронажне обслуговування одиноких та непрацездатних престарілих 

громадян. Громадяни з особливими потребами, що не мали родичів, 

спроможних їм допомагати, відправлялися до відповідних інтернатів. Здобуття 

незалежності спонукало шукати інші підходи до розуміння поняття соціальної 

допомоги: держава не могла забезпечити належну матеріальну допомогу всім 

категоріям населення, парткоми вже не мали повноважень щодо регуляції 

життя громадян. Концепція соціальної допомоги, що існувала до Жовтневої 

революції, і спиралась на благодійницьку діяльність та на милосердя з боку 

церкви, не могла повністю відновитися в тогочасних умовах. Соціальні та 

культурні умови держави перших років незалежності «скинули» більшість 

населення за межу бідності, система соціального забезпечення, пільг не 

справлялась з потребами суспільства. Виникла потреба створити нову систему 

соціальної забезпечення та допомоги. На даний час ще не повністю 

законодавчо закріплено систему соціального захисту населення. Але створена 

нова спеціальність: соціальний працівник, яка більш-менш успішно  

закріплюється у свідомості громадян.  

 Соціальний працівник – це не тільки фахова підготовка. Соціальний 

працівник – це фахівець, який добре обізнаний з питань соціально-правового 

захисту, розуміється на тенденціях суспільного розвитку, має добру підготовку  

з основ соціально-психологічного консультування,  може здійснювати 

соціально-педагогічний супровід клієнтів. Таке широке коло вмінь та навичок 

робить соціального працівника конкурентоспроможнім на сучасному ринку 

праці. Однак хочеться зауважити, що в більшості громадян існує стереотип 

щодо професійної діяльності соціальних працівників. Вважається, що 

соціальний працівник – це людина, яка здійснює лише патронат 

непрацездатних громадян, а для того, щоб так працювати не треба закінчувати 

університетів. Створені державою ЦСССДМ розширили коло обов’язків 

соціальних працівників, поступово руйнують суспільні стереотипи щодо 

соціальної допомоги громадянам. Новаторська для України професія стає 

популярною серед абітурієнтів ВНЗ.  Ця нова спеціальність має значні 

перспективи у нашій державі, адже потреба в соціальних працівниках особливо 

зростає під час соціальних та економічних криз. Нині в Україні діють численні 
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державні й недержавні соціальні заклади, що надають послуги вразливим 

групам населення, створено систему навчання соціальних працівників на трьох 

рівнях: базовому, середньому та вищому - університетському. У державному 

класифікаторі професій, який видає Міністерство праці та соціальної політики, 

за останні роки з'явилося чимало посад у соціальній сфері, для яких 

вимагається відповідна освіта. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 

червня 2003 р. визначає, що соціальний працівник - це професійно 

підготовлений фахівець, який має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної 

роботи і надає соціальні послуги.  

Хочеться зауважити, що соціальний працівник у системі соціального захисту є 

державним службовцем і це робить дану професію привабливою.  

 Планомірні кроки держави щодо створення власної системи соціальної 

допомоги супроводжується рядом небажаних тенденцій. А саме: соціальні 

працівники мають далеко не середню зарплатню, навантаження нерівномірне, 

проблема супервізії навіть не оговорена законодавчо. На наш погляд ці 

тенденції призводять до швидкого професійного вигорання соціальних 

працівників, знижують привабливість професії. Спеціальність соціального 

працівника існує недавно, тому лише кілька років випускаються фахівці з даної 

професії. Увесь час у системі соціального захисту працювали фахівці інших 

допомагаючи професій: педагоги, психологи та інші, тому керівники даних 

підрозділив неохоче беруть на роботу молодих спеціалістів, щоб самім не 

залишитися без роботи.  Фахівцям приходиться шукати роботу в інших сферах 

соціально-економічного життя суспільства. Крім того, в класифікаторі 

професій постійно відбуваються зміни щодо направленості фахової підготовки, 

що не сприяє популяризації професійної діяльності фахівців соціальної сфери. 

На даний момент не можливо підвищити кваліфікацію за спеціальністю 

«соціальна робота» у аспірантурі, бо не існує кандидатів соціальних наук, лише 

в рамках соціальної психології, соціології готують спеціалістів – теоретиків.  

  Теорія та практика соціальної роботи тісно пов’язані між собою: 

практика допомагає виробити нові концепції соціальної допомоги, теорія 

узагальнює практичний досвід, систематизує новітні погляди. Підготовка 

наукових кадрів паралельно з фаховою підготовкою практичних соціальних 

працівників буде сприяти розвитку професії, інноваційному оновленню 

існуючої практики, підвищенню рівня підготовки та престижності професії. 

На наш погляд, соціальний працівник у широкому розумінні цього поняття – 

це фахівець, що підтримує високо етичні норми та цінності суспільства; з 

огляду на професіоналізм та фахову компетентність здійснює соціальний 

супровід клієнтів; сприяє імпауременту  та поліпшенню соціально-

психологічного стану громадян, що знаходяться у кризовому стані; здійснює 

соціальний супровід людей з особливими потребами; виступає провідником 

соціальної політики держави. У вузькому значення, соціальний працівник – це 

фахівець, який є компетентним у роботі з якоюсь конкретної категорією 

клієнтів, або здійснює свою роботу в рамках якогось соціального проекту, 

напрямку. 

Сучасні тенденції розвитку держави породжують надію, що професія  
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соціального працівника залишиться корисної державі та громадянам, які 

опинились у скрутних соціальних умовах, престиж професії буде 

закріплюватися у стереотипах суспільства, а потреба у спеціалістах високого 

рівня буде невпинно зростати. 
 

 

 

УДК 316.6 

                                                                                     

Приходько А.В.17 
Супервізія: деякі аспекти практики. 

 

Ефективність соціальної роботи, як і будь-якого виду діяльності, багато в 

чому визначається якістю її організації та управління. Важливою складовою 

ефективності цього процесу є супервізія.  

Інститут супервізії розглядається як “рівень технології організації 

соціальної роботи, який включає підготовку соціального працівника, його 

наступний професійний ріст, профілактику професійних ризиків” [3, 123]. 

Українські реалії засвідчують, що кожен із цих напрямків перебуває в нашій 

країні у стадії становлення і є надзвичайно актуальним.  

Супервізія є основним засобом за допомогою якого супервізор 

індивідуально і колективно полегшує роботу персоналу та забезпечує 

стандарти роботи. Мета такої діяльності полягає у тому, щоб допомогти 

супервізованим якнайефективніше виконувати їхні завдання. 

Слід зазначити, що хоча супервізія вже достатньо довго є складовою 

практичної діяльності, єдиного та вичерпного визначення цього поняття досі не 

існує. Буквальний переклад з англійської мови терміна «супервізія» -  «нагляд», 

не розкриває його повного змісту. Відсутність єдиної думки у тлумаченні 

змісту супервізії серед різних фахівців призводить до концентрації на практиці 

на окремих її аспектах, що не дозволяє повною мірою використовувати її 

дієвий потенціал.  

Так, наприклад, С. А. Кулаков, відомий спеціаліст з супервізії, пропонує 

наступне визначення: супервізія – один з методів теоретичного та практичного 

підвищення кваліфікації спеціалістів в області психотерапії, клінічної 

психології та ін. у формі їх професійного консультування і аналізу доцільності 

та якості методів та підходів, котрі використовуються ними під час 

психотерапії [4; 31]. Це визначення ознайомлює нас із формою роботи та її 

метою. 

 Очевидно, що наведене вище визначення доцільно використовувати 

стосовно окремих напрямків соціальної роботи, тоді як для створення 

загального уявлення про суть супервізії у соціальній роботі краще спиратися 

на інше тлумачення. Супервізія   - це процес, упродовж якого одному 
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працівнику надається відповідальність працювати з іншим працівником 

(працівниками) з метою виконання певних організаційних, професійних та 

особистих завдань. Такими завданнями є компетентне, відповідальне 

виконання обов’язків  останнім(и), постійний професійний розвиток та 

особиста підтримка» [2; 110]. 

Знову ми можемо спостерігати, що поза фокусом уваги  залишаються 

певні аспекти супервізії. Чи не найповніше розкриває суть супервізії експерт з 

соціальної роботи Надія Кабаченко, розглядаючи її у «Вимогах до діяльності 

соціальних працівників при застосуванні мінімальних державних стандартів 

якості послуг» у трьох її аспектах: 1)підтримка персоналу; 2)навчання; 

3)забезпечення відповідальності – чи соціальний працівник дотримується 

цінностей, завдань, процедур, прийнятих в організації, яка надає послуги [1]. 

Можемо зазначити, що уявлення практичних соціальних працівників 

стосовно супервізії також є доволі різноплановими і відображають 

різноманітні її аспекти. Виявити це видалося можливим в рамках 

дослідження практики супервізії, яке проводилося автором статті у травні 

2006   - квітні 2007 року в спеціалізованих установах м. Києва, які надають 

допомогу людям із залежністю. 

Розуміння працівниками змісту супервізії є доволі фрагментарним. Так 

більшість респондентів схильні розглядати її як активність спрямовану на 

аналіз випадків професійної діяльності під керівництвом більш досвідченого 

колеги. Існує також думка, що супервізія   - це оцінка теоретичних та 

практичних навиків спеціаліста, яка має на меті виявлення, розгляду та 

корекції недоліків в роботі. Таке розуміння супервізії призводить до 

сприйняття її як інструменту контролю, оминаючи закладений в даному 

процесі потужний потенціал підвищення особистісної та професійної 

компетенції та профілактики професійних ризиків. 

Згідно результатів отриманих в ході дослідження, можемо також 

засвідчити, що уявлення працівників стосовно супервізії значною мірою 

відображають її місце в політиці організації. Так працівники організацій, де 

має місце лише практика супервізійних груп досить низько оцінюють 

можливості супервізійної активності в форматі індивідуальної роботи з 

супервізором. Співробітники ж установ де віддається перевага інтервізійним 

зустрічам, вважають необхідним атрибутом проведення супервізії залучення 

зовнішнього спеціаліста.  

Оцінка задоволеності наявною практикою супервізії в установах, які 

надають допомогу людям із залежністю показала, що 50% респондентів  не 

зовсім задоволені і ще 13% зовсім не задоволені супервізією в їх 

організаціях. Серед змін, які б хотіли бачити працівники в організації та 

проведенні супервізії є регулярність проведення таких зустрічей та введення 

їх в розклад роботи, чітке дотримання програми та регламенту, використання 

різних видів супервізії та залучення фахівців ззовні. 
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Уявляється доцільним проведення більш глибоких наукових розвідок 

стосовно практики організації супервізії та відповідних потреб фахівців з 

соціальнї роботи задля вироблення такого розуміння сутності та складових 

процесу супервізії, який дозволить найбільш повно використовувати 

закладений в ній дієвий потенціал. В рамках проведеного дослідження 

результатом виконання даного завдання стала розробка відповідного тренінгу 

для керівництва установ, які надають допомогу людям із залежністю.  
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Романенко І. В.18 
Проблеми становлення фахівця із соціальної роботи 

 
Соціальна робота завжди була і залишається одним із специфічних видів 

професійної діяльності з високим рівнем ризику для психологічного здоров'я 

осіб, які працюють в цій сфері. Мало того, що в умовах економічної та 

політичної нестабільності суспільства фахівцю доводиться постійно 

зустрічатись із складними стресовими випадками, накопичуючи негативний 

досвід, також є вірогідність виникнення конфлікту між особистістю 

соціального працівника, його прагненням до самостійності та творчості в 

процесі роботи з клієнтом, та обмеженнями, які накладають правила та 

ідеологія організації, де він працює, та соціальна політика держави загалом. У 

зв’язку з цим у більшості соціальних працівників виникає таке захворювання як 

„емоційне вигорання”.  

Допомога при „емоційному вигоранні” передбачає навчання 

психологічним прийомам самозахисту в ситуаціях „негативного спілкування”, 

облаштування кімнат релаксації, психологічне розвантаження, проведення 

індивідуальної та групової психотерапії, занять фізкультурою тощо [5; 462]. 

Згідно Етичної засади якісної практики консультування та психотерапії 

Британської Асоціації консультування та психотерапії існує загальне 

зобов’язання для всіх консультантів, психотерапевтів, супервізорів та тренерів 

щодо отримання супервізії (консультативної підтримки незалежно від будь-
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яких організаційних моментів). Супервізори й менеджери несуть 

відповідальність за підтримку та сприяння розвитку якісної роботи практиків, 

захист клієнтів від неякісної консультації [1;10]. Тому профілактики, яка може 

включати в себе тільки вправи релаксації та вищезгадані засоби, буде 

недостатньо для ефективної роботи служби загалом. По-справжньому 

профілактична робота, пов’язана із створенням оптимальних умов для 

ефективної роботи соціальних служб, потребує не тільки підтримки, яка 

необхідна соціальному працівнику, а й системної передачі знань та умінь, 

постійного підвищення кваліфікації професійного соціального працівника 

[4;25]. 

Фахівець, порівняно із спеціалістом, не тільки носій сукупності знань та 

умінь. Він володіє професійною діяльністю в цілому, є спроможним до її 

будування, зміни та розвитку, тобто він спроможний до саморозвитку. Шлях 

від спеціаліста до фахівця полягає через навчання [3; 109]. 

Беручи до уваги різні програми підвищення кваліфікації працівників 

соціальної сфери, треба звернути увагу на те, що основою професійної 

компетентності є єдність теоретичної та практичної підготовки. Проректор по 

учбово-методичній роботі Норильського міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана 

Витвар, розглядаючи питання підготовки соціальних педагогів, робить наголос 

на розвитку нового технологічного мислення, який дозволяє соціальному 

педагогу проектувати власну систему роботи, створювати інноваційні 

компоненти в соціально-педагогічній технології інституційного і навіть 

локального рівнів, що можливо лише при наявності значного досвіду 

професійної діяльності – в системі безперервної додаткової професійної освіти 

з використанням ефективних нетрадиційних  засобів і методів навчання  

слухачів курсів підвищення кваліфікації [2;102]. Розповсюдження все більш 

докладних методичних вказівок, рекомендацій та рецептів непродуктивно. 

Актуальним стає використання нетрадиційних форм та методів надання 

інформації. До них відносять розбір конкретних ситуацій, що в практиці 

додаткового навчання інших країн має назву case study: ділові, рольові та 

імітаційні ігри. Також має широкий розвиток модульна форма підвищення 

кваліфікації у вигляді проблемних, постійно діючих семінарів, які направленні 

на мінімальне просвітництво і розвиток самопізнання та відкриту комунікацію 

[2; 105]. Саме використання інновацій дозволяє найефективніше організувати 

взаємодію всіх членів навчального процесу, створити ситуацію успіху, в якій 

слухачі з максимальним ступенем активності та зацікавленості можуть 

реалізувати свої здібності. 

 Таким чином, підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери є 

одним з найважливіших елементів їх особистісного росту та збереження 

психологічного здоров'я. При цьому для підвищення вмотивованості та 

сумлінності проходження курсів необхідне пошук та використання 

інноваційних методів проведення занять та надання інформації.  
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УДК  37.013.42                                                                                       

Смук О. Т.19 
Використання казкотерапії в соціальній роботі з дітьми, які 

мають відхилення у поведінці 

 

Казкотерапія як самостійний напрямок  практичної психології 

сформувалась наприкінці ХХ-го століття і відразу здобула популярність.  

Казкотерапія – це метод, який використовує казкову форму для інтеграції 

особистості у соціальне середовище, сприяє розвитку  творчих здібностей, 

розширює свідомість, вдосконалює взаємодію з мікро та макросередовищем. 

До казок звертались у своїй творчості відомі зарубіжні та вітчизнані вчені, 

серед яких варто назвати О. Защирінську [1], Т. Зінкевич-Євстигнєєву [2], 

С. Черняєву [3] та інших.  

Т. Зінкевіч-Євстигнєєва  розглядає казкотерапію як  процес пошуку 

життєвого змісту, розшифровку знань про світ і системи взаємовідносин у 

ньому, а предметом казкотерапії вважає процес виховання Внутрішньої 

Дитини, підвищення рівня усвідомленості подій, набуття знань про закони 

життя  і способи соціального прояву творчих сил. Казкотерапія утворює зв’язки 

між казковими подіями і поведінкою у реальному житті. Автор розглядає 

казкотерапію і як процес об’єктивації проблемних ситуацій,активізацію 

ресурсів, потенціалу особистості, вдосконалення внутрішньої природи і світу 

навколо. Казкотерапія – це й терапія середовищем,особливими казковими 

обставинами, в яких може проявитись потенціал особистості,  

матеріалізуватись мрія, з’явитись почуття захищеності  дитини. Досвід нашої 

роботи з педагогічно занедбаними дітьми інтернатних закладів, які мають певні 

відхилення в розвитку і поведінці, свідчить про те, що казкотерапія є особливо 

ефективним педагогічним засобом стосовно  цієї категорії дітей.  

У корекційно-виховній роботі з такими дітьми ми використовували  різні 
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види казок (побутові, страшні, чарівні,  про тварин та інші). Для розвитку 

особистісного потенціалу, зняття психоемоційної напруги доцільно 

застосовувати медитативні казки, в яких відсутні злі герої, немає конфліктів.  

Їх головне призначення  –  надати дитині позитивні моделі 

взаємовідносин з навколишнім світом. 

Ефективними є наступні варіанти роботи з казкою: 

1. Використання казки як метафори. Текст і образи казок викликають 

вільні асоціації, які торкаються особистого життя дитини. Потім ці метафори та 

асоціації можуть бути обговорені. 

2. Малювання за мотивами казки. Вільні асоціації проявляються в 

малюнку, а далі можливий аналіз отриманого графічного матеріалу. 

3. Обговорення мотивів поведінки діючого  персонажу, що служить 

приводом до обговорення цінностей поведінки людини, виявлення системи 

оцінок людини в категоріях: „добре” – „погано” . 

4. Програвання епізодів казки – дає можливість дитині відчути деякі 

емоційно значимі ситуації і  пережити емоції. 

5. Використання казки як притчі-повчання. Тут має місце підказка за 

допомогою метафори можливого варіанту вирішення ситуації. 

6. Творча робота за мотивами казки (дописування, переписування). 

На всіх етапах казкотерапевтичної роботи ми спостерігали за дитиною в 

різних ситуаціях і активно залучали у цілеспрямовану діяльність. Важливим є 

диференційований підбір казкових сюжетів, а також особливі прийоми 

психотерапевтичної роботи при прослуховуванні казок. 

Привабливість використання казок для розвитку особистості дитини 

полягає в наступному:  

1. Відсутність в казках прямих повчань. Події казкового світу логічні, 

природні, випливають одна з одної, і дитина засвоює причинно-наслідкові 

зв’язки, які існують у світі. 

2. Через образи казки дитина стає причетною до життєвого досвіду 

багатьох поколінь. В казкових сюжетах зустрічаються ситуації і проблеми, які 

переживає у своєму житті кожна людина: сепарація від батьків; життєвий 

вибір; взаємодопомога;  боротьба добра із злом. 

Перемога добра у казках забезпечує дитині психологічну захищеність: що 

б не відбувалось в казці – все закінчиться добре. Випробування, які випадають  

на долю героїв, допомагають їм стати розумнішими, добрішими, сильнішими 

та мудрішими. Таким чином, дитина засвоює, що все, що відбувається в житті 

людини, сприяє її внутрішньому росту. 

3. Головний герой – це збірний образ, і дитині легше себе ідентифікувати 

з героєм казки і стати учасником казкових подій. 

4. Ореол таємниць та чаклунства. Інтригуючий сюжет, неочікувані 

перевтілювання героїв – все це дозволяє дитині активно сприймати і 

засвоювати інформацію, яка міститься в казках. 

Отже, казкотерапія є однією з „м’яких” форм психологічної корекції. 

Даний метод за інтенсивністю впливу,  участі в ньому процесів уяви,  об’єму і 

формою подачі матеріалу повністю відповідає особливостям психічного 
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розвитку дитини і є  одним із найбільш сильних  розвиваючих та 

психотерапевтичних засобів.  
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УДК 378: 364.62: 007                                                               

Тополянський С. І.20 
Правова інформатика у професійній підготовці фахівців 

соціальної  роботи 

 

В Ужгородському національному університеті в процесі підготовки 

фахівців соціальної роботи вивчається низка курсів, пов'язаних з інформатикою 

й інформаційними технологіями( “Інформатика”, “Соціальна Інформатика” та 

інші). Проте практика показує, що для успішної професійної діяльності фахівці 

соціальної роботи повинні володіти також знаннями правової інформатики. 

Курс “Правова інформатика” (для соціальних працівників) розроблений нами і 

присвячений вивченню спеціальних комп’ютерних інформаційно-пошукових 

правових систем, таких як “Ліга”, “Інфодиск”, “Юрист Плюс”, “НАУ” та 

інших. 

Ученими пропонуються різні визначення правової інформатики. Так, 

наприклад, російський вчений О.А. Гаврилов дає визначення правової 

інформатики як міждисциплінарної галузі знань про закономірності та 

особливості інформаційних процесів у сфері юридичної діяльності, їх 

автоматизацію,  принципи побудови і методики використання  

автоматизованих інформаційних систем, які створюються для   вдосконалення 

та підвищення ефективності юридичної діяльності й розв’язання правових 

задач на базі комплексного використання теорії та методології правових наук, 

засобів і методів математики, інформатики та логіки[1]. 

У журналі “Правова інформатика” член-кореспондент АПрН України М.Я. 

Швець запропонував для обговорення власний варіант визначення терміна 

“правова інформатика”: “Правова інформатика може визначатися як наукова 

галузь, що вивчає закономірності інформаційних процесів, проблем створення, 

впровадження й ефективного функціонування комп’ютеризованих систем 

правової інформації і вироблення рішень, інакше кажучи – це галузь 

дослідження проблем системної інформатизації законотворчої, нормотворчої, 
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правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності” [2]. 

Сукупність загальних та окремих питань теорії і практики використання 

здобутків математики, інформатики та кібернетики у галузі юридичної 

діяльності складає основу предмету правової інформатики – наукової 

дисципліни, яка розробляє загальні методологічні основи математизації та 

кібернетизації юридичних наук, юридичної діяльності що суттєво відрізняється 

від традиційних юридичних наук міждисциплінарними зв’язками та функціями 

[3]. 

Мета курсу “Правова інформатика” полягає у тому, щоб дати студентам 

вищих навчальних закладів (майбутнім юристам, соціальним працівникам,   

політологам, управлінцям) необхідні знання про фундаментальні положення 

інформатики та навчити на практиці застосовувати методи інформатики у 

правоохоронній діяльності, про методику постановки та реалізації задач на ПК, 

аналіз і використання пакетів прикладних програм за фахом, методи організації 

правових знань на ПК, методичні принципи використання Автоматизованих 

систем управління в інформаційному забезпеченні юридичної діяльності. 

Курс розрахований на студентів, які пройшли ознайомлення з 

комп'ютером та його програмним забезпеченням. Він є важливим 

доповненням до загальноосвітніх знань студента і включає такі теми: 

 Вступ до правової інформатики. 

 Загальний огляд інформаційно-пошукових правових систем. 

 Характеристика інтерфейсу  інформаційно-пошукової правової системи 

(на основі системи Ліга:Закон). 

 Види пошуку в правовій системі. 

 Настройка правової системи.  

 Робота зі списками документів. 

 Робота з документами.  

 Інформаційно-пошукові правові системи “Юрист Плюс ”, “Інфодиск”, 

“Нормативні Акти України” та ін. 

 Інформаційно-пошукові правові ресурси Інтернету. 

Вивчення курсу здійснюється в процесі проведення лекційних і 

практичних занять (10 годин лекційних і 18 годин практичних ).  

Додатковим завданням курсу є демонстрація можливостей інформаційних 

технологій у правових дослідженнях, у систематизації й побудові логічних 

зв'язків і інструментів обробки правових проблем великого обсягу. 

Відбувається навчання інформаційним технологіям із застосуванням для 

навчання самих технологій. Застосовуючи комп'ютерні технології в освоєнні 

нових тем, студенти  глибше засвоюють  ці технології (багатовіконний режим і 

його настроювання, робота з мишею, гіперпосилання, збереження й копіювання 

файлів  та ін..) 

Отже,  курс “Правова інформатика” цілком правомірно може розглядатися 

як важливий  засіб освоєння студентами правових інформаційних систем і 

спосіб конкурентної апробації отриманих знань і навичок, що дуже важливо як 

для подальшого навчання у вузі, так і для майбутньої професії.   
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Щербина В. В.21 
Официальный брак в аспекте социальной аргументологии 

 

Гражданский брак довольно распространенная форма семейных  

отношений. Такая форма брака является предметом постоянной полемики 

между ее сторонниками и противниками. Для государства, церкви в целом для 

общество, конечно, желательнее брак официальный. Для исследователей этой 

проблемы можно изучать насколько разные аргументы за и против 

гражданского брака являются убедительными для разных категорий людей. Это 

нужно для выстраивания более адекватной политики в области социальной 

фамилистики, для целей социального проектирования брачно-семейных 

отношений. Иными словами, следует рассмотреть проблемы гражданского 

барка в аргументологической перспективе [2].  

Аргументология – наука и искусство убеждения словом. В процессе 

диалога, дискуссии, дебатов вырабатывается система доводов и аргументов, 

которые позволяют убедить слушателей в правоте своего мнения. 

Аргументология позволяет выстроить рациональную коммуникацию между 

участниками дискуссии. Умение убедительно рассуждать опирается на разум и 

внутреннее ощущение доказательности своих доводов. Социальная 

аргументология рассматривает проблемы убеждения масс, групп людей, 

обладающих определенными социальными характеристиками. Социальная 

аргументология учитывает особенности ментальности разных социальных 

групп и стремится выработать убедительные аргументы именно с ориентацией 

на специфику сознания определенной социальной группы.  

Для профилактики девиаций в брачных отношениях важно 

необходимость убедить молодых людей в благотворности для любящих людей 

закрепление своих отношений браком[3]. Для общества крайне важно чтобы 

человек интегрироваться в человеческое сообщество в соответствии с 

принятыми образцами и нормами. Крайне актуальным является убедить 

молодых людей в том, что вступление в брак является полезным, выгодным и 

перспективным [1].  

Необходимо изучить доводы не только в пользу официального брака, но 
                                                           
21

 Щербіна Віта Вікторівна, викладач, Гуманітарний університет «Запорозький інститут державного і 

муніципального управління», м. Запоріжжя 



 

 46 

и против него. Потому что надо знать какие именно аргументы следует 

ослабить в ходе полемики с противниками официального брака. В качестве 

примера можно привести данные опроса молодежи 18-35 лет об 

убедительности системы аргументов в пользу официального брака(см.табл.) 

В какой степени для вас убедительны аргументы в пользу 

официального брака (в % к числу опрошенных данной категории N=250) 

Аргументы муж жен 
Это лучше для детей 74 88 

Наличие юридического подтверждения родства 48 50 

Укрепляется социальное положение 48 31 

Это- признак прочности любви 40 36 

Официальный брак прочнее, гражданского брака 36 52 

Расписаться в ЗАГСЕ -это традиция, так принято делать 31 36 

Гражданский брак освобождает от ответственности 29 24 

Признак зрелости человека 28 34 

гарантии поддержки партнера в сложных ситуациях  24 40 

Лучше решаются жизненные проблемы  21 28 

С точки зрения религии жить вместе до брака – грех блуда 21 31 

Гражданский брак  нарушает традиции  19 26 

Гражданский брак  ослабляет прочность брака  12 24 

Как видно из таблицы, в отношении к официальному браку есть  

расхождения во мнениях между мужчинами и женщинами. Мужчины 

меньше соглашаются в пользу аргументов за официальный брак. В целом 

позитивных ответов за официальный брак у женщин больше на 16%. 

Однако эти расхождения не полярные. Так, обе стороны в равной степени 

считают официальный брак лучше для детей. Для женщин значительно более 

убедительно, что «Официальный брак прочнее». Этот аргумент у них занимает 

второе место, тогда как для мужчин он лишь пятый. 

Другое сильное различие убедительности по пункту «Выше гарантии 

поддержки со стороны партнера в сложных ситуациях». Для женщин он на 4-м 

месте, а для мужчин на 9-м. Большое также отличие по убедительности 

аргумента: «Гражданский брак освобождает от  ответственности». У мужчин 

он на 7-м месте, в средине списка, а у женщин на самом последнем 13-ом. 

Большое также отличие по убедительности аргумента: «Укрепляется 

социальное положение» У мужчин данный пункт на 3-м месте, а у женщин на 

8-м. Гипотеза, что для женщин официальный брак значим, потому что он 

повышает социальный статус, не подтверждается. Повышение социального 

статуса оказывается важнее для мужчин. 

Следует учесть, что доводы, которые являются убедительными с точки 

зрения специалиста, далеко не всегда являются убедительными для остального 

населения. Людям, ответственным за выработку общественного мнения в 

пользу официального брака следует не рассчитывать на свой здравый смысл и 

свое понимание систем аргументации. Очевидно, что социальный статус  
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эксперта по фамилистике и обычного гражданина разный. Поэтому система 

аргументов в пользу официального брака должна быть изучена с привлечением 

социальной аргументологии. 
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НАУКОВІ СТАТТІ. 

 
УДК159.9.2                                                                                     

Бернадська Д. П.22  
Синтез мистецтв у хореографії  

та розвиток особистісного потенціалу людини. 

 

Анотація. Творча діяльність в сучасній сценічній хореографії є засобом вільного 

самовираження і самопізнання, передбачає атмосферу довіри, високої толерантності, уваги 

до внутрішнього світу людини; дозволяє дослідити несвідомі процеси, вираження і 

актуалізацію латентних ідей і станів, соціальних ролей і тих форм поведінки, які знаходяться 

у „витісненому” виді або слабо проявляються в повсякденному житті.   

Ключові слова: хореографія, особистісний потенціал, драма , театр 

 

Аннотация. Творческая деятельность в современной сценической хореографии 

является способом самовиражения и самопознания, предусматривает атмосферу доверия, 

високой толерантности, внимания к внутреннему миру человека, позволяет исследовать 

бессознательные процессы, виражение и актуализацию латентних идей и состояний, 

социальных ролей и тех форм поведения, которые находятся в «вытесненном» виде или 

слабо проявляются в повседневной жизни. 

Ключевые слова: хореография, личностный потенциал, драма, театр 

 

 

Актуальність. Пошуки нових синтетичних форм у мистецтві особливо 

яскраво виявляють себе у перехідні етапи, коли відчувається ідейно-скерований 

потяг до мови мистецтва як найбільш адекватної і плідної можливості 

створення нової реальності, зведення „артистичного ковчегу спасіння” 

(К.Свасьян) на уламках старої культури.  Це створює нову форму і спосіб 

самовираження, коли людина стає „переважно художником”, намагаючись 

ввести гармонію в хаос, створити новий світ, нехай і всередині власного „Я”, 

що, власне, характерно і для сучасної епохи. Професіоналові, який прагне 

досягти високої професійної культури, необхідні постійний самоаналіз, 

усвідомлення власних дій та вчинків, самоспостереження, здатність вести 

безперервний внутрішній діалог. 

Мета. Виходячи із сучасної соціокультурної ситуації з її теоретичними і 

практичними запитами, ми ставимо собі за мету проаналізувати в даній  

статті культурологічну рефлексію проблеми синтезу мистецтв у сценічній 

хореографії та її вплив на розвиток особистісного потенціалу людини.   

Постановка проблеми. Аналіз досліджень. Дотепер проблема синтезу 

мистецтв у хореографії та її вплив на розвиток особистісного потенціалу 

людини не знайшла свого систематизованого викладу у вітчизняних 

дослідженнях. Однак поза увагою українських дослідників не залишалися ні  
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теоретичні питання синтезу мистецтв загалом (Ю.Л.Афанасьєв), ні практичні 

аспекти народної хореографії як синтетичного явища (К.Ю.Василенко), ані  

особливості української сучасної сценічної хореографії (Т.Р.Кохан). 

Теоретичне осмислення феномену синтезу мистецтв з’являється і заявляє 

про себе в історії естетичної та мистецтвознавчої думки наприкінці ХУІІІ – на 

початку ХІХ ст. Так, у період розквіту європейського романтизму (Г. Гейне – в 

поезії, Е. Делакруа – в живопису, Р. Шуман, Г. Берліоз – у музиці) 

утверджується ідея, що кожне із мистецтв потенційно міститься в суміжному, а 

мова мистецтв загалом може розглядатися як єдина стихія загального 

художнього мислення. При цьому романтики найуніверсальнішим видом 

мистецтва вважали музику, вона була для них „царицею мистецтв”, „базисом” 

їхнього синтезу, а інші види — „надбудовними величинами”. У такому разі 

синтез усвідомлюється апріорно й осмислюється як структурно-генетична 

категорія.  

У середині XIX сторіччя Ріхард Вагнер у книзі „Опера і драма” – одному 

з перших творів обґрунтування теоретичного синтезу мистецтв -  висунув тезу 

про нові шляхи зближення музики і слова, їхнє злиття при переважній, 

провідній ролі слова. Синтез мистецтв, до якого нездоланно тяжіло романтичне 

мистецтво, мав своєю метою формування гармонійної, сильної особистості 

людини. Великою оманою сучасної опери визнав Вагнер те, що „засіб 

вираження (музика) було зроблено метою, а мета вираження (драма) – засобом” 

[1, с.17]. Поету і музиканту відтепер належало скласти одне ціле: поету стати 

музикантом, а музиканту поетом. Він наполягав на створенні саме музичної 

драми, тому що „тільки драма є тим художнім твором, що і в часі й у просторі, 

тобто нашому слуху і зору, з’являється таким, що ми беремо живу участь у 

його розвитку і почуттям розуміємо цей розвиток, як щось необхідне, ясне і 

зрозуміле”), тому що „драма є вічно нове і знову формується тіло, що має з 

людським те загальне, що воно живе, і життя його обумовлюється внутрішньою 

потребою жити” [2, с.223].  

На необхідність шукати нові зв’язки з музикою в літературі звернули 

увагу і символісти. Ще в середині XIX ст. пролунав заклик П. Верлена: 

„Музики, музики насамперед!” В Англії Уолтер Пейтер, у свою чергу, висунув 

тезу про пошуки музикальності у всіх видах мистецтв, про роль і значення 

„музичної мелодії” у літературі і живопису [3, с.257]. 

Зіткнення і взаємопроникнення театру і музики здійснювалися на рубежі 

XIX—XX ст. у багатьох ланках і часом найнесподіванішими способами. 

Музика невідступно притягувала режисерів, для яких драматичний театр стане 

основною долею їхнього творчого життя. Широко відоме висловлення творця 

реалістичного, психологічного театру нового складу К.Станіславського: 

„Майбутнє мистецтво безсумнівне піде шляхом синтезу музики і драми, 

синтезу звуку і слова” [4, с.43]. З ним був солідарний один з найбільш 

послідовних супротивників реалістичної, психологічної вірогідності на сцені, 

прихильник відображення життя в символічних, умовних образах — Адольф 

Аппіа – автор книги „Музика і сценічний простір” (1899 р.). Ретельно 

розробивши питання просторового ритму в театральному представленні, він 
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підсумовував свої погляди у висновку: „Музика сьогодні — наша єдина 

дороговказна нитка” [5, с.18].  

Музичні постановки знаходяться на початку творчого шляху двох 

найбільших представників європейського символізму в режисурі — Крега і 

Мейєрхольда. На сцені Маріїнського театру Мейєрхольд поставив спектаклі 

„Тристан і Ізольда” Вагнера, „Орфей” Глюка, „Електра” Ріхарда Штрауса. В 

основі складного і багатогранного процесу, що поєднує музику і театр на 

рубежі XIX-XX ст., лежало прагнення осмислити чи заново переосмислити 

місце і роль музики в сучасному драматичному спектаклі [6], осягнути 

значення діючого, драматичного початку в музичній постановці, а також 

тенденції більш глибокого і загального порядку, включаючи пошуки 

новаторської природи художнього синтетизму сучасної сцени. 

В Україні інтерес до проблеми синтезу мистецтв з’явився наприкінці XIX 

– на початку XX ст., у період глибокої психологізації саме художньої 

літератури як виду мистецтва (Леся Українка, І.Франко, М.Коцюбинський), що 

було обумовлено, в першу чергу, історичними умовами розвитку народу та 

менталітетом нації. У художніх творах для зображення внутрішнього світу 

особистості, відтворення її емоційних спалахів чи станів була необхідною 

„допомога” суміжних мистецтв, запозичення певних структурно-

композиційних та стильових ознак і прийомів, а також способів 

функціонування естетичного явища в художньому просторі та часі. 

Безсумнівно, що рубіж XIX-XX ст. з його назрілими соціальними 

конфліктами, революційними ситуаціями належить до числа тих періодів у 

розвитку європейської художньої культури, що становлять особливий інтерес з 

погляду напруженої і плідної взаємодії мистецтв, теоретичного осмислення і 

практичного здійснення художнього синтезу. 

Якщо в XIX ст. синтез мистецтв відбувається досить повільно, 

акцентуючи увагу на дотриманні принципів літературності чи музикальності в 

складі художнього мислення, то з кінця XIX і в XX ст. „тяжіння до синтезу 

стало переважним” [7, с.18]. „Синтез мистецтв знаходить своє вираження ... у 

зміні структури художнього мислення, у формуванні глобального його 

характеру. Уміння масштабно мислити... породжує необхідну волю в 

естетичному освоєнні життєвого матеріалу, що... ставить по-новому питання 

формування сучасної естетичної реальності” [6], - зазначає А.Зісь. 

У мистецтвознавстві ХХ ст. на противагу попереднім епохам 

встановлюється рівнозначна значимість історії, теорії і критики. Взаємодія 

мистецтвознавства і філософії стає особливо активною і поліфонічною – такі 

мислителі, як Фрейд, Юнг, Кроче, Бахтін або Гадамер своїми ідеями 

стимулюють становлення цілих нових шкіл мистецтвознавчих досліджень; 

найвпливовішими ж у цій сфері філософами попередніх років залишаються 

Кант, Гегель, Маркс і Ніцше. З одного боку, художники (В.Кандінський, 

К.Малевич, П.Клеє та ін.) все частіше виступають як теоретики, з другого – 

теорія і практика все енергійніше взаємодіє з митцем співтворчо, іноді навіть 

ідеологічно превалюючи. Послідовно зростає роль  мистецтвометрії, тобто 

різних, і теоретичних, і практичних, методів, які прокламують, особливо з 
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початком „електронно-комп’ютерної революції”, - максимально активне 

застосування прийомів і інструментарію точних наук, нових технологій для 

збору і аналізу художньої інформації. 

У наш час, що справедливо називається „епохою науково-технічної 

революції”, мистецтво і форми його буття набули нової історичної якості: 

постала, зокрема, потреба осмислити всі види мистецтва і форми їх 

співіснування у нових комбінаціях і нових значеннях.  

Мистецтво кінця ХХ ст. взагалі все частіше розцінюється не у своїй 

естетичній унікальності, але (від Беньяміна до Маклюена та їх продовжувачів) 

мисленно вміщується у загальне інформаційне поле людської культури, що 

надає аналізу нової соціальної гостроти й оперативності критичної реакції. 

Фундаментальною психологічною умовою творчої реалізації людиною її 

власних професійних цілей та цінностей стає перехід на більш високий рівень 

розвитку самосвідомості. 

А. Зісь стверджує, що синтез мистецтв почався із самою появою 

мистецтв. Розвиваючись від синкретичних форм давнини, різноманітні 

самостійні види художнього вираження періодично  виявляють потяг до 

споріднення. Їхнім черговим зближенням відзначене і XX століття [6, с.17]. 

Мистецтво театру є синтетичним за своєю природою. Однак виникають 

історичні ситуації, коли ідеї синтезу немов би вперше, хоча на іншому 

культурному рівні, починають наполегливо, тривожно хвилювати діячів сцени, 

викликаючи гострі суперечки, породжуючи різноманітні, часом самого 

крайнього характеру експерименти. Саме тоді формуються нові жанри і види 

художньої діяльності, а кожному мистецтву окремо слід максимально повно 

виразити свою особливу естетичну сутність.  

Хореографія – просторово-часове мистецтво, що ріднить його, з одного 

боку, із жанрами, в основі яких лежить створення зримих образів, а з іншого, - з 

музикою. Причому добір поз і рухів узгоджується зі скульптурною виразністю 

танцю; розташування танцюристів у просторі нерідко підлягає орнаментальним 

і графічним закономірностям.  

Синтетична природа мистецтва хореографії, заснована на взаємодії 

видимого-чутного, коріниться в синкретичних мистецтвах давнини. Загальні 

джерела музики і танцю („пластичного мистецтва руху”, за Стравінським), що 

зберегли сьогодні єдність у мистецтві Сходу, визначають їхній нерозривний 

зв'язок. Не випадково, наприклад, індійська філософія розглядає музику „як 

сполучення трьох мистецтв — співу, гри на музичних інструментах і танцю” 

(7), зазначається у сучасних історико-хореографічних дослідженнях.  

Сучасна хореографія – синтетичне мистецтво: зміст його, поряд із 

танцем, визначається сценарієм, музикою і театральними засобами виразності 

(оформленням, режисурою, акторською грою); іноді може включати вокал – і в 

якості самостійних номерів, і в якості додаткового або наскрізного музичного 

супроводу. Для природи сучасної хореографії властивий дуалізм: з одного 

боку, вона тяжіє до музики і відповідних прийомів виразності, з іншого – 

розвивається як театральне мистецтво. Останнє дає нам право розглядати 

сценічну хореографію як окремий вид сучасного театрального мистецтва. 
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У понятті пластики, пластичності нерозривно синтезується просторове і 

часове начало. З позицій першого, пластичність охоплює об’ємні просторові 

форми, передані в русі, надпобутовому, візуально-виразному, піднятому до 

рівня художнього узагальнення. Ця сторона пластичності — основа мистецтва 

мімів, балету, умовного театру, поетичного кінематографа (де операторська 

камера може так повести за собою глядача, що він у повсякденному побачить 

одиничним, неповторним, наповненим глибоким змістом: у результаті будь-яка 

реальна дія зможе стати мистецтвом пластичного висловлення, подібно, 

наприклад, хореографії). З позиції другого, часового начала пластичність є 

процес, організований у просторі (реальному чи уявлюваному, 

перцептуальному — не має значення), деяка „видима музика”, яка „через 

актора переводить міру часу в простір” – мається на увазі пластична організація 

зримого. Перефразуючи його, можна вивести і зворотне: через модельований 

„образ руху”, через пластичність музика переводить просторове в часове. 

У роботі „Театр і симфонія” В.Конен спирається на поняття 

„танцювальність” у широкому значенні слова – як вивчення рушійно-моторної 

сторони музики (10); розвиток ідеї танцювальності як суттєвої основи 

класичного симфонізму, виходячи з ритмічної структури тематизму, з 

„моторної виразності” – одне з важливих спостережень даного дослідження. 

Відштовхуючись від ідеї Вагнера, що основа симфонії – танець, автор розвиває 

цю парадоксальну на перший погляд заяву, демонструючи шляхи розвитку 

„танцювальності” від власне танцювальних форм епохи Ренесансу через 

музичний театр Люллі до класичної симфонії.  

Рух, жест уже самі по собі мають велику виразну силу. Джерело цієї 

виразності криється в тісному зв'язку людських емоцій з жестикуляцією, 

завдяки чому вони можуть вірогідно відтворюватися пластично. 

При удаваному пануванні просторового начала специфічність 

хореографічної дії криється в тимчасовій природі. Пластичне висловлення є 

процесуальним. Воно здатне показати у просторових формах перебіг часу, а 

якщо цей процесс - художній, то, подібно до музики, і „володіти” часом, 

ущільнювати його, розчленовувати, деформовувати, зупиняти, прискорювати. 

Мімічний етюд, хореографічна сцена, як і музична п'єса, багатомірні у своїх 

тимчасових параметрах. Іншими словами, пластичне висловлювання - це немов 

видима музика, тимчасова одиниця якої не є інтонація, а жест. 

Мова жестів – найдавніша. Її виразні можливості величезні й аж ніяк не 

зв’язані лише з імітацією пластичних способів реальної дійсності. Адже, 

наприклад, основна форма висловлення у східному театрі - метафоричний 

„жест-ієрогліф”. Але здатність пластично передавати явища непредметного 

світу, поняття, думка є одночасно і властивість творчої уяви, що іде коренями у 

підсвідомість. Структура пластичного художнього способу (в умовному театрі, 

наприклад) і снотворчості подібна і містить у собі, за 3.Фрейдом, чотири 

компоненти. Ці проблеми на багатому досліджуваному матеріалі піднімає, 

зокрема, радянський філософ А.Гулига у своїй праці „Мистецтво у століття 

науки” (11). Одна з них – „пластичне зображення абстрактного поняття”, 

читаючи яке, можна „за образом відтворити думку”. Інші три - зсуви 
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(іносказання, де за зовнішнім ховаються інші значеннєві значення), сгущення 

(багатозначність вираження) і „прагнення прийняти раціональну форму” 

(„ілюзія слушності”, покликана „внести стрункість у сум'яття способів”) – 

визначають складність, закодованість пластичного виразу. 

Висновки. Мова пластичного художнього висловлення буває дуже 

абстрагованою, „алогічною” із позицій реального просторового світу, маючи 

при цьому логіку і змістовність вищого гатунку. Завдяки цьому вона здатна 

відбивати глибинні психологічні процеси, і, будучи породженням природних 

властивостей людської особистості, сприйматися у усій своїй багатошаровості. 

Подібний висновок важливий для розуміння безсюжетних хореографічних 

прочитань складної музики, які розв’язуються, як правило, засобами умовної 

пластичної мови, що відповідає узагальненій виразності звукового 

першоджерела. Таким чином, обумовленість руху музичною основою 

становить сутність синтезу мистецтв у хореографії. 

Отже, на початку ХХ ст. назріла потреба усвідомлення й чіткого 

визначення закономірностей процесу взаємодії мистецтв. Інтерес до цієї 

проблеми виявляли як видатні митці – представники різних галузей мистецтва, 

так і педагоги, науковці та ін. Загальновизнаним стало поняття синтезу 

мистецтв – спершу як повернення до античного синкретизму, згодом – як 

закономірний результат розвитку, закладений у кожному виді естетичної 

діяльності.  

 Сучасна теорія синтезу мистецтв розкриває принципи класифікації 

багаточисельних видів поєднань різних художніх стихій, науково обґрунтовує 

закономірності їхнього поєднання. Вперше вона постала у працях романтиків, 

згодом - Р.Вагнера та його послідовників, у творчості символістів; яскраво і 

естетично означило себе в естетиці модернізму (на початку ХХ ст.). Синтез 

мистецтв у хореографії як самодостатній сучасний культурний процес 

виявляється через театральність, сценічність, що включає в себе видовищність, 

музикальність, пластичність, танцювальність тощо. Незважаючи на доволі 

багатий аналітичний матеріал з даної проблеми, ґрунтовне висвітлення її 

вітчизняними дослідниками ще чекає свого часу. 

Творча діяльність в сучасній сценічній хореографії є засобом вільного 

самовираження і самопізнання, передбачає атмосферу довіри, високої 

толерантності, уваги до внутрішнього світу людини; дозволяє дослідити 

несвідомі процеси, вираження і актуалізацію латентних ідей і станів, 

соціальних ролей і тих форм поведінки, які знаходяться у „витісненому” виді 

або слабо проявляються в повсякденному житті.   

Найважливішим для підготовки до професійної діяльності є навчити 

студентів розумінню особистості, її  поведінки, особистісних якостей,  

особливостей спілкування та сприймання невербальної інформації.   

Специфічною особливістю підготовки кваліфікованого хореографа-

балетмейстера є те, що він повинен мати глибокі теоретичні знання та водночас 

вміти використовувати різні методи, техніки, вправи тощо практичного 

характеру. Ще одним із важливих компонентів професіоналізму є вирішення 
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індивідуально-особистісної проблематики та формування професійної 

свідомості.   

Практичний досвід митців сучасної хореографії направлений на 

розкриття і розвиток особистісного потенціалу артистів - мови тіла на базі 

тілесних проявів, рухів, просторових, голосових характеристик, 

зображувальної, танцювальної, драм діяльності, розвиток навичок 

самоспостереження та самовираження, управління власним психологічним 

станом. Завдяки усвідомленню власних особливостей відбувається покращення 

психологічного самопочуття, пожвавлюються процеси самопізнання та 

особистісного розвитку. 
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Вознесенская Е. Л.23 
Особенности использования арт-терапии в социальной 

работе: методические аспекты. 

 

Анотація. Стаття присвячена наукової рефлексії над функціями та роллю арт-

терапевта, що працює у соціальній сфері, його професійним навичкам та вмінням. Розглянуті 

особливості арт-терапії як метода у соціальній роботі, методологічні принципи „соціальної” 

арт-терапії. 

Ключові слова: арт-терапія, соціальна робота, функції арт-терапевта.  

Аннотация.  Статья посвящена научной рефлексии над функциями и ролью арт-

терапевта, работающего в социальной сфере, его профессиональными навыками и умениями. 

Рассмотрены особенности арт-терапии как метода в социальной работе, методологические 

принципы «социальной» арт-терапии. 

Ключевые слова: арт-терапия, социальная работа, функции арт-терапевта. 
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Summary. Scientific reflection upon functions and role of the art - therapist working in 

social field, as well as his professional skills is provided in the article. Features of art - therapy as a 

method, methodological principles of "social" art - therapy are considered. 

Key words: art-therapy, social work, functions of the art - therapist. 

На сегодняшний день преимущества применения арт-терапевтических 

методов в образовании и социальной сфере не вызывают сомнений. Отсутствие 

ограничений в использовании метода приводит к тому, что он востребован в 

Украине не только профессиональными терапевтами в психиатрической, 

психотерапевтической, психосоматической практике, но в большей степени – 

молодыми педагогами, социальными работниками, психологами как в школе и 

в социальной службе. Казалось бы, широкое распространение арт-терапии в 

современных системах психокоррекционных, психопрофилактических, 

реабилитационных и других мероприятиях может вызывать только позитивные 

отзывы, поскольку среди достоинств арт-терапии обычно выделяют возмож-

ность выражения мыслей, чувств, эмоций, потребностей, состояний, высокий 

положительный эмоциональный заряд.  

Однако, применяя арт-терапию, профессиональные участники арт-тера-

певтического процесса (учителя, социальные работники, школьные психологи), 

часто забывают, что кроме других позитивных эффектов, арт-терапия еще и 

позволяет «обойти цензуру сознания». Арт-терапевтический процесс позволяет 

клиенту погрузиться в глубины своего бессознательного, обходя выработанные 

в течении жизни защиты. Творчество в арт-терапевтическом пространстве 

позволяет заглянуть туда, куда обычно «вход воспрещен», актуализировать 

скрытые внутриличностные конфликты, травматичные ситуации, переживания 

боли, гнева, стыда, «непереносимые страдания», вскрыть глубоко вытесненные, 

мало проявленные в повседневной жизни и неприемлемые формы поведения. 

Готов ли арт-терапевт в социальной службе работать с такими переживаниями 

и состояниями клиента? Всегда ли есть у него материальные и 

пространственные возможности для такой работы? Позволяет ли это сделать 

формат проводимого занятия? 

На наш взгляд, актуальность темы очевидна. Распространение арт-

терапии в области социальной помощи личности приводит к необходимости 

научной рефлексии над целями и задачами арт-терапевтической работы, 

функциями и особенностями профессиональной подготовки арт-терапевтов, 

отличиями от применения этого метода в лечебных целях. Как в теории, так и в 

практике остается немало белых пятен и дискуссионных вопросов.  

Таким образом, целью статьи является раскрытие особенностей 

применения арт-терапии в социальной работе.  

Особенности арт-терапии как метода широко и глубоко рассмотрены 

рядом специалистов ближнего и дальнего зарубежья [1; 4–7]. Арт-терапия 

рассматривается как средство самовыражения, язык визуальной, пластичной, 

аудиальной экспрессии и несет в себе дополнительные возможности для 

внутриличностной коммуникации. Арт-терапия способствует развитию 

творческого потенциала человека, способности к сотворению нового и отказа 

от стереотипных моделей мышления и поведения. Этот вид терапии имеет все 
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характеристики «игры», направленной не на результат, а ориентированной на 

сам процесс, является уникальным способом передачи человеческого опыта, 

обогащая коммуникативные и креативные возможности человека. Занятия арт-

терапией становятся могучим фактором развития личности и необходимы для 

выживания в постоянно меняющемся мире, т. е. арт-терапия связана с 

раскрытием творческим способностей и сущностного потенциала человека, 

мобилизацией внутренних механизмов саморегуляции и исцеления [5–6].  

Среди специфических особенностей арт-терапии следует отметить 

метафоричность – способность перенести каждый смысл, чувство, признак с 

одного объекта на другой, что дает внутреннюю свободу как наблюдателю, так 

и творцу, позволяя исследовать себя и свое отношение к реальности. Отличает 

арт-терапию триадичность: обычная диада «консультант (терапевт) – клиент» 

превращается в триаду «консультант (терапевт) – творческий продукт – 

клиент». Модель взаимодействия позволяет развиваться коммуникации как 

вербально напрямую, так и через продукты творчества с помощью визуальной, 

невербальной экспрессии. Это дает клиенту свободу от личности терапевта, 

позволяет дистанцироваться от проблемы. А и то, и другое – неотъемлемая 

часть социальной работы. Кроме того, арт-терапия ресурсна, поскольку 

художественная деятельность лежит вне сферы повседневной жизни клиента, 

расширяет его личностный опыт, что приводит к актуализации 

исследовательской активности, что часто является целью социальной помощи.  

Однако, исходя из особенностей арт-терапии как метода – ее 

метафоричности и «глубинности» – следует особое внимание уделить роли и 

функциям арт-терапевта, практикующего в социальной сфере. Его работа 

зависит от задач, которые перед ним стоят. И, конечно, на первом месте в 

работе «социального» арт-терапевта стоит, создание комфортной, 

доверительной атмосферы, которая способствует принятию любых чувств, 

мыслей, потребностей, безопасности в арт-терапевтическом пространстве, 

поскольку именно дефицит возможностей свободного самопроявления часто 

приводит к психологическим проблемам. Близость арт-терапии игре, 

личностные особенности арт-терапевта, его искренность, открытость контакту, 

способность к эмпатии и принятию способствуют созданию такой атмосферы. 

Второй функцией арт-терапевта является организация и 

структурирование творческой деятельности, обеспечение границ в арт-

терапевтическом пространстве. Он обеспечивает контроль и регуляцию 

процессов, происходящих во время сессии, предлагая разные виды работы, 

проводя обсуждение готовой изобразительной продукции. Арт-терапевт 

активен и является источником разнообразной информации.  

В его функции входит обеспечение обратной связи и предъявление 

собственных чувств, образов, мыслей с использованием вербальных и 

невербальных форм коммуникации, акциальных форм поведения (в том числе и 

провокаций). Арт-терапевт показывает новые коммуникативные и ролевые 

паттерны, оказывает эмоциональную поддержку в случае переживания сильной 

тревоги, страха или волнения. Его мнение и поддержка оказываются 

значимыми, способствуют установлению и поддержанию эмоционального 
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«резонанса», активизации «диалога», что стимулирует личностное развитие 

клиента, его способность к организации психических процессов и регуляции 

эмоциональной экспрессии  (Sandler, 1988, Emde, 1990, см. [5, 245]). 

Арт-терапевт предлагает клиенту рассказать о своей работе так, как тот 

считает нужным. Согласно В. Оклендер существуют золотые правила арт-

терапевтического обсуждения изобразительного материала [8]. Задаваемые арт-

терапевтом вопросы направлены на прояснение и комментарий деталей, 

предметов и персонажей рисунка, выбора цвета и отношения к этому цвету, 

ассоциаций, связанных с частями рисунка и использованными цветами. Важна 

связь рисунка с актуальной жизненной ситуацией. Арт-терапевт обращает 

внимание на невербальные сигналы: изменениях цвета лица, мимики, ритма 

дыхания, положения тела, интонаций голоса (Bowers, 1992, см. [5, 247]).  

Важно, что при использовании изобразительного искусства в качестве 

терапевтического средства специальная подготовка и художественные таланты 

клиентов не играют роли. Большое значение имеют творческий акт и 

особенности внутреннего мира творца. Ведущий должен поощрять участников 

выражать свои внутренние переживания как можно более произвольно и 

спонтанно и не беспокоиться о художественных достоинствах своих работ. 

Ключ к пониманию исцеляющих возможностей искусства заключается в 

реализации творческого потенциала человека (S.МcNiff, см. [5, 143]). 

Как правило, клиенты с первого занятия не готовы к таким формам 

взаимодействия с арт-терапевтом и ожидают (в ряде случаев провоцируют) от 

него большей директивности, позиции «всезнающего» и «всемогущего» «роди-

теля». Терапевту часто стоит огромных усилий удержаться от раздачи советов 

и готовых рецептов. И арт-терапевт не анализирует в присутствии клиентов их 

художественную продукцию, но лишь мотивирует их на выражение своих 

чувств, переживаний, потребностей, фасилитирует процесс свободного 

ассоциирования. Но он не застрахован от субъективного взгляда на проблему. 

Все его вопросы так или иначе преследуют целью проверку предварительных 

гипотез, диагнозов, связанных с привычными ему формами профессионального 

дискурса, отражают отношения господства и подчинения, содержащиеся в 

самом контексте отношений терапевт – клиент.  

Анализ формальных и содержательных особенностей изобразительной 

продукции необходим в социальной работе для последующей оценки способов 

реагирования клиента. В традиционном психодинамическом понимании 

интерпретация связана с приписыванием терапевтом высказываниям, 

действиям и образам клиентов определенного смысла или комментариями 

изобразительной продукции. Однако в арт-терапии в социальной работе 

невозможны прямые интерпретации! Это не психоанализ, не говоря уже о том, 

что психоаналитическая подготовка подразумевает определенный опыт и 

прохождение личного анализа. Арт-терапевт может предложить свое 

объяснение работ лишь в форме открытых для коррекции гипотез и 

собственных фантазий, что он четко должен оговорить. Его профессионализм 

всегда субъективно ограничен его опытом, методами анализа. Для арт-

терапевта невозможно дать объективную, определенную и однозначную оценку 
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продуктам художественного творчества. Диагностика в арт-терапии – не 

технологии «поваренной книги», готовых рецептов не существует. Арт-

терапевт опирается на систему значений и ассоциаций автора! Т. е. арт-

терапевтическая интерпретация, в отличие от проективных графических 

методов, сопровождается обязательной обратной связью, основанной на 

рефлексии самого клиента, побуждает его к самостоятельному осознанию 

содержаний внутреннего мира. Приоритетными ориентирами для специалиста 

являются собственные ассоциации автора изобразительного продукта, его 

невербальное поведение и вербальная экспрессия. В его задачи не входит 

обязательный выход на символический уровень анализа продукции. Он 

инициирует процесса поиска ответов и самоанализа клиента. В социальной 

работе возможно, но не всегда целесообразно проведение ретроспективных 

обсуждений с показом и комментированием работ, выполненных за 

определенный период времени.  

Общая цель работы арт-терапевта состоит в развитии у клиента 

способности к самоанализу, пониманию своих внутрипсихических конфликтов 

и взаимоотношений с другими людьми, объяснению мотивов и механизмов 

собственного поведения, осознанию связи опыта арт-терапевтической сессии с 

повседневной жизнью, событиями и своей биографии. Арт-терапия дает 

человеку возможность одновременно выступить и «свидетелем», и 

«непосредственным участником» изобразительного процесса. 

Арт-терапия, безусловно, отличается от обучения изобразительному 

искусству: не совпадают приоритетные цели (арт-терапевт не учит основам 

изобразительной деятельности), не ставятся отметки и не применяются 

оценочные суждения (красиво – некрасиво, похоже – непохоже, правильно – 

неправильно). Искренность, открытость, спонтанность в выражении чувств и 

переживаний, индивидуальный стиль самовыражения – все это большая 

ценность, нежели эстетическая сторона продукта изобразительной 

деятельности. Поощряется спонтанный характер творческой деятельности. 

Участники определяются с замыслом, выбирают форму, материалы, цвета в 

соответствии с выбранной темой, сами контролируют последовательность 

действий. 

В работе арт-терапевта особенно важна способность к проявлению 

несфокусированного, невовлеченного, но сочувствующего внимания к 

творчеству клиента и созерцание, погружение в наблюдаемый объект, 

наблюдение его таким, каким он есть „ради него самого” [13, 35]. Во избежание 

разночтений попробуем расшифровать этот термин, не существующий как 

научная категория в отечественной науке. «Невовлеченное, 

несфокусированное» (Disinterested) означает, что арт-терапевт смотрит на 

любой объект без учета его функциональности или значений, без суждения, 

оценки его свойств, в его – объекта наблюдения – собственных терминах и 

внутренних уникальных качествах. Арт-терапевт «создает» систему 

фильтрации для своих привычных суждений, классификаций и категоризаций, 

ограничивающих его способность к восприятию объекта в его целостности и 

уникальности [11, 43]. Акцент делается не на результате творчестве – некоем 
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продукте как конечной цели творчества, а на процессе – творения и восприятия 

творения. 

Цель безоценочности и несфокусированного внимания состоит в том, что 

объект сам раскрывает свои свойства перед наблюдателем [12]. Арт-терапевт 

старается быть целостным, ни на чем не основываться, отказаться от 

привычных интерпретационных схем, не оценивать видимое. Внимание арт-

терапевта также содержит характеристики со-чувствия, со-переживания, 

эмпатии – как способности быть рядом и вместе с клиентом в процессе 

творчества, не вмешиваясь и не осуждая. Арт-терапевт «внимает», 

воспринимает и дает эмоциональный отклик – именно тогда он находится в 

состоянии невовлеченного, но сопереживающего внимания. Это состояние 

оценивается как близкое медитативному. «Внимание» подразумевает 

способность арт-терапевта позволить объекту «полноценно жить в его опыте» 

[13]. 

Таким образом, в арт-терапии работает личность самого профессионала. 

Уровень его личностного развития оказывает существенное влияние на степень 

доверия клиента. Работа арт-терапевта требует его собственной глубинной 

личностной проработки. Именно это делает его интервенции и акции, 

невербальную коммуникацию на эмоциональном и соматопсихическом уровне 

наиболее продуктивной для развития личности клиента. Бессознательное в 

этом случае не представляется как некая «свалка», где находятся подавленные 

желания и вытесненные чувства. Бессознательное является мощным ресурсом, 

который используется в арт-терапии для исцеления личности. 

И становится понятным, что использование арт-терапии из-за специфики 

социальной работы в рамках традиционного психодинамического подхода, 

который базируется на готовых схемах и моделях, невозможно в социальной 

сфере. Также оказывается невозможной и интерпретация и готовой продукции, 

и поведенческих моделей клиента на основе этих схем. Основой использования 

арт-терапии может стать феноменологический подход с его опорой на 

собственные модели и терминологию клиента, его внутренний «порядок» [2]. 

Однако, в любом случае прямолинейная интерпретация не должна иметь 

места в арт-терапии в социальной сфере. Из всего сказанного следует и 

недирективность стиля арт-терапевта в социальной сфере. 

В социальной работе используются такие методологические принципы 

построения арт-терапевтической сессии: 

- арт-терапии (создание атмосферы для свободного творчества; 

ориентация на процесс, а не на результат; акциальное воздействие) –  Г. Рид, 

М. Наумбург, Е. Крамер, О.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, Т.И. Колошина; 

- клиент-центрованной терапии (недирективность; предоставление 

внимания и поддержки; фасилитация процесса обсуждения без навязывания 

собственного мнения) – К.Роджерс; 

- гештальт-терапии (ориентация на чувствование, ощущения; комму-

никация на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях; 

нахождение внутри ситуации, процесса, а не в мета-позиции) – Ф.Перлз.  

При работе с группой необходимо также учитывать методологические 
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основы системного подхода (группа рассматривается как целостная система, 

модель общества) – Б. Астрахан, Я. Агазарян, Д. Рудестам, О.М. Копытин, и 

групповой психотерапии (использование процессов групповой динамики) – 

Я.Морено, И.Ялом.  

На наш взгляд наиболее оптимальная модель использования арт-терапии 

в социальной сфере – студия или мастерская, где каждый участник имеет свое 

пространство для творчества [10]. Мастерская может состоять из ряда заданий, 

которые направляют работу в нужном русле, но внутри каждого задания 

участники абсолютно свободны [9]. Важно создание атмосферы личного 

комфорта (в арт-кабинете возможно специальное место для отдыха и т. п.). 

Этому также помогает общая структура занятия, свобода во времени и 

возможность передвижения в пространстве мастерской. На занятиях создается 

атмосфера доверия и безопасности, не существует неправильного или 

ошибочного выполнения упражнений. Участники имеют право отказаться от 

выполнения упражнения. Все направлено на то, чтобы участники имели 

желание участвовать в работе мастерской. Роль арт-терапевта состоит в 

сопровождении и направлении работы в мастерской. 

Среди методических принципов арт-терапевтической работы в 

социальной сфере выделяем: 

 принцип толерантного принятия и восприятия: безоценочность, 

отсутствие критики, сравнения; 

 принцип позитивного мышления: акцент на потенциальных 

возможностях, поддержке и стимуляция поисковой активности. 

 принцип опори на уникальность: каждый – неповторимая личность;  

 принцип безопасности и конфиденциальности творчества; 

 принцип спонтанности творчества: свобода в темпах работы, 

выборе материалов, упражнений, стилей, жанров, право экспериментировать; 

 принцип импровизации: поиск собственных способов самовыражения, 

раскованность. 

Выводы. «Бессознательное» использование арт-терапевтических 

технологий в социальной работе чревато для клиентов психической 

ретравматизацией, регрессивными тенденциями и актуализацией 

травматических переживаний детства. Возможность художественного твор-

чества, предоставляемая в арт-терапевтическом пространстве, может иметь не 

только позитивный эмоциональный эффект, являясь средством сближения и 

самовыражения, но и провоцировать межличностные конфликты и погружать в 

воронку травмы. 

Во-вторых, социальная работа как форма определяет особенности 

использования арт-терапии как метода. Одним из инструментов работы 

является личность арт-терапевта. Это предполагает профессиональную 

подготовку арт-терапевта, включающую личную психотерапию с проработкой 

собственных психических травм и внутриличностных конфликтов. Арт-терапия 

предполагает доверие своему внутреннему миру, собственному бессознатель-

ному, своему телу, что позволяет сделать психотерапевтическое вмешательство 
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арт-терапевта акциальным. Акция (поведенческое, эмоциональное проявление) 

может стать психотерапевтической только при условии психического здоровья 

арт-терапевта, осознания своих чувств и тела, использования ресурсов 

бессознательного. И позиция арт-терапевта – рядом с клиентом, а не сверху, 

глядя на него с высоты своего психологического знания.  

Такая форма работы как арт-мастерская является необходимой в 

современном обществе и наиболее адекватной формой социальной работы. 

При введении арт-терапевтических технологий в широкую социальную 

практику требуется серьезная профессиональная подготовка специалистов, а, 

следовательно, выработка профессиональных стандартов обучения и 

преподавания по специальности «арт-терапия». Иначе, возможно, встанет 

вопрос не только о достоинствах, но и о недостатках использования арт-те-

рапии в социальной сфере. 
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УДК 159.9.2                                                            

Вознесенська О.  Л.,  
Сидоркіна М. Ю.24  

Арт-терапевтична майстерня як форма профілактики 
сімейних дисфункцій  

 

Анотація. Статтю присвячено проблемі використання арт-терапії в сімейній 

системі з метою профілактики сімейних дисфункцій. Пропонуються соціально-психологічні 

принципи організації та проведення сімейної арт-терапевтичної майстерні, конкретні форми 

та техніки роботи. 

Ключові слова: сім’я, арт-терапія, майстерня, творча взаємодія, дитяче-батьківські 

стосунки. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования арт-терапии в семейной 

системе с целью профилактики семейных дисфункций. Предлагаются социально-

психологические принципы организации и проведения семейной арт-терапевтической 

мастерской, конкретные формы и техники работы. 

Ключевые слова: семья, арт-терапия, мастерская, творческое взаимодействие, 

детско-родительские отношения. 

Summary. Art-therapeutic workshop as a form  of prevention of family 

disfunctions. The problem of applying art-therapy to prevent possible dysfunctions which can 

occur in family system is discovered in the article. Social-psychological principles of art-

therapeutic family workshop organization and conduction are provided. Specific forms and working 

techniques are presented.  

Key words: family, art-therapy, workshop, creative interaction, children-parental 

relationships. 

В нашій країні проблеми сім’ї займають важливе місце в соціальній полі-

тиці. Але на сьогоднішній день соціальна робота спрямована насамперед на 

вирішення таких сімейних проблем, які вже загострені. На наш погляд, більше 

користі принесуть такі форми та методи, що націлені саме на профілактику 

сімейних дисфункцій. І саме арт-терапія може стати тією методологічною 

базою, завдяки якій можливо вирішувати завдання покращення сімейної 

взаємодії, вирішення проблем в стосунках між дітьми та батьками.  

Термін „арт-терапія” вже не лякає психологів та соціальних працівників, 

не сприймається ними як суто медичний. Це є результатом поширення арт-

терапії в соціальній сфері та освіті, що спостерігається протягом останніх років. 

Арт-терапія використовується як в процесі реабілітації наркозалежних, так і з 

вагітними, матерями, що відмовляються від дитини після її народження, як з 

біженцями та мігрантами, так і з дітьми-інвалідами та бездомними [1–6]. 

Дійсно, відсутність обмежень та протипоказань в використанні арт-терапії, її 

безмежні можливості психологічної допомоги особистості, робить її 

найприйнятнішим методом в соціальній роботі. Але аналіз наукової літератури 

з проблематики свідчить, що сьогодні арт-терапія використовується в 
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соціальній роботі скоріше як метод допоміжний в порівнянні з іншими, її 

можливості не завжди повноцінно використовуються. 

Метою статті є висвітлення можливостей використання арт-терапії в 

соціальній роботі з сім’єю з метою профілактики сімейних дисфункцій. 

Використання технік арт-терапії взагалі є адекватним в роботі з сім’я-

ми[1, 2]. Згідно з Пролксом (див. [2]), арт-терапевт створює умови для 

невербального висловлення усвідомлених та неусвідомлених почуттів та 

уявлень, допомагаючи дітям та батькам спілкуватися один з одним. Він тим 

самим сприяє створенню можливостей для профілактики та розв’язання як 

інтрапсихічних конфліктів батьків та дітей, так і міжособистісних непорозумінь 

між ними.  

Спільна творчість дозволяє обминути табу та психологічні захисти, які 

супроводжують страх саморозкриття, особливо у дорослих, що веде до 

встановлення атмосфери більш високого рівня довіри у родині. Відбувається 

ослаблення свідомого контролю над процесом творчості, що робить 

образотворчу діяльність і спілкування більш вільними [1]. Арт-терапія 

допомагає взаємному пізнанню членів родини й звільненню від переживань, що 

травмують, здійснюючи тим самим профілактику їх накопичення. Арт-терапія 

також допомагає вирішити виховні та психокорекційні завдання, розвивати 

творче ставлення до дійсності взагалі, і, зокрема, до сімейної взаємодії.  

На наш погляд, форма арт-терапевтичної майстерні дозволяє в найбільш 

вільній формі створити середовище для творчої взаємодії в системі „батьки-

діти”. Саме така взаємодія, побудована на основі принципів суб’єкт-суб’єктних 

відносин, сприяє формуванню навичок партнерського співробітництва та 

навичок конструктивної комунікації дітей, а також покращенню емоційної 

взаємодії між членами сім’ї та психологічного благополуччя дітей. 

Актуальність формування гуманістично спрямованих стосунків у родині існує 

протягом всього життя родини, проте, особливою вона є у віці до 11-12 років. 

Гуманізація стосунків між дітьми та батьками до початку підліткового віку, на 

нашу думку, є особливо важливою, адже вона має допомогти уникнути, чи хоча 

б знизити частоту та інтенсивність сімейних конфліктів, приводом до яких, як 

відомо, часто стають підліткова брутальність і злісна неслухняність, які в свою 

чергу є наслідком грубості та нетактовності самих батьків щодо дітей в більш 

ранньому віці. Крім того, дружні, засновані на гуманістичних принципах 

стосунки між батьками та дітьми, є одним з факторів профілактики насильства 

над дитиною, бездоглядності, появи різноманітних залежностей у підлітків.    

Визнаючи чільну роль сім’ї як першого вихователя дитини, що має 

вирішальний вплив на її розвиток, майстерня є надбудовою над первинними 

стосунками дитини та сім’ї, забезпечуючи їх наступність за рахунок надання 

всім членам сім’ї можливості участі у всіх заняттях. Для свого живлення та 

росту в сприятливих умовах сім’ї необхідні співробітництво та 

співтворчість батьків та дітей. Роль арт-терапевта перебуває в супроводі і 

направленні роботи в майстерні.  

В рамках спільного проекту Інституту соціальної та політичної 

психології АПН України та ГО „Центр екології сім’ї” „Батьківська педагогіка” 
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на базі Будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва працює 

арт-терапевтична сімейна майстерня для батьків та дітей віком 6–10 років. 

Майстерня відкрита щотижня, тривалість кожного заняття до 2 годин, але не 

існує жорсткого обмеження часу. Сім’я може прийти пізніше, або взагалі не 

прийти. Теми занять та засоби реалізації ідеї пропонуються, але без тиску.  

Тривала робота сімейної арт-майстерні дала змогу узагальнити принципи 

організації та проведення занять, завдання майстерні, орієнтовний тематичний 

план, критерії оцінки результатів, організаційні та соціально-психологічні 

принципи реалізації майстерні.  

Організаційні принципи реалізації сімейної арт-майстерні. Простір 

організовано таким чином, що кожна сім’я має можливість зробити вибір де і 

яким чином здійснювати ту чи іншу діяльність, виходячи зі своїх інтересів та 

потреб. Час не є структурованим. Кожна сім’я має можливість закінчити роботу 

без необхідності перериватися. Кожна робота розміщується в просторі арт-

терапевтичного кабінету. Розташування обладнання та меблів сприяють 

встановленню між дорослими та дітьми взаємин співробітництва, також є 

спеціальне місце для відпочинку та гри дітей, іграшки та т. ін. На заняттях 

створюється атмосфера довіри та безпеки, не існує неправильного чи 

помилкового виконання вправ. Учасники занять мають право відмовитися від 

виконання того чи іншого виду вправи.  

Соціально-психологічні принципи реалізації сімейної арт-майстерні 

Принцип гуманістичної спрямованості у стосунках між дорослими та 

дітьми, заснований на визнанні самоцінності особистості, орієнтує на 

відчування та прийняття позиції рівності та особистісного росту у взаєминах в 

сім’ї, дає дитині можливість відчути свою значимість, повноправність у 

взаєминах з дорослими, а батькам – відчути у дитині особистість.  

Принцип соціальної зв’язаності реалізується завдяки включення батьків і 

дітей в спільні види діяльності.  

Принцип активної участі батьків в заняттях дозволяє підвищити 

педагогічну грамотність, психологічну компетентність батьків та «включити» 

механізми особистісного саморозвитку.  

Принцип індивідуального підходу проявляється в виборі дітьми та 

батьками засобів взаємодії в залежності від власних потреб, інтересів, в виборі 

способу реалізації задумів та творчих ідей.  

Принцип позитивного мислення реалізується через акцентування уваги на 

потенціалах сім’ї, підтримці та стимуляції пошукової активності. 

Різноманітність матеріалів, що використовуються в роботі учасників 

майстерні, дозволяє їм усвідомити власні стереотипні та руйнівні для родини 

патерни мислення та поведінки й навчитися новим, більш конструктивним. В 

ході роботи в майстерні застосовувались наступні матеріали: глина, кольорові 

олівці, мілки, фарби (гуаш та акварель), папір різного формату, природні 

матеріали, журнали та клей (для створення колажів). 

В роботі майстерні застосовуються такі техніки арт-терапії:  

 Монотипія. Фарба (гуаш) наноситься на скло, після цього скло 

перевертається на лист паперу, і робиться відбиток. Ця техніка дозволяє 
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виявити стан учасників на момент тут і тепер, допомагає зняти бар’єр перед 

малюванням та зменшує страх перед оцінюванням. Ми застосовували цю 

техніку на першому занятті, тобто на стадії формування групи. Загалом, 

використання гуаші «провокує» спонтанність в образотворчої діяльності, 

стимулює більш яскраві та відкриті прояви різноманітних емоції, створює 

умови для дослідження власних переживань. 

 Діалог за допомогою кольору та лінії. Кожен вибирає собі по 2 мілки (у 

кожну руку), при цьому бажано, щоб кольори матері/батька та дитини були 

контрастними. Кожна сім’я отримує аркуш формату А3. Мати/батько сідає 

напроти дитини. Ведучий пропонує їм поспілкуватися мовчки за допомогою 

малювання мілками. Ця робота дозволяє відслідкувати патерни комунікації 

членів сім’ї, сприяє їх усвідомленню батьками та є кроком на шляху корекції та 

профілактики деструктивних патернів комунікації.  

 Діалог за допомогою кольору. Техніка є аналогічною попередньої, але в 

якості матеріалу застосовується акварель та спеціальний папір для акварелі, 

який заздалегідь змочується водою. Кожен учасник отримує баночку з 

аквареллю одного кольору. Взаємодія відбувається між батьком та дитиною 

мовчки на одному мокрому аркуші („акварель по-мокрому”). Відмінність є в 

тому, що акварель майже не піддається контролю, розтікається на мокрому 

папері, що викликає „бурю” почуттів. Сім’я отримує можливість емоційної 

взаємодії в просторі безпеки: на аркуші паперу. Техніка сприяє вираженню 

негативних почуттів, зняттю напруження в родині. 

 Колаж. Ця техніка передбачає прикріплення (приклеювання) до якої-не-

будь основи різноманітних матеріалів, що відрізняються від основи за 

кольором і фактурою. Створення колажу передбачає високу точність 

зображення та безпосередню роботу руками, пов’язану з розміщенням на 

площині та прикріплюванням до неї, а також використання інструментів 

вирізання та розфарбовування. Це передбачає створення різноманітних образів 

як інтегративного, так і деструктивного характеру; стимулює пошукову 

активність при виборі матеріалів для створення композиції. Перевагою цієї 

техніки є відсутність при виготовленні колажу напруження, пов’язаного з 

відсутністю в учасників художніх здібностей. Техніка дозволяє кожному 

досягти успішного результату.  

Колажування дозволяє як визначити існуючий на даний момент 

психологічний стан людини, виявити актуальний зміст її самосвідомості, 

особисті переживання так й досліджувати певні аспекти її досвіду й 

інтегрувати сформовані в попередніх заняттях нові патерни та моделі мислення 

та поведінки. Ця техніка була застосована в ході декількох занять протягом 

року. Однією з запропонованих тем для створення колажу була «Щаслива 

сім’я». Учасникам мали широкий вибір різноманітних зображень (журналів). 

Кожна сім’я створювали спільний колаж (як основа для колажу був 

використаний білий папір формату А3). В процесі створення колажу, члени 

кожної з сімей більше дізналися та навіть робили певні відкриття про мрії та 

очікування один одного.  
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 Групова робота з природними матеріалами. Для цієї роботи необхідна 

значна кількість жолудів, листя, квіток, камінців, каштанів, ракушок і т. ін. 

Основою для колажу з природних матеріалів є аркуш формату А1. Натуральні 

матеріали викликають безліч позитивних емоцій та сприяють активізації 

творчої уяви, адже звичні об’єкти тут можуть застосовуватись як елементи в 

процесі конструювання та створення нових. Крім того, спільна робота 

декількох сімей сприяє активізації комунікації між сім’ями та формуванню 

почуття приналежності до групи. Враховуючи, що далеко не всі діти мають 

досвід спільної роботи одночасно зі своєю сім’єю та з кількома іншими, ця 

техніка стає позитивним чинником в процесі соціалізації. 

В якості матеріалів для такого виду колажування можливо застосовувати 

різні сипучі матеріали, наприклад, крупи, пісок і т. ін. 

 Створення масок та Новорічний карнавал. Протягом 2-х місяців 

робота в майстерні була присвячена створенню масок, а на Старий новий рік 

відбувся Новорічний карнавал. Задля створення масок застосовувалася техніка 

пап’є-маше. Спочатку кожен (й дитина, й батько/мати) вибирає, яким героєм на 

Новорічному карнавалі він хоче бути. З глини для моделювання створюється 

основа для маски з відповідною формою очей, носа, губ, щік і т.п. Коли 

глиняна форма підсохне, створюється пап’є-маше за допомогою клейстера та 

шматків газети (до 10 шарів, наступний наклеюється коли підсохне 

попередній). Після підсихання останнього шару, маска знімається з основи та 

розфарбовується відповідно до задуманого образу. На початку роботи над 

масками ведучій повідомляє про карнавал і пропонує всім учасникам групи 

підготувати виступи від імені своїх героїв, також закликаючи їх підготувати 

відповідні костюми та аксесуари. Спільне виготовлення масок та підготовка 

виступів сприяє формуванню довірчих та конструктивних форм стосунків між 

батьками та дітьми. Спільний виступ з батьками на карнавалі створює 

можливості для корекції самооцінки дитини та збільшує почуття її значимості в 

сім’ї. Участь (виступ) батьків у карнавалі є обов’язковою. Завдяки цьому зніма-

ються страхи дітей, вони відчувають гордість за спільну працю. Драматера-

певтична творчість сприяє формуванню нових стосунків у сім’ї, розвиваються 

нові ролі та патерни взаємодії в системі батьки–діти.  

 Писанки. Чотири заняття перед Великоднем були присвячені створенню 

писанок. Для створення писанок застосовуються курячі яйця, на які за 

допомогою писачка наноситься гарячий парафін. Потім в залежності від 

задуманого малюнку яйця занурюються у фарбу. Після цього знову наноситься 

парафін, і знову яйце занурюється у фарбу (і так декілька разів, залежно від 

малюнку). В кінці парафін знімається. Створення писанок сприяє зміцненню 

духовних цінностей родини та підвищенню рівня духовної та естетичної 

культури. Крім того, спільна участь у цьому “сакральному” дійстві сприяє 

підвищенню згуртованості сімей та групи загалом. 

 Виготовлення глиняних фігурок та складання спільних історій. 

Протягом декількох занять батьки та діти створювали глиняні фігурки 

(застосовується глина для моделювання). Після цього кожна сім’я складала 

спільну казку. Створення спільної казки сприяє знаходженню нових ресурсів, 
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виходу з кризисних ситуацій. Символічність казкових персонажів надає 

можливість для безпечного висловлення накопичених переживань. 

Висновки. Таким чином, саме арт-терапевтична сімейна майстерня як 

форма соціальної роботи може дати профілактичний ефект в сімейній системі. 

Заняття в майстерні допомагають членам родини відчути один одного, 

використати нові можливості вирішення проблем, побути разом. На наш 

погляд, більш глибоке розуміння самими членами сім’ї завдань, що стоять 

перед родиною, особливостей власної поведінки та взаємодії, вирішення 

непорозумінь, визначення пріоритетів та ієрархії в родині дасть можливість 

сім’ї самостійно вирішувати свої проблеми, не звертаючись по допомогу.  

Крім того, більшість технік сімейної арт-терапевтичної майстерні 

допомагають розвивати навички і якості, необхідні молодшим школярам 

(посидючість, увагу, працьовитість і т.д.); сприяють розвитку творчого 

світосприймання дітей, художнього смаку, розвиває емоційну сферу дитини, 

здатність переживати й співпереживати, поважати й цінувати продукти власної 

творчості і працю інших, що може буди в нагоді в роботі з дітьми з особливими 

потребами. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность понятия «инновационные умения 

будущего учителя иностранного языка, определяются основные условия их формирования и 

дальнейшего развития в процессе осуществления инновационно-педагогической 

деятельности. Автор предоставляет детальный анализ результатов констатирующего 

эксперимента по виявлению основных инновационных умений студентов. 

 Ключевые слова: инновационные умения, инновационная деятельность, будущий 

учитель иностранного языка, педагогические условия, готовность к инновационной 

деятельности.  

 Summary. Goncharova O.A.  Pedagogical conditions of furute foreign language 

teacher’s innovative skills formation.    This article deals with the problem of the future 

foreign language teacher’s innovative skills; it also reveals the main conditions of their formation 

and development. The author gives full description of the experimental work results, which bring to 

light the main groups of the students’ innovative skills.  

Key words: innovative skills, innovative activity, future foreign language teacher, 

pedagogical conditions, readiness for innovative activity. 

 Спрямованість навчально-виховного процесу сучасної школи на  

розвиток особистості учня потребує від вчителя вміння працювати 

нестандартно, бути у постійному пошуку, вдосконалювати свою професійну 

діяльність, розвивати інноваційні можливості. Адже щоб привити кожному 

вчителю смак до новаторства, виховати особистість, яка намагатиметься 

застосовувати нововведення, сама система освіти повинна бути пронизана 

новаціями, де превалює дух новаторства та атмосфера творчості. Тобто від 

системи освіти сьогодні вимагається не тільки освоєння, але й створення 

нововведень і через них виховання вчителів-новаторів.  

Педагогічна освіта ефективно вирішує питання оснащення студентів 

культурологічними, психолого-педагогічними та предметними знаннями. 

Однак вони, як правило, не приведені у систему, не технологічні і не 

інструментальні. Тому в процесі вирішення майбутнім вчителем іноземної 

мови практичних (шкільних) проблем  він стикається з певними труднощами, 

усвідомлюючи брак інноваційно-педагогічних умінь, необхідних для 

вирішення творчих питань. Подолання розриву теорії й практики, перетворення 

теоретичних знань в інструмент вирішення практичних проблем, а тим паче, 

формування інноваційних умінь майбутнього вчителя іноземної мови є досить 

актуальним питанням. 

Носіями педагогічних інновацій виступають творчі, енергійні люди, які 

фахово здатні, морально і матеріально зацікавлені щодо проведення 

інноваційних змін, опанування та реалізації нового [4]. Таким чином завдання 

освіти сьогодення – виховувати таких вчителів іноземної мови, які були б в 

змозі  поповнювати ряди інтелектуальної педагогічної еліти України. 

Проблему розвитку професійно-педагогічних  умінь вчителя вивчали такі 

вітчизняні науковці як В.М.Галузяк, О.Г.Козлова, Н.І.Клокар, М.І.Сметанський 

та інші. Але на сьогоднішній день питання щодо інноваційно-педагогічних 

умінь вчителя іноземної мови залишається недостатньо вивченим. 

Мета даної статті - окреслити педагогічні умови формування 
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інноваційних умінь майбутнього вчителя іноземної мови, які необхідні для 

ефективного здійснення інноваційної діяльності.  

Дана стаття покликана вирішити наступні задачі: 

1. Проаналізувати погляди науковців на питання формування 

інноваційних умінь вчителя. 

2. Дати визначення поняття “інноваційно-педагогічні уміння 

вчителя іноземної мови”.  

3. Виділити та класифікувати вміння, необхідні вчителю іноземної 

мови для здійснення інноваційної діяльності. 

Перш за все зупинимось на розкритті поняття “уміння”. Так В.М.Галузяк 

та М.І.Сметанський розуміють “уміння” як свідоме застосування знань і 

навичок для виконання складних дій у різноманітних умовах, яке формується 

шляхом вправ і забезпечує можливість виконання дії  

не тільки в звичних, але й у нових, нестандартних умовах [5;118].  

Ж.Сенчук вважає, що успішне впровадження нововведень у навчально-

виховний процес залежить від професійної компетентності, прояву 

організаторських, соціально-психологічних, моральних якостей та 

інформаційної культури майбутнього вчителя іноземної мови, що включає 

вміння задовольняти власні інформаційні потреби у професійній діяльності, 

вміння розробляти структуру та змістовне наповнення системи 

інформаційного забезпечення інноваційної діяльності і впроваджувати 

методи та інтелектуальні системи збору і обробки даних про перебіг та 

результати інноваційного процесу [6;29]. 

Т.Демиденко підкреслює, що сучасний вчитель повинен уміти: одержувати 

нову інформацію з середовища; систематизувати її для подальшого 

використання; відтворювати інформацію, використовувати для її передачі 

різні форми наукового та художнього описів; переводити інформацію з  

однієї форми пред’явлення в іншу; змінювати репродуктивний її зміст на 

проблемний; зменшувати або збільшувати обсяг представленої інформації; 

адаптувати навчальні матеріали, враховуючи рівень підготовки та 

психофізіологічні особливості її сприйняття учнями [1;160]. 

О.Козлова виділяє три основні блоки умінь, необхідних учителю для 

здійснення інноваційної діяльності: прогностичні, операційно-регулятивні та 

оцінно-рефлексивні уміння [3; 202-204]. 

Отже інноваційні уміння майбутнього вчителя іноземної мови 

представляють собою уміння, які виступають основою для ефективного 

здійснення інноваційної діяльності та забезпечують легке включення педагога в 

інноваційні процеси. Інноваційно-педагогічні вміння – це не автоматизовані дії, 

а здатність виконувати їх у нових умовах реальної педагогічної діяльності, 

спираючись на необхідні навички та інноваційні  знання. 

Ми зробили спробу виявити та класифікувати уміння, необхідні для 

здійснення інноваційної діяльності, виходячи із специфіки роботи вчителя 

іноземної мови.  
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Експериментально-дослідна робота  здійснювалася на базі 

Мелітопольського державного педагогічного університету, охопила 204 

майбутніх вчителів іноземної мови соціально-гуманітарного та філологічного 

факультетів. Респондентам було запропоновано обрати серед запропонованих 

уміння вчителя іноземної мови, які вони вважають інноваційними та 

проранжувати їх, починаючи з найважливішого. Узагальнення відповідей дало 

змогу отримати наступну шкалу див. табл. 1. 

Табл.1. 

Інноваційно-педагогічні уміння вчителя іноземної мови 

Ранг Інноваційно-педагогічні уміння вчителя іноземної мови Кіл-ть 

респ. 

% 

1. Вміння чітко планувати та організовувати свою роботу 26 12.7 

2. Вивчення та оцінка досвіду колег 22 10.8 

3. Орієнтація на розвиток учня та його саморозвиток 19 9.3 

4. Вміння адекватно оцінювати свою діяльність в цілому 19 9.3 

5. Високий рівень інтелектуального розвитку, широке 

коло професійних інтересів 

17 8.3 

6. Прогностичні вміння, тобто передбачення результату 16 7.8 

7. Прагнення здійснювати дослідницьку діяльність 14 6.9 

8 Розвинена уява, фантазія 14 6.9 

9. Уміння одержувати, обробляти та використовувати 

інформацію 

12 6.0 

10. Володіння прийомами самодіагностики професійної 

компетентності 

10 4.9 

11. Вміння переходити з репродуктивного рівня 

майстерності до власного, творчого 

8 3.9 

12. Толерантність до проявів нестандартної поведінки учнів 8 3.9 

13. Вміння здійснювати творчий пошук 7 3.5 

14. Здатність до генерування нових ідей 6 2.9 

15 Пошуково-перетворюючий тип мислення, який 

характеризується гнучкістю та варіативністю 

6 2.9 

  

З таблиці стає зрозуміло, що найбільша кількість респондентів виділили 

вміння чітко планувати та організовувати свою роботу, вивчати та оцінювати 

досвід колег як найголовніші вміння вчителя іноземної мови. Це свідчить про 

нерозвиненість готовності студентів до новацій у сфері викладання іноземної 

мови зокрема та інноваційної діяльності взагалі. Цей факт ще раз підтверджує 

те, що вміння, які тим чи іншим чином пов’язані зі здійсненням інноваційної 

діяльності, студенти розташували на останніх місцях (вміння здійснювати 

творчий пошук, здатність до генерування нових ідей та пошуково-

перетворюючий тип мислення, який характеризується гнучкістю та 

варіативністю). 



 

 71 

На нашу думку вносити зміни у традиційну парадигму освіти і формувати 

інноваційну культуру сучасної школи зможуть лише ті педагоги, які володіють 

уміннями виділяти і вирішувати науково-педагогічні проблеми у світлі завдань 

своїх навчальних закладів, навички педагогічної рефлексії, вміння системного 

бачення і повне усвідомлення проведення експериментально-дослідної роботи 

та постійну готовність до сприйняття нової професійно-педагогічної 

інформації. Тому базуючись на розробках вітчизняних вчених з цього питання 

[1],[2],[3] ми розширили перелік інноваційних умінь, отриманих за 

результатами експерименту. Отже вважаємо, що готовність майбутнього 

вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності передбачає наявність у 

останнього  трьох основних груп інноваційно-педагогічних умінь: проективно-

прогностичної, операційно-діяльнісної та оцінно-корегуючої.  

До проективно-прогностичного блоку відносимо уміння: передбачати 

результати інноваційної діяльності; переносити педагогічні прийоми в інші 

педагогічні ситуації та комбінувати їх; конкретизувати педагогічні задачі в 

поетапні та оперативні; виділяти ключові ідеї навчального предмета; 

інтерпретувати інформацію, що надходить із відповідних педагогічних та 

інформаційних джерел; переходити з репродуктивного рівня майстерності до 

власного, творчого; здійснювати творчий пошук; бути відкритим до пошуку 

нового; орієнтуватися на розвиток учня та його саморозвиток; визначати 

особливості свого індивідуального стилю. 

До операційно-діяльнісного блоку належать уміння: чітко планувати та 

організовувати свою роботу; відбирати та інтерпретувати навчальний матеріал, 

визначати структурні компоненти; вивчати та оцінювати досвід колег; прагнути 

здійснювати дослідницьку діяльність; одержувати, обробляти та 

використовувати інформацію; адаптувати знання для учнів різного віку та рівня 

розвитку; аналізувати можливості навчального матеріалу на основі осмислення 

труднощів учнів; стимулювати готовність учнів до сприйняття нового; 

розробляти програму самовдосконалення; володіти еталонами педагогічної 

майстерності. 

Оцінно-корегуючий блок включає уміння: володіти прийомами 

самодіагностики професійної компетентності; здійснювати апробацію та 

наступну корекцію інноваційної ідеї; здійснювати поетапну обробку всіх 

компонентів інноваційної діяльності; оформлювати цілісність інновацій на 

основі експериментів і творчих пошуків; відстежувати процес і результат 

експериментальної роботи; порівнювати отримані результати з 

прогнозованими; здійснювати педагогічну експертизу інноваційної діяльності; 

оцінювати свою діяльність в цілому; переходити від оцінки окремих 

педагогічних умінь до оцінки своєї результативності і професіоналізму; бачити 

причинно-наслідкові зв’язки між задачами, цілями, способами, умовами та 

результатами педагогічної праці. 

Отже до основних педагогічних умов ефективного вироблення інноваційних 

умінь майбутнього вчителя іноземної мови відносимо наступні: 
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1. Наявність орієнтирів виконання дії. Формування будь-якої 

навички або уміння починається з повідомлення майбутньому 

вчителю іноземної мови повної системи вказівок та орієнтирів, 

користуючись якими він зможе самостійно виконати інноваційну 

дію. Вона може бути повідомлена у вигляді зразка дії, словесного 

пояснення, поетапного алгоритму тощо. 

2. Поетапне освоєння умінь. Уміння складаються з низки 

елементарних дій. Коли студент опанував уміння, то виконує всі 

елементарні дії як одне ціле. Проте під час його формування 

кожну операцію слід опановувати окремо. 

3. Усвідомленість умінь. Майбутній вчитель іноземної мови 

повинен мати психолого-педагогічні та спеціальні знання, на 

яких ґрунтується певне вміння, та знати, чому дія виконується 

саме так і чи  можна її виконати інакше. До складу уміння 

належать навички планування дії, прогнозування її результату, 

контролю за її виконанням [2]. 

4. Розтягнутість формування вмінь у часі. Для цього потрібні 

спеціальні вправи, які готують до оволодіння новою навичкою 

або умінням, дозволяють відпрацьовувати їхні елементи. 

Важливо правильно розподілити вправи за часом: найбільша 

кількість вправ має бути на початку тренувань, далі – збільшення 

інтервалу між тренуваннями. 

5. Наявність зворотного зв’язку. Чим швидше студенти дізнаються 

про успішність своїх дій, тим швидше відбувається їх правильне 

засвоєння. 

6. Систематичний контроль. Успішному формуванню інноваційних 

умінь сприяє постійний моніторинг правильності виконання 

відповідних дій та досягнутих результатів. 

Вимоги часу і розпочата радикальна реформа системи освіти України 

вимагає створення належних умов для оволодіння іноземними мовами. Це 

насамперед потребує наявності у школах фахівців, здатних максимально 

ефективно вводити інновації у навчальний процес, адже діяльність вчителя 

іноземної мови передбачає певне співвідношення й інтеграцію традицій та 

новаторства, норми і творчості. З одного боку високий професіоналізм 

педагогів означає бездоганне знання апробованих методів і засобів своєї 

роботи, їх оптимальне використання, з іншого – має носити інноваційний 

характер, передбачаючи прагнення розвивати й удосконалювати як свій 

власний досвід, так й інтегрований досвід педагогічного співтовариства. 

Творча та інноваційна діяльність неможлива без наявності у вчителя 

сформованих інноваційних умінь, розвиток яких здійснюється за наявності 

вищезазначених умов. 
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Горностай П. П.26  
Психодрама – это действие души. 

 

Психодрама – метод, раскрывающий истину 

души в действии. 

Якоб Леви Морено 

 

Анотація. У статті висвітлюються основні поняття психодраматичного методу 

терапевтичної допомоги. Пояснюється сам метод, розкриваються особливості використання 

психодрами у соціальній роботі. 

 Ключові слова: психодрама, роль, спонтанність, соціодрама, монодрама, 

бібліодрама. 

 

 Аннотация. В статье освещаются основные понятия психодраматического метода 

терапевтической помощи. Объясняется сам метод, раскрываются особенности 

использования психодрами в социальной работе. 

 Ключевые слова: психодрама, роль, спонтанность, социодрама, монодрама, 

библиодрама. 

 

Что такое психодрама 
У каждого человека существует внутренний мир, в котором постоянно 

происходят какие-то воображаемые события. Мы вспоминаем прошлое и 

представляем будущее, ведем мысленно диалоги (со значимыми для нас 

людьми и сами с собой). Иногда мы даже сами с собой конфликтуем. Другими 

словами, в нас происходит внутренняя драма. Если вывести эту драму наружу и 

сыграть в ролях с помощью группы людей, то и получится психодрама.  

Она имеет много общего с театральной постановкой, но есть и 
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существенные отличия. Одно из главных – это импровизация. В психодраме 

сюжет, сценарий действия рождается в момент самого действия. Еще одно 

отличие в том, что в психодраме разыгрывается реальный личный опыт 

человека, и он сам выступает главным действующим лицом в этом спектакле. В 

этом смысле психодрама реальнее, чем любая придуманная пьеса. Но сила 

психодрамы в том, что есть возможность отойти от этой реальности и 

использовать фантастическую сверхреальность, где вещи и животные могут 

говорить, где чувства воплощаются в персонажей, где части личности 

действуют, как самостоятельные герои, где мертвые оживают, и где возможны 

волшебства и чудеса. Еще одной замечательной возможностью психодрамы 

являются техники, которых нет в театральной практике (обмен ролями, 

дублирование, зеркало и многие другие), позволяющие постичь состояние 

другого человека и взглянуть на себя его глазами, помогающие исследовать 

многие скрытые уголки собственного Я [подробнее об этом см. 2, 3, 7]. 

В психодраматической игре можно испытать радость полета птицы, или 

пережить трогательность романтического свидания. Средства психодрамы 

позволяют перевоплотиться в идеального героя, или на время побывать, 

скажем, в роли Мэрилин Монро. Затем, используя опыт, приобретенный в этом 

состоянии (часто это уже существующий опыт, только спрятанный за 

комплексами и психологическими защитами), перенести его на реальные 

жизненные ситуации, в которых раньше испытывались затруднения. 

 

Особенности теории и метода психодрамы 
По мнению Я. Л. Морено, основоположника метода, «психодрама 

представляет собой попытку разрушить дуализм между фантазией и 

реальностью и восстановить изначальную целостность» [Цит. по: 3, с. 216). 

Психодрама с самого начала своего развития не оставалась в рамках только 

психотерапевтического процесса, претендуя на статус методологии, 

философии, социокультурного феномена. Морено считал, что «наука о 

человеке должна начинаться с науки о вселенной». Неспроста в своей теории 

личности стадии развития он обозначил понятием «психическая вселенная». 

Будучи создателем социодрамы, призванной, по мнению Морено, осуществить 

терапевтическое оздоровление общества, он был убежден, что «подлинно 

терапевтические мероприятия должны быть направлены на человечество в 

целом» [там же, с. 21]. Живя в эпоху, когда политические и военные театры по 

своему масштабу превзошли все, существовавшие в прошлые столетия, он 

пытался по-своему влиять на политические процессы. Весьма интересной 

является его попытка устроить в 1959 г., во время визита в СССР, встречу 

советского и американского лидеров Н. С. Хрущева и Д. Эйзенхауэра, во время 

которой, по его плану, они должны были обменяться ролями.  

В психотерапевтической концепции Морено одним из ключевых является 

понятие «роль». Заимствованное из театральной терминологии, оно отражает 

гениальную шекспировскую мысль, что «весь мир – театр», в котором люди – 

«все актеры… и каждый не одну играет роль». Морено распространяет 

психодраматическую концепцию ролей на все измерения жизни, рассматривая 
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не только социальные (как это делается в традиционной социологии), но и 

соматические, психические и трансцендентные ролевые категории. Он сделал 

участников своих терапевтических групп не зрителями, а актерами, 

справедливо считая, что «действовать целебнее, чем говорить» [там же, с. 262]. 

Он писал, что «состояние катарсиса восходит от зрителя к актеру и от актера 

назад к зрителю» [5, с. 36], полагая, что на эмоциональное потрясение актер 

способен не меньше, чем зритель, на чем, собственно, и строится один из 

важнейших психотерапевтических механизмов в психодраме. 

Важность категории «роль» в концепции личности Морено, 

подчеркивается тем, что появление роли он считал первичным по отношению к 

«Я»: «Не роль рождается из самости (self), но самость появляется из роли» [7, с. 

211]. Личность функционирует в ролях, ибо «непосредственно осязаемыми 

аспектами того, что называется «Я», являются роли, в которых оно действует». 

Эти соображения очень важны для психотерапии, так как работа с понятием 

«роль» как точкой отсчета обладает методическим преимуществом по 

сравнению с «личность» или «эго». Последние менее конкретны и ощутимы 

метапсихологической таинственностью.  

В теории Морено наиболее глубинным филогенетическим фактором 

личности, формирующим человеческое поведение, считается ее спонтанность. 

С исчезновением спонтанности личность погибает. Структура личности, по 

мнению Морено, представляет собой набор ролей. Развитие личности Морено 

рассматривал в двух аспектах: как социоэмоциональное (формирование 

способности к межчеловеческим отношениям) и ролевое развитие 

(приобретение опыта благодаря ролевому обучению). В процессе ролевого 

развития ребенок проходит последовательно такие стадии: эмбриональная 

стадия, первая психическая вселенная (матрица вселенской идентичности и 

матрица вселенской реальности), вторая психическая вселенная, третья 

психическая вселенная. Целью психодрама-терапии являются пробуждение 

спонтанности человека, которая выражается в творческом акте.  

 

Для кого это нужно 
Легче сказать, для кого она не подходит. Практически все, что есть во 

внутреннем мире человека, может быть разыграно на психодраматической 

сцене. Иногда говорят: «Мне психодрама не подходит, я не имею актерских 

данных». Но для психодрамы не нужны никакие актерские способности, ибо в 

ней ценится не способность притворяться, а искренность переживаний и 

некоторое количество спонтанности. А если ее не хватает, то психодрама 

поможет ее повысить – в этом как раз ее основная цель. Правда, крайние 

формы нарушения спонтанности, например – клинические формы аутизма, 

могут помешать участию в психодраматической игре. Остальным же людям, 

даже с психотическими нарушениями (например, шизофреникам) психодрама 

не противопоказана. 

Кто-то сказал: «Психодрама показана любому человеку, у которого есть или 

были родители». Этим высказыванием подчеркивается тот факт, что этот метод 

подходит практически всем, ведь родители есть или были у каждого. Даже у 
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детдомовского воспитанника, который своих родителей не знает, такими 

«Родителями» были воспитатели, коллектив, с которыми связаны не только 

достижения, но и проблемы (как и с реальными родителями).  

 

Жанры и направления психодрамы 
Психодрама – это, прежде всего, вид психотерапии. Он имеет две 

составляющие: клиническую (как лечение) и неклиническую (как 

самопознание и личностный рост). Они часто сопутствуют и дополняют друг 

друга. Во всяком случае, психодрама-терапия, как метод ориентированный не 

на симптомы, а на личность, невозможна без глубокого проникновения в 

личностную проблематику. 

Слово «психодрама» очень часто воспринимается слишком буквально, как что-

то, относящееся только к драме. Порой приходится слышать от клиентов, 

которым предлагается групповая психодраматическая работа: «Психодрама? 

Ну, что вы! Мне и в жизни хватает драмы». На самом деле психодрама – это 

отнюдь не только драма, ну и, конечно же, не только трагедия. Как драматургия 

объединяет множество жанров и видов, так и психодрама, заимствуя 

терминологию, включает с себя элементы и комедии, и лирической поэмы, и 

эпической драмы, и театра абсурда. Психодрама может стремиться к 

максимальному реализму в поиске истинности чувств, отношений и даже 

деталей обстановки, а может демонстрировать образцы сюрреализма и 

символизма. 

Психодраматический метод плодотворно используется и в областях, 

совершенно далеких от сферы решения личностных проблем. Речь идет о 

психологических тренингах самого различного спектра: бизнес, политика, 

образование, профессиональная подготовка, организационное развитие и 

многое другое. Психодрама, как метод действия, имеет ряд неоспоримых 

преимуществ по сравнению с другими видами подготовки. Во-первых, она 

работает с реальными ситуациями из жизни и деятельности участников, а это 

значит, что она максимально приближена к действительности. Во-вторых, 

психодраматический процесс протекает не в рассуждении, а в действии, что 

позволяет активно задействовать не только интеллект, восприятие и память, но 

и эмоционально-чувственные и телесно-двигательные составляющие поведения 

человека. Это способствует большей эффективности практических решений и 

прочности освоения опыта. В-третьих, в отличие от обычного тренинга 

навыков, такой способ работы позволяет затрагивать более глубокие 

личностные пласты. А это означает, что появляется возможность, с одной 

стороны, искать и прорабатывать внутриличностные препятствия эффективной 

деятельности (барьеры, стереотипы, страхи и т. п.). С другой стороны, такая 

работа помогает раскрытию внутриличностных ресурсов, повышению 

спонтанности и творческого потенциала человека.  

Кроме уже названных остановимся еще на нескольких основных направлениях 

психодрамы: 

Монодрама – использование психодрамы в индивидуальном 

консультировании и психотерапии. Вместо других людей, которые должны 
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играть вспомогательные Я, в монодраме используются пустые стулья или 

символические предметы (например, игрушки) [10]. 

Социодрама и социометрия – работа с темами, общими для группы. 

Социодрама иногда считается самостоятельным видом практики, а иногда 

видом психодрамы. Социодрама очень удобна для помощи в урегулирования 

конфликтных отношений (например, межэтнических или религиозных). 

Социометрия – это эффективный метод исследования социальных групп: их 

структуры, динамики [6, 11]. 

Аксиодрама – вид социодрамы, основанной на работе с личностными 

ценностями. 

Драматерапия – использование литературных сюжетов, которые 

разыгрываются на сцене с психотерапевтической целью.  

Библиодрама – жанр психодрамы, в основе которого лежит 

психодраматическое разыгрывание библейских сюжетов, в которых заложены 

основные архетипические конфликты человека. Близким по методологии 

является мифодрама, основанная на разыгрывании сюжетов из мифологии 

(например, греческой или скандинавской). 

Play-back-театр и другие виды театральной психодрамы – синтез театра и 

психодрамы. Одним из видов такого синтеза можно считать театр 

импровизации. Play-back – это разыгрывание группой актеров с 

психодраматической подготовкой различных сцен из жизни какого-нибудь 

участника из зрительного зала, как форма самопознания и 

психотерапевтической помощи. 

Психодрама в образовании – синтез психодрамы и педагогики, использование 

импровизационных ролевых игр в учебном процессе. Оно подходит для всех 

возрастных групп, начиная с детского сада и кончая послевузовским 

образованием. 

Психодрама и социальная работа 
Я. Л. Морено создавал и совершенствовал психодраматический метод, 

работая с очень тяжелым контингентом людей: проститутками, заключенными, 

военнопленными [см. 4]. Это говорит в пользу того, что психодрама и 

социальная работа – неразрывно связаны между собой. Психодраматический 

метод, как и другие методы действия, очень хорошо приспособлен к работе с 

группами, с групповыми и социальными проблемами. Такая разновидность 

этого метода, как социодрама – специально была разработана для решения 

психотерапевтическими средствами социальных конфликтов и противоречий 

[см. 6, 11].  

Э. Шайффеле писал, что многие социальные проблемы, такие как 

преступность и наркомания, определенным образом связаны с потребностью 

человека в так называемых «измененных состояниях сознания» (ИСС), 

достигаемых в данном случае с помощью пагубных средств. Он писал: «Если 

психодрама и социодрама помогают людям достигать ИСС и удовлетворяет 

это желание безопасным способом, это само по себе может рассматриваться 

как средство предотвращения насилия и злоупотребления наркотиками» [9, с. 

25].  
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Резюмируя, можно сделать вывод, что психодрама может с успехом 

применяться практически во всех видах и направлениях социальной работы: 

индивидуальной психологической помощи людям [10]; работе с детьми и 

семьями [1]; работе с подростками, жертвами насилия, деструктивными и 

разводящимися семьями, преступниками, тяжело больными и умирающими [8] 

и работе со многими другими проблемными личностями и группами. Все 

сказанное только подтверждает идею Я. Л. Морено об оздоровлении общества 

терапевтическими средствами.  
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Горяча Т.К.27 
Соціально-психологічний супровід сім’ї:  

використання системного підходу  
у соціальній роботі 

 

Анотація.Розглядається сучасний стан психологічного наповнення соціального 

супроводу сім’ї. Аналізується важливість використання системного підходу у соціальній 

роботі із сім’єю. Обґрунтовується необхідність дослідження соціально-психологічного 

супроводу як чинника динаміки сімейного благополуччя. Доводиться актуальність 

відповідної підготовки фахівців соціальної сфери до роботи із сім’єю 

Ключові слова: соціально-психологічний супровід, системний підхід, рівень та 
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динаміка сімейного благополуччя, структурно-динамічні параметри рівня сімейного 

благополуччя 

Аннотация. Рассматривается современное состояние психологического 

наполнения социального сопровождения семьи. Анализируется важность использования 

системного подхода в социальной работе с семьей. Обосновывается необходимость 

исследования социально-психологического сопровождения как фактора динамики семейного 

благополучия. Доказывается актуальность соответствующей подготовки специалистов 

социальной сферы к работе с семьями.  

Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение, системный подход, 

уровень и динамика семейного благополучия, структурно-динамические параметры уровня 

семейного благополучия 

Summary. Psychosocial family support: involving of a system theory approach in 

social work.  The article contains a review of a modern situation of including psychological 

aspects into family social support process. An importance of using a system theory approach in 

social work with family was analyzed. A research necessity of a psychosocial support as a factor of 

family well-being dynamic was proved. An urgency of a special training for family social workers 

was evidenced.   

Key words: psychosocial support, a system theory approach, family well-

being level and dynamic, structural-dynamic factors of a family well-being level  

 

Проблема. Сім’я була, є та буде тим основним середовищем, де 

народжується, зростає та виховується людина. Але сім’я не є певною 

константою, замкнутою системою. Кожна сім’я чи подружня пара зустрічається 

зі змінами. Діти народжуються, зростають та залишають батьківський дім; 

люди одружуються та розлучаються; близькі хворіють та помирають; 

з’являються онуки; люди втрачають роботу та знаходять нову. Внутрішня 

логіка розвитку сім’ї доповнюється тим, що через сім’ю постійно проходить 

масивний потік інформації: шкільне середовище, газети, телебачення, книги, 

нові друзі, нові місця. Отже, здорова сім’я постійно змінюється.  

Але не завжди сім’я витримує навантаження, переживаючи кризу, іноді 

вона потребує допомоги фахівця. Ситуація в країні за даними Державної 

соціальної служби сумна. Якщо звернутися до статистики, нині в Україні діє 

понад 1500 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Із них 249 

створено з початку 2006 року. Мережа діючих спеціалізованих формувань при 

центрах СССДМ налічує понад 2500. Їх робота спрямована на надання 

соціальних послуг дітям, сім’ям та молоді. За І квартал 2007 року центрами 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді охоплено соціальним супроводом 

11829 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (на 3% більше в 

порівнянні з аналогічним періодом 2006 року). Лише 20 % сімей було знято з 

соціального супроводу з позитивним результатом, а 4 % – без досягнення 

позитивного результату. До центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

звернулося 11916 багатодітних сімей, 30% яких перебували під соціальним 

супроводом (див. сайт Державної соціальної служби 

http://www.dcssm.gov.ua/cgi-bin/val.sh?v=0&p=p1211). 

Підтримка сім’ї та захист дитинства є одним із сучасних пріоритетів 

соціальної політики нашої держави, що підтверджується низкою нормативно-

правових актів. Це включає не лише забезпечення матеріального добробуту, 

http://www.dcssm.gov.ua/cgi-bin/val.sh?v=0&p=p1211
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відповідних соціальних умов, але і створення відповідного психологічно 

сприятливого клімату у родині [5, 187-203]. Український дослідник В.М. Си-

доров навіть визначає психотерапевтичну функцію соціально-психологічної 

роботи із сім’ями як комплексний вербальний і невербальний вплив 

соціального працівника на когнітивну, емоційну та поведінкову сфери 

особистості клієнта з метою допомогти сім’ї змінити ставлення до наявних 

проблем та соціального середовища, що його оточує (в інших концепціях ця 

мета висвітлена як особистісне зростання, самоактуалізація, самовизначення, 

самовиховання тощо) [6, 22]. Тобто іноді проблеми, з якими стикається сім’я 

можливо вирішити лише завдяки розв’язанню психологічних труднощів, через 

допомогу психолога. 

Метою статті є дослідження сучасного стану застосування соціально-

психологічного супроводу як чинника динаміки сімейного благополуччя. 

Результати дослідження проблеми та її обговорення.  

Спочатку спробуємо визначити термінологічне поле проблеми. У 

вітчизняній літературі можна зустріти терміни «сімейне неблагополуччя», 

«неблагополучні сім’ї», «підтримка неблагополучних родин» тощо, однак 

немає розробленої концепції, основних параметрів й індикаторів сімейного 

благополуччя, зокрема тих, що змінюються під час соціально-психологічного 

супроводу [8, 22]. Державна соціальна служба визначає, що «саме сімейне 

неблагополуччя у більшості випадків стає причиною безпритульності, 

бездоглядності, жебрацтва, соціального сирітства, насильства, та 

жорстокого поводження з дітьми, зниження рівня психічного та фізичного 

здоров’я», тому можна зробити припущення, що саме сімейне благополуччя 

створює сприятливі умови для оптимального психічного розвитку людини.  

На наш погляд, рівень сімейного благополуччя – це інтегральний 

показник функціонування сучасної сім’ї, що відображає якісну та кількісну 

сторону економічних, соціально-психологічних та педагогічних процесів, що 

відбуваються в ній, та вказує на наявність оптимальних життєво необхідних 

умов для розвитку людини і стійкої здатності до збереження родини під час 

змін.   

Одним із методів допомоги сім’ї у створення таких умов є соціально-

психологічний супровід сім’ї. Згідно із Законом України «Про соціальну 

роботу з дітьми та молоддю» вiд 21.06.2001  № 2558-III соціальний супровід – 

«робота, спрямована на здійснення соціальних опіки,  допомоги  та  патрона-

жу  соціально  незахищених категорій  дітей  та  молоді з метою подолання 

життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу». На 

сьогодні, супровід проводиться з різними категоріями сімей: молодими, 

багатодітними; неповними; у кризі; прийомними; дитячими будинками 

сімейного типу тощо. Соціально-психологічний супровід, що є частиною 

соціального супроводу, включає надання сім’ї різноманітних соціально-

психологічних послуг відповідно до її потреб та попередження або виведення її 

із кризового стану, фасилітація відновлення та розвитку життєвої компетенції 

родини, її соціального статусу.  

На сьогоднішній день вже накопичено багато досвіду вітчизняних 
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досліджень розвитку сучасної сім’ї та методів допомоги сім’ї. Необхідність 

соціального супроводу як форми роботи із сім’ями обґрунтовано у низці 

вітчизняних наукових досліджень Г. Бевз, Л. Волинець, Т. Говорун, І. Звєрєвої, 

А. Капської, В. Кузьмінського, І. Козубовської, С. Лукашова, Л. Яскал. 

Психологію життєвих криз та кризових станів особистості; особливості 

чоловічої та жіночої соціалізації; первинної соціалізації дитини відображені у 

вітчизняних дослідженнях Т. Титаренко,  П. Горностая, О. Вознесенської. 

Л. Булах та Б. Лазоренко аналізували  методику організації соціально-

психологічного супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей. Російські вчені 

Л. Овчарова, В. Торохтій досліджували рівень життя, в тому числі бідності, як 

один із факторів благополуччя родини; окреслили критерії психологічного 

здоров’я сім’ї. Британський вчений Д. Карпентер аналізував використання у 

соціальній роботі методів сімейної терапії, зокрема «сімейних нарад», впливу 

взаємодії соціального працівника/терапевта і сім’ї на активізацію родини та 

зміни у сімейній системі. Аналіз груп як систем, в тому числі і сім’ї, вивчала 

низка як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зокрема М. Боуен, К. Вітакер, 

Дж. Зінкер, К. Левін, К. Роджерс, Х. Тірелл, І. Трубавіна, Г. Херн, Б. Хелінгер, 

О. Черніков тощо. Розвиток емоційного благополуччя як бази психологічного 

зростання дитини обґрунтований у навчально-методичному посібнику «Діти 

державної опіки: проблеми, розвиток,  підтримка» за редакцією М. Боришевсь-

кого та Г. Бевз. Основні засади соціальної підтримки родини висвітлені 

колективом авторів у підручнику «Соціальні служби – родині: розвиток нових 

підходів в Україні» за загальною редакцією І. Григи, Т. Семигіної. 

Деякі фахівці визначають поняття сім’ї на основі системного підходу з 

урахуванням того, що вона відображає в собі одночасно ознаки і соціального 

інституту, і малої групи, і системи стосунків. Зокрема, І. Трубавіна пропонує 

наступне визначення сім’ї: “Сім’я – соціально-педагогічний інститут та 

особлива соціальна система, яка є підсистемою суспільства і включає в себе 

інші підсистеми (членів сім’ї); це мала соціальна група, первинний контактний 

колектив. ...Її ознаки – шлюбні, міжпоколінні, кровні, встановлені зв’язки між 

членами сім’ї; родинні почуття, почуття безпеки, захищеності, любові, 

поваги; спільний побут і проживання членів сім’ї; наявність певних функцій у 

суспільстві (видів життєдіяльності сім’ї), прав сім’ї в суспільстві й прав 

членів сім’ї в родині, обов’язків членів сім’ї стосовно один одного та 

відповідальність перед суспільством за свої членів” [8, 7] 

В. Луков зазначає, що зовнішні масштабні фактори стосовно сім’ї 

(соціально-економічний та політичний стан нестабільності країни) й 

загальносвітові події (терористичні прояви, природні катаклізми, 

взаємопроникнення культур, мов і т.ін., що пов’язане з політикою глобалізації 

тощо) спричиняють так звану “кризу сучасної сім’ї”, ставлять сім’ю як 

найменшу ланку суспільства у настільки складні умови, що власних її сил іноді 

виявляється недостатньо [7, 12].  

Такі сім’ї, або ж іншими словами, сімейні системи потребують допомоги 

та часто самі шукають її. Як правило, вони є клієнтами державних, громадських 

чи приватних соціальних чи соціально-психологічних служб, як було показано 
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вище.  

Сучасна теорія та практика соціально-психологічної роботи з подружніми 

парами чи сім’ями вивчає використання системного підходу під час соціально-

психологічного супроводу як один з методів, що призводить до найбільш 

ефективних та глибинних змін. Розвивається тенденція до аналізу цілого, а не 

частин; до зосередження уваги на характеристиках процесу, а не змісту.  

Дж.Зінкер, за характеристикою меж, виділяє наступні види сімейних 

систем [1, 65-71].  

1. Здорова система – межі здорової сімейної системи постійно 

змінюються: іноді сімейна система  відкрита для суспільства та її межі 

напівпрозорі, а іноді їй зручніше бути закритою. В здорових сім’ях люди добре 

знають один одного, можуть відчути, коли їм варто об’єднатися, а коли 

відокремитися; там панує здоровий глузд, солідарність, відповідальність і 

одночасно повага до суверенітету та інтересам іншого. Взаємодія дорослих та 

дітей в сім’ї динамічна. 

2. Конфлюентна система – сім’ї з непрозорими в’язкими межами, де 

члени сім’ї схильні до злиття один з одним, при цьому ізольовані від підтримки 

та контакту з навколишнім світом. В конфлюентних сім’ях не відбувається 

легкого обміну інформацією, активного спілкування з сусідами чи друзями 

поза системою. Межі підсистем надто вільні, індивідуально слабкі, що дозволяє 

членам сім’ї насильно втручатися в чужий особистий простір. Тут немає місця 

для особистого зростання. Кожен член сім’ї  постійно і з фанатизмом 

турбується про іншого.  

3. Ослаблена сімейна система – дезорганізовані сім’ї з надто вільними 

зовнішніми  межами. В таких сім’ях люди живуть, не звертаючи один на 

одного уваги, діти та дорослі живуть поруч, не дотримуючись жодних правил 

та не виявляючи тепла один одному. Ніхто не цікавиться проблемами інших 

членів сім’ї, їх роботою, навчанням чи особистим життям. Дорослі живуть 

ізольовано один від одного та від дітей, не допомагаючи ні фізично, ні 

психологічно. Коли сім’ї не вистачає взаємної близькості, а її члени не 

звертаються за допомогою, вони нерідко використовують алкогольні напої чи 

інші штучні засоби задоволення та заспокоєння, щоб втекти від хаосу та 

заповнити вакуум в душі. Найчастіше саме такі сім’ї і є клієнтами соціальних 

чи соціально-психологічних служб.  

Однак більшість сімей розташовані у проміжку між цими крайнощами. В 

межах системи жоден із членів сім’ї не може бути повністю відповідальним за 

те, що відбувається в сім’ї, оскільки динаміка сім’ї обумовлена множиною 

структурно-динамічних параметрів [5, 203]. 

На наш погляд, сімейному фахівцеві, орієнтованому на системний підхід, 

варто займатися синтезом, а не аналізом; шукати взаємодоповнюючі сили, а не 

конфлікт; використовувати метафори чи творчу уяву, щоб знайти узагальнюючі 

образи та ціле; знаходити естетичні форми в просторі між людьми та навколо 

них, а не фокусуватися на окремих обставинах чи змісті проблеми. Фахівцю 

краще з’ясувати : “Що члени сім’ї роблять? Як їм вдається будувати самим собі 

перепони? Які процеси в сім’ї повторюються, незважаючи на їх 
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неефективність? Що втрачено?” Відповіді на ці питання стають основою для 

інтервенції у процесі соціально-психологічного супроводу.  

Робота із сімейною системою базується, в першу чергу, на зростанні 

свідомості, свободі вибору, відповідальності людини за свої дії та процесі змін 

поведінки чи-то окремої людини, чи подружньої пари, чи сім’ї причин того чи 

іншого явища. Ключові принципи досягнення змін – спостереження та 

“перебування з”, що забезпечує спільний рівноправний творчий процес 

сімейного фахівця й сім’ї, взаємне вираження їх власних переживань та змісту 

їх особистого існування.  

Імпульс і бажання змінитися повинні виходити в першу чергу від самої 

сім’ї. Парадоксальна теорія змін, зокрема у гештальт-терапії, є у тому, що, чим 

більше сімейна система переживає те, “що є” і як це відбувається (а не те, як це 

“має бути”), тим відбувається більше змін, які можуть привести до покращення 

спільного життя [1, 46]. З іншого боку, чим активніше підштовхування сім’ї до 

змін, тим більший супротив. І задача фахівця полягає у тому,  щоб допомогти 

подружній парі чи сім’ї усвідомити, як і де система “гальмує” свій рух і як 

використати колективне усвідомлення та енергію, щоб подолати місце 

блокування її розвитку. Соціально-психологічний супровід може вважатися 

завершеним, якщо сім’я зможе знову і знову починати, розвивати та успішно 

завершувати свої як внутрішні, так і зовнішні взаємозв’язки.  

Висновки. Використання системного підходу у соціальній роботі, зокрема 

у процесі соціально-психологічного супроводу, відкриває нове розуміння та 

перспективи у взаємодії соціального працівника, педагога чи психолога із 

сім’єю. Дослідження та врахування соціально-психологічного супроводу як 

чинника динаміки сімейного благополуччя; аналіз структурно-динамічних 

параметрів рівня сімейного благополуччя має стати підґрунтям у виведенні 

сім’ї з кризи та набуття нею спроможності надалі самостійно вирішувати 

життєво важливі питання.    

 Окремим важливим питанням є відповідна підготовка соціальних 

працівників до роботи із сім’єю; розуміння процесів, які відбуваються із 

сімейною системою та усвідомлення своєї ролі у цій взаємодії.  
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Дубчак О.Б.28 
Підвищення рівня психологічної культури вчителя в системі 

післядипломної освіти  

 

Анотація. Різнобічні знання є основою професійної культури вчителя, а висока 

психологічна компетентність є складовою частиною професійно-педагогічної культури вчи-

теля. 

Ключові слова: психологічна компетентність, психологічна культура, неперервна 

освіта, підвищення кваліфікації. 

Аннотация. Разнообразные знания являются основой профессиональной культуры 

учителя, а высокая психологическая компетентность – составной частью профессионально-

педагогической культуры учителя. 

Ключевые слова: психологическая компетентность, психологическая культура, 

непрерывное образование, повышение квалификации. 

Summary. Different knowledge is basic of profession teacher’s culture, high physiology 

competence is a part of professional pedagogical culture.  

Keywords:  physiology competence, physiology culture/. unbreakable education, grading 

of  qualification. 

 

 

У Державній національній програмі „Освіта” (Україна XXI ст.) велика 

увага надається розвиткові післядипломної освіти, яка забезпечує підготовку 

висококваліфікованих, компетентних спеціалістів, здатних до творчої праці, 

професійного розвитку, мобільності в засвоєнні та впровадженні новітніх 

інформаційних технологій. 

Рівень освідченості дорослих людей є важливим показником розвитку 

суспільства. Від можливості постійно нарощувати суспільно-професійний і 

культурний потенціал дорослого населення залежить хід основних соціально-

економічних реформ. 

Як зазначає М.М.Солдатенко, складається ситуація, при якій практично 

кожному працівникові протягом усього періоду трудової діяльності слід давати 

певні „дози” додаткової освіти, які б забезпечили постійне збагачення змісту 

знань і розуміння суті пізнавальних явищ на рівні останніх досягнень науки і 

техніки. 

Неперервна освіта є провідною умовою всебічного розвитку особистості, 

збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також 
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зростання компетенції, вдосконалення раніше отриманих знань, умінь і 

навичок. 

Підвищення кваіфікації є гнучкою підсистемою неперервної освіти, 

основне завдання якої – вдосконалення професійної діяльності, без чого 

неможливо досягти розвитку та самореалізуватися особистості. Вона 

оперативно реагує на вимоги й запити суспільства, постійно пропонуючи 

зростання фахової компетентності [5, 7]. 

Практично всі вчителі раз на п”ять-сім років навчаються на курсах підвищення 

кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагога – це процес його поступового 

росту як особистості, так і професіонала в його практичній діяльності. Тому 

розвиток педагога як особистості і як професіонала здійснюється за умови, 

коли він займає позицію активного суб”єкта діяльності, в якій реалізуються 

його творчі сили і здібності. 

Загально визнаною серед науковців є теза про те, що необхідною основою 

професійної діяльності вчителя є його психологічна культура. Проте 

психологічна підготовка шкільного вчителя досі залишається нерозв”язаною 

проблемою. Вчителя неможливо виховати лише у процесі професійної 

підготовки, тому необхідно постійно підвищувати рівень його психологічної 

компетентності в педагогічній діяльності. 

При визначенні сутності педагогічної діяльності К.Д.Ушинський 

наголошував, що „кожен педагог повинен бути психологом, бо йому 

доводиться керувати розумовим розвитком дітей, давати напрям волі, боротися 

з лінощами, з упертістю, прищеплювати любов до істини – одним словом, 

щохвилини перебувати в руслі психічних явищ. Педагог не машина для 

задавання та вислуховування уроків і покарання учнів. Він повинен багато 

вчитися, щоб розуміти думку дитини в її проявах”. Видатний науковець 

неодноразово звертає увагу на психологічні засади педагогічного мистецтва. 

Отже для ефективної професійної діяльності педагог повинен бути 

належним чином психологічно підготовлений, тобто психологічно культурним. 

Курс психології, який нині вивчється у педвузах, виконує скоріше 

загальноосвітні, ніж професійно-педагогічні завдання, що спричиняє 

недостатню готовність студентів до майбутньої педагогічної діяльності. 

Майбутні шкільні вчителі недостатньо глибоко вивчають психологію розвитку 

і навчання, обмежуючись лише коротким пропедевтичним курсом, у якому 

об”єднані в одній навчальній дисципліні основи вікової і педагогічної 

психології. 

Недивлячись на чітку загальну орієнтацію процесу навчання в 

педінститутах на педагогічну професію, яка, як відомо, базується перш за все 

на психологічних засадах, значна кількість студентів не визнає психологію як 

професійно необхідну дисципліну. Однак з початком професійної діяльності 

ставлення до цієї науки у них змінюється [4, 8]. 

Різнобічні знання є основою професійної культури вчителя, а висока 

психологічна компетентність є складовою частиною професійно-педагогічної 

культури вчителя. У спеціальній літературі зустрічаються різні визначення 

психологічної культури. На думку більшості дослідників, вона включає 
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сукупність знань з психології умінь використовувати ці знання у роботі з 

учнями, а також здатність бачити за поведінкою дитини її душевний стан, 

рівень розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, рис 

характеру; вміння орієнтуватися в педагогічних ситуаціях, оцінювати їх, 

вибирати відповідні способи спілкування з дитиною, колективом учнів; 

грамотно впливати на психіку школяра, сприяючи його гармонійному 

розвиткові. 

Це формулювання деякою мірою збігається з визначенням психологічної 

культури особи, запропонованим О.О.Бодальовим. Він вважає, що 

психологічна культура включає вміння розбиратися у психології інших людей, 

емоційно відгукуватися на їх поведінку і стан, а також застосовувати засоби 

впливу, що відповідають індивідуально-психологічним особливостям кожного 

з них. Таким чином, тільки той учитель, який має високу психологічну 

культуру, здатний встановлювати ефективні контакти з дітьми, вести діалог з 

ними, підготовлний до співробітництва з учнями. «Не вміючи проникнути у 

внутрішній зміст дій та вчинків дитини, у мотиви її дії і внутрішнє ставлення до 

завдань, які вона має розв'язувати, вихователь, по суті, працює наосліп»,— 

відзначав видатний психолог С. Л. Рубінштейн. 

Психологічна культура вчителя базується на системі теоретичних знань з 

педагогіки, загальної, вікової та соціальної психології, які вчитель використо-

вує, оперуючи ними у практичній діяльності — в процесі прийняття рішень за 

конкретних педагогічних обставин, під час організації навчально-виховного 

процесу, в ситуаціях спілкування з учнями тощо. Формування психологічної 

культури передбачає також уміня аналізувати свою поведінку, виявляти ті чи 

інші недоліки у своїй професійній діяльності, констатувати наявність чи 

відсутність у себе певних необхідних для вчителя якостей. Тобто психологічна 

культура педагога є базою його професійного самовиховання [3, 4, 8]. 

Знання, якими володіє вчитель є знаряддям регуляції практичної 

діяльності, засібом для прийняття самостійних рішень у конкретних ситуаціях, 

принципом, що спрямовує й організовує його дії, а також критерієм, за 

допомогою якого вчитель оцінює результативність своєї роботи. 

Таким чином ми бачимо, що глибокі знання є запорукою ефективної про-

фесійної діяльності вчителя. Але для того, щоб вони справді стали знаряддям 

регуляції практичної діяльності педагога, їм повинні бути притаманні певні 

якості. Зокрема, психолог А. В. Антонов, характеризуючи знання називав такі 

їх особливості.  

Насамперед це системність, що забезпечує пов'язаність окремих блоків 

знань численими і різноманітними зв'язками. Крім того, знанням притаманні 

усвідомленість, міцність, оперативність, повнота та глибина тощо. 

Міцність знань тісно пов'язана з мнемонічними процесами. Водночас, як 

вважає А. В. Антонов, до показників міцності знань належить також уміння їх 

застосовувати. Справді, якщо ми не уявляємо, як і де використати наші знання, 

то їх не можна вважати міцними.  

Оперативність знань – це швидкість і точність видобування їх з пам'яті з 

метою розв'язання якогось конкретного завдання. Коли ми говоримо про 
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повноту знань, то найчастіше маємо на увазі їх розгалуженсть, 

поінформованість людини у багатьох галузях науки, досягненнях літератури. 

мистецтва й т. ін. 

І, нарешті, ще одна важлива особливість знань, яка багато в чому 

забезпечує ефективність діяльності вчителя, — їх глибина. Вона означає 

наявність у людини систематизованих знань, обгрунтованість кожного блока 

знань, зв'язок його з іншими блоками. Ця особливість знань, як наголошує А. В. 

Антонов, великою мірою збігається з їх системністю. 

На необхідності формування у педагога вмінні використовувати 

теоретичні знання у вирішенні конкретних педагогічних ситуацій наголошує і 

відомий психолог Ю. М. Кулюткін. Він зазначає також, що розв'язання 

вчителем практичних завдань потребує від нього вміння інтегрувати знання, 

здобуті у процесі вивчення психології, педагогіки, методики викладання тих чи 

інших предметів. Багато викладачів зовсім не обізнані із здобутками сучасної 

психології. 

Психологічна підготовка – це цілеспрямований, організований процес 

формування у людей позитивного, раціонально забарвленого відношення до 

життя і діяльності, внутрішньої готовності до визначення труднощів, які 

зустрічаються на шляху. Вона здійснюється в ході навчання і виховання. 

Багатьма дослідниками психологічна культура вчителя розуміється як загальна 

культура, простежується і тенденція їх групування навколо таких 

системоутворюючих якостей і характеристик, як соціальна і моральна 

позиція,всебічний розвиток, духовність, освіченість, ерудиція, гуманізм, 

педагогічний оптимізм, інтелектуальні потреби, професіоналізм. 

У дослідженнях деяких учених (Н.В.Чепелєва, Є.Я.Сичов, О.В.Подоляк) 

психологічна культура розглядається як складова частина, необхідний 

структурний елемент професійної культури вчителя, що базується на єдності 

його психологічних знань та умінь. Спільним положенням для вищезгаданих 

науковців є те, що вони визначають дві умови психологічної культури – 

психологічні знання, вміння та навички, які кожного разу реалізуються в 

конкретній діяльності окремо взятого суб”єкта, а тому вони не можуть бути 

розглянуті поза аналізом особистості виконавця. При цьому важливу роль 

відіграють не лише часткові (індивідуальні) мотиви, професійні інтереси та 

нахили самої особистості, а й ті домінуючі соціальні установи, що панують у 

суспільстві й визначають характер, зміст та стиль професійної діяльності 

кожної людини. 

Проте, на наш погляд, формування психологічної культури вчителя не 

обмежуються галуззю психологічних знань та вмінь. Обов”язковою умовою 

цього процесу є становлення особистості вчителя. Психологічна культура дає 

можливість учителю розвинути не тільки інструментальні вміння, а й являє 

собою необхідну умову для розкриття глибинних творчих сил, котрі є в кожній 

людині, що дає їй право бути яскравою особистістю [1, 3, 4, 8]. 

В.О.Подоляк включає у поняття психологічна культура вчителя такі 

компоненти: знання психології школяра, групи і колективу; вміння вивчити 

себе і нерозкриті педагогічні здібності; емпатія і аллоцентризм, уміння вивчати 
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внутрішній світ учня за допомогою методів психодіагностики; вміння навчити і 

виховувати учня за допомогою оптимальних засобів психологічного впливу; 

вміння вивчати психологію групи і впливати на неї з метою створення здорової 

атмосфери у класі. 

Підсумовуючи різні тлумачення поняття „психологічна культура 

вчителя”, ми вважаємо, що вони взаємодоповнюють, розширюють і 

поглиблюють одне одного. Узагальнюючи досвід досліджень даного типу, 

дозволяє дати визначення сучасного змісту психологічної культури вчителя як 

системи компонентів, а саме: 

 Когнітивного (психологічні знання про вікові закономірності 

психічного розвитку, діяльності і поведінки учнів; етапи формування 

особистості дитини: стадії формування і згуртованості учнівського 

колективу; засади психодіагностики); 

 Емотивного (особистісні детермінанти особливостей і якостей 

емоційно-почуттєвої сфери; саморегуляції; психотехніка); 

 Практичного (психолого-корекційні вміння та навички, комунікативні, 

організаційні здібності); 

 Ціннісно-орієнтаційного (ціннісні відношення; мотивація діяльності; 

система ставлень до навколишнього і себе). 

Отже можна сказати, що висока психологічна культура є запорукою 

творчого співробітництва вчителя з учнями. Саме формування вміння розуміти 

інтереси і запити дитині, враховувати їх при виборі засобів впливу на учня, 

вироблення здатності психологічно грамотно будувати процес спілкування з 

школярами повинні бути в центрі психологічної підготовки вчителя під час 

проходження курсів підвищення кваліфікації. 

 

Література 
1. Крисюк С. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: реалії і перспективи. Ж. 

Освіта і управління, том 1, № 1, 1997 – 192 с. 

2. Мартиненко С.М. Шляхи удосконалення навчального процесу на факультетах 

післядипломної освіти. Кроки до демократичної освіти. Журнал Всеукраїнського 

фонду „Крок за кроком”. Вересень 2002. – 46 с. 

3. Подоляк Н.О.Психологическая культура. – К.: Знання, 1995. – 80 с. 

4. Семиченко В.А. Пути повышения эффективности изучения психологии. – К.: 

«Магистр - S», 1997. 124 с. 

5. Сігаєва Л.Є. Підвищення кваліфікації фахівців  як складова неперервної 

професійної освіти. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, 

перспективи / І.А.Зязюн (ред.); АПН України. Інститут педагогіки і психології 

професійної освіти. – К.: Віпол, 2000. – 636 с. 

6. Слюсаренко В.Г., Сичова Є.Я. Практична психологія і розвій таланту / Метод. 

Рекомендації – Київ. міжрегіон. інститут удосконалення вчителів. – Суми МК ВВП 

„Мрія”, 1992. – 248 с. 

7. Солдатенко М.М. Проблеми розвитку неперервної професійної освіти. Неперервна 

професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / І.А.Зязюн (ред.); АПН 

України. Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К.: Віпол, 2000. – 

636 с. 

8. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Т-во „Знання” 

УРСР, 1989. – 32 с. 



 

 89 

9. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. – К.: 1949. – 380 с. 

 

 

УДК 159.9 + 37                                                                                            

Дубчак О.Б.  
Покладова В.В.29 

Міжвідомча співпраця у вирішенні проблем кризових сімей 
 

Аннотация. Возможности сотрудничества разных социальных организаций в решении 

проблем кризисных семей. 

 Ключевые слова: организация, кризисные семьи, помощь. 

Анотація. Можливості співробітництва різних соціальних організацій у вирішені 

проблем кризових сімей.  

Ключові слова: організація, кризисні сім’ї , допомога 

Summary. Organization of working different social organization on answers the questions 

about problems in crisis families. 

Keywords Organization, crisis families, help, team 

Кожна людина, а тим більше кожна дитина є безумовною цінністю 

демократичного суспільства. Щоб було комфортно, тепло і затишно, дитина має 

відчувати розуміння, турботу та підтримку. Природно, коли всі ці функції 

виконує біологічна сім'я дитини. Але, нажаль, не завжди сім'я спроможна бути 

затишною. І тоді виникає потреба підтримки зовні. Залежно від потреб та 

сімейної ситуації таку підтримку можуть надавати різні соціальні організації. 

Мета таких організацій допомогти сім'ї відновити внутрішню 

цілісність та допомогти їй зберегти затишні умови для життя та розвитку дитини. 

І тоді перше завдання соціальних працівників - діагностувати стан дитини: 

чи є наявність деривації, фрустрації, чи не розвивається в дитини синдром 

госпіталізму (див. короткий термінологічний словник). 

Такий стан може відчувати дитина, якщо сім'я не виконує свої функції, 

серед яких фахівці зазначають економічну, виховну (навчальну), рекреативну 

(дозвіллєву), соціалізуючу (нормоутворюючу), репродуктивну, сексуальну, 

підтримуючу (терапевтичну) (6). 

Виконання цих функцій можуть порушуватись, якщо сім'я знаходиться в 

кризі. Тобто: в тяжких життєвих обставинах, коли вона втратила стабільність, 

має функціональні обмеження та обмеження у вихованні дітей, не може 

вирішити проблеми самостійно, відмічається зловживання (алкоголь, 

наркотики), присутня хімічна залежність; також це може бути і не повна сім'я. 

Для того, щоб працювати із сім'єю в кризі в Україні існує розгалужена 
                                                           
29
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система спеціалізованих та фахових структур  (1, 2, 3), (таблиця 1.) 

 

Таблиця 1. З ким ми співпрацюємо щодо підтримки дитини та сім'ї. 
   РАГС 

 

 

 

Центри  

зайнятості 

Відділ 

фізкуль- 

тури та 

спорту 

Відділ освіти 

Школи, 

дитячі садки, 

відділ 

позашкільної 

роботи 

Проку 

ратура 

Кримінальна  

міліція у  справах 

неповнолітніх 

Охорона здоров’я: 

лікарня, 

поліклініка, 

санепідемстанція 

ЦССМ 

(СПС) 

 

 

 

РДА 

Управління 

праці та 

соцзахисту 

 

 

 

 

Сім’я та дитина 

Селищні 

ради 

Громадські 

організації 

ССН 

(притулки) 

Суди  

Центри 

реабілітації Благодійні 

організації 

Релігійні 

організації 

Підприємства, де 

працюють наші 

клієнти 

Профспілки  ЗМІ Відділ культури Відділ у 

справах 

сім’ї та 

молоді 

 

Таблиця 2. Ризики при порушенні правил спільної роботи  

Правила співпраці  Ризики при порушенні правила  

турбуватися про себе та пам’ятати про 

цінність кожного  

Стрес і депресія, вигорання  

турбуватися, щоб було "тепло" як 

фізично, так і в між особистісних 

стосунках  

Падає продуктивність праці, а 

інформація піде мимо вух; хвороба- 

роботи взагалі не буде  

турбуватися, щоб було весело  Перестану ходити на роботу - система 

втратить фахівця  

Конфіденційність  Втрата довіри з боку клієнта і колег, 

деградація фахівця, кримінальна 

відповідальність  

тендерна рівність  Порушення впевненості та відчуття 

самоцінності  

говорити від "Я"  Недостовірність інформації, втрата знань 

про інші думки та позиції  

"без погон"  без погон пізнаєш людину з іншої 

сторони, втрачається креативність у 

вирішенні проблем  

точність у часі  Якщо не сьогодні, то буде пізно  

Право "стоп"  Не вистачить часу на те, щоб почути 

інші точки зору  

Право "гарячого стільця"  Втратити думку, забути її; замкнутися 

і взагалі перестати говорити  



 

 91 

 

При наявності такої системи є дуже важливим співпрацювати та 

координувати спільні дії. Співпраця передбачає узгодження дій для 

досягнення спільної мети, об'єднання зусиль, взаємодію, виконання своїх 

функцій і взаємодопомогу, взаєморозуміння, наснаження та взаємоповагу, 

координацію дій та оперативність вирішення проблеми, відповідальність 

кожного, бачення конкретного кінцевого результату, контроль, 

дисциплінованість, бажання кожного співпрацювати, ініціативність. Співпраця 

потрібна: 

- для досягнення мети; 

- для задоволення результатом; 

- отримання позитивного результату; 

- самореалізації; 

- ефективності; 

- швидкості; 

- погляду з різних точок зору; 

- дисциплінованості; 

- комплексного вирішення; 

- полегшення вирішення проблем; 

- обмін знаннями та досвідом; 

- взаєморозуміння; 

- підвищення статусу клієнта і працівників - наснаження; 

- особистісні зв'язки, поширення стосунків. 

Для якісної співпраці необхідно дотримуватись правил спільної 

роботи, порушення яких може призвести до цілої низки ризиків, (таблиця 2) 

Шляхи до налагодження співпраці можуть бути наступними: 

тренінги на місцях, круглі столи, спільне навчання, позитивне ставлення, 

орієнтація на майбутнє, координаційні ради, апаратні наради, спільний план 

дій, комплексні програми, комплексний план роботи, виконання державних 

вільне пересування  - між відділами: координація зусиль, не 

будуть перетягувати ковдру на себе.  

без політики - діти поза політикою  Рішення може бути не на користь 

дітей, а на користь ситуації  

говорити по черзі, коротко, за темою  Щоб було цікаво, бо перестають 

слухати і не почують проблему  

не перебивати  Не зрозуміємо, що хоче сказати мій 

партнери  

говорити після піднятої руки  Балаган, не почуємо один одного  

позитив у стосунках  При негативі не досягнеш рішення  

не боятися задавати "дитячі питання"  Людина піде ні з чим, без відповіді  

активність  втрачається оперативність у вирішенні 

питань  

добровільність  без неї нічого не буде  
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програм, угоди про співпрацю, спільні заходи (формальні, неформальні), 

відповідальне і творче ставлення до партнера, повага до нього, єдина мотивація 

дій, імідж організації/служби, взаємна вигода, презентація всіх служб, спільні 

ресурси. 

Короткий термінологічний словник 

Госпіталізм - погіршення стану здоров'я під впливом перебування в госпіталях 

та лікувальних установах... Є наслідком неправильної організації виховання 

дітей, а саме: результатом обмеження виховання лише вигодуванням та 

медико-гігієничним доглядом. Виникає від браку зовнішніх впливів, 

необхідних для стимулювання та функціонування вищої нервової діяльності 

дитини. Поруч з проявами фізичного госпіталізму відмічаються явища 

різкого психічного госпіталізму: загальна млявість, малорухомість, затримка 

розвитку рухів, та мови; у дитини превалює емоційно-негативний стан, 

виникають різні нав'язливі рухи у вигляді автоматичних розгойдувань голови, 

тіла, рук; спостерігаються прояви різних страхів та явищ, що свідчать не 

лише про відставання в психічному розвитку, але й про специфічні 

порушення в ході цього розвитку. В крайніх формах госпіталізм може 

призвести до серйозних душевних розладів, хронічного інфікування, а 

інколи і до смерті дитини.(Большая медицинская энциклопедия. М: 

Болын.сов.энцикл., 1958. -т.8. - С. 102) 

Деприваційна ситуація - це така життєва ситуація дитини, в якій нема 

можливості задовольняти найважливіші психічні потреби (5. С.22). 

Деприваційний досвід - індивідуальний досвід переживання деприваційної 

ситуації. 

Деприваційний механізм встує в дію в ситуації депривації, який у 

специфічний спосіб видозмінює структуру дитячої особистості, що 

розвивається. 

Деприваційні наслідки - результат особливої індивідуальної переробки 

стимульного збіднення, якого зазнала дитина в деприваційній ситуації, 

зовнішній прояв якої (в тому числі і поведінковий) має характерні, специфічні 

ознаки. 

Депривація (від лат. deprivatio - втрата, позбавлятися кого, чого) - ізоляція 

від зовнішніх подразників. Депривація психічна - психічний стан, який 

виникає внаслідок таких життєвих ситуацій, в яких суб'єкт позбавляється 

можливості задоволення деяких його базових психічних (вітальних) та 

соціогенних потреб вітчутною мірою та впродовж достатнього часу. 

Види депривація: сенсорна, емоційна, ідеаторна, індивідуальна, 

когнітивна, материнська, патернальна, культурна, соціальна. 

 

Ізоляція - вилучення хворого із сім'ї і суспільства та розміщення його в 

лікарню для попередження можливих небезпечних дій по відношенню до 

себе чи оточуючих. Ізоляція виникає також унаслідок вилучення дитини з 
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умов необхідного для її розвитку стимульного середовища: предметного - 

дитина прикута до ліжка, чи суспільного - дитина проживає у віддаленому від 

цивілізації місці. Ступінь незадоволення основних потреб дитячого розвитку, 

тобто міра дії ізоляційних факторів, буде визначати ступінь враженості 

дитячого організму: повного, часткового (предметного, соціального) чи 

поєднаного з дією інших чинників (.(Большая медицинская энциклопедия. М: 

Болын.сов.энцикл., 1958. - т. 11-С.130.) 

Ізоляція групова - вимушене тривале перебування групи людей в умовах 

обмеженого простору, збіднення сенсорних подразників та постійного 

спілкування з одними і тими ж людьми. 

Фрустрація (від лат.ігизігаїіо - марне сподівання, невдача, обман) - 

психічний стан зростаючого емоційно-вольового напруження, що виникає в 

конфліктних ситуаціях, які перешкоджають досягненню мети чи задоволенню 

потреб і бажань, загрожуючи людині або її престижу, людській гідності. 
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Технологічний підхід до формування правової компетенції 

майбутніх соціальних педагогів 

 

 

Анотація. Технологічний підхід до формування правової компетентності 

майбутнього соціального педагога сучасними вченими вважається одним з самих 

продуктивних. Це підтверджує і дослідження автора. У статті осмислюються деякі 

педагогічні технології, націлені на правокомпетентну діяльність студентів – майбутніх 
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соціальних педагогів. 

Ключові слова: педагогічна технологія, правова компетентність, інтерактивні 

методи навчання, юридична клініка. 

 Аннотация. Технологический подход к формированию правовой компетентности 

будущего социального педагога современными учеными считается одним из самых 

продуктивных. Это подтверждает и исследование автора. В статье осмысляются некоторые 

педагогические технологии, нацеленные на правокомпетентную деятельность студентов-

будущих социальных педагогов. 

 Ключевые слова: педагогическая технология, правовая компетентность, 

интерактивные методы обучения, юридическая клиника. 

 Summary. The technological approach to the law competence formation of a future social 

teacher are considered by the modern scientists as one of the most productive means. The author's 

investigation also confirms this approach. This article investigates some pedagogical technologies 

directed onto the law-competent students' activity – the future social teachers. 

Key words: a pedagogical technology, the law competence, the interactive methods of 

teaching, the law bureau.  

 

 Для сучасних наукових уявлень про підходи до вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх фахівців властиве визнання, що саме 

педагогічна технологія є тим елементом навчально-виховного процесу у вищій 

школі, який, поряд із змістовим, здебільшого визначає результативність 

педагогічних зусиль (Белкін О., Кукушкін В., Нісімчук А., Пєхота О., Підласий 

І., Щербатих Ю.). Зауважимо, що не можна погодитися з тими дослідниками, 

які вважають технологічний підхід (як загальнонаукове явище і як інструмент 

удосконалення навчально-виховного процесу) новим науковим знанням. Сам 

термін „технологія” стосовно процесу навчання вперше було вжито у 1886 році 

американським педагогом Дж. Саллі. Як відомо, у „Педагогічній поемі” 

А.Макаренко висвітлює свій новаторський погляд у цьому плані: на його 

думку, педагогічне виробництво ніколи не будувалось „за технологічною 

логікою”, а здійснюється „за логікою моралі”. Ось чому у педагогічному 

виробництві немає специфічних відділів – конструкторська робота, облік 

операцій, суто технологічний процес, застосування конструкторів і 

пристосувань, нормування, допуску й бракування. Однак, намагання не лише 

поставити ціль, а й максимально її уточнити, не лише спрямувати педагогічний 

процес на досягнення заздалегідь поставленої цілі, а й на гарантоване 

досягнення результату, не лише оцінити поточні результати, а й здійснити 

корекцію, що має на меті досягнення поставленої цілі, дати підсумкову оцінку 

результатів – значно підвищили інтерес і науковців, і практикантів до 

технологічного підходу. Це призвело до появи в науковому обігу біля 300 

визначень ключового для цього підходу поняття, чисельної кількості 

класифікацій технологій за різними параметрами. 

 Сьогодні вже існує чітка й здебільшого загальновизнана науковцями 

позиція щодо спільного й відмінного у таких близьких поняттях, як-от: 

„дидактична технологія”, „технологія навчання”, „педагогічна технологія”, 

„виховна технологія”, „методика”. Особливу привабливість саме педагогічної 

технології дослідники вбачають у тому, що вона вимагає діагностичне 



 

 95 

цілепокладання, об’єктивний контроль якості процесу, який має на меті саме 

суцілісний розвиток особистості. Експериментально доведена й цілком 

виправдана увага до особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, 

вагомою перевагою яких виступає цілепокладання (Бех І., Якиманська І.). 

Зокрема, визнана доцільність осмислення цілепокладання в якості важливої 

умови проектування саме сучасних особистісно-орієнтованих педагогічних 

технологій через виключну роль мети і цілепокладання взагалі у педагогічній 

діяльності особистості та, зокрема, діяльності викладача-науковця вищої 

школи. Безсумнівно,  що проблема технології цілей (Блум Б., Кратвол Д., 

Дежньов Р.) продовжує складати предмет дискусій науковців. Водночас 

зрозуміло, що саме діагностичність виступає важливою вимогою до розробки 

цілей і завдань студентам, бо від постановки цілей (особистісних, креативних, 

когнітивних, методологічних, предметних) врешті-решт залежить педагогічний 

сенс запровадженої технології. Не менш важливим є ще один аспект 

вищезазначеного: принципова значущість інтерактивних методів, форм 

педагогічного впливу, через які й забезпечується саме активна модель 

вузівського навчально-виховного процесу. Йдеться, зокрема, про такі методи, 

як-от: „мозковий штурм”, „навчаючи – вчуся”, рольова гра, „метод ПРЕС”, 

„незакінчене речення”, дискусія, „правова карусель”, диспут, робота в малих 

групах, дебати, інтернет-форуми та ін.[2]. Щодо форм організації 

інтерактивного педагогічного впливу, то у згорнутому вигляді їх можна подати 

у такий спосіб: парна, фронтальна, групова, індивідуальна. 

 У контексті вищезазначеного, нам видається, що значний і науковий, і 

суто практичний інтерес становить доробок дослідників Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка щодо запровадження 

у навчально-виховний процес вищої педагогічної школи нормативного 

навчального курсу „Освітні технології”, оскільки йдеться про вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх учителів. Не менш плідним у цьому зв’язку є 

й досвід дослідників Миколаївського державного університету ім. 

В.Сухомлинського, доробок яких спрямовує процес формування 

професіоналізму викладачів вищої школи в аспекті опанування педагогічними 

технологіями [3, 27-28].  

 Натомість стала практика підготовки, зокрема, майбутніх соціальних 

педагогів у вищій школі, засвідчує недосконалість тих педагогічних технологій, 

які мають на меті формування їхньої правової компетентності. Поглиблене 

вивчення саме цього аспекту професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів призводить до такого узагальнення: незважаючи на стрижневе 

значення правової компетентності студентів, які за фахом мають бути не 

просто обізнаними у правових питаннях кілєнтів, а й здатними кваліфіковано 

надати їм відповідну соціально-правову допомогу, значна кількість майбутніх 

фахівців (навіть на рівні самооцінних суджень) має низкий рівень розвитку цієї 

особистісно-професійної якості. Підгрунтям для такого узагальнення стало 

вивчення й аналіз діагностичних матеріалів, які були одержані нами в 

результаті анкетування та тестування студентів деяких університетів різних 

регіонів України (м.Ізмаїл, м.Кіровоград, м.Переяслав-Хмельницький, 
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м.Тернопіль, м.Херсон), які за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр – 

спеціаліст – магістр” готуються опанувати професію соціального педагога. Так, 

одержані дані, зокрема по Ізмаїльському державному гуманітарному 

університету, засвідчують таку картину: студенти бакалаврату (ІІІ,ІV курси 

навчання) в основному усвідомлюють виключне значення їх правової 

компетентності в успішному розв’язанні професійних завдань як соціального 

педагога (на це вказують 36 % респондентів-третьокурсників і 53 % студентів 

ІV курсу). Водночас у розрізі різних сфер соціально-педагогічної діяльності 

респонденти зазначають здебільшого свою недостатню спроможність виявляти 

правову компетентність як особистісно-професійну якість. Так, за умовною 10-

бальною шкалою студенти ІІІ курсу найбільш високо оцінили свою 

спроможність розв’язувати правові питання клієнтів, які мають проблеми 

сімейних правовідносин (6,7 бала), а найменшим балом (5,6 бала) – що мають 

проблеми з відхиленням у поведінці та тих, що мають проблеми, пов’язані з 

проявом до них різних видів насилля. 

 Зауважимо, що підвищена дослідницька увага до правової 

компетентності майбутніх соціальних педагогів зовсім не випадкова. З одного 

боку, в нашому розумінні йдеться про правову компетентність не як самоціль, а 

як виключно важливу особистісно-професійну якість. І з іншого боку, ми 

враховували встановлений (зокрема, Звєрєвою І.) той факт, що поряд із 

гуманізмом, демократизмом саме компетентність становить один із важливих 

принципів соціально-педагогічної діяльності і розуміється як „професійна 

підготовленість, вміння обирати оптимальний варіант соціально-педагогічної 

роботи” [4, 49]. 

 Взявши до уваги вищезазначене та врахувавши безперечні переваги саме 

особистісно орієнтовних технологій підготовки майбутніх фахівців на 

основному етапі їх професійного становлення - в умовах вищої школи, ми 

вибудовували стратегію педагогічного впливу. Так, ми спиралися на 

встановлені дослідниками такі принципи: залучення особистісних компонентів 

у процесі становлення професійної самосвідомості студентів, розвиток і 

вдосконалення прийомів і способів саморегуляції у квазіпрофесійній 

діяльності, використання ними індивідуальної самодіагностики [3, 49-50]. 

Додамо, що у процесі практичної реалізації вищеокреслених вихідних 

положень ми враховували ще й такий науковий факт: групові форми навчання 

студентів – „фактори загального середовища” (за Карпенком М., Чмиховою О., 

Шляхти М.) дозволяють „додати” інтелектуальній сфері особистості 20 %, а 

індивідуальні форми сприяють „задіяності” 12 % ресурсу середовищного 

впливу. Відтак, дбаючи про максимальну результативність засвоєння 

майбутніми соціальними педагогами навчальних дисциплін правового циклу 

(перш за все предмету „Основи права” як базового із сукупності соціально-

гуманітарних предметів, функціональна роль якого у формуванні правової 

компетентності особистості є вирішальною), ми орієнтувалися на інтерактивні 

методи викладання-учіння. Йдеться про своєрідність цих методів, яка базується 

на ідеї взаємодії у суцілісному співіснуванні суб’єктів освітнього процесу.  

 Як зазначають науковці (Кларин М., Скрипник М.), інтерактивні методи 
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навчання доцільно розуміти як систему способів діалогічної взаємодії суб’єктів 

навчання (учіння), що спрямована на осмислення діалогу, його „інтер” – 

„інтра” – „мета” – суб’єктні плани. Інші дослідники (зокрема, Бадмаєв Б.) 

інтерактивне навчання називають комунікативним, тобто акцентуючи увагу на 

їхню спроможність до посилення взаємодії у підсистемі „викладач - студент”. 

Отже, безперечні переваги саме інтерактивних методів навчання пов’язані з 

актуалізацією механізмів спілкування (сприйняття – пізнання – оцінювання – 

вплив), а відтак, як зауважує Киричук О., є всі підстави й класифікувати ці 

методи на інформаційні, пізнавальні, мотиваційні, регулятивні. Зауважимо, що 

саме такий підхід, як засвідчує проведена нами дослідно-експериментальна 

робота, сприяє випереджувальному розвитку як професійної культури взагалі, 

так і правової компетентності, зокрема.  

 Не менш плідними виявилися й прийоми занурення студентів у правові 

аспекти реальної соціально-педагогічної практики. Зокрема, через розв’язання 

соціально-правових ситуацій, аналіз результатів соціально-правовиховної 

діяльності фахівців та самоаналіз власного досвіду соціально-правового 

захисту клієнтів. Останнє розвиваючим чином впливає на самореалізацію 

майбутнього соціального педагога через удосконалення рефлексивних дій 

(утвердження впевненості у правильності своїх уявлень про стан виконання 

сучасними школярами загальнообов’язкових нормативно-правових приписів, 

висунення гіпотез про приховані мотиви протиправної поведінки неповнолітніх 

тощо). 

 Наш досвід цілеспрямованого впливу на розвиток правової 

компетентності майбутніх соціальних педагогів засвідчує переваги методу 

складання соціально-педагогічного ессе – своєрідного твору-роздуму, що 

виявляє індивідуальну думку студента відносно конкретної соціально-правової 

проблематики. У такий спосіб стає можливим використання майбутніми 

фахівцями індивідуальної самодіагностики, хоча й принципово важливо 

враховувати своєрідність цього виду діяльності студентів. А саме: ессе (у 

перекладі з франц. – „спроба”), як правило, має науково-популярний характер, 

а тому схвальним є звернення студента до широкого кола довідкових джерел із 

відповідної проблематики, опора на наукові джерела; оскільки в ньому відбито 

суб’єктивну точку зору на певне соціально-правове явище, то виключного 

значення набуває аргументація, розгорнутість обгрунтування обраної позиції.  

 Досвід засвідчує плідність у цьому плані й мережі елективних дисциплін. 

Зокрема, спецкурсів „Основи правової соціалізації дітей та молоді” (в рамках 

якого студенти ознайомлюються з особливостями, змістом, соціально-правовим 

контролем процесу правової соціалізації дітей та молоді) та „Сучасні 

інноваційні соціальні технології забезпечення прав дітей та молоді”. 

Конкретизуємо деякі навчальні модулі, що складають зміст означених 

елективних курсів. А саме: модуль „Сучасні концепції та підходи до прав дітей 

та молоді” (в рамках якого студенти ознайомлюються з еволюцією, розвитком 

понять, концепцій та підходів до прав дітей та молоді, їх обгрунтування та 

реалізації в світі); модуль „Міжнародні та національні документи у сфері прав 

дітей та молоді” (в межах якого студенти ознайомлюються не тільки з діючою 
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нормативно-правовою базою, а й законопроектами Верховної Ради України у 

сфері прав дітей та молоді); модуль „Міжнародні та національні механізми 

захисту прав дітей та молоді” (в рамках якого студенти ознайомлюються з 

особливостями практичної реалізації та механізмів захисту прав і законних 

інтересів дітей та молоді в світі, зокрема з юридичними процедурами звернення 

до Європейського суду з прав людини та прийнятими рішеннями 

Європейського суду з прав людини за заявами проти Української держави, 

стратегії та тактики провадження у цивільних, кримінальних справах в Україні, 

впровадження моделей процесу посередництва в контексті забезпечення прав 

дітей та молоді, інноваційної діяльності інституцій омбудсменів, 

уповноважених з прав дітей та молоді, втілення практики адвокації (едвокасі), 

громадського представництва, лобіювання прав, законних інтересів дітей та 

молоді); модуль „Моніторинг прав дітей та молоді” (в межах якого особливу 

увагу приділено ознайомленню з методологією проведення моніторингу, 

громадською оцінкою правозахисних організацій державної політики у сфері 

прав дітей та молоді в Україні, дотриманням прав людини та основоположних 

свобод, наприклад, свободи від жорстокого поводження та приниження 

людської гідності в школах-інтернатах); модуль „Організаційно-правові засади 

функціонування ювенальної юстиції” (в рамках якого студенти 

ознайомлюються не тільки з своєрідністю теоретичних аспектів 

функціонування ювенальної юстиції, а й змістом передового досвіду 

запровадження пілотних проектів, елементів ювенальної юстиції в Україні). 

Додамо, що у межах елективних навчальних дисциплін, які спрямовані на 

поглиблення суто правової освіти майбутніх соціальних педагогів, студенти 

знайомляться з діяльністю юридичних клінік [5]. Як визнано фахівцями, саме 

цей порівняно новий метод правової підготовки студентів юридичних 

факультетів через клінічні практичні заняття сприяє виконанню ними важливої 

соціальної функції – забезпеченню права соціально вразливих громадян на 

отримання кваліфікованої правової допомоги [1, 10]. Отже, видається за 

можливе збагатити практико-орієнтовне навчання й майбутніх соціальних 

педагогів. 

 Таким чином, задля забезпечення педагогічного впливу на позитивну 

динаміку процесу формування у майбутніх фахівців правової компетентності 

як важливої особистісно-професійної якості, доцільно запроваджувати 

найбільш доцільні педагогічні технології. Досвід застосування саме 

особистісно орієнтовних з них засвідчує порівняльну їх ефективність. 

Перспективи подальшого наукового пошуку ми пов’язуємо з поглибленим 

вивченням дидактико-виховної потужності саме таких педагогічних 

технологій, які мають на меті забезпечення диференційованого підходу до 

майбутніх соціальних педагогів задля збагачення їх правової компетентності. 
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Ковач В.І31 
Арт-терапія у процесі соціально-психологічної реабілітації 

людей з обмеженими фізичними можливостями. 

 

Анотація. Соціально-психологічна реабілітація інвалідів-спинальників є актуальною 

та малодослідженою проблемою сьогодення. Ми вважаємо, що використання арт-

терапевтичних технологій, спрямованих на підвищення самооцінки, визначення цілей та 

актуалізацію ресурсів для їх досягнення, усвідомлення бар`єрів спілкування, 

самоусвідомлення через реакції тіла на подразник, покращення емоціного стану, розвитку 

невербальної комунікації, розширення експресивного репетруару необхідна для роботи з 

людьми із обмеженими фізичними можливостями для успішної соціально-психологічної 

реабілітації.  

Для досягнення позитивних результатів у соціально-психологічній реабілітації людей з 

обмеженими фізичними можливостями нами був застосований метод тренінгу у рамках арт-

терапевтичного підходу. Перевагами саме цього методу є те, що можна досягнути 

психологічних змін, обходячи захисні механізми.  

 Ключові слова: соціально-психологічна реабілітація, арт-терапевтичні технології, 

обмежені фізичні можливості. 

 

Аннотация.  Проведение исследовательской работы с аспекта социально-

психологической реабилитации инвалидов-спинальников оказалась необходимой, поскольку 

она не изучена на сегодняшний день. Мы считаем, что применение арт-терапевтических 

технологий, направленных на повышение самооценки, определение целей, определение и 

актуализацию ресурсов для их достижения, самоосознание через реакции тела  на 

раздражитель, улучшение эмоционального состояния, развитие невербальной 

коммуникации, расширение экспрессивного  репертуара необходима для успешной 

социально-психологической реабилитации.  

Для достижения позитивных результатов нами был применён метод тренинга в 

рамках арт-терапевтического подхода. Преимущества этого метода в том, что 

психологические изменения достигаются, обходя защитные механизмы, а также через 

изменения   физического, двигательного аспекта.   

Ключевые слова: социально-психологическая реабилитация, арт-терапевтические 

технологии, ограниченные физические возможности 

Summary. The research in assist of social-psyhological rehabilitation of people with 

limited physical possibilities is nesessorry for today. Art-therapeutic technologies assist on self-

appresiate, self-consciousness throw the reaction of body on  irrient, on development of unverball 

communication, widening of  expressive repertoire is necessary in social-psyhological 

rehabilitation.. 
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Thats confirm the nesessorrity of art-therapeutic technologies in social-psyhological 

rehabilitation of people with limited physical possibilities.  

 Key words: art-therapeutic technologies, social-psyhological rehabilitation, limited 

physical possibilities 

 

Актуальність теми. Соціально-психологічна реабілітація інвалідів-

спинальників являється актуальною проблемою сьогодення. Арт-терапія, 

спрямована на підвищення самооцінки, визначення цілей та актуалізацію 

ресурсів для їх досягнення, усвідомлення бар`єрів спілкування, покращення 

емоціного стану, розвитку невербальної комунікації, необхідна для роботи з 

людьми із обмеженими фізичними можливостями для успішної соціально-

психологічної реабілітації, допомогти побачити проблеми та виробити бажання 

і навик справлятись з ними.  

Арт-терапія сприяє зміні психологічного стану через зміни на тілесному 

рівні, а також дає можливість обходити захисні механізми. Застосовуючи 

методи тілесно-орієнтованої психотерапії, відбувався одночасний вплив як на  

фізичну так і на психологічну реабілітацію. А це є важливим аспектом при 

роботі із категорією людей інвалідів-спинальників. На фізичному рівні постає 

потреба у розширенні експресивно-рухового потенціалу (оскільки частина тіла 

взагалі не функціонує, то загострюється потреба вивільнення заблокованих 

частини тіла, які блокують психологічний аспект). Це сприяє вдосконаленню 

проявів невербальної комунікації особистості. Зміни на тілесному рівні 

сприяють психологічним змінам: емоційному розкріпаченню, прийняттю себе, 

прийняттю інших, зміні емоційного фону, що призводить до соціально-

психологічної реабілітації. 

У процесі реабілітації людей з інвалідністю акцент робиться на фізичну 

та соціальну реабілітацію, а психологічна сторона залишається поза увагою. 

Роботу з даною категорією людей проводили Грёнлюнд Э. та Оганесян Н.Ю., 

які описали результати у книзі Танцевальная терапия. Теория, методика, 

практика. Однак досліджень в цій сфері настільки мало, що психологічний 

аспект інвалідів-спинальників вважається недослідженим.   

При дослідженні аспекту соціально-психологічної адаптації людей з 

обмеженими фізичними можливостями нами були поставлені наступні 

завдання: 

1. Провести теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної 

адаптації  

            2. З`ясувати особливості соціально-психологічної дезадаптації людей-

травматиків з обмеженими фізичними можливостями 

3. Проаналізувати вплив арт-терапії на процес соціально-психологічної 

адаптації 

4. Розробити програму арт-терапевтичного тренінгу для соціально-

психологічної реабілітації людей-травматиків з обмеженими фізичними 

можливостями 

Гіпотеза. Ми вважаємо, що  арт-терапія, спрямована на підвищення 

самооцінки, усвідомлення бар`єрів спілкування, самоусвідомлення через 
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реакції тіла на подразник, покращення емоціного стану, розвитку невербальної 

комунікації, розширення експресивного репетруару необхідна для роботи з 

людьми із обмеженими фізичними можливостями для успішної соціально-

психологічної реабілітації. 

Людина розвивається у взаємодії з навколишнім середовищем, проте 

життя її є індивідуальним надбанням, а процес розвитку особистості завжди є 

глибоко неповторним явищем. Її соціально-психологічні індивідуальні 

властивості виявляються в якостях темпераменту, специфіці інтересів, 

комунікативних якостях, інтелекту, потреб, здібностей. 

Соціально-психологічна природа особистості реалізується та здійснюється 

у спілкуванні та взаємодії, відтворюючи реалії соціального буття. У цілісній 

картині якостей особистості найбільш значущими є  комунікативні властивості 

та вміння, адже особисте життя та особистісний розвиток людини є 

всеохоплюючою комунікацією (йдеться про спілкування у широкому 

розумінні). 

Комунікація (лат.communico – спілкуюсь із кимось) – спектр зв`язків та 

взаємодій, що передбачають безпосередні чи опосередковані контакти, 

реалізацію соціальних відносин, регуляцію соціального процесу, ціннісне 

ставлення до нього, обмін інформацією, співпереживання, взаєморозуміння, 

сприймання, відтворення, вплив групи на людину чи однієї людини на іншу. 

Існує декілька знакових систем, які використовуються в комунікативному 

процесі. Розрізняють вербальну та невербальну комунікацію, які 

використовують різні знакові системи. 

Одним із аспектів діагностики соціально-психологічної адаптації є стан 

невербальних засобів комунікації. Вони включають в себе наступні  знакові 

системи: оптико-кінетичну, пара- та екстралінгвістичну, організація простору 

та часу комунікативного процесу, візуальний контакт. Сукупність цих засобів 

виконує наступні завдання: доповнення мовлення, заміщення мовлення, 

репрезентація емоційних станів партнера по комунікативному процесі. 

Соціально-психологічна адаптація – процес набуття людьми певного 

соціально-психологічного статусу, оволодіння тими чи іншими соціально-

психологічними рольовими функціями. У процесі соціально-психологічної 

адаптації людина прагне досягнути гармонії між внутрішніми та зовнішніми 

умовами життя та діяльності. По мірі її здобуття підвищується адаптованість 

особистості. При повній адаптованості досягається адекватність психічної 

діяльності людини заданим умовам середовища та її діяльність в тих чи інших 

умовах (6, С.9) 

Основними критеріями, за якими визначалась соціально-психологічна 

адаптація, є: 

- прийняття себе\неприйняття себе; 

- прийняття інших\неприйняття інших; 

- емоційний комфорт\емоційний дискомфорт; 

- внутрішній контроль\зовнішній контроль; 

- домінування\підпорядкування; 

- ескапізм (відхід від проблеми) (7, С.457). 
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Параметрами критерію прийняття себе: сприймання відношення 

оточуючих людей (позитивне\негативне); прийняття своєї зовнішності, 

оцінювання (позитивно\негаттивно); оцінка себе як цікавої, розумної, толкової 

особистості, приємної у спілкуванні; розуміння своєї неповторності, як 

зовнішньої так і внутрішньої; рівень задоволеності собою; відчуває, що 

дорослішає, розвивається; змінюється сам та відношення до світу; наскільки 

добре себе розуміє. 

Параметри критерію прийняття інших: відношення до людей 

(позитивне\негативне); ступінь відкритості вираження емоцій, почуттів; 

толерантність та прийняття кожного таким, яким він є; комунікабельність, 

відкритість; наскільки легко сходитись із людьми; адекватність сприйняття 

речей віковим нормам. 

Параметри критерію емоційного комфорту: розуміння, прийняття та довіра 

своїм почуттям; оптимізм; нонконформізм; урівноваженість; низький рівень 

тривожності. 

Параметри критерію внутрішнього контролю:  вимогливість до себе; 

самоконтроль; відповідальність; наполегливість; сумлінність при виконанні 

значимого завдання;  ініціативність, енергійність, дільнісність; домінування 

розуму над почуттями; впевненість у власних силах. 

Параметри критерію домінування\підпорядкування: наявність та  

застосування впливовості на інших; відчуття переваги над іншими; значимість 

успіху, похвали; конформність. 

Ескапізм: мрійливість; «застрявання» на переживанні образ, пошуку 

способів помсти; уникнення проблем та роздумів над ними; невпевненість у 

собі, своїх вчинках. 

Проблема соціально-психологічної адаптації інвалідів-спинальників мало 

досліджена. Цей аспект важливий, адже реабілітація – багатогранний процес, 

який повинен включати в себе як фізичну, соціальну, так і психологічну 

допомогу. На сьогоднішній день акцент робиться саме на фізичну та соціальну 

реабілітацію. Психологічний аспект торкається тільки опосередковано, йому не 

надається особливого значення. А саме від самомобілізації людини, яка 

пережила травму, від її рівня домагань, життєвої орієнтації, емоційного стану 

залежить перебіг процесу реабілітації. Психологічна допомога повинна 

надаватись як одразу після травми, так і на протязі реабілітаційного процесу. 

За результатами спостереження стала зрозумілою необхідність у 

проведенні тренінгу з метою вивільнення агресії, знаходженні ресурсу, 

психологічному розкріпаченню (адже на рівні невербальної комунікації була 

виявлена замкненість, скованість, надання переваги закритим позам). 

Психологічна допомога особливо необхідна даній категорії людей. Оскільки 

процес реабілітації довготривалий ( часові рамки індивідуальні в кожному 

конкретному випадку, але в середньому він може тривати від трьох до п`яти 

років, в деяких випадках і довше), то на певному етапі настає психологічне 

виснаження, яке супроводжується занепадом сил, песимістичним 

налаштуванням, в такі моменти особливого значення набуває робота над 

пошуком ресурсу, емоційним збагаченням, пошуку способів самоактуалізації. 
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Будь-який спинальник намагається стати повноцінним та корисним 

членом суспільства, бувати серед людей. Люди з обмеженими фізичними 

можливостями та медики, які розуміють колосальне значення повернення 

людей до нормального та корисного для суспільства життя, повністю згідні з 

цією позицією.  

І тут багато чого залежить від самої людини. 

Щоб досягнути соціальну та психологічну реабілітацію спинальник в 

першу чергу сам повинен палко бажати цього, проявити волю та 

наполегливість, високі особистісні якості та мотиви. Йому доведеться 

перебороти комплекс неповноцінності та природну сором`язливість, запастись 

терпінням, інакше нервова система не витримає навантаження (9, С. 53).  

«До того, що маєш постійно, мимоволі звикаєш, припиняєш замічати 

красу, не відчуваєш радості володіння. Звикаєшся з тим, що в тебе є сім`я, 

дружина, діти, що є робота та можливість навчатись, рідко захоплюєшся 

красою та гармонією природи, всього живого світу. Починаєш цінувати це все 

тоді, коли втрачаеш. 

Неможливість пересуватись і, як наслідок цього, свободи заново відкрили 

для мене світ руху» пише у своїй книзі Фертман Б. (9, С. 47) 

При проведенні діагностики соціально-психологічної адаптації та 

ефективності реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями нами 

було застосовано наступні методи: спостереження, тестування, 

напівструктуроване інтерв`ю, метод тренінгу. Порядок їх використання 

ретельно продуманий, доцільність кожного  наступного методу визначалась 

результатами попереднього.  

В результаті діагностики стала очевидною важливість проведення 

психотерапевтичної роботи, спрямованої на соціально-психологічну 

реабілітацію людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Доля людини, яка пережила травму, внаслідок якої стала інвалідом, у 

значній мірі залежить від рівня розвитку внутрішнього контролю. У людей із 

вимогливим ставленням до себе, розвинутим самоконтролем, відповідальністю, 

наполегливістю, сумлінністю при виконанні значимого завдання, 

ініціативністю, енергійністю, діяльністю, домінуванням розуму над почуттями, 

впевненістю у власних силах травма актуалізує ці характеристики. Вони 

являються основною рушійною силою для виздоровлення. Людина з зовнішнім 

локусом контролю більш схильна до знесилення, психологічного виснаження, 

депресії, відчаю. 

Труднощі при невербальному вираженні емоційного стану. Легко йдуть на 

вербальний контакт, при цьому віддають перевагу закритим позам, уникають 

зорового контакту, обмежений та скований  руховий репертуар, обмежений 

інтонаційний діапазон. Опір викликали вправи, спрямовані на визначення та 

розширення експресивного репертуару.  

Проблема підвищеної агресивності в частини учасників групи відмічена в 

ході спостереження, бесіди. Вона ж заторкується самими учасниками групи, які 

відкрито говорять про наявність цього стану і бажання його змінити.  

Ще одним особливим станом, притаманним людям з обмеженими 
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фізичними можливостями є відчай. У процес фізичної реабілітації вкладається 

багато зусиль, часу, а результати проявляються дуже повільно. Тому 

необхідною є постійна робота над психологічною підтримкою та робота над 

пошуком та аактуалізацією ресурсів. 

У процесі роботи один із учасників вніс пропозицію більше розмовляти, 

дати можливість виговоритись. Ця пропозиція була врахована і після кожного 

заняття останнє обговорення тривало найдовше, щоб кожен із учасників мав 

можливість проговорити все, що вважає за необхідне проговорити. 

Друге заняття було проведене з метою звільнення емоційної напруги, 

вивільнення негативних емоцій, розвитку навику емпатії, прийняття іншого, 

навик чіткості передачі власного емоційного стану, прийняття іншого. Вплив 

кожної з вправ, їх результативність обговорювались по закінченню їх 

виконання. 

В ході проведення третього заняття основний акцент робився на розвиток 

індивідуального способу самовираження, концентрації уваги на ситуації «тут і 

зараз»,  розвиток експресивного репертуару, звільнення від м`язових зажимів, 

чіткості розуміння та передачі власного емоційного стану, розуміння та 

прийняття емоційного стану партнера, творчого підходу до виконання 

завдання. 

Наступне, четверте, заняття було спрямоване на розвиток усвідомлення та 

розширення власного експресивного репертуару, усвідомлення пригнічених 

почуттів та відношень, дослідження особистого простору та міжособистісних 

дистанцій. Після проведення завдань під час обговорення та обміну 

враженнями учасники групи говорили про зацікавленість у розвитку навиків, 

набутих на даному тренінгу. Для них стало важливим оволодіння 

різноманітністю експресивних рухів для вираження емоційного стану, 

розширення невербального репертуару при спілкуванні,  

Метою п`ятого заняття, стало знаходження ресурсу. Ця проблема відіграє 

дуже важливу роль у реабілітаційному процесі людей-травматиків з 

обмеженими фізичними можливостями.  Оскільки успішність цього процесу 

залежить від психологічного налаштування самої людини. Процес реабілітації 

довготривалий ( в середньому займає 3-5 років, а може тривати і довше). Тому 

на певному його етапі має місце психологічне виснаження, знесилення.  

Останнє, шосте заняття було проведене з метою замірювання соціально-

психологічної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Воно було побудовано таким чином, щоб можна було прослідкувати зміни, які 

відбулись з першого заняття. Це було досягнуто наступним чином – структура 

останнього  тренінгового заняття повторювала перше, діагностичне заняття. 

Завдяки цьому стали очевидними зміни, отримані за допомогою тренінгу: 

експресивний репертуар учасників групової роботи став значно ширшим; 

способи самовираження через невербальні прояви урізноманітнились, стали 

цікавими, неординарними; розширились способи самовираження, що говорить 

про психологічне розкріпачення учасників групи, впевненість у собі, розумінні 

своєї оригінальності та неповторності, прийняття інших з їх особистісними 

особливостями; розвинутий навик слухання та концентрації на власному тілі 
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(що має важливе значення і у процесі фізічної реабілітації); відреагуванню 

негативних емоцій, що сприяло налагодженню емоційного комфорту; 

розвинути чутливість до різних проявів особистості іншої людини; досягнути 

безоціночного ставлення до проявів особистості іншої людини. 

Враховуючи результати, які були отримані у процесі дослідження, ми 

визначили специфіку арт-терапевтичної роботи з людьми-травматиками із 

обмеженими фізичними можливостями. 

          В залежності від того, скільки часу пройшло після травми фізичні 

можливості участі в тренінговій роботі різні. До роботи в одній групі потрібно 

залучати людей, у яких термін реабілітації приблизно одинаковий при  схожих 

фізичних обмеженнях.  

 При наборі групи необхідно дотримуватись правила добровільності 

участі.  

Дуже важливим є врахування денного фізичного навантаження учасників 

групи.  У випадку, якщо учасники групи перевтомлені, доцільно перенести 

заняття, що буде сприяти підвищенню його ефективності. 

Арт-терапевтичні тренінги необхідно включати в програму реабілітації. 

Заняття проводити один раз в тиждень. Бажано в той день, коли надається 

мінімальне фізичне навантаження, тобто в один із вихідних днів. 

У програму необхідно включати : 

- вправи на регуляцію дихання, роботу над його регуляцією; 

- вправи на візуалізацію частин тіла, які не функціонують, концентрація на 

них сприяє швидшому та ефективнішому процесу фізичної реабілітації. Тому їх 

необхідно включати в кожне заняття, однак  тривалість проведення повинна 

контролюватись кожним із учасників групи індивідуально (дотримання 

правила відповідальності), адже у кожного із членів групи допустима 

інтенсивність фізичного навантаження різна; 

- роботу на пошук ресурсу (через малюнок, ліплення з пластиліну, письмо, 

візуалізацію тощо). Проблема наявності ресурсу дуже актуальна та має значний 

вплив на психологічне налаштування людини на оздоровлення; 

- робота з голосом для покращення роботи дихання, вивільнення 

негативної енергії,  визначення та врегулювання способу заявлення про себе в 

соціумі. 

Для досягнення позитивних результатів у соціально-психологічній 

реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями нами був 

застосований метод тренінгу у рамках арт-терапевтичного підходу. Перевагами 

саме цього методу є те, що можна досягнути психологічних змін через зміни у 

фізичному руховому аспекті, а також можливість обходити захисні механізми.  

Серед різних методів психокорекції невербальний, арт-терапевтичний 

підхід приваблює своєю можливістю безпосередньої комунікації із 

підсвідомим. 

Отже, опираючись на результати дослідження, потрібно відмітити 

необхідність включення арт-терапевтичних технологій у процес соціально-

психологічної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями.  
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УДК 159.9             

Мова Л.В.32 
Техніки імпровізації як можливість розвитку особистості  

 

Анотація. Стаття дозволяє визначити роль технік танцювальної імпровізації у 

формуванні свідомої спонтанності як невід`ємної складової розвитку гармонійної 

особистості. Доведено доцільність використання технік імпровізації для усвідомлення 

власних стереотипів, самоприйняття, розширення життєвого простору, відкриття ресурсних 

станів і формування творчого потенціалу особистості. 

Ключові слова:  Я-концепція, імпровізація, розвиток особистості. 

Аннотация. Определяется роль танцевальной импровизации в формировании 

сознательной спонтанности как неотъемлемой составляющей развития гармоничной 

личности. Доказано целесообразность использования техник импровизации для осознания 

собственных стереотипов, самопринятия и расширения жизненного пространства, открытия 

ресурсных состояний и формирования творческого потенциала личности.  

Ключевые слова: Я-концепция, импровизация, развитие личности. 

Summary. The role of dancing improvisation in formation of conscious spontaneity as an 

integral component of development of the harmonious person is determined in the article. 

Expediency of use of improvisation techniques for comprehension of self stereotypes, self-

acceptance and expansion of vital space, opening of resource conditions and formation of creative 

potential of the person is proved.  

Keywords: self-concept, improvisation, development of the person. 
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Розвиток будь-якого суспільства неможливий без систематичної, 

спрямованої роботи з формування й становлення особистості, яку 

характеризують активне й відповідальне ставлення до життя. Формування 

особистості відбувається через самоствердження індивіда завдяки власній 

активності у процесі самореалізації та через занурення в соціальний контекст. 

Суспільно важливим стає формування ставлення до людини як до найвищої 

цінності, орієнтація на особистісну спрямованість, створення умов, що 

забезпечують входження у соціум, усвідомлення принципів і цінностей 

суспільного життя (І.Д.Бех, Н.І.Ганнусенко, К.І. Чорна).  

Оскільки соціальна реальність вимагає від людини жити в суспільстві за 

певними правилами й соціальними нормами даної спільноти, з’являється 

небезпечна можливість провести власне життя за стереотипами, що пропонує 

соціум. Тому, на наш погляд, важливим для сучасного суспільства є пошук 

нових ефективних підходів та можливостей до формування і розвитку 

гармонійної особистості, яка б залишалася вільною в структурі соціуму і, 

водночас була максимально творчою, формуючи певну структуру. Саме тому, 

метою даної статті є визначення ролі використання технік танцювальної 

імпровізації у формуванні свідомої спонтанності як невід`ємної складової 

розвитку гармонійної особистості. 

В ієрархії механізмів гармонійного розвитку особистості механізм 

самосвідомості є провідним і його методичне впорядкування є важливим для 

повноцінного розвитку особистості. Суб'єктивно для людини особистість 

виступає як її «Я», як образно-понятійна модель відношень до себе, що створює 

суб'єкт у процесі власного життя. Саме наявність даної моделі забезпечує 

єдність і тотожність сприйняття особистісних властивостей незалежно від 

ситуацій їхнього прояву, недискретне самовідчуття. Як відомо з існуючої 

науково-практичної літератури (І.О. Кон., К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Ас-

молов, Л.А. Коростылёва, О.П. Санникова,  М.В. Семиліт, Л.Г. Терлецька), 

ситуативно „Я” переживається й осмислюється як Я-образ, інтегрально – як Я-

концепція, яка, в свою чергу, є системою уявлень про себе, що вбирає, 

переробляючи і структуруючи, безліч окремих ситуативних Я-образів. 

Я-образ звичайно виникає як безпосередня оцінка й інтерпретація 

ситуації, яка відбувається «тут і тепер». Адже людина, що допустила помилку, 

не може сприймати себе в певний момент як успішну. І навпаки, орієнтація на 

себе як на невдалого буде явно неадекватна реальності тоді, коли досягнуто 

відповідних успіхів. 

Я-образи змінюються від однієї ситуації до іншої. Людина сприймає себе 

по-різному в компанії із друзями, на відповідальному банкеті, у хвилину 

професійного випробування. У кожній ситуації вона сприймає себе, 

інтерпретує й оцінює власну поведінку, насамперед з позицій осмислення того, 

що відбувається. Однак, щоб зробити таку оцінку, необхідно мати певну 

еталонну модель, на підставі якої стає можливим визначення характеру 

ситуативних змін. У кожному Я-образі є певний стабільний, перехідний із 

ситуації в ситуацію інваріант, завдяки якому людина зберігає свою наскрізну 

ідентичність, розглядає себе як визначеність, що характеризується відмінним 
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набором якостей. Роль цієї моделі виконує концепція, як відносно стійка 

система щодо впорядкованих знань і подань людини про саму себе. 

Як відомо, Я-образи й Я-концепція в цілому виконують у житті людини 

множинні функції: 

1. Забезпечують відчуття особистісної ідентичності незалежно від 

зовнішніх обставин, що змінюються. 

2. Поєднують результати безпосереднього світосприймання, 

трансформують і осмислюють їх не тільки з позицій сучасного моменту 

(знаходження «тут і тепер»), але й з погляду в минуле на більш інтегральні 

явища (позиції особистості серед інших людей, у системі соціальних відносин, 

місця ситуації в ситуації й в історії життя особистості). 

3. Дозволяють зберегти стабільність і індивідуальність поведінки 

незалежно від мінливих умов. 

4. Постачають систему безпосередньої саморегуляції зворотним зв'язком 

і оцінними критеріями. 

5. Дають можливість здійснювати експертизу стратегічного планування 

[1]. 

Існує певна категорія людей, що незалежно від ситуації успішності або 

невдачі, одразу міняють Я-образ, вносять зміни в Я-концепцію. Інші, незважа-

ючи на життєві обставини, що давно змінилися, і відношення до себе 

навколишніх, продовжують зберігати певний Я-образ, що не завжди є 

доцільним.  

Процесу особистісного пізнання та усвідомлення власних Я-образів 

активно сприяє участь людини в танцювальному імпровізаційному просторі  

(незалежно від того, вміє людина танцювати чи ні).  

Тіло людини створене для руху, що так само природно і необхідно для 

життя, як подих. Рух дає нам поштовх для виходу за межі повсякденного 

сприймання. Рух урівноважує, зціляє, пробуджує ресурсні сили організму, 

творче начало людини.  

Ми розглядаємо танець як рухи тіла, що індивідуальні для кожної 

людини. Вони характеризують її, підкреслюють індивідуальні риси. Рухи тіла 

з’єднують зовнішній світ людини з внутрішнім і служать містком між нею і її 

сутністю. Водночас, танець – це мистецтво, що стимулює життєві сили, 

відновлює енергію, пробуджує творчий початок і спроможність до імпровізації. 

З іншого боку, будь-яку діяльність людини можливо розглядати як танець або 

свого роду імпровізація. 

Стосовно поняття імпровізації в американській літературі частіше усього 

вживаються слова – миттєвість, чуйність, взаємодія, процес і дослідження. 

Імпровізацію називають “танцем у відповідній дійсності”, “спонтанною 

хореографією”.  

В танцювальній імпровізації, історія розвитку якої почалася у першій 

половині ХХ століття, бачили, в першу чергу, творче вираження. З 

навчальними цілями студенти отримували завдання зобразити в танці якийсь 

образ чи будь-які якості руху, простору, часу, динаміку чи вид руху (оберти, 

падіння). Такий метод навчання дозволяв одержати особистий досвід творчості 
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на відміну від рутинної імітації. У танцювальній терапії імпровізація 

використовується як метод особистого і хореографічного дослідження. Проте, 

для танцювальної терапії важливішим за все є дослідження вираження 

психологічних станів через рух. Терапевт може рухатися відповідно рухам 

клієнта або вести клієнта по “вільних асоціаціях” внутрішнього досвіду, що 

виражається в русі. В будь-якому випадку, імпровізація дозволяє зберегти 

індивідуальність і вступити у взаємодію [2].  

З часом танцювальна психотерапевтична діяльність розвивалась та 

еволюціонувала в різні стилі і підходи. Почуття ритму, наприклад, 

використовують як важливий компонент для корекції уваги і координованості 

роботи різних частин тіла. Ритміка широко використовується при лікуванні 

рухових і мовних розладів (тиків, заїкуватості, порушення координації, 

розгальмуванню моторних стереотипів), при корекції недостатності 

психомоторики, почуття ритму, тахілалії, мовного і фізіологічного подиху. 

Теорія танцювально-рухової терапії (М. Бебік, А.І. Бірюкова, А. Старк, Т. 

Шкурко, L. Espenak,  R. Laban, E. Rosen) дозволяє зрозуміти, що таке «звичний 

рух» і яким чином він пов’язаний з невирішеними у минулому конфліктами. 

Коли людина «застряє» на певних рухових патернах, повторюючи ті ж самі 

рухи знову і знову, це перешкоджає його експериментам з новими рухами та 

обмежує можливості. Танцювальна імпровізація передбачає експеримент з 

рухами, що мають незвичний і несвідомий характер. Тому результати є не 

запланованими й непередбаченими, і з’являється можливість для звільнення від 

жорстких систем значень і звичних моделей поведінки. 

Під час роботи, категорії руху можуть виступати як метафори основних 

життєвих тем особистості. 

У процесі танцю свідомість, що виражає себе, виносить на поверхню, 

робить явним якість і специфіку конфліктів особистості, її характерологічні 

особливості. А різні категорії руху – простір, час, вага, плин – стають 

метафорами основних життєвих тем особистості. 

Простір. Робота з особистісним простором дозволяє людині відповісти на 

питання, як багато місця я дозволяю собі займати у власному житті; у 

присутності інших людей; в різних життєвих ситуаціях?; наскільки відчуваю 

“особистісний” простір?; як сприймаю простір інших людей?; які зони 

простору власне освоєні і використовуються, а які – ні? 

Ритм. Робота з ритмом показує, який ритм більш органічний для людини? 

При якому ритмі – швидкому чи повільному – вона почуває себе більш 

упевненою, більш усвідомленою, більш зляканою? Чи може використовувати у 

своєму житті розмаїття ритмів? Якщо «ні», то що заважає? Як досягти нового 

рівня усвідомлення та використання ритмів життя? 

Вага. Наскільки людина відчуває власну вагу? Опір, підтримка, зв’язок із 

землею – що це для неї? Чи може довірити свою вагу, своє тіло в його взаємодії 

з гравітацією іншим людям і наскільки? Як розподіляє вагу тіла під час 

переміщення у просторі, змінюючи ярусність? 

Плин. Плин є дуже важливою характеристикою руху взагалі: наскільки 

спрямовані рухи? Наскільки людина може “тримати” мету, визначений ритм чи 
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стиль руху? Як часто і які частини тіла “випадають” зі спрямованого руху? Як 

багато неусвідомленого хаосу в тілі? Що є центром руху? 

Танцювально-руховий напрямок практичної психології, що широко 

використовує у своїй роботі техніки імпровізації, дозволяє вивільнити 

пригнічений соціокультурними стереотипами пласт несвідомих переживань у 

вигляді метафори – оформленого жесту, рухів. Вільне самовираження в 

психологічно безпечних обставинах розкріпачує духовні сили людини і 

спрямовує їх у продуктивно-творче русло, в бік більшої зрілості, 

компетентності, свідомої саморегуляції і пристосованості, сприяє гармонізації 

внутрішнього світу особистості, а також її взаємин зі світом.  

Наприклад, плавний рух являє собою несвідому проекцію актуалізованих 

афективних фрагментів пам’яті. Імпульсивний рух виникає як потреба в 

відреагуванні репродуктивних ефектів невротичного змісту та допомагає зняти 

специфічні м’язові напруги, які виконують роль захисних механізмів. Здатність 

до асоціативного спонтанного природного руху чи танцю відображає 

продуктивний стан психіки людини. Тому, можемо сказати, що існує прямий 

зв’язок між вільним спонтанним руховим асоціюванням та здатністю до 

психічного розвитку. 

За результатами нашої роботи, можемо стверджувати, що імпровізація 

як метод відіграє важливу роль в гармонійному розвитку особистості. 

Імпровізація має етапний характер.  

Перший етап – формування первісного несвідомого руху, який 

характеризує висока відвертість, правдивість, спонтанність почуттів; при цьому 

може не бути рухової форми. При повторі однієї і тієї ж музики несвідома 

рухова відповідь може бути виражена в абсолютно іншій моторній формі. Рухи 

на цьому етапі, як правило, спонтанні, хаотичні. Тому що несвідома рухова 

відповідь є результатом спонтанного емоційного відгуку, який, в свою чергу, 

має основою музичний твір або роботу від внутрішнього імпульсу. На цьому 

етапі у учасників виникає можливість позбутися невротичної ситуації, 

відреагувати сублімовані неприємні переживання, що, як правило, пов’язані з 

неприємними спогадами чи психотравмуючою ситуацією, без її вербалізації. 

Несвідомий руховий відгук відбиває найбільш актуальні проблеми особистості, 

але не запам’ятовується. Це є показником  відсутності конкретного осмислення 

даного процесу. 

З другого боку, виразні рухи – одна з складових естетичного та творчого 

розвитку особистості. Їхнє формування досягається за допомогою емоційно-

рухової єдності. Робота з виразним рухом може розглядатися як творчий та 

психолого-педагогічний процес. У той же час, за нашими даними, виразні рухи 

та емоційна експресія у танці можуть бути використані як психотерапевтичні 

фактори емоційних систем правої півкулі. Танець дозволяє реалізувати 

невідреаговані емоції та сублімовані неприємні переживання.  

 На другому етапі відбувається формування емоційного рухового образу, 

і на фоні активації емоціогенних систем мозку здійснюється творча обробка 

спонтанного рухового матеріалу. У результаті цього виникає емоційний 

руховий образ, який є вираженням психомоторної єдності та основою творчого 
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розвитку особистості. Також відбувається формування рухової абетки та 

виразної рухової мови. На цьому етапі проходить запам’ятовування вдало 

знайдених форм. На початку емоційні рухові образи створюються та багато в 

чому залежать від музичного твору, вони є виразом конкретних музичних 

переживань в моторній формі. Надалі знайдені та вивчені моторні форми 

систематизуються на основі цілей та завдань робочого процесу. Базисом для 

створення рухової азбуки та виразної рухової мови служить спеціальна 

організація всього рухового апарату: достатньо тонко розвинуте кінестетичне 

почуття, здібність чітко локалізувати зони м’язової напруги – розслаблення, 

плавність їх непомітного взаємопереходу. 

На третьому етапі з’являється можливість працювати (рухатись) 

незалежно від наявності музичного супроводу та його характеру, створювати 

різні власні «композиції»-історії, що мають початок, продовження та певне 

завершення, вибудовувати контакти з оточуючими відповідно до внутрішніх 

відчуттів та потреб творчо і без обмежень, максимально використовуючи 

простір. Тобто на цьому етапі формується можливість імпровізувати вільно та 

свідомо. 

Висновки. Досвід нашої роботи дозволяє зробити висновок, що 

використання технік танцювальної імпровізації є доцільним у формуванні 

свідомої спонтанності як невід`ємної складової розвитку гармонійної 

особистості. Імпровізаційні техніки виступають ефективною можливістю 

формування і розвитку особистості, що вибудовує контакти з оточуючими 

відповідно до внутрішніх відчуттів та потреб, зберігає стабільність і 

індивідуальність поведінки незалежно від умов та стереотипів соціуму, 

залишаючись вільною та творчою, враховуючи і усвідомлюючи принципи й 

цінності суспільного життя. Використання саме імпровізаційних технік є 

адекватним у соціальній роботі з різними категоріями клієнтів. 
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УДК  159.9                                                                             

Никоненко Л. В.33 
Феномен професійного вигорання у діяльності працівників 

допомагаючих професій та стратегії його подолання.  

 

Анотація: В статті розкривається сутність феномену „професійне вигорання”, його 

характерні ознаки в різних сферах життєдіяльності людини (соматичне та психосоматичне 
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здоров'я, поведінкові прояви та когнітивно-емоційна сфера). Також приділено увагу огляду 

різноманітних чинників, що можуть позитивно або негативно впливати на психоемоційних 

стан фахівця під час виконання професійних обов’язків. Аналіз діяльності організації за 

наведеною в статті анкетою допоможе вчасно виявляти та коригувати можливі передумови 

професійного вигорання. 

Ключові слова: Професійне вигорання; допомагаючи професії; поведінкова, 

емоційна, когнітивна сфери особистості.  

Аннотация. В статье раскрывается сущность феномену «профессионального 

вигорания», его характерные особенности в разных сферах жизнедеятельности человека    

(соматическое и психосоматическое здоровье, поведенческие проявления и когнытивно-

эмоциональная сфера). Также рассмотрены различные факторы, которые могут позитивно 

либо негативно влиять на психоэмоциональное состояние профессионала во время 

исполнения профессиональных обязанностей. Анализ деятельности организации по анкете, 

предоставленной в статье, поможет вовремя выявлять и корегировать возникающие 

предпосылки профессионального выгорания. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, помогающие профессии, 

поведенческая, эмоциональная, когнитивная сферы личности. 

Summary.Phenomena of “professional burnout” is defined and explained in the article; its 

signs in various areas of life (somatic and psychological well-being, behavioral manifestations and 

cognitive-emotional sphere) are reviewed. Also attention is paid to the factors that positively or 

negatively may influence psycho-emotional state of a professional in his/her work. Conducting 

analyzes of an organization with questionnaire provided in the article will help discover and correct 

possible factors for professional burnout.  

Key words: Professional prevention; assisting professions; behavioral emotional cognitive 

spheres of life.  

 

Професійна діяльність спеціалістів в сфері „людини-людина” зазвичай 

пов’язана із відповідальністю за психологічний, соматичний, соціальний стан 

інших людей або певних груп населення. Емоційне навантаження, що виникає 

внаслідок надання допомоги може впливати на соматичне і психологічне 

здоров'я фахівця. Негативні психічні переживання по різному охоплюють різні 

грані трудового процесу – професійну діяльність та спілкування, особистість 

професіонала, впливають на професійний розвиток людини. Тому психологи, 

соціальні працівники, медики, вчителі, юристи, працівники пеніцитарних 

систем, священики та представники інших допомагаючих професій вважаються 

„групою ризику” і потребують специфічного менеджменту, спрямованого на 

профілактику негативного впливу професійної діяльності на особистість. 

Вперше цей феномен, що отримав назву „професійне вигорання”, описав 

американський психіатр Х. Дж. Фрейденбергер у 1974 г. Він вважав цей 

синдром особливим видом психологічного захисту, що супроводжується 

змінами у поведінковій, емоційній, когнітивній сферах особистості, що 

виникають внаслідок професійної діяльності. Притаманними ознаками 

професійного вигорання автор вважав розчарування, надмірну втомлюваність, 

поступово наростаюче бажання змінити сферу діяльності. [5] 

Подальші дослідження феномену професійного вигорання вітчизняних та 

зарубіжних вчених (Б. Пелман, Е. Хартман, К. Маслач, Н.В. Водоп’янова, Е.С. 

Старченкова, І.Г, Малкіна-Пих, Н.І. Івченко, В.В. Миколенко та інші) 

дозволили систематизувати ознаки та симптоми професійного вигорання 



 

 113 

спеціаліста. Нижче наведений їх узагальнюючий перелік. Більшість дослідників 

виділяє три сфери, що зазнають суттєвих змін: соматичне та психосоматичне 

здоров'я; поведінкові прояви та когнітивно-емоційна сфера особистості. 

Можуть спостерігатися такі соматичні та психосоматичні ознаки 

професійного вигорання: фізичне виснаження та підвищена втомлюваність; 

головні та спинні болі; розлади сну (безсоння або навпаки, підвищена потреба у 

сні); кишково-травневі розлади; зниження або підвищення тиску; загострення 

супутніх та хронічних захворювань; підвищена вразливість стосовно 

інфекційних захворювань; поява або загострення шкірних захворювань; 

порушення менструального циклу (для жінок) . [1, 2, 3] 

Про формування професійного вигорання у фахівця можуть свідчити такі 

поведінкові прояви: зростання вживання психоактивних речовин (алкоголь, 

тютюн, наркотики, кофеїн, тощо); зростання випадків вживання медичних 

препаратів (особливо, знеболюючих та  заспокійливих препаратів); проблеми у 

родинних та дружніх стосунках; ригідність, стереотипність при виконанні 

професійних обов’язків; самовпевненість та ігнорування власних помилок; 

бажання усамітнитись та не спілкуватися із колегами у позаробочий час; велика 

кількість „чорного” або „вісельницького" гумору; безініціативність у 

професійній діяльності; використання стереотипів при виконанні роботи, 

відсутність творчого підходу; велика кількість не доведених до кінця 

професійних справ; часті запізнення та прогули, або навпаки – проведення 

великої кількості часу на робочому місці у поза робочий час; бажання 

якнайшвидше закінчити спілкування із клієнтом, або навпаки затягування 

контакту, неможливість його завершити;  порушення харчової поведінки; 

відмова або втрата здатності задовольняти свої фізичні та емоційні потреби 

(відсутність відпусток та розваг, занедбання зовнішнім виглядом, станом 

здоров'я, тощо). [1, 3, 4, 5]. 

Зазнає змін і когнітивно-емоційна сфера фахівця. В залежності від 

особистісних характеристик можуть з'являтися один або декілька симптомів, 

наведених нижче: емоційна надчутливість; ідентифікація із пацієнтом; 

імпульсивність та нестриманість в проявах емоцій; дратівливість, схильність до 

прояві злості; емоційне оціпеніння, відсторонення від проблем клієнтів, колег 

та близького оточення; скорбота та печаль стосовно проблем пацієнта та своїх 

особистих життєвих ситуацій; песимізм та безнадія щодо можливості 

вирішення проблем клієнта та своїх власних; нудьга; цинізм; часто виникаюче 

почуття провини перед клієнтами; нездатність приймати рішення; депресія; 

неуважність, розсіяність; невпевненість у собі (як професіоналі та особистості); 

ігнорування власних професійних та особистісних досягнень.  [1, ст. 54-58.] 

Наведений вище перелік надає можливість усвідомити серйозність 

ситуації для людини, у якої сформувалося професійне вигорання. Організація, в 

якій декілька або більшість фахівців „вигоріли”, навряд чи зможе повноцінно 

функціонувати. Здавна відома істина, що попередити негативне явище набагато 

простіше, ніж ліквідувати його - цілком справедлива і для досліджуваної 

проблеми. Тому ми вважаємо необхідним розглянути чинники, які сприяють 

або попереджують виникнення професійного вигорання. Адже, коли фахівець 
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або менеджер допомагаючої служби має можливість завчасно коригувати 

негативні аспекти професійної діяльності, це сприяє продуктивній роботі 

особистості та організації в цілому. 

В дослідженні В.В. Миколенко, Н.І. Івченко вказуються такі чинники, що 

негативно впливають на психоемоційний стан працівників: недостатність 

супервізії, обмеженість ресурсів; недостатня професійна підготовка; брак 

практичного досвіду; неадекватність професійних очікувань (щодо результатів 

роботи, критеріїв успішності); особистісні якості та інші. [4, ст.75]  

Завдяки систематизації цих чинників, нестандартизованим інтерв’ю із 

консультантами „Національної Лінії Телефону Довіри з питань ВІЛ/СНІД” та 

по результатам групової роботи на тренінгу „Профілактика професійного 

вигорання в роботі соціального працівника” (м. Одеса, 2006 р.) ми визначили 

найбільш суттєві аспекти професійної діяльності, що сприяють або 

попереджують виникнення професійного вигорання у персоналу. Автором була 

сформована анкета, яку можна використовувати для дослідження роботи 

організації або самодіагностики спеціаліста допомогаючої професії. Вона 

надається нижче. 

 

Анкета по виявленню різноманітних аспектів професійної діяльності, що 

можуть впливати на психоемоційний стан працівників. 

Просимо Вас прийняти участь в анкетуванні, яке спрямоване на 

дослідженні діяльності Вашої організації, з метою поліпшення її 

функціонування та оптимізації емоційного стану працівників під час виконання 

професійних обов’язків. Інформація, яка буде отримана під час анкетування є 

конфедиційною і не підлягає розголосу. 

Нижче наведені фактори, що можуть впливати на Ваш психоемоційний 

стан під час виконання професійної діяльності. Визначіть, будь-ласка, ступінь 

та якість цього впливу у такий спосіб: 

- 3 бали – значний негативний вплив на психоемоційний стан; 

- 2 бали – помірний негативний вплив; 

- 1 бал – незначний негативний вплив; 

  0 – фактор ні негативно, ні позитивно не впливає на психоемоційний стан; 

 +1 бали – незначний позитивний вплив; 

+2 бали – помірний позитивний вплив; 

+3 бали – позитивний вплив; 

Якщо в переліку відсутній фактор, емоційно значущий для Вас особисто – 

допишіть його і оцініть у такий же спосіб, як і попередні. 

     -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

1. Недостатня кількість 

персоналу в вашій 

організації 

       1.Укомплектованість 

організації персоналом в 

повному обсязі 

2. Понадурочні, незручні 

години роботи 

       2. Зручний, збалансований 

графік 

3. Недостатньо організований 

робочий процес 

       3. Чітка організація робочого 

процесу 
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4. Низький статус професії        4. Високий статус професії 

5. Недостатня або невчасно 

виплачена заробітна платня 

       5. Адекватна заробітна 

платня 

6. Відсутність перспектив 

професійного росту 

       6. Перспектива професійного 

росту 

7. Зайві ритуали (наприклад, 

збори, ранкові лінійки, 

тощо) 

       7. Наявність ритуалів, що 

сприяють роботі 

8. Рутинна робота по 

оформленню документації 

       8. Оформленню 

документації, що сприяє 

структуруванню роботи 

9. Часті зміни в політиці 

керівництва, відсутність 

чітких перспектив 

       9. Продумана, стабільна 

політика керівництва, її 

прогнозованість 

10. Невизначеність 

професійних обов’язків 

       10. Чіткі посадові інструкції 

11. Неадекватно завищені 

вимоги до себе, як до 

професіонала 

       11. Адекватні вимоги до 

себе, як до професіонала 

12. Неможливість впливати 

на професійну діяльність 

організації 

       12. Можливість впливати на 

професійну діяльність 

організації 

13. Конфліктні стосунки з 

керівництвом 

       13. Безконфліктні стосунки з 

керівництвом 

14. Відсутність підтримки 

колег 

       14. Підтримка колег 

15. Кількісні 

перевантаження, часовий 

пресинг 

       15. Збалансовані професійні 

навантаження 

16. Відсутність 

різноманітності в 

професійній діяльності 

       16. Різноманітність в 

професійній діяльності 

17. Невлаштоване 

професійне спілкування 

       17. Позитивне професійне 

спілкування 

18. Неадекватний стиль 

керівництва (авторитарний,  

ліберальний) 

       18. Адекватний стиль 

керівництва організацією 

19. Конфліктні стосунки з 

колегами 

       19. Доброзичливі стосунки з 

колегами 

20. Неможливість довести 

роботу до завершення, 

побачити кінцевий результат 

       20. Можливість побачити 

результати своєї праці 

21. Спілкування з важкими 

клієнтами 

       21. Спілкування з емоційно 

приємними клієнтами 
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22. Недостатня професійна 

підготовка 

       22. Достатня професійна 

підготовка 

23. Професійна 

невідповідність посадовим 

інструкціям 

       23. Професійна відповідність 

посадовим інструкціям 

24. Надмірна професійна 

відповідальність за 

вирішення клієнтом своїх 

проблем 

       24. Розподіл відповідальності 

між клієнтом і 

консультантом за вирішення 

проблем клієнта 

25. Сильна ідентифікація з 

клієнтом 

       25. Врівноважені тенденції 

ідентифікації і 

розтотожнення з клієнтом 

26. Стрес, викликаний 

обставинами поза роботи 

(наприклад, родиною або 

іншими факторами)  

       26. Гармонійний 

психоемоційний фон в поза 

робочій сфері життя (родина, 

або інші фактори.) 

27. Супервізійний, 

консультативний супровід 

професійної діяльності 

       27. Відсутність супервізій-

ного, консультативний 

супроводу професійної 

діяльності 

Які побажання і потреби є у Вас стосовно роботи організації? _______________ 

Дякуємо! 

Менеджмент організації, що надає соціально-психологічні послуги, 

передбачає послідовне та планомірне спостереження за емоційним станом 

працівників та стратегію заходів задля оптимізації різноманітних аспектів 

професійної діяльності фахівців. Аналіз діяльності організації за наведеними в 

анкеті факторами допоможе вчасно виявляти та коригувати можливі негативні 

наслідки допомагаючих професій. 
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УДК 159.9+316                                                                           

Плетка О.Т.34 
Особливості дослідження процесів групової динаміки та 

соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі. 

 

Анотація.Стаття містить результати теоретичного та емпіричного дослідження 

процесів групової динаміки та соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі 

як малій групі. 

Ключові слова: мала група, педагогічний колектив, групова динаміка, соціально-

психологічний клімат. 

Аннотация.В статье предоставлены результаты теоретического и эмпирического 

исследования процессов групповой динамики и социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе как малой группе. 

 Ключевые слова: малая группа, педагогический коллектив, групповая динамика, 

социально-психологический климат. 

Summary. In article results of theoretical and empirical research of processes of group 

dynamicsand a social - psychological climate in pedagogical collective as are given to small group. 

  Key words: small group, pedagogical collective, group dynamics,a social - psychological 

climate. 

 

Актуальність дослідження. В усі часи школа була тим острівком, де 

людина здобувала знання про оточуючий світ, навчалася розуміти себе та 

інших. Ключовою постаттю завжди був вчитель. Вчитель як носій нових знань 

про світ, як взірець освіченості, інтелігентності та духовності приносив в світ 

учнів необмежений простір для самореалізації у цьому такому складному світі. 

На протязі 20 століття школа пережила багато трансформацій: від завдання 

ліквідації безграмотності до надання освітніх послуг. Постать вчителя 

змінювалась разом з політикою держави. Якщо на протязі минулого століття 

був Вчитель, то зараз це Професіонал. Зміна напряму сприймання вчителя як 

людини, що надає освітні послуги, змінила і само сприйняття. Зараз вчитель – 

це професіонал, який добре виконує свої обов’язки, навчає та, по можливості, 

корегує результати сімейного виховання у своїх  учнів. Постать вчителя стала 

менш скульптурною, більш звичайною, тобто суспільство «згадало», що 

вчитель теж людина і потребує задоволення своїх життєвих потреб, як і всі 

інші. З одного боку, відбувається нівеляція праці вчителя до рівня виконання 

своїх обов’язків, з іншого – вчитель відчуває себе відповідальним за якість 

своїх послуг. В цілому, важко собі уявити діяльність ненасичену особистісними 

проявами і, якщо особистість не проявляє себе в діяльності, то ця діяльність 

залишається на рівні формального, бездушного ремесла.  

Е.І.Рогов вважає що ступінь складності діяльності, її мобільність 
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впливають на розвиток особистості.  Кожна особистість в процесі діяльності 

змінюється під впливом професії. Тобто кожна професія відкладає відбиток на 

особистість свого носія [5]. Ще М.Я.Басов зазначав: “....коли ми говоримо про 

педагога, лікаря, маляра та інших, нам вони уявляються в вигляді різних 

професійних типів, кожний має своє обличчя, свої характерні риси, по яким ми 

пізнаємо їх у житті при перший зустрічі. Кожна професія має свій штамп.”  

Можливо тому для позначення процесу розвитку особистості у конкретній 

діяльності кажуть про “професіоналізацію”. Але професіоналізація можлива 

тоді, коли діяльність має цілісний характер. Наприклад: професія журналіста, 

юриста, вчителя. Ця тенденція уособлює універсальну цілісну людську 

діяльність [5].   

Зважаючи на складність навчального процесу, важливість даної 

діяльності для розвитку суспільства можна припустити, що колектив педагогів 

– це групове утворення, яке складається з лідерів (вчитель взагалі  не може 

бути не лідером), і має одну загальну мету – забезпечити високоякісну освіту 

для молоді. Складність даної неоднорідної групи в тому, що необхідно свої 

лідерські якості підпорядкувати до потреб освітнього загалу системи освіти 

держави. Групові процеси, що відбуваються у школах, серед викладачів, носять 

не тільки загальний характер, але і позначаються на якості послуг, на 

особистісних проявах вчителів та учнів. 

    Дослідження у педагогічних колективах традиційно здійснювалось крізь 

призму особистості вчителя ( Рогов Є.І., Гоноболін Ф.Н., Ярошенко А.А., 

Карікаш В.І., Кондратьєв М.Ю. та інш.) або крізь призму поняття трудовий 

колектив. Соціально-психологічні дослідження саме динамічних процесів у 

педагогічному колективі як малої групи не є виділеними в певну галузь, а 

результати цих досліджень не є систематизованими. Більшість складових 

динамічного процесу розвитку педагогічного колективу як малої групи  не 

стали предметом психологічного аналізу. Вченими психологами, педагогами 

добре розроблено поняття соціально-психологічний клімат у школі, але 

відсутні дослідження впливу динамічних процесів групоутворення на нього. 

Динамічні процеси, що відбуваються у школі, позначаються на якості надання 

освітніх послуг, на особистісних характеристиках педагогів та учнів, на ступені 

задоволеності своєю працею. Наскільки ці процеси є деструктивними або 

позитивними у формуванні соціально-психологічного клімату в школі, 

авторитету педагогічного  колективу серед батьків та учнів школи і 

передбачається дослідити. 

Об’єкт дослідження – групова динаміка у педагогічних колективах 

загальноосвітніх шкіл  

Предмет дослідження –  взаємозв’язок соціально-психологічного клімату  

школи та стану групових  процесів в педагогічному колективі 

Теоретичний аналіз проблеми. Група та групові процеси є предметом 

дослідження соціології, психології, педагогіки, але традиційно у кожної науки 

свій ракурс дослідження. У педагогіці група вивчається з точки зору впливу на 

неї з виховною або освітньою метою. Соціологія розглядає групу в контексті 
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функціонування її в системі соціального організму. Соціальна психологія 

досліджує процеси, що розвиваються  серед членів групи, та особливості 

взаємодії з іншими групами в системі суспільних відносин. 

На думку В.Г. Крисько, мала група – це невеликі по складу спільноти, члени 

яких об’єднані  єдиною метою своєї діяльності і знаходяться в безпосередньому 

особистому контакті, що є основою для виникнення групи як цілого [6;133].  

Орбан – Лембрик Л.Е., продовжуючи думку Крисько В.Г., визначає малу 

групу, як невелику за численністю спільність, в якій індивіди безпосередньо 

контактують між собою, об’єднані спільною метою та завданням, що є  

передумовою їх взаємодії, взаємовпливу, спільних норм, процесів та інтересів, 

міжособистісних відносин і тривалості їх існування [4; 289].  

Вітчизняний дослідник Циба В.Т. вважає, що мала група – це обмежена в 

розмірах спільнота контактуючих між собою людей, об’єднаних для реалізації 

групової (самостійної або в складі деякої соціальної структури) мети-потреби з 

дотриманням в своїй діяльності комплексу соціальних установ (формальних і 

неформальних моральних і правових норм) [9;208].  

Корнєв М.Н. та Коваленко А.Б., синтезуючи весь спектр існуючих понять 

малої групи, наголошують, що мала соціальна група це кількісно невелика 

група, де люди об’єднані спільною діяльністю, безпосередньо контактують 

один з одним, мають спільну мету та інтереси, які визначають певну 

організацію, тривалість існування та деяку однорідність поведінки її 

членів[1;149]. 

Москаленко В.В. наголошує, що мала група – це безпосереднє соціальне 

оточення індивіда, родовою ознакою є належність саме до груп соціальних, 

видовою – безпосередній стійкий особистісний контакт (спілкування, 

взаємодія) [3;536]. 

Отже, мала група є предметом соціально-психологічних досліджень як 

спільнота, що визначає соціальне існування індивіда у всій системі суспільства. 

За Олпортом Г. можна наголосити, що необхідність дослідження малих 

соціальних груп замовлення й пошуком відповіді на питання, як змінюється 

ефективність індивідуальної дії, що виконується людиною наодинці і за умов 

присутності інших людей.  

Мала соціальна група не може існувати статично. Процеси, що 

відбуваються мають динамічний характер.  

На сучасному етапі під груповою динамікою розуміється сукупність групових 

процесів, які відображають весь цикл життєдіяльності групи та її етапи: 

утворення, функціювання, розпад, а також прийоми та методи вивчення цих 

процесів в лабораторних умовах[1;161]. 

 Груповими процесами прийнято називати способи регуляції 

індивідуальної  поведінки, які забезпечують психологічні зміни у групі за час її 

існування. До них відносять: розвиток групи, нормоутворення, конформність, 

групову згуртованість, прийняття групового рішення, керівництво та лідерство 

тощо. Вивчення групових процесів педагогічного колективу як малої групи і є 

метою даного дослідження. 

 Професія вчителя є творчою. Без творчою наснаги не можливо донести до 
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учня той внутрішній потенціал, що несе в собі кожна теорія. Особистість 

вчителя безпосередньо впливає на ступінь засвоєння учнем навчального 

матеріалу, що залежить від форми його надання, привабливості особистості 

вчителя і настрою учня.  

  На думку Крупініна, творчий вчитель стає Особистістю для учня тільки 

тоді, коли він є спроможним підняти до свого творчого потенціалу кожного 

зацікавленого учня, коли сам будучи «Принцом» може творити з учнів таких 

самих «Принців», успішних, щасливих, творчих особистостей[2].  

Проблема формування самодостатньої компетентної особистості, 

спроможної високоякісно виконувати свої професійні обов’язки, гостро стоїть 

перед викладачами вищих навчальних закладів.   

Однак специфічні  зміни особистості відбуваються повсякчасно. Досить 

часто в сучасній школі спостерігаємо вчителів, які не спроможні бути 

професіоналами, але навіть і не хочуть змінювати себе.  Соціальними коренями 

даної проблеми, на наш погляд, є погіршення економічного стану населення на 

початку становлення незалежної України, коли різко впала престижність 

професії вчителя, роками не виплачувалась заробітна плата і  у педагогічні вузи 

вступали абітурієнти не за покликанням, а тому, що в інші вони за рівнем знань 

не змогли б вступити. До психологічних коренів професійної неспроможності 

можна віднести: нездатність змінюватись, вчитись, ригідність особистості, що 

зумовлено психологічною реакцією на перевтому, сильну нервову напругу, та 

інші стресозахисні реакції.  

Всі названі проблеми існують майже у кожного вчителя. Дослідженням 

професії вчителя займається багато вчених. Існуюче різномаїття поглядів на 

особистість вчителя зумовлене вектором досліджень. Так, педагогіка вивчає 

вчителя перш за все як високоморального носія знань, соціологія як елемент 

соціального організму суспільства, соціальна психологія з точки зору інтеграції 

та взаємовідносин суспільства (батьки, учні) та особистості вчителя.  

Педагогічний колектив як об’єкт дослідження майже не враховується 

через складність взаємовідносин, неможливість проведення лабораторних 

досліджень. Весь спектр дослідження педагогічних колективів зводиться до 

виявлення соціально-психологічного клімату у ньому або до визначення  його 

впливу  на учнівську групу чи вчителя як особистості. 

Дослідження взаємозв’язку соціально-психологічного клімату школи  та 

стану групових процесів у педагогічному колективі не вивчалось взагалі. Ми 

вважаємо, що процеси групової динаміки є не тільки актуальними для розвитку 

такого колективу як малої соціальної групи, але є і фактором сприятливого чи 

деструктивного впливу на соціально-психологічний клімат школи взагалі.  

На даний момент існує багато різноманітних методик вимірювання стану 

групових процесів у малих соціальних групах. Все різноманіття яких поділяють 

на психодіагностику:  

- особистісних потенцій малої групи; 

- мотиваційних потенцій групи; 
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- комунікативної компетенції;  

- групових та міжгрупових явищ;  

- перцептивних особливостей групи;  

- управлінських потенцій і стилів керівництва;  

- поведінки, що відхиляється; 

- групової діяльнісної ефективності.  

Для нашого дослідження вважаємо за необхідне застосування  такого 

діагностичного матеріалу для вивчення соціально-психологічного клімату та 

вимірювання інтегральних характеристик і рівня розвитку малих груп: 

                   Завдання         Методи дослідження 
виявити індекс групової згуртованості 

 

Методика Сішора 

висвітлити інтегральну самооцінку 

рівня розвитку групи як колективу 

Методика Л.Г.Почебут 

висвітлити стан соціально-

психологічного клімату в 

педагогічному колективі 

Методики Є Рогова, Б. Паригіна  

 

Результати емпіричного дослідження. У лютому –березні було проведене 

емпіричне дослідження щодо рівня розвитку педагогічного колективу як малої 

групи та соціально-психологічного клімату школи. Дослідження проводилось  

у Мелітопольській ЗОШ. Згуртованість – це інтегральна соціально-

психологічна характеристика педагогічного колектива, що проявляється у 

злагодженості функціонально-рольових очікувань, ціннісно-орієнтованій 

єдності, ідентифікації та адекватній відповідальності при успіхах та невдачах 

сумісної діяльності [7,c.211]. Методика Сішора [8] показала вище середнього 

рівень групової згуртованості (14,3). За даними інтегральної самооцінки рівня 

розвитку групи як колективу (Л. Почебут) [8] маємо такі результати: достатньо 

зрілим педагогічний колектив є у підготовленості до діяльності, 

організованості, активності, згуртованості, інтергративності, референтності; 

зрілою у направленості діяльності. Отримані дані свідчать про чітку 

організацію навчального процесу, об’єднанню вчителів задля мети діяльності.  

На думку Циба В.Т. в групі панує структурована колективна свідомість і 

колективний емоційний настрій, які становлять особливий психологічний стан, 

який називають соціально-психологічним кліматом групи [9,с.244].  У школі,  

як і інших великих колективах, соціально-психологічний клімат складається з 

мікроклімату у малих групах, що складають колектив. Наприклад, малими 

групами у школі виступають окремі класні колективи, педагогічний колектив, 

колектив батьків класу або загалом школи, колектив технічного персоналу, 

колектив столової та інші. Сукупність цих мікрокліматів і складають загальний 

соціально-психологічний клімат школи. Але метою даного дослідження є лише 

педагогічний колектив як мала група, тому вивчався соціально-психологічний 

клімат лише цієї групи.  
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 За даними методики Є Рогова, Б. Паригіна отримані наступні результати. 

Емоційний компонент складає 0,526, що визначається як позитивний, а от 

когнітивний (0,263) та поведінковий (0,210) компоненти як невизначені. 

Індекси групової оцінки щодо праці в цілому (0,816), санітарно-гігієнічних 

норм (0,394), відносин з керівником (0,710), можливість підвищення 

кваліфікації (0,737), різноманітність роботи (0,737), організація роботи (0,816) 

визнані задовільними. «Вузькими» місцями виступають матеріальна база (-

0,605) та заробітна плата (-0,631), які не можуть вирішиться у окремій школі, а 

залежать від фінансування освіти взагалі. При оцінці якостей керівника 

педагоги поставали середній бал – 3,7. Тобто, вони вважають, що керівник є 

досить професійним вчителем та директором, але турбота про людей не є 

основним критерієм діяльності. Вважаємо, що дані оцінки не можуть 

гарантувати об’єктивність оцінювання колективом керівника. 

 Загалом, проведене емпіричне дослідження свідчить про доброзичливу, 

організовану працю педагогічного колективу. Спостереження за колективом 

виявило відсутність конфронтації, продуктивне вирішення виникаючих 

конфліктів.   

Висновки. Дане емпіричне дослідження не претендує на узагальнений 

характер аналізу взаємозв’язку рівня розвитку колективу як групи та соціально-

психологічного клімату в школі. Вивчення цих процесів у окремій школі не є 

спроможним відповісти на поставлені питання, але результати дослідження 

можуть бути ланцюжком у розумінні процесів групової динаміки та їх 

взаємозв’язку  з соціально-психологічним кліматом даної школи. Автор вважає, 

що отримані дані бажано підтвердити іншими методиками, які б «зняли» з 

респондентів потребу давати бажані або очікувані відповіді. Професія вчителя 

накладає на особистість потребу постійного контролю за своєю діяльністю, 

поведінкою, думкою. Зняття цього контролю допоможе дослідити несвідомі 

процеси групової динаміки. До таких методів можна віднести техніки арт-

терапії, які разом з діагностичним носять і терапевтичний характер.  
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УДК 378: 364.62: 007                                                                

Повідайчик О.С.35 
Взаємозв’язок фахових і загальних дисциплін як важлива 
педагогічна умова формування інформаційної культури 

майбутніх соціальних працівників 

 

Анотація. У данній статті розглядаються питання формування інформаційної 

культури майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки. Особлива увага 

приділяється педагогічним умовам формування інформаційної культури майбутніх 

спеціалістів, зокрема, взаємозв’язку спеціальних (комп’ютерного циклу) та загальних 

дисциплін. Розкриті методичні аспекти організації та проектування загальних дисциплін з 

використанням інформаційних технологій.  

Ключові слова: соціальні працівники, інформаційна культура, інформаційні 

технології, педагогічні умови. 

Аннотация. Взаимосвязь специальных и общих дисциплин как важное 

педагогическое условие формирования информационной культуры будущих 

социальных работников. В данной статье рассматриваются вопросы формирования 

информационной культуры будущих социальных работников в процессе профессиональной 

подготовки. Особое внимание уделяется педагогическим условиям формирования 

информационной культуры будущих специалистов, в частности, взаимосвязи специальных 

(компьютерного цикла) и общих дисциплин. Раскрыты методические аспекты организации и 

проектирования общих дисциплин с использованием новых информационных технологий. 

Ключевые слова: социальные работники, информационная культура, 

информационные технологии, педагогические условия.  

Summary. Іnterconnection of special and general disciplines as an important 

pedagogic condition of formation of informational culture of future social work 

specialists.  The article considers the issues of formation of informational culture of social 

workers-to-be in the process of their professional training. Much attention is paid to pedagogical 

conditions of informational culture formation of future specialists, in particular, to the 

interconnection of special (computer circle) and general disciplines. Methodic aspects of 

organization and projection of general disciplines with making use of new informational 

technologies are considered.  

Key words: social workers, informational culture, informational technologies, pedagogical 

conditions. 

 

Розвиток і широке впровадження інформаційних технологій як загально 

цивілізаційний процес сучасності зумовили значні зміни в різноманітних 

сферах суспільного життя України. Однак реалізація досягнень науки і техніки 

приносить суспільству не тільки благо. Завдяки інформаційним технологіям 

людина значно збільшує обсяг інформації, що використовується, розвиває 

мислення, активізує пізнавальну діяльність. Але із розширенням меж свого 

сприйняття, пізнання людина стає залежною від інформаційних технологій. 

Можна назвати низку проблем, породжених стрімким розвитком комп’ютерів 

та телекомунікацій – пристрасть молоді до агресивних комп’ютерних ігор, 
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інтернет-залежність та ін. 

Отже, жити й успішно функціонувати в технологічно та інформаційно 

насиченому світі і не знати його – складно і небезпечно. Інформаційна культура 

(ІК) стає надзвичайно важливою характеристикою особистості, що передбачає 

наявність певних знань, умінь та навичок. Фундаментальними серед них є: з 

теоретико-світоглядної точки зору – знання та розуміння сутності феномена 

інформації, інформаційних явищ, закономірностей їх функціонування в 

соціумі, вплив на особистість і суспільство. З точки зору практичних навичок і 

вмінь – це здатність оперувати інформацією, яка представлена як на 

традиційних носіях, так і в електронній формі; вміння працювати з сучасною 

інформаційною технікою та технологіями, здійснювати на їх основі отримання, 

обробку, збереження та використання інформації.  

Результати аналізу наукових праць вчених Г. Вишинської, М. Жалдака, 

К. Коліна, В. Самохвалової, Ю. Триуса з проблеми формування інформаційної 

культури майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах дали можливість 

виділити такі шляхи формування ІК: 1) через спеціальну підготовку, основу 

якої складають дисципліни галузі інформатики; 2) шляхом вивчення дисциплін 

циклу інформатики (фахових), а також інших дисциплін гуманітарного чи 

природничого блоку (загальних).  

На сьогодні найпоширенішим шляхом формування інформаційної 

культури майбутніх фахівців є перший [1; 2; 3].  

Так, на провідну роль дисципліни “Основи інформатики та 

обчислювальної техніки” в процесі формування ІК майбутнього фахівця вказує 

Б. Гершунський. Він зазначає, що знання, вміння, навички, яких набуває 

студент у процесі вивчання даного курсу, не тільки характеризують у цілому 

рівень комп’ютерної чи інформаційної грамотності, а й формують ті 

особистісні якості, які сприяють розвитку ІК – необхідного компонента 

загальної культури людини у сучасному, а тим більше у майбутньому 

суспільстві [1, 117]. 

“Одним із основних компонентів культури є сьогодні інформаційна 

культура, яка покликана допомагати людині розбиратись у різних 

інформаційних технологіях та працювати із ними. Провідником цієї культури 

стала наука про структуру та загальні властивості інформації – інформатика” 

[2, 3]. Проте досліджуючи роль та значення інформатики в процесі формування 

ІК майбутніх фахівців, О. Кузнєцов зазначає, що “замість повноцінного 

загальноосвітнього навчального предмета ... з’явився курс, спрямованість якого 

фактично визначається завданням формування навичок технології 

опрацювання інформації” [3, 14].  

Серед міркувань щодо необхідності перегляду змісту інформатики, як 

навчальної дисципліни, є конкретні пропозиції посилити її “гуманістичну” та 

“гуманітарну” спрямованість, що має врівноважити наявні переваги техніко-

математичної складової. Зокрема, такі пропозиції знайшли втілення шляхом 

впровадження в перелік навчальних дисциплін вищої школи “Соціальної 

інформатики”.   

Уперше термін “соціальна інформатика” був запропонований російським 



 

 125 

ученим А. Соколовим у середині 70-х років для визначення нової наукової 

дисципліни, яка вивчає на основі інформаційного підходу людину, соціальні 

комунікації і управління суспільством. Він вважав, що суть інформаційного 

підходу полягає в тому, що при вивченні певного процесу чи явища в першу 

чергу виділяють його інформаційні аспекти. А людина, природа і суспільство – 

це інформаційні системи, де людина займає центральне місце в загальній 

інформаційній моделі сучасного світу [5].  

Подальші дослідження в цій галузі дозволили запропонувати принципово 

нові підходи до визначення цілей і завдань соціальної інформатики, пов’язуючи 

їх із проблемою глобальної інформатизації суспільства, в процесі якої 

проходить “соціалізація інформатики в її новому – комп’ютерному розумінні” 

[7].  

Використані нами визначення різних авторів щодо предметів 

інформатики та соціальної інформатики, на нашу думку, достатньо ілюструють 

суперечності в уявленнях щодо можливої структури інформатики як освітньої 

дисципліни та реального використання цієї можливості в процесі формування 

ІК майбутнього фахівця, зокрема соціального працівника.  

Як зазначають вчені В. Самохвалова та Ю. Триус, ІК студентів 

формується не лише при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу, а також під 

час вивчення інших, загальних дисциплін. Це пояснюється тим, що вивчення 

дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної техніки (ОТ)” не 

забезпечує в повній мірі ефективність процесу формування інформаційної 

культури майбутніх фахівців [5; 6]. 

Отже, формуванню ІК майбутніх фахівців сприяють: розширення сфери 

використання засобів СІКТ в освітньому процесі; перехід від епізодичного до 

систематичного застосування засобів СІКТ; виникнення принципово нових 

засобів навчання та формування основ інформаційної культури при вивченні 

різних освітніх предметів. Якщо перше, друге й третє положення справді 

можна визнати тенденціями, що вже набули реалізації, то стосовно останнього 

положення таке визнання є проблематичним.  

На нашу думку, дану проблему можна вирішити шляхом реалізації 

наступних педагогічних умов формування ІК майбутніх фахівців: 

 інформаційну культуру соціальних працівників формувати в процесі 

вивчення дисципліни “Основи інформатики та ОТ”, “Соціальної 

інформатики” (фахових), а також застосовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології (СІКТ) під час вивчення інших дисциплін 

(загальних) в якості об’єкта вивчення, засобу навчання та інструменту 

вирішення професійно-орієнтованих завдань; 

 забезпечити професійну спрямованість дисциплін інформаційного циклу; 

 створити навчально-інформаційне середовище, що зумовить активізацію 

пізнавальної діяльності студентів; 

 розробити навчальні плани та методичні матеріали для процесу формування 

ІК майбутнього соціального працівника. 

Отож бачимо, що важливою педагогічною умовою формування ІК 

майбутніх соціальних працівників є забезпечення взаємозв’язку між фаховими і 
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загальними дисциплінами. 

Формування ІК соціального працівника при вивченні загальних 

дисциплін є складним процесом, оскільки відбувається оволодіння знаннями та 

вміннями не лише із загальної дисципліни, а й із комп’ютерної програми, яка 

застосовується під час вивчення матеріалу. У цьому випадку традиційна 

педагогічна діяльність змінюється комп’ютеризованою педагогічною 

діяльністю, яка, на думку науковців [4, 32], принципово не відрізняється від 

першої, а лише посилюється її стандартизація.  

При проектуванні загальної дисципліни із застосуванням СІКТ 

враховується структура комп’ютеризованої педагогічної діяльності, яка 

передбачає єдність таких складових – аналітичного, інформаційного, 

моделюючого, контрольно-оцінного, трансляційного, мобілізаційного та ін. 

Модернізація та уточнення цієї структури дозволили нам виділити основні 

блоки організації навчальної діяльності соціальних працівників під час 

вивчення загальної дисципліни, яка сприяє формуванню ІК: підготовчого, 

діяльнісного та контрольно-корекційного. 

Структура підготовчого блоку містить чотири складові – цільовий, 

діагностичний, аналітичний і проектний. На початковому етапі підготовки 

аналізуються цілі та завдання, сформульовані у навчальній програмі 

дисципліни, та виявляються вимоги до інформаційної культури, на основі чого 

формулюються цілі конкретного заняття. 

Ефективність процесу формування ІК залежить від того, наскільки повно 

при його плануванні та реалізації були враховані індивідуальні особливості 

студентів. Тому важливе місце в цьому процесі займає діагностика. При цьому 

слід приділити особливу увагу рівню предметних знань та рівню інформаційної 

культури студентів. Низький рівень сформованості хоча б одного з компонентів 

не дає можливості реалізувати весь дидактичний потенціал засобів СІКТ. 

Важливе місце в процесі проектування курсу займає аналітична 

діяльність викладача. Предметом аналізу виступають плани, програми, освітні 

стандарти, зміст навчальних посібників, методичних рекомендацій, 

дидактичних можливостей СІКТ. Під час аналітичної діяльності виділяється та 

частина навчального матеріалу, яка вивчається емпіричним, традиційним 

шляхом, а також інша частина – що вивчається з використанням СІКТ. 

Результати аналітичної діяльності служать основою для проектної діяльності. 

Об’єктами проектування є: зміст навчального матеріалу, засоби навчання, 

діяльність викладача та діяльність студента на занятті. 

Діяльнісний блок у процесі вивчення загальних дисциплін можна 

розглянути як сукупність декількох компонентів: діяльності викладача, 

діяльності студента та змістовно-процесуальної складової.  

Першим компонентом діяльнісного блоку в процесі вивчення загальної 

дисципліни є постановка перед студентами цілей діяльності. Відповідно, 

діяльність студентів спрямована на усвідомлення поставлених цілей. 

Наступний компонент цього блоку – забезпечення мотивації навчання у 

студентів. Включення комп’ютера як засобу моделювання та демонстрації 

різноманітних процесів і явищ дає можливість викладачу підвищити інтерес до 
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навчального матеріалу. Третім компонентом діяльнісного блоку є організація 

навчально-пізнавальної діяльності щодо оволодіння предметними знаннями та 

вміннями із застосуванням СІКТ. Вивчення загальної дисципліни із 

використанням комп’ютерної техніки сприяє, по-перше, формуванню 

інформаційної культури соціальних працівників, оскільки комп’ютерні знання, 

отримані студентами на заняттях із інформатики, розширюються, 

поглиблюються і знаходять практичне, конкретне застосування. По-друге, 

застосування комп’ютерної техніки в комплексі з іншими засобами дозволяє 

покращити сприйняття, осмислення та запам’ятовування навчальної 

інформації, здійснювати диференційований підхід до студентів, організовувати 

індивідуальну програму навчання кожного слухача. Це забезпечує залучення 

всіх студентів до навчального процесу, що, в свою чергу, позитивно впливає на 

мотивацію навчання.  

Четвертий компонент блоку спрямований на розвиток творчого 

потенціалу особистості. Незамінним сучасним засобом, який сприяє цьому 

процесу, є комп’ютер, що обумовлено його широкими графічними, текстовими, 

математичними, аудіовізуальними, анімаційними, моделюючими та іншими 

можливостями. Цілий спектр завдань (створення бази даних, презентації, Web-

документа, проекту тощо) сприяє формуванню творчого потенціалу 

майбутнього соціального працівника.  

Сучасні педагогічні технології виходять з того, що ефективним може 

бути тільки те навчання, яке враховує психічний стан суб’єкта. Тому п’ятим 

компонентом діяльнісного блоку є надання процесу навчання емоційно-

вольового характеру. Це передбачає створення умов для позитивного ставлення 

студентів до навчальної діяльності. Позитивна емоційна атмосфера 

створюється в умовах використання спеціалізованих програмних засобів, які 

відзначаються високою інформативністю, наочністю, проблемним викладом 

матеріалу, зв’язком навчального матеріалу з майбутньою професійною 

діяльністю.  

Третім блоком проектування загальних дисциплін є контрольно-

корекційний. Відомо, що контроль навчальної діяльності та оцінка її 

результатів відіграє важливу регулятивну та стимулюючу роль. Особлива увага 

в процесі вивчення загальної дисципліни із застосуванням СІКТ приділяється 

аналізу результативності застосування відповідного програмного забезпечення 

на занятті. В ході оцінювання роботи студента, поряд з урахуванням 

сформованості предметних знань та вмінь, рівня інформаційно-комп’ютерної 

діяльності, враховується ступінь пізнавальної активності, творчості та 

самостійності.  

Завершальним етапом цього блоку є корекційний етап, який дозволяє 

усунути виявлені недоліки. Під час вивчення загальної дисципліни корекційна 

діяльність спрямована на змістове та технічне вдосконалення програмних 

засобів, модернізацію комплексу засобів навчання, корекцію змісту 

навчального матеріалу, методики його викладання. Безумовно, для реалізації 

такого підходу потрібно організувати процес пізнання відповідним чином. Для 

цього необхідно дотримуватися визначених принципів, методів та форм 



 

 128 

навчання. 

Результати аналізу проблеми формування ІК майбутнього соціального 

працівника в процесі професійної підготовки дозволяють зробити певні 

висновки: 1). Характеристики нових умов суспільного життя, а також трудової 

діяльності в  умовах інформатизації суспільства зумовлюють низку вимог до 

особистих та професійних якостей майбутнього соціального працівника. 

Надзвичайно важливою серед них є володіння інформаційною культурою. 2). 

Формування інформаційної культури особистості – складний і 

багатоступеневий процес, що відбувається протягом усього життя людини. 

Провідну роль у цьому процесі відіграє професійна підготовка майбутнього 

фахівця. 3). Ефективність процесу формування інформаційної культури 

майбутнього соціального працівника підвищується, якщо реалізувати таку 

важливу педагогічну умову як забезпечення взаємозв’язку між фаховими 

(дисциплінами галузі інформатики) та загальними дисциплінами. 
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Романчук О.М.36 
Виховний процес як простір взаємодії толерантних та 

особистісно-смислових відносин  

 

Анотація. У статті робиться спроба зблизити дві ідеї сучасного освітнього простору, 

пересекти їх у загальній площіні – ідею толерантності та ідею особистісного смислу. 

Передумовою їх зближення та злиття є реальний зв'язок толерантних і особистісно-
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смислових  відносин, що проявляється у конкретних життєвих сітуаціях. Толерантність у 

даному контексті аналізується як складова частина цінносно-смислової сфери особистості, 

що дає змогу аналізувати її динамічні особливості, розглядати її як компонент смислової 

регуляції та саморегуляції особистості соціального працівника в процесі його професійної 

підготовки. 

Ключові слова: толерантність, особистісно-смислова сфера, освітній простір. 

Аннотация. В статье делается попытка сблизить две идеи современного 

образовательного пространства, пересечь их в общей точке – идею толерантности и идею 

личностного смысла. Предпосылкой их сближения и слияния служит реальная связь 

толерантных и личностно-смысловых отношений, проявляющаяся в конкретных 

жизненных ситуациях. Толерантность в данном контексте анализируется как составная 

часть ценностно-смысловой сферы личности, что дает возможность анализировать ее 

динамические особенности, рассматривать ее как компонент смысловой регуляции и 

саморегуляции личности социального работника в ходе его профессиональной 

подготовки. 

Ключевые слова: толерантность, личностно-смысловая сфера, образовательное 

пространство. 

Summary. An attempt to draw together two ideas of modern educational space, to cross 

them in a common point is done in the article – idea of tolerance and idea of personality sense. The 

real connection of tolerant and personality-semantic relations, showing up in concrete life-burned 

situations serves as pre-condition of their rapprochement and confluence. The analysis of tolerance 

in this context enables to examine it as a component of the semantic adjusting and self-regulation of 

personality of social worker during his professional preparation. 

Key words: tolerance, personality-semantic sphere, educational space. 

 

Професіоналізм соціального працівника-практика потребує особливого 

толерантного ставлення до клієнта, інакше актуальний матеріал взаємодії з 

клієнтом може бути сприйнятий спотворено на емоційному та когнітивному 

рівнях. Стає зрозумілим, що професійний соціальний працівник з толерантною 

позицією може краще допомогти клієнтові вирішити його проблеми. З огляду 

на це виникає низка питань, пов`язаних з підготовкою соціального працівника-

практика і вимогами до нього як до професіонала та особистості. Постає 

питання про виявлення та створення умов для формування у майбутніх 

соціальних працівників толерантних установок в спілкуванні з майбутніми 

клієнтами як одного із найважливіших завдань професійної освіти. 

Проблема толерантності без сумніву є актуальною, про що, зокрема, 

свідчить підвищений інтерес до неї в різних науках і наявність запиту з боку 

суспільного життя. 

Натомість, аналіз літератури показує недостатню розробленість 

теоретичних і практичних аспектів проблеми. Це знаходить свій вираз в 

дискусіях із приводу визначення змісту самого поняття толерантності,  

методологічних підстав, локалізації меж феноменальної сфери досліджуваного 

явища, закономірностей, умов розвитку та формування толерантності. 

У психології під толерантністю розуміється певна властивість соціальної 

системи, яка характеризується прийняттям іншої системи, її елементів і 

проявів, ненадання їм опору. Виділяється конструктивна толерантність, яка 

збільшує вірогідність стійкого функціонування і вдосконалення системи. 
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Деструктивна толерантність, навпаки, за рівних умов, зменшує вірогідність 

стійкого функціонування і вдосконалення системи і перешкоджає її стійкому 

функціонуванню і вдосконаленню [6, 46]. 

Толерантність, таким чином, – не пасивне, не природне підкорення 

думці, поглядам і діям інших; не покірне терпіння, а установка, активна 

світоглядна позиція, що виражається в психологічній готовності до терпимості 

в ім'я взаєморозуміння, в ім'я позитивної взаємодії з людьми іншого 

культурного, національного, релігійного, соціального або світоглядного 

середовища, людьми інших поглядів і позицій. 

Феноменальною і, відповідно, понятійною опозицією толерантності є 

резистентність. 

В основі будь-якої форми поведінки людини, як відомо, лежить система 

потреб, мотивів і смислів, представлена в структурі спрямованості особистості. 

Особистісно-смислові утворення є своєрідним виразом психологічного змісту 

багатоаспектної життєвої спрямованості особистості, її певного стилю 

ставлення до світу, концентрують і структурують навколо себе численні прояви 

властивостей і якостей особистості людини. 

Ми вважаємо, що семантичні описи особистісно-смислової 

симптоматики таких соціогенних потребністно-мотиваційно-смислових 

утворень особистості як аффіліація і домінування достатньо адекватно 

відтворює феноменологію опозиції «толерантність–резистентність». 

Семантика особистісно-смислової симптоматики аффіліації базується на 

готовності надання допомоги іншим людям і прийняття допомоги від інших 

людей, на співчутті до неприємностей іншої людини і співпереживанні її 

успіху, переважанні у відносинах з людьми обов'язків над правами. 

Задоволеність аффіліації пов'язана з допомогою оточуючим в подоланні 

труднощів, з можливістю отримання допомоги від інших, із задоволеністю 

своїм соціальним положенням, з можливістю поділитися своїми 

переживаннями. 

Домінування як особистісно-смислове утворення феноменологічно 

розкривається в переважанні в конфліктах і суперечках, в прямоті висловлення 

своєї незгоди, в прагненні до лідерства. Задоволеність домінування досягається 

в боротьбі з недоліками інших людей, в активному впливі на смаки і погляди 

людей, в прагненні до соціальної першості, несанкціонованому вираженні 

власної компетентності і правоти.  

Специфіка шляху входження молодої людини в професію соціального 

працівника обумовлена орієнтованістю професійної діяльності на людину як 

суб'єкта власної життєдіяльності: на готовність до організації і здійснення 

допомоги в вирішенні  виключно людських по своїй природі, проблем, які 

виникають у сфері реальних життєвих відносин суб'єкта [3, 6]. Гуманістична по 

своїй суті спрямованість професії соціального працівника зводить її у відомому 

значенні в ранг унікальних і висуває особливі вимоги до її носія – особистості 

соціального працівника, до моделей його професійної і непрофесійної 

поведінки. 

Стає очевидним, що поняття толерантної особистості неможливо 
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розглядати у відриві від особистісно-смислового змісту цієї особистості, 

оскільки реальний зв'язок толерантних і особистісно-смислових відносин якраз 

і виявляється в конкретних життєвих ситуаціях. 

Передумовою зближення і злиття ідеї толерантності та ідеї особистісного 

смислу служить реальний зв'язок толерантних і особистісно-смислових 

відносин, що виявляється в конкретних життєвих ситуаціях і потребує 

наукового пояснення. Погляд на толерантність з позицій особистісного смислу, 

як і читання особистісного смислу мовою толерантності, - шлях, що веде до 

взаємозбагачення даних категорій.  

Психологічний аспект дослідження проблеми полягає в тому, що, не 

дивлячись на підвищення останнім часом інтересу до смислової сфери 

особистості серед психологів (О. Р. Асмолов, Б. С. Братусь, Ф. Є. Василюк, Д. 

О. Леонтьєв) дотепер питання психологічної природи даного феномена є одним 

із дискусійних і вимагає глибокого теоретико-методологічного опрацювання. 

Також поки що не виявлені дієві механізми і чинники, що обумовлюють 

продуктивний вплив на формування, розвиток і функціонування системи 

особистісних смислів. 

У психології, як у вітчизняній, так і в зарубіжній, категорія «смисл» 

розглядається, здебільшого, в контексті понять смисл життя або ж структурних 

одиниць свідомості і смислових утворень. Причому, якщо в зарубіжній 

психології переважають дослідження «смислу» як феномену об'єктивної 

реальності в контексті смисложиттєвої проблематики (А. Адлер, В. Франкл, Р. 

Мей, А. Маслоу), то у вітчизняній - в більшості досліджень ухил робиться на 

вивчення смислу як категорії свідомості, тобто суб'єктивних особистісних 

характеристик, що відображають процес взаємодії людини з дійсністю (Л. С. 

Виготській, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Д. О. Леонтьєв). Можна 

говорити про те, що поки що не вироблено єдиного погляду на зміст і 

структуру особистісних смислів як системоутворюючих чинників 

особистісного розвитку, не виявлена їх специфіка. Крім того, існує 

термінологічна невизначеність даного поняття, не розкрито взаємозв'язок 

індивідуальних, соціальних, педагогічних, психологічних чинників в процесі 

формування і розвитку системи особистісних смислів, вкрай вузький спектр 

наявного психодіагностичного інструментарію для дослідження смислової 

сфери. 

Мета статті визначається задачами оптимізації процесу особистісного і 

професійного самовизначення у вузі, формування і розвитку у студентів 

ціннісно-смислового компоненту майбутньої професійної діяльності. 

Полем взаємодії толерантності і особистісного смислу вибраний освітній 

процес. Ми виходимо з розуміння толерантності як терпимості і з її більш 

широкого розуміння – як «норми стійкості, що визначає діапазон збереження 

відмінностей популяцій і спільнот в дійсності», що змінюється ( О. Асмолов) 

[1, 6]. Толерантність в цьому її другому, розширеному значенні виступає «як 

унікальний еволюційний механізм співіснування великих і малих соціальних 

груп, що володіють різними можливостями розвитку». Сама терпимість в 
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даному випадку постає не тільки в індивідуально – психологічній системі 

«людина – людина», але і в складніших системах – «людина – влада», «людина 

– суспільство» [4, 104]. Виникає необхідність у формуванні у підростаючого 

покоління здатності бути толерантним, в становленні у нього універсальних 

методів орієнтації в складному, різноманітному, суперечливому світі. 

Психологічна і соціальна задача переноситься в педагогічний план і звучить 

багатозначно – як виховання толерантної свідомості. По суті це світоглядна 

проблема. 

Толерантність як якість особистості і феномен суспільного буття 

належить до числа вищих, базових цінностей культури. Вона входить до складу 

«смислових одиниць життя» і фактом своєї значущості визначає створення 

таких моделей освітнього процесу, які б виходили з життєвої практики 

толерантної культури і ґрунтувалися на суб'єктному досвіді толерантних 

відносин учасників процесу. 

Розглядаючи освітній процес як своєрідну модель культури (сукупність, 

безліч базових цінностей), важливо підкреслити, що освіта є чинником 

розвитку толерантних можливостей учнів, і це питання безпосередньо пов'язане 

з розвитком у них смислової сфери. Оскільки, базові  цінності є не що інше, як 

«відкристалізовані смисли» людського буття в знаковому, текстовому, 

символічному стані, з одного боку, і «розкристалізовані смисли» в їх життєвих, 

реальних, ментальних проявах, з іншого, освітній процес виступає як смислова 

реальність, як поле безперервного «замикання» і «розмикання» зв'язків 

суб'єктного досвіду цінностей культури, і об'єктивних, як джерело, що живить 

особистісно–смислові структури свідомості. Надзвичайно важливим є завдання 

осмислення того, що виявлені в ході навчання і виховання смисли – це 

«клітинки» свідомості, які в сукупності створюють матрицю їх життєвих 

орієнтацій. 

Виховання толерантної свідомості на особистісно–смисловій основі може 

ефективно здійснюватися в моделі діалогу, застосовуючи механізми взаємної 

адаптації, інтерактивні методи спілкування, проблемні технології навчання, 

ситуації вибору, що реалізують і толерантні завдання [2, 202]. 

Однією з провідних особистісних якостей працівника-професіонала є 

здатність на основі безоцінювального ставлення до людини, яка звернулася по 

допомогу, будувати свою взаємодію з нею, виходячи з принципу визнання її як 

вищої мети і цінності. Це і є підставою надзвичайної толерантності відносин в 

процесі здійснення професійної діяльності соціального працівника. 

Неординарний соціальний і особистісний статус соціального працівника 

задає високі вимоги до підготовки фахівця такого профілю. Це актуалізує 

завдання дослідження особистісних особливостей людини, що вибрала дану 

професію, її відповідності об'єктивним вимогам професії, завдання вивчення 

закономірностей становлення особистісних професійно-значущих якостей 

майбутнього фахівця на різних етапах професіоналізації залежно від 

культурних, соціальних чинників і індивідуально-психологічних особливостей. 

Такі завдання у вітчизняній психології розв'язуються в контексті дослідження 

розвитку професійної спрямованості особистості. 



 

 133 

При вивченні спрямованості особистості студентів, що обрали як 

майбутню професійну діяльність професію соціального працівника, ми 

виходили з припущення, що особистісно-смислові утворення спрямованості 

особистості є складною багатофункціональною системою, що характеризується 

наявністю внутрішньої динаміки, стан і якісні зміни якої виявляються в 

характері взаємодії її підсистем. 

Динаміка особистісно-смислових утворень особистості студентів 

обумовлена їх входженням в нову соціальну ситуацію розвитку: зміною місця в 

системі суспільних відносин, а також об'єктивною необхідністю освоєння 

специфіки вузу і основ майбутньої професії в процесі здійснення різних форм 

нової провідної навчально-професійної діяльності, включенням в нові форми 

спілкування [3, 5]. 

Головна мета нашого дослідження полягала у виявленні особливостей і 

динамічних тенденцій особистісно-смислової сфери спрямованості особистості 

студентів майбутніх соціальних працівників в процесі навчання у вузі, тобто в 

початковий період їх професійного становлення – в період входження в нову 

соціальну ситуацію розвитку, оволодіння змістом вибраної професійної 

діяльності. 

У дослідженні брали участь студенти майбутні соціальні працівники 1-5 

курсів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Аналіз результатів, отриманих в ході емпіричного дослідження 

особистісно-смислових утворень в структурі спрямованості особистості 

студентів в процесі навчання у вузі, дозволив сформулювати наступні 

висновки. 

Особистісно-смислові утворення в структурі спрямованості особистості 

студентів майбутніх практичних психологів є складною багатофункціональною 

системою, що характеризується наявністю внутрішньої динаміки, стани і якісні 

зміни якої виявляються в характері взаємодії всіх підсистем особистості. 

Зіставляючи результати, отримані у вибірках студентів залежно від часу 

навчання у вузі, можна констатувати наявність як загальних тенденцій, 

характерних для студентства взагалі – поза терміном навчання, так і особливих, 

що характеризують зміни і специфіку динаміки суб'єктивної сфери залежно від 

конкретних умов розвитку спрямованості особистості майбутнього соціального 

працівника. Вони обумовлені особливостями змісту конкретних етапів 

становлення у вищому навчальному закладі студентів як суб'єктів професійної 

діяльності. 

Якщо на початку навчання у студентів переважають домінуючі 

устремління і це ніяк не дозволяє їх охарактеризувати як толерантних, то до 

кінця навчання істотно посилюються аффіліативні тенденції. Окрім цього, 

аналіз показує, що якщо у першокурсників лідерські устремління пов'язані із 

задоволеністю від реалізації домінування над іншими, то вже у студентів 

третього курсу їх честолюбство є залежним в першу чергу від пізнання, успіхів 

в навчанні, можливостей майбутньої професії. 

Така динаміка, думається, не є випадковою. Підкреслимо, що нелінійний 

характер змін в суб'єктивній сфері студентів свідчить на користь 
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нееволюційного типу розвитку. Розвиток спрямованості особистості 

здійснюється за логікою подолання суперечностей, криз. Цей момент 

заслуговує на особливу увагу і вимагає спеціальних досліджень, але вже в 

контексті отриманих даних можна говорити, що в основі розвитку професійної 

спрямованості особистості лежать суперечності між наявними формами і 

механізмами особистісно-смислового обумовлення різних видів активності й 

ідеальними формами і механізмами, зміст яких задається об'єктивними 

вимогами освітнього простору вузу, факультету, відділення, тобто – 

особливостями соціальної ситуації розвитку, логікою навчально-професійної 

діяльності, яка фіксується в особистісних новоутвореннях. Переважання 

особистісно-смислової симптоматики домінування на початку навчання, що є 

свідченням низької толерантності, обумовлено наявністю двох груп причин: з 

одного боку, дією соціальних чинників, з іншого - чинників розвитку. Чинники 

розвитку закономірні й об'єктивно знаходять себе в переживанні студентами 

молодших курсів кризи в процесі свого розвитку, який характеризується в 

категоріях вікової психології негативізмом, упертістю, суперечністю, 

підвищеною конфліктністю, важковиховуваністю і т.д. Разом із цим, виявлений 

факт варіативності показників досліджуваних змінних свідчить про чутливість 

суб'єктивної сфери студентів до різного роду впливів – зовнішніх і внутрішніх, 

і має місце в житті, в процесі розвитку, особистісному та професійному 

становленні молодих людей, що свідчить про можливості цілеспрямованої 

діяльності по формуванню особистісно-смислової сфери з боку організаторів 

навчально-виховного процесу. 

Таким чином, ґрунтуючись на результатах емпіричного дослідження, 

можна стверджувати, що в процесі професіоналізації майбутніх соціальних 

працівників здійснюється розвиток їх особистісно-смислової сфери. 

Особливості динаміки розвитку обумовлені, з одного боку, закономірностями 

вікового розвитку особистості студента, з іншого, – особливостями 

університетської підготовки майбутніх соціальних працівників: змістом 

загально-професійних і спеціальних навчальних дисциплін, навчальної і 

виробничої практик. 

Разом з тим, дані дослідження доводять, що досвід, набутий студентами в 

період навчання і проходження практики, не завжди допомагає формуванню 

толерантних установок у міжособистісній взаємодії. Студенти практично 

осягають "цю науку" шляхом спроб i помилок. 

Підкреслимо, що основною особливістю діяльності спеціаліста 

соціальної роботи є взаємодія з людьми. Вміння спілкуватися, контактувати з 

оточуючими, добиватися взаєморозуміння у процесі виконання професійних 

функцій є найважливішою умовою високої ефективності діяльності працівників 

типу „людина – людина”. Слабка сформованість комунікативних якостей 

виступає основним протипоказанням до вибору професій даного типу. 

Ми вважаємо за необхідне наголосити, що умовою навчання студентів 

комунікативним толерантним умінням є формування вміння адекватно, 

безпристрасно оцінювати самого себе й свого партнера, тобто вміння 
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віднестися до себе й іншого як до суб’єктів спільних відносин. 

Навчаючи студентів розуміти себе як партнера міжособистісних 

стосунків, важливо сформувати в них вміння перейматися емоційними 

почуттями іншого і самого себе. Сутність емоційної побудови спілкування 

полягає у взаємному проникненні в світ почуттів один одного. Вміння 

спілкуватися на толерантних засадах передбачає високу ступінь включеності в 

емоційну сферу іншого. Емоційний компонент є важливою умовою 

децентрації, яка проявляється в більшій зверненості один до одного партнерів 

по спілкуванню, в розвитку гуманістичної установки, усвідомлення самого 

спілкування як самостійної цінності. Відомо, що в роботах О. М. Леонтьєва 

розроблено ідею про емоційну регуляцію діяльності людини, яка схожа на 

"регуляцію когнітивну, але на відміну від неї, характеризується не 

узгодженістю операційно-технічного боку діяльності з об’єктивними умовами 

вирішуваного завдання, а зведенням загальної направленості і динаміки 

поведінки у відповідність з особистісним смислом проблемної ситуації, з тим 

значенням, котре вона має для задоволення потреб суб’єкта, для реалізації його 

ціннісних установок і орієнтацій" [5, 46]. Звідси випливає, що навчаючи 

студентів комунікативним вмінням, потрібно не просто дати їм відповідні 

вміння і навички, які, звичайно, необхідні для успішної реалізації толерантного 

спілкування, а навчити студентів відповідному емоційному ставленню до 

оточуючих. 

Відповідно до виділених критеріїв сформованості комунікативних вмінь 

ми виділяємо наступні три групи психологічних умов навчання студентів 

толерантному спілкуванню. 

До першої групи відносимо необхідність набуття студентами конкретних 

знань про самих себе в спілкуванні: 

• коли студенти усвідомлюють, якими вони уявляються в очах інших 

людей-партнерів по спілкуванню (які викликають почуття в інших, які мотиви, 

наміри приписують їм оточуючі. Як розвивається їх образ від першого 

контакту до наступних); 

• коли студенти навчаються адекватно оцінювати себе (розуміти власні 

проблеми в спілкуванні, реальні достоїнства, недоліки); 

• коли студенти навчаються будувати план свого самовиховання, тих рис 

особистості, які забезпечують успішну взаємодію з оточуючими (тобто будуть 

мати індивідуальну концепцію свого особистісного розвитку). 

Друга група вимог пов’язана з загальним особистісним розвитком і 

включає наступні компоненти: 

• розвиток рефлексії як самоаналізу, 

• розвиток вміння диференціювати і виражати свої почуття, усвідомлення 

необхідності вольової регуляції власних емоційних станів, 

• усвідомлення того, що відкриття власного "Я" можливе лише в контакті 

з іншими людьми. 

Третю групу психологічних умов складає необхідність набуття 

студентами досвіду, вмінь, знань оцінювати своїх партнерів по спілкуванню. 

Цю велику групу умов ми поділяємо на три окремі підгрупи. 
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Першу з них можна охарактеризувати як необхідність розширення в 

студентів конкретних знань про людей (в першу чергу про їх внутрішній світ). 

Ці знання складають своєрідний "емпіричний фонд", базисну передумову 

розвитку відповідного вміння розуміти інших. 

До другої підгрупи відносимо навчання студентів розуміти внутрішні 

психологічні установки, які виникають в них щодо інших людей у ході 

взаємодії. 

Третю, заключну, підгрупу складає навчання студентів умінням: 

- встати на точку зору своїх партнерів, виявляти увагу до їхніх проблем; 

- вміння адекватно оцінювати партнерів, їх почуття, вербальні прояви; 

- розвиток вміння слухати своїх співбесідників. 

Таким чином, навчання студентів комунікативним вмінням і виховання в 

них толерантних якостей розуміється нами як оволодіння необхідними 

психологічними знаннями в відповідності з віковими можливостями студентів 

та організацію спеціальних тренінгових занять, де б вони могли здобути 

практичні комунікативні вміння. 
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Рябицька Т. І.37 
Професійні ризики фахівця з соціальної роботи. 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам профессионального здоровья 

современных специалистов. Рассмотрены профессиональные риски социальных работников 

и основные факторы их возникновения. Проанализированы результаты эмпирических 

исследований социальных работников, направленных на выявление факторов возникновения 

профессинальных рисков.  
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профессиография, профессиональный стресс, трудоголизм, синдром „хронической 

усталости”, синдром „выгорания”. 

Анотація. Стаття присвячена проблемам професійного здоров’я сучасних 

спеціалістів. Розглянуті професійні ризики соціальних працівників та основні фактори їх 

виникнення. Проаналізовані результати імпиричних досліджень соціальних працівників на 

предмет виявлення факторів професійних ризиків.  

Ключові слова: професійне здоров’я, професійні ризики, професіографія, 

професійний стрес, трудоголізм, синдром „хронічної втоми”, синдром „вигорання”. 

Summary.The article is devoted to problems of professional health of modern specialists. 

The professional risks of social workers and main factors of their origin are examined. The results 

of empiric researches of social workers directed to discovering the factors of the professional risks 

origin are analyzed. 

Key words: professional health, professional risks, professiography, professional stress, 

workholism, the syndrome of “chronically tiredness”, the syndrome of “fadedness”. 

 

Проблема професійного здоров'я фахівців привертає до себе все більше 

уваги науковців. Під професійним здоров’ям, на думку В. А. Пономаренко, слід 

розуміти властивість організму зберігати необхідні компенсаторні й захисні 

механізми, що забезпечують професійну надійність і працездатність в умовах 

професійної діяльності. Чим більше виражені функціональні резерви, тим вище 

ймовірність продовження професійного довголіття. А. Г. Маклаков вважає, що 

професійне здоров'я - це певний рівень характеристик здоров'я фахівця, що 

відповідає вимогам професійної діяльності й забезпечує її високу ефективність. 

[3, 6.] 

 Сучасна професійна діяльність може впливати на людину як позитивно, 

так і негативно. Негативний вплив викликають несприятливі умови праці, які 

здатні спричинити, в крайніх випадках їхнього прояву, професійні 

захворювання, аж до необхідності зміни виду професійної діяльності або 

припинення її. Лауреат Нобелівської премії І.І.Мечніков стверджував, що 

професія впливає не тільки на стан фізичного і психічного здоров’я суб’єкта 

професійної діяльності, а й на тривалість його життя. Невдалий вибір професії 

спричиняє зростання нещасних випадків, професійних захворювань, 

незадоволеність виконуваною роботою, у фахівця зникає бажання в ній 

удосконалюватися, знижується продуктивність праці. Досить імовірні й 

деформації в психічному самопочутті людини. 

У зв'язку із цим, як вважає академік К. В. Судаков, потрібні заходи, 

спрямовані на постійний контроль за станом здоров'я працюючої людини, а 

також рекомендації з впровадження профілактичних заходів. В наш час 

порушуються питання про введення моніторингу фізіологічних функцій 

людини в умовах реальної професійної діяльності, що дозволило б здійснювати 

експрес-діагностику стану й виявляти групи осіб, що працюють із високим 

рівнем психоемоційної напруги («група ризику»). Разом з тим, існує 

необхідність навчати й самих працівників методам самоконтролю й самооцінки 

свого стану, а також способам саморегуляції. Актуальним є і питання зміни 

ставлення роботодавців до здоров'я спеціалістів, що на них працюють. [9, с12.] 

Результати сучасних соціологічних обстежень організацій і підприємств 
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Росії, України свідчать про те, що на професійне здоров'я працівників, крім 

незадовільної організації й поганих умов праці, не менш сильно і негативно 

впливають психологічні і поведінкові фактори. Серед них у першу чергу варто 

згадати такі, як низький рівень мотивації до праці, незадоволеність своєю 

професійною діяльністю, несприятливий соціально-психологічний клімат у 

колективі, у тому числі висока конфліктність, постійна нервова напруга 

персоналу, неадекватний стиль спілкування, низький рівень керівництва та ін. 

Продуктивною основою для аналізу комплексу питань, що мають 

відношення до проблеми професійного здоров'я, може стати запропонована Г. 

С. Никифоровим концепція психологічного забезпечення професійної 

діяльності, яка одержала визнання наукової громадськості. В основу її 

покладено ідею наскрізного психологічного забезпечення професійної 

діяльності від «входу» у професію й до «виходу» з неї. Процес безперервного 

психологічного супроводу розглядається як обов'язкова умова становлення 

фахівця і його наступного професійного функціонування. [5, с. 21] 

Професія соціального працівника спрямована на соціальну 

спеціалізовану діяльність, об'єктивно необхідну для функціонування 

державних і громадських систем соціальної допомоги різним категоріям 

населення, для реалізації життєвих планів, самозабезпечення і саморозвитку [1, 

с. 37]. 

Вимоги до рівня знань та умінь соціального працівника, що витікають з 

міжнародних вимог до кваліфікації соціального працівника, дуже великі, а 

саме. йому необхідно мати уяву про теорію і методику роботи з окремими 

клієнтами і групою; ресурси та послуги, які надаються суспільством; програми 

і мету соціальних служб як суб'єкта регіонального та локальних рівнів; 

організацію місцевої інфраструктури і розвитку служб охорони здоров'я та 

соціального забезпечення; основи соціально-економічної й політичної теорії; 

расові, етнічні та інші культурні групи в суспільстві (їх морально-етичні 

цінності та норми, можливі проблеми); результати професійних і наукових 

досліджень, які можна використовувати в практичній роботі; концепції та 

методи соціального прогнозування; теорію і практику проведення 

спостережень, зокрема, за практичною соціальною роботою; теорію і практику 

управління персоналом; соціальні, психологічні, соціологічні методи і 

методики; теорії та методи психосоціальної оцінки різних видів і форм 

втручання з боку соціальних служб, а також диференційований діагноз стану 

клієнта; теорію та методи адвокатської практики; етичні стандарти і практику 

професійної соціальної роботи [2, 6]. 

Наявність великої кількості професійних обов’язків, особиста 

відповідальність соціального працівника за небажані для клієнта та суспільства 

наслідки його дій, визнання права клієнта щодо прийняття самостійного 

рішення на будь-якому етапі спільних дій, прийняття клієнта таким, яким він є, 

неможливість пред'являти до всіх клієнтів однакові вимоги та надавати 

однакові рекомендації, не враховуючи особистісний фактор, – особливості 

професійної діяльності, які провокують виникнення професійних ризиків. До 

того ж досить часто у своїй роботі соціальний працівник має справу з 
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клієнтами, які знаходяться у складній життєвій ситуації, що супроводжується 

різними емоційними станами. Неадекватні емоційні реакції клієнта можуть 

провокувати аналогічні й у соціального працівника, що також може 

спричинити порушення професійного здоров’я. 

В науковій літературі найбільш часто зустрічаються професійні ризики 

спеціалістів, що здійснюють професійну діяльність в сфері „людина – людина” 

– професійний стрес, трудоголізм, „синдром хронічної втоми” та „синдром 

вигорання”. Розглянемо їх більш докладно 

Стрес, пов'язаний з роботою, відбивається на людині в цілому. Джерел 

професійного стресу декілька. Одні пов’язані з роботою, інші пов’язані з 

кар’єрним ростом, треті – зі ставленням до роботи, а четверті – зі структурою 

та кліматом в організації. Стресори скоріш привносяться в роботу, а не 

з’являються в результаті, але в будь-якому випадку вони невід’ємна частина 

професійного стресу.  

Професійний стрес – це напружений стан працівника , який виникає у 

нього при впливі емоційно-негативних і екстремальних факторів, пов’язаних з 

професійною діяльністю. Н.В. Самоукіна пропонує такі різновиди 

професійного стресу, як інформаційний, емоційний і комунікативний стрес.[6, 

с. 37] 

Інформаційний стрес виникає у випадках інформаційних 

перевантажень, коли робітник неспроможний справитися з поставленою перед 

ним задачею і не встигає прийняти важливе рішення в умовах жорсткого 

обмеження в часі. Напруга може посилюватися, якщо прийняття рішення 

супроводжується високою мірою відповідальності, а також у випадку 

невизнаності, при недостатній кількості необхідної інформації, занадто частою 

або раптовою зміною інформаційних параметрів професійної діяльності.  

Емоційний стрес гостро переживається людиною, оскільки при ньому 

руйнуються глибинні установки і цінності працівника, пов’язані з його 

професією. Емоційний стрес виникає при реальній або в передбачуваній 

небезпеці, переживаннях, приниженнях, виникненні почуттів вини, гніву і 

образи, у випадках суперечок або розриву ділових відносин з колегами по 

роботі або конфлікту з керівництвом. 

Комунікативний стрес, пов’язаний з реальними проблемами ділового 

спілкування, проявляється в підвищеній дратівливості, невмінні захищатися від 

комунікативної агресії, в нездатності сформувати відмову там, де це необхідно, 

та захиститися від маніпулювання. Комунікативний стрес в умовах професійної 

діяльності є одним з головних видів професійного стресу і може набувати 

різних форм, а саме: 

Нервовість в діловому спілкуванні з’являється при втомі та виснаженості 

під час виробничих перенавантажень, або звичці спілкуватися «на підвищених 

тонах»,при невпевненості в собі та заниженій самооцінці. Тривожність, 

невдоволення собою на роботі, як правило, проявляється і в особистісному 

спілкуванні. 

Комунікативна агресія в умовах професійної діяльності проявляється в 
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прагненні принизити та подавити суперника в конкурентній боротьбі, 

порушити статус та авторитет будь-якого співробітника, бажанні викреслити 

певну людину з комунікативних контактів. 

Також одним з видів комунікативного стресу є професійний стрес 

досягнення. Жорстка програма на успіх, сформована ще в дитинстві, приводить 

до складностей та проблем в ситуації, коли у працівника немає внутрішніх 

ресурсів для досягнення того рівня успіху професійної діяльності, який він 

спланував. 

Стрес помилки з’являється у працівника в двох випадках: коли він має 

дуже сильну внутрішню установку тільки на успіх, і коли існують заборони або 

покарання при здійсненні помилки (зменшення заробітної плати або премії, 

звільнення та ін.). Найбільш сильний стрес людина переживає в першому 

випадку, коли прагне бути тільки успішною. 

Професійний стрес успіху виникає в ситуації, коли страх помилки 

«блокує» творчі здібності людини, з’являється відчуття внутрішньої скутості та 

напруги, підвищується самоконтроль за власними діями. В результаті, не 

дивлячись на те, що людина прагне бути успішною, вона сама заважає собі 

реалізуватися. 

Професійний стрес конкуренції виникає в ситуації, коли в колегах, 

друзях і навіть близьких людина бачить тільки конкурентів, і страх програти є 

домінуючим. 

Трудоголізм, як професійний ризик, хвилює в останні роки як науковців 

так і практиків. Термін «трудоголізм» запропонував Уэйн Отс, що поєднав 

слова «праця» (Work) і «алкоголік» (alcoholic), щоб підкреслити подібність між 

двома видами залежності. Трудоголізм також розглядають як одну з форм 

неврозу нав'язливих станів, при якому людина намагається впоратися із 

психологічними проблемами за допомогою різних ритуальних дій, в даному 

випадку роботи. Джерелом психологічного дискомфорту найчастіше виступає 

невпорядкованість особистого життя, страх перед самотністю або острах 

невдачі. Більшість фахівців сходяться на тому, що суть трудоголізму є втеча в 

роботу.  

В спеціальній літературі також зустрічається опис «синдрому літнього 

відпочинку», його ознакою є те, що багатьом активно й надмірно працюючим 

людям буває важко адаптуватися до неробства під час відпустки - особливо в 

перші дні. 

 Одна із проблем наукового дослідження трудоголізму полягає в тому, що 

межу між залежністю й працьовитістю, провести досить складно. Проте слід 

зазначити, що працьовита людина - це той, хто любить працю й одержує від 

нього задоволення, а трудоголик - залежить від роботи й не може без неї жити, 

для нього важливий не результат діяльності, а сам трудовий процес. 

Основними ознаками трудоголізму, які зустрічаються в літературі при 

характеристиці цього виду залежності є те, що:  

- людина почуває себе енергійно, упевнено й самодостатньою, тільки 

працюючи або думаючи про роботу; 

- якщо людина не працює, то почуває незадоволеність і дратівливість; 
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- про людину говорять, що в побуті вона похмура, дратівлива, 

непоступлива, але кардинально змінюється на роботі; 

- після напруженої роботи людині важко перемкнутися на іншу діяльність, 

для цього їй необхідно зробити над собою зусилля; 

- думки людини навіть вдома постійно зосереджені на роботі; 

- занепокоєння про роботу заважає під час відпочинку; 

- людина не розуміє змісту відпочинку й не отримує від його радощів; 

- людина уникає стану байдикування, відсутність роботи для неї - прояв 

неробства та ліні; 

- захоплення, хобі інших людей, художні фільми, телевізійні програми 

розважального характеру викликають роздратування або здаються нудними; 

- людина вважає, що вся відповідальність за спільну справу лежить тільки 

на ній; 

- людина часто вживає такі слова, як «всі», «завжди», «я повинен»; 

- невдача на роботі стає для людини катастрофою. 

Таким чином, трудоголик - це не гіперпрацьовита людина, а особистість із 

певними психологічними проблемами. За даними, представленими у 

спеціальній літературі, трудоголізм у важкій формі найпоширеніший серед 

чоловіків, для яких він є соціально прийнятною формою втечі від своїх 

проблем. У жінок-керівників в 2-3 рази частіше, ніж у чоловіків, проявляється 

так званий синдром хронічної втоми . 

Термін «синдром хронічної втоми» або «фатіг-синдром» (фр. fatigue — 

слабість, утома) уперше був запропонований в 1984 році в США. Ця хвороба 

широко вивчається в США, Німеччини, Великобританії, Австралії, Японії. За 

даними досліджень, проведених у США, кількість страждаючих синдромом 

американців близько 0,6% - 1,5 млн. чоловік. 

Основними симптомами «синдрому хронічної втоми» є різке зниження 

працездатності та швидке стомлення й не минаюча втома. Характерною рисою 

названого синдрому вважається те, що в більшості випадків він починається як 

звичайна застуда або грип (нездужання, слабкість, головний біль, кашель, 

нежить, підвищення температури). Але, на відміну від грипу, слабкість при 

хронічній втомі відчувається довгі місяці. Від розумової роботи болить голова, 

увага розсіюється, людина не може зосередитися на виконуваній роботі. Вона 

почуває постійну, неминаючу слабкість та втому.[2,6.] До основних факторів 

ризику розвитку синдрому відносяться такі особливості професійної діяльності, 

як високий рівень відповідальності, конкуренція, необхідність приймати 

рішення в умовах дефіциту часу, непевність у майбутньому. Втома у 

вітчизняній психології розглядається як психічний стан при стомленні. Такий 

стан впливає на ефективність роботи, тобто знижує кількісні і якісні показники 

діяльності працівника. У свою чергу, стомлення - це комплекс відповідних 

фізіологічних порушень в організмі, викликаних професійною діяльністю, що 

знижують працездатність і створюють конфлікт між зовнішніми вимогами до 

трудової діяльності і реальними можливостями спеціаліста. 

«Синдром вигорання» доволі широко відомий і досліджується в зарубіжній і 

вітчизняній психології. Вперше термін „вигорання” було введено 
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американським психіатром Х. Фрейденбургом у 1974 році як характеристика 

психічного стану здорових людей, які знаходилися у інтенсивному 

спілкуванні з клієнтами при наданні їм професійної допомоги. 

Зараз існує єдина точка зору на сутність психологічного вигорання і його 

структуру. Згідно сучасних даних, під «психологічним вигоранням» 

розуміється стан фізичного, емоційного та розумового виснаження, який 

проявляється в професіях соціальної сфери. Цей синдром включає в себе три 

основні складових: емоційну виснаженість, деперсоналізацію та редукцію 

професійних досягнень. 

«Синдром вигорання» є гострим кризовим станом, він властивий людям, 

які за родом своєї діяльності постійно стикаються з негативними 

переживаннями людей і опиняються, в більшій чи меншій ступені, втягнутими 

в них, характеризується душевною та фізичною втомою, втратою віри в свої 

сили. 

Моховиков О. М. серед причин виникнення «вигорання» виділив 

внутрішньо - особистісний конфлікт, гострий психологічний стрес, гостру або 

хронічну фрустрацію. Різні прояви фрустраційної поведінки та переживання, 

обумовлені конфліктом, складають психічну сутність феномену «вигорання» і 

проявляються в фізичній втомі, відчутті непотрібності, дратівливості та 

агресивності в розмові. [4, с. 69] 

Багаторазові дослідження факторів, які впливають на вигорання, не дали 

відповіді на запитання про те, що ж є головним у виникненні цього явища. 

Наведені вище професійні ризики досить часто зустрічаються серед 

фахівців із соціальної роботи, цю тезу підтверджують дослідження проведені 

серед серед співробітників соціальних служб. Для дослідження були 

використані методики «Шкала ситуативної тривожності » Спілбергера, яка дає 

можливість виявити ступінь тривоги, що відчуває людина в конкретній 

ситуації. Рівень особистісної тривоги, фрустрації, ригідності та агресивності 

діагностувалися за тестом Айзенка «Самооцінка психічних станів». 

Базовий принцип соціальної психології наголошує, що суб’єктивні 

причини більше впливають на психічний стан людей, ніж об’єктивні, тому 

важливо було дослідити на скільки ситуації з особистого життя впливають на 

показники за шкалами стресу, тривожності, фрустрації, агресивності та 

ригідності. З цією метою було проведено дослідження за шкалою соціальної 

реадаптації Холмса і Рейка.  

За даними дослідження високий рівень ситуативної тривожності показали 

43,3% респондентів , 50% мають середній рівень і тільки 6,7% - низький. Рівень 

особистісної тривоги вищий за норму у 43,3% респондентів, а 44% із них 

мають високий рівень фрустрації ( у 20% із них рівень сягає критичної 

мітки).Респонденти показали також високий рівень ригідності, тільки 10% 

мають низькі бали, а всі останні завищені. А ось агресивними вважають себе 

тільки 16% респондентів. За шкалою ресоціалізації у респондентів досить 

низькі показники і на увагу заслуговує тільки ситуація одного учасника 

дослідження (630 балів із 2870). До групи ризику можно віднести 23,3% 
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респондентів, вони мають високі показники за 4 – 5 шкалами, ще 16, 6 % 

показали досить високі бали за трьома шкалами, і тільки 6,6% спеціалістів 

можна, з впевненістю, вважати безпроблемними, вони мають низькі показники 

за всіма шкалами. 

Респондентам було запропоновано, також, визначити фактори, що стоять на 

перешкоді професійного благополуччя, такими виявились: 

- розчарування в результаті попередніх невдач; 

- відсутність підтримки з боку керівництва; 

- ворожість оточуючих та неадекватний зворотній зв’язок;  

- особистісна інерція. 

Питання професійного здоров’я, професійних ризиків вирішуються в 

структурі професіографії – технології, що охоплює різні сторони конкретної 

професіональної діяльності (соціальні, психологічні, правові, 

психофізіологічні, технологічні та ін.).Виділяють професіографію формуючу, 

діагностичну, інформаційну і корекційну. Корекційна професіографія розглядає 

шляхи підвищення безпеки професійної діяльності, а також дає характеристики 

основних джерел професійного ризику в конкретній професії. 
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Слободянюк І. A.,  
Покладова В. В.38 

Інноваційні підходи до формування змісту освіти соціальних 
педагогів та практичних психологів 

 

Анотація. Стаття висвітлює можливості поглиблення розуміння майбутньої  

професійної діяльності на початку навчання у вузі. 

Ключові слова: кроспредметний, полілог, рефлексія, тренінг, креатив. 

Аннотация. Статья показывает возможности  формирования более 

осознанного представления о выбранной специальности в начале обучения в вузе. 

Ключевые слова: кросспредметный, полилог, рефлексия, тренинг, креатив. 
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Сучасна вища школа будує свою діяльність у контексті змін змісту освіти, 

тому планування повинне враховувати цілу низку питань. Ключовими серед 

них є: 

- побудова стосунків викладача і студента у суб'єкт - суб'єктному 

просторі; 

- опанування   комплексними   та  крос предметними 

теоретичними знаннями; 

- розвиток саморефлексії та соціальної рефлексії; 

- формування    соціально-рольової    компетентності    студентів    - 

майбутніх професіоналів; 
 

- набуття в геометричній прогресії практичного досвіду [ 6 ]. 

Успішне вирішення зазначених питань може відбутися за умов: 

- мотивованого опанування студентами обраною професією; 

        -     створення полілогового  навчально-виховного простору; 

-     спільного прямування всіх учасників навчання від спілкування до 

взаємодії, базованої на взаєморозумінні та взаємопідтримці. 

Щоб стати конкурентним фахівцем, сьогоднішній студент має бути 

досить активним у пошуку і засвоєнні знань, уміти критично мислити і 

формувати власну позицію у своєму професійному становленні. Проте досвід 
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показує, що значна частина студентів-першокурсників досить поверхово 

уявляють свою майбутню професію і не всі мають наміри подальшої роботи за 

фахом. 

У Київському міському педагогічному університеті ім. Б. Д. Грінченка 

розроблена програма адаптації студентів-першокурсників до умов вищого 

навчального закладу. У відповідності до цієї програми навчання на 

першому курсі розпочинається з рефлексивно-творчого тренінгу 

професійного самовизначення, який триває три дні (обсяг тренінгу — 24 

години). Рефлексивно-творчий тренінг є однією з форм інтенсивної 

психологічної роботи, яка базується на теорії рефлексивної психології (І. М. 

Семьонов, С. Ю. Степанов, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Г. Ф. 

Похмєлкіна). Такий тренінг дозволяє сформувати середовище з параметрами 

проблемності, прийняття і безоцінковості, в якому в учасників розвиваються 

здібності до вирішення проблемних і проблематизації стандартних задач та 

ситуацій [2;3]. Робота в режимі полілогу розвиває готовність ставити під 

сумнів цінність минулого досвіду, розвиває здатність бачити 

багатофункціональність речей, розвиває здібності до поєднання протилежних 

ідей з різних областей досвіду і використання набутих асоціацій для вирішення 

проблеми [4]. Все це приводить до того, що студенти стають розкутими в 

своїх рішеннях і вчинках, більш здатними до створення креативного 

середовища для себе і для інших людей. Тренінг також сприяє скороченню 

адаптаційного періоду в новій групі і в новому середовищі [ 1 ]. 
     Наведемо деякі свідчення студентів-першокурсників, які взяли участь у 

рефлексивно-творчому тренінгу професійного самовизначення. 

Олена М. Після тренінгу я із здивуванням зрозуміла, що поглядів на 

одну й ту саму проблему може бути безліч. Зрозуміла й те, що вирішувати 

проблему кожен може по різному, в залежності від своїх особистісних 

характеристик... Після тренінгу я почала більше замислюватися над 

призначенням (!!!) (підкреслено і поставлено знаки оклику Оленою М., -

автор) вчителя і психолога, його функціями, характеристиками й 

очікуваннями. 

Ірина М._ Я вважаю, що робота в режимі рефлексивно-творчого 

тренінгу дає можливість на рівні з іншими висловити власну думку, бути 

вислуханим, почутим, ознайомитись з поглядами кожного учасника,  

виробити колективну думку... Принцип дорощування корисний тим, 

що він передбачає народження нових думок, це творчий процес, він 

активізує мислення, дає можливість побачити багато граней проблеми з 

різних боків; співставити свою думку з думками інших, збагатитися знаннями, 

вирішити дану проблему самостійно. 

Юлія С Така форма роботи допомогла краще розібратися в собі, 

побачити можливості свої й інших... Заняття зміцнили моє бажання вчитися 

далі, тепер я не відчуваю страху перед заліками й іспитами. 

Марина Я. Лично для меня тренинг дал очень много, прояснились 

вопросы профессионализма и, самое главное, вырисовался образ 
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практического психолога... Интерес к работе психолога у меня возрос после 

этих трех дней, был дан толчок для дальнейшего изучения этой профессии. Я 

поняла, что я сделала правильный выбор. Мыслительная деятельность 

продолжалась и после этих занятий и была очень интенсивной...Поработав 

три дня в режиме тренинга, мы очень быстро познакомились в группе друг с 

другом. 

Ірина К.. Я поняла, что социальным педагогом-профессионалом стать 

очень тяжело, но возможно. Нужно много работать над собой. В тренинге я 

больше научилась слушать людей, хотя до этого в основном слушали меня. 

Людмила К. Я стала более открытой, почувствовала себя уверенней, 

чем в начале этой работы. Я наконец-то достаточно четко начала понимать, 

кто такой социальный педагог. 

Світлана С. Первые три дня занятий показали мне, что я на курсе 

человек не случайный, и, по-моему, нужный, что мне интересно, что этот 

вид деятельности меня увлекает. Я с нетерпением буду ждать погружения в 

эту новую для меня профессию. 

Інна Н. Тренинг дал возможность более четко и глубоко 

сформулировать определения на первый взгляд абсолютно понятных и 

известных вещей, а также помог понять, насколько все мы по-разному 

думаем, воспринимаем окружающий мир и излагаем свои мысли. Тренинг 

дал возможность ближе познакомиться с группой, узнать о проблемах и 

интересах каждого. 

Світлана С. Результати тренінгу: 

- формування нових поглядів на певні проблеми; 

- пошук нових (вони ж і оптимальні) рішень старих проблем; 

- можливість глибше пізнати знайому інформацію й отримати нову; 

- можливість розкрити і побачити себе по-новому, відкрити в собі нові 

можливості та якості; позбавитися певних комплексів; 

Таким чином, реалізація рефлексивно-творчого тренінгу професійного 

самовизначення сприяє вирішенню низки завдань. 

По-перше, тренінг спрямований на формування базової (стартової) 

компетентності в обраній професії, яка містить як певні знання про 

професію, так і рефлексію власних настанов, системи цінностей, 

очікувань, пов'язаних із самореалізацією в обраній професії. Можна 

стверджувати, що у більшості учасників інтерес до обраної професії, 

мотивація до опанування нею зростають. 
  

По-друге, тренінг розвиває у студентів критичне мислення, здатність 

брати під сумнів відомі істини, сприяє формуванню у них орієнтації на 

власний вибір, на самих себе. Багато з них стверджують, що після тренінгу 

вони стали впевненішими в собі; констатують появу у себе здатності слухати і 

чути інших, відстоювати власну думку. 

По-третє, проведення тренінгу саме на початку навчального року в 

новостворених академічних групах студентів-першокурсників дає 

можливість інтенсивною і глибокого познайомитися студентам, між собою 
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швидкою і просоціально спрямувати взаємодію студентського колективу як 

цілісного соціально-психологічного утворення. Тренінг орієнтований на 

формування корпоративного духу студентів-першокурсників, прищеплення 

їм домінуючої в університеті системи цінностей. 

По-четверте, оскільки разом з тренером-психологом працює куратор 

академічної групи (як помічник тренера, ВНННІ його робота в 

стартовому тренінгу сприяє швидкому налагодженню повноцінних контактів 

між куратором та академічною групою, формуванню в групі атмосфери 

взаєморозуміння і довіри. А це, у свою чергу, сприяє досягненню мети 

сучасної підготовки компетентного спеціаліста. 
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Федоров М. П.,  Федорова Л. М.,  Федорова О. В.39 
Типологізація девіантної поведінки 

 

Анотація. У статті розглядаються проблеми девіантної поведінки. Розробка 

ефективної системи заходів з метою профілактики девіацій серед дітей та молоді можлива на 

основі теоретичного обґрунтування типологізації девіантної поведінки. 

Ключові слова:  девіантна поведінка, типологізація девіантної поведінки, 

ситуативний тип, утриманський тип, маргінальний тип, інфальтильний тип. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы девиантного поведения.  

Разработка эффективной системы мероприятий  с целью преодоления, ограничения и 
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профилактики девиаций среди детей и молодежи возможна на основе теоретического 

обоснования типологизации девиантного поведения.   

Ключевые слова: девиантное поведение, типологизация девиантного поведения, 

ситуативний тип, иждевенческий тип, маргинальний тип, инфантильний тип. 

Summary. TYPOLOGIEST OF DEVIATION CONDACT. The problems of deviation 

conduct are examined in the article.  Development of the effective system of measures  with the 

purpose of overcoming, limitation and prophylaxis of deviations among children and young people 

is possible on the basis of theoretical ground of typologiest of deviation conduct.   

Keywords: deviation conduct, typologiest of deviation conduct, situative type, dependence 

type, marginalia type, infantile type. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні проблема девіантної поведінки набуває 

особливої актуальності в нашій країні, де всі сфери суспільного життя зазнають 

серйозних змін, відбувається девальвація колишніх цінностей і норм поведінки. 

Суперечності між очікуваним і реальним підвищують напруженість у суспільс-

тві і зумовлюють готовність людини змінити модель своєї поведінки, вийти за 

межі норм, що склалися. В умовах непростої соціально-економічної ситуації іс-

тотних змін зазнають і самі норми, стає слабшою вся система соціального   

контролю. На жаль, є об'єктивні підстави вважати, що в найближчі роки  

масштаби девіантної поведінки будуть зростати. Адже, як встановлено 

вченими, існує залежність всіх форм проявів девіації від економічних, соціаль-

них, демографічних та багатьох інших факторів, які на сьогоднішній день є не-

сприятливими для гармонійного формування особистості.  

Розробка ефективної системи заходів із подолання, обмеження і профіла-

ктики девіацій серед дітей та молоді можлива на основі теоретичного 

обґрунтування типологізації девіантної поведінки.  Результати цього 

обґрунтування, на нашу думку,  зможуть вплинути не тільки на усунення при-

чин девіацій, але й на саму систему прийнятих у суспільстві норм, зробити їх 

більш адекватними реаліям життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми девіа-

нтної поведінки в Україні здійснюються  такими вченими, як: М.Бурмака, Е.Д-

раніщева, З.Зайцева, Н.Максимова, В.Оржеховська, Є.Пєтухов, Л.Пилипенко, 

М.Синьов, В.Татенко, Т.Титаренко, Т.Федорченко, М.Фіцула та ін. 

Важливе місце в дослідженні попередження девіантної поведінки 

займають наукові праці з проблем мотивації поведінки: Л.Божович, А.Бодалєва, 

В.Вілюнаса, Ю.Клейберга, Е.Натанзона, П.Якобсона  та інші. 

Для розробки теоретичних основ типологізації девіантної поведінки 

мають значення фундаментальні дослідження загальних проблем виховання 

І.Беха, Б.Кобзаря, О.Киричука, В.Оржеховської, Г.Пустовіта, М.Фіцули. 

Мета нашої статті полягає у систематизації основних поглядів педагогів, 

психологів  на типологізацію девіантної поведінки. 

Матеріали дослідження. Типологізація девіантної поведінки пов’язана з 

певними труднощами, тому що її виявлення можна вважати як девіантними так 

і недевіантними – все визначається нормативними вимогами. 

У зв’язку з тим, що термін «девіантна поведінка» використовується у 

різних науках та в різних значеннях, існує багато класифікацій девіантної 
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поведінки. Умовно їх можна розподілити на 4 основні підходи до проблеми 

класифікацій поведінкових відхилень: соціально-правовий, клінічний, 

психологічний та педагогічний. 

У межах соціально-правового підходу виокремлюються соціологічний та 

правовий напрям. 

Соціологія розглядає девіантну поведінку як соціальне явище, яке 

складається за кількох обставин: у залежності від масштабу виділяють масові й 

індивідуальні відхилення; за наслідками  негативні (викликають шкідливі 

наслідки створюють небезпечні ситуації) і позитивні; за суб’єктом  відхилення 

конкретних осіб, неформальних груп (діяльність злочинних груп), офіційних 

структур, умовних соціальних груп (наприклад, юнацький алкоголізм); за 

об’єктом  економічні, побутові, майнові; за тривалістю  тимчасові або 

довготривалі; за типом порушення норми  злочинність, пияцтво, наркотизм, 

самогубство, аморальна поведінка, проституція, утриманство, расизм, геноцид 

та інші [2, с.115]. 

У праві під девіантною поведінкою розуміють все, що не відповідає 

прийнятим у цей час правовим нормам і що забороняється та карається. 

Провідним критерієм правової оцінки є діяльність індивіда, що загрожує 

суспільству. За характером суспільної небезпеки розрізняють: злочинні дії; 

адміністративні вчинки; громадянсько-правові делікти; дисциплінарні вчинки 

[3, с.13]. 

 Клінічний підхід базується на тому, що деякі види девіантної поведінки 

можуть переходити з крайньої межі норми у хворобу та ставати предметом 

вивчення медицини. Медична класифікація девіантної поведінки базується на 

психопатологічному та віковому критеріях. У відповідності до них існують 

поведінкові порушення, які відповідають медичним діагностичним критеріям, 

тобто, що досягли рівня хвороби [5, с.9]. 

 Психологічний підхід ґрунтується на виокремленні соціально-

психологічних відмінностей різних видів девіантної поведінки. Психологічні 

класифікації будуються на основі таких критеріїв: вид норми, що порушується; 

психологічна мета поведінки та її мотивація; індивідуально-стилеві 

характеристики поведінки.  

 Найбільше нас цікавить педагогічний підхід до визначеної проблеми. 

Слід зазначити, що педагогічні класифікації менш диференційовані та зазвичай 

взяті з інших наук. Поняття «девіантна поведінка» у багатьох випадках 

розглядається як «дезадаптація». У світлі основних педагогічних завдань 

виховання девіантна поведінка може носити характер як шкільної [4, с.2], так і 

соціальної дезадаптації. 

В останній час з’являються нові види девіантної поведінки, пов’язані з 

залежністю від латиноамериканських серіалів, комп’ютерних систем, релігійних 

сект.  

Тому типологізація девіантної поведінки розробляється не тільки для 

пояснення причин девіантної поведінки, але і для вирішення завдань її 

прогнозування, попередження та корекції. Для успішного розвитку і 
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самореалізації підростаючого покоління необхідно захистити його від 

криміногенного впливу мікросередовища, нейтралізувати фактори, що 

зумовлюють відчуження неповнолітніх від позитивно орієнтованих колективів. 

Забезпечити ранню корекцію деформацій їх особистостей, не допустити форму-

вання стійкої протиправної поведінки – ось зовсім неповний перелік обов’язків 

старшого покоління перед молодшим, бо неповнолітні через їхню розумову і 

фізичну недозрілість, психічні особливості, неповноту соціального статусу 

потребують особливої уваги, допомоги, захисту і підтримки з боку родини й 

інших інститутів соціального виховання і держави. Зараз ця думка стала 

загальновизнаною і знайшла відображення в основних положеннях Конвенції 

про права дитини. 

Виховна робота з метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх 

ускладнюється тим, що в педагогічній літературі відсутня єдина 

загальноприйнята типологія старшокласників-девіантів. Це негативно впливає 

на вибір форм і методів виховної роботи з ними, призводить до поверхового 

уявлення про цей контингент учнів [6]. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, загальновизнаної типології 

девіантної поведінки не укладено. На нашу думку, треба звернути увагу на 

типологізації Ю.Клейберг,  В.Оржеховської, які мають пряме відношення до 

нашого дослідження.   

Інфантильний тип. Інфантильність характеризується як затримка 

морального і соціального дозрівання особистості, результат деформації умов її 

життя, неправильного виховання і власної пасивності [1].  

Незрілість психіки у вигляді окремих рис ”дитячості” може зберегтися у 

людині і в дорослому віці, що є серйозною перешкодою як у спілкуванні, так і 

діяльності. Такі старшокласники безтурботно поверхові в судженнях, не 

відчувають відповідальності за власні дії і нездатні стримувати свої бажання. 

 У розумінні інфантильної особистості свобода - це насамперед 

можливість безкарно ігнорувати буття і волю інших людей та оточуючого 

світу: що хочу – те й роблю! 

Для інфантильної особистості потрібний ”поводир”, якого можна 

звинувачувати у невдачах. Концепції саморозвитку в інфантильної особистості 

не існує, однак це не означає, що вона не розвивається – її розвиток проходить 

непомітно для неї самої.  

Для цього типу характерне патологічне невміння володіти загально-

прийнятими формами поведінки, особливо мовленнєвими формулами 

ввічливості. Така людина, як правило не в змозі вибачатися. Для нього відверто 

визнати свою провину – неможливий крок, бо при цьому втрачає своє єство. 

Спалахи дратівливості, невмотивовані агресії, підкріплені механізмом 

психологічного захисту – проекції провини на інші прояви. У такі хвилини, 

диктаторська роль може призвести до насильницьких дій. У той же час, як і 

після скоєного, повністю відсутні докори сумління і моральні страждання, 

оскільки поняття совісті у цих особистостей практично відсутнє. У таких 

підлітків спостерігається повний спектр кримінально-карних дій: від дрібних 

крадіжок – до насильницьких дій проти особистості. 
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Маргінальний тип. Головною рисою маргінального типу є розрив 

духовних, економічних і особистісних зв’язків. Він не має власної системи 

цінностей, а імітує іншу, живе у двох або й більше світах, не належачи 

жодному з них. У маргінального типу домінує відчуття загубленості, 

невпевненості, він починає задовольнятися мізерним, вважати, що в його 

труднощах винні інші. До маргінального типу відносимо старшокласника, який 

знаходиться між двома групами (просоціальною і асоціальною), що робить 

його в певній мірі чужим для них обох. Це означає, що така особистість не має 

власної системи цінностей, а тільки імітує чужу, інколи навіть і така імітація є 

фальшивою, адже вона передбачає оригінальність, яка йому не притаманна. У 

результаті такий старшокласник найбільш яскраво проявляється у почутті 

загубленості, у претензійності, у цинізмі й відчайдушності. Слід зазначити, що 

маргінальний тип проявляється найяскравіше в тих спільнотах, де відбуваються 

значні соціальні зміни, що, власне, і зумовлює появу людей з позицією 

невизначеності, соціальної ідентифікації.  

Маргінальний тип потенційно є носієм невротичних симптомів, тяжких 

депресій, які в найскладніших випадках можуть скінчитися самопокаранням. 

Утриманський тип. До зазначеного типу відносяться старшокласники, які 

живуть під девізом: «Зроби мені добре!» Їх зовсім не цікавить, яким чином це 

”завдання” можна виконати. Вони готові на різні кримінальні дії або на 

користування їх ”плодами”. Таку категорію мало цікавлять почуття і думки 

оточуючих, головна мета їхнього життя – задовольнити життєві потреби, не 

докладаючи жодних зусиль, окрім маніпулювання людиною, спрямоване на 

досягнення лише власної мети. Такі люди мають необґрунтовану підвищену 

самооцінку. Вони емоційно неврівноважені, агресивні у прагненні довести 

свою значимість, інколи ”плаксиві” у спробах досягти певних благ для себе. 

Можуть також догоджати й бути дуже слухняними, але тільки тоді, коли не 

можуть досягти своєї мети інакше, не мають відчуття емпатії, брехливі й 

лицемірні. Часто спостерігається і схильність до садизму: як морально, так і 

фізично. Лінивий, і практично не володіє трудовими навичками, щоб якимось 

чином уникнути праці, ”хворіє”, приписує собі уявні симптоми й усім про це 

розповідає, прагнучи таким чином викликати співчуття до своєї персони. 

Прагне досягти поставленої мети – нічого не робити, але при цьому не обмежує 

власні потреби. Комунікативні здібності розвинені погано, зовсім не може 

будувати конструктивний діалог: залежно від обставин займає або позицію 

зацікавленого, або диктатора. Завдяки емоційній непостійності, агресивності, 

схильності до садизму, відсутності відчуття емпатїї здатний до скоєння 

злочинів, особливо цинічний жорстокий зі слабкими жінками, оскільки 

фактично не бачить у них представників роду людського, а лише джерело 

отримання благ або задоволення. Схильність до вживання наркотичних 

речовин й алкоголю, легко йде на крадіжки, шантаж, шахрайство, вимагання, 

розбійницькі напади, насильницькі дії. Сенсом такої поведінки є насамперед 

утвердження власного ”Я” в очах оточуючих чи навіть особистих. Такою 

поведінкою вони можуть самостверджуватися, досягати визнання і тим самим 

підвищувати власну самооцінку, набути впевненість у собі, викликати в 
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оточуючих враження, що вони нічого не боїться, мають ”видатні” вольові 

якості тощо. Так, утриманський тип реалізує потребу активності шляхом 

досягнення конкретного результату, а в психологічному плані отримує 

максимально можливі почуття від життя: домінування під соціальним 

середовищем, набуття статусу ”лідера”. 

У сфері моральності утриманський тип відрізняється користолюбством, 

жадібністю, паразитизмом, лицемірством, підлістю. У вольовій сфері – 

пасивністю, безхарактерністю, боязкістю, підлабузництвом, догідливістю, 

конформізмом. У емоційній сфері цей тип відрізняються заздрісністю, 

скритністю, тривожністю, демонстративністю. 

Ситуативний тип. Цей тип найскладніший. Він практично нічим не 

відрізняється від старшокласника з нормальною поведінкою. Захисні механізми 

й уміння чинити опір маніпуляціям у такого типу ще не сформовані, він не має 

стійкої «Я – концентрації». Ситуативний тип, як правило, представляють 

старшокласники з високим рівнем конформності, які схильні підкорятися 

груповому психічному тиску, змінювати думку під дією групи, але всупереч 

собі, виявляють бажання бути як усі. Такий старшокласник «заряджається» 

емоціями групи і певний момент може «піти» на будь-яку протиправну дію.  

Напрямки подальшої роботи. Згідно з наведеними нами типами 

девіантної поведінки, можна розглядати особистість взагалі та її особливості, 

зв’язані з її моральними нормами, особистісними цінностями, соціальною 

позицією, соціальною роллю, диспозицією у групі. 
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УДК 316                                                                                   

Фурса В.О.40 
Система соціального захисту в україні в період гетьманату 

 

Анотація. В дослідженні представлені результати аналізу наукових матеріалів та 

архівних джерел з питань організації соціальної підтримки населення України 

адміністрацією гетьмана П. Скоропадського та органами місцевого самоврядування в умовах 

громадянської війни. 

Ключові слова: Міністерство народного здоров’я та державного опікування, 

опікування, дитячі притулки, біженці, інваліди війни. 

Аннотация. В исследовании представлены результаты анализа научных 

материалов и архивных источников по вопросам организации социальной поддержки 

населения Украины администрацией гетьмана П. Скоропадского и органами местного 

самоуправления в условиях гражданской войны. 

Ключевые слова: Министерство народного здоровья и государственного 

опекунства, опекунство, детские приюты, беженцы, инвалиды войны. 

Summary. The results of analysis of scientific and archives materials and archives sources 

of the problem of organization of social support of the population of Ukraine by the administration 

of Hetman Skoropadsky and bodies of self-government in conditions of the citizen war. 

Key words: Ministry of Public Health and State Care, care, children orphanages, 

refugees, invalids of war. 

 

Постановка проблеми. Серед пріоритетних напрямків вітчизняної 

історичної науки чільне місце посідає висвітлення доби правління Павла 

Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Учені досить результативно 

працюють над аналізом політики Української держави в галузях освіти, науки, 

культури, зовнішньополітичної діяльності, військового будівництва і т.ін. 

Проте діяльність Гетьманату на ниві соціальної опіки населення до цього часу 

залишається недослідженою. І це при тому, що саме за правління 

П. Скоропадського уперше в історії України було утворено Міністерство 

народного здоров’я та державного опікування (далі – МНЗтаДО), яке стало 

провідником цілеспрямованої державної політики в цій важливій соціальній 

галузі.  

Міністерству, його місцевим органам, не зважаючи на складне 

переплетіння негативних чинників економічного, політичного, соціального 

характеру, вдалося налагодити функціонування системи державного 

опікування, відкрити мережу санаторіїв для інвалідів війни, частково 

забезпечити безкоштовне медичне обслуговування незаможного населення і 

т.ін. Їх досвід зможе бути використаний для розв’язання відповідних проблем в 

сучасній Україні. 

Таким чином, вивчення політики і практики організації охорони здоров’я 

та опікування за часів Української держави має не лише науково-теоретичне, 

пізнавальне, а й соціально-політичне та практичне значення.  
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Мета дослідження: З’ясувати особливості державної системи соціальної 

підтримки за часів Української держави П.Скоропадського.  

Завдання дослідження:  
1. проаналізувати джерельну базу, юридично-правові норми політики 

гетьманського уряду в галузі соціальної опіки населення; 

2. узагальнити заходи щодо надання державної допомоги соціально 

незахищеним верствам населення. 

Предмет дослідження: діяльність уряду та центральних органів 

виконавчої влади по виробленню засад державної політики у сфері опікування, 

їх практичному втіленню в життя. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення історичних 

джерел. 

Результати дослідження.  

Історіографія проблеми має досить обмежене коло наукових робіт. 

Радянські історики, не маючи доступу до закритих архівних фондів та 

перебуваючи в лоні марксистсько-ленінської ідеології, так і не змогли визнати 

факт існування в Українській державі соціальної політики. Процеси, які 

відбувалися в Україні у 1918 р., вони розглядали крізь призму присутності на її 

теренах окупаційних австро-німецьких військ, боротьби народних мас проти 

них та гетьманського режиму. 

Причини негативного стану дослідження проблем охорони здоров’я та 

опіки за гетьманського режиму криються в тоталітарній системі радянського 

суспільства, обмеженості творчої свободи науковців, відсутності доступу до 

повноцінної джерельної бази та панування штампів в характеристиці діяльності 

Гетьманату. 

Оцінки гетьманського режиму дослідниками української діаспори та 

зарубіжжя значною мірою залежали від їх особистого ставлення до 

П. Скоропадського та посад, які вони обіймали в часи Української революції. 

Так, противники гетьмана В. Винниченко, М. Шаповал, П. Христюк особисті 

образи на нього перенесли на сторінки своїх творів. [3] 

Протилежні оцінки знаходимо в роботах прихильників 

П. Скоропадського, серед яких  колишні діячі Української держави М. Галан, 

Д. Донцов, Д. Дорошенко, а також українські історики зарубіжжя, яким 

імпонували ідеї П. Скоропадського щодо розбудови України – Б. Коваль, 

М. Королишин, О. Пріцак та ін. Головне спрямування їх робіт зводилося до 

піднесення здобутків Гетьманату на теренах освіти, культури, формування 

адміністративного апарату та особисто П. Скоропадського. Проте ці 

дослідники, не маючи доступу до українських архівів, не звернули увагу на 

проблеми опіки в Українській державі. [2] 

Виняток становить монографія Д.  Дорошенка, на сторінках якої автор дає 

позитивну оцінку роботи урядових підрозділів гетьманського режиму і   серед  

них –  Міністерства  народного  здоров’я  та  державного опікування. [1] Проте 

він занадто перебільшує досягнення Української держави, в тому числі, і на 

ниві охорони здоров’я та соціальної опіки. 

Першою спробою дати об’єктивну характеристику діяльності МНЗтаДО 
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Української держави стали бібліографічні довідки про В. Любинського, 

Б. Матюшенка, М. Галагана, О. Корчак-Чепурківського у багатотомній 

“Енциклопедії українознавства”. [3] 

Проте і в розвідках зарубіжних істориків проблеми становлення та 

діяльності МНЗтаДО Української держави, її політики в галузі соціальної опіки 

не стали предметом окремого дослідження. 

Новий етап досліджень доби правління П. Скоропадського було 

започатковано в 1990-ті роки. Концептуальні підходи та різноплановість ви-

вчення цього періоду визначила стаття професора С. Кульчицького. [4]  

З нагоди річниці проголошення Української держави та роковин 

Гетьмана в Україні 1993 та 1998 рр. були проведені Міжнародні конференції. 

Результатом їх роботи стали наукові збірники “Останній Гетьман: ювілейний 

збірник пам’яті П. Скоропадського” (К., 1993), “Гетьман Павло Скоропадський 

та Українська держава” (К., 1998),  на сторінках яких були вміщені як 

об’єктивні праці про добу правління П. Скоропадського, так і відверті апо-

логетичні статті представників української діаспори. Не можна обійти увагою і 

роботи В. Солдатенка з історії Української революції.  

Основу джерельної бази дослідження склали архівні документи, які 

збереглися в державних центральних сховищах: Центральному державному 

архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВОУ), Центральному 

державному історичному архіві України (ЦДІАУ). 

Більшість з них ще в недавньому минулому перебували у закритих 

сховищах. Це, зокрема, стосувалося і матеріалів фонду Міністерства народного 

здоров’я та державного опікування Української держави (ф. 1035), з якого гриф 

“таємно” було знято тільки у 1992 р. Проте саме в цьому фонді зосереджуються 

основні документи, які найбільш повно відображають політику і практику 

Гетьманату у сфері соціальної опіки. 

За кілька місяців після проголошення нової влади в Українській державі 

було сформовано основні принципи політики у сфері опікування. Їх суть 

полягала у визначенні соціального захисту одним з пріоритетних напрямків 

діяльності органів виконавчої влади та місцевих самоврядувань; забезпеченні 

переваги загальнолюдських цінностей над класовими, національними, 

груповими та іншими інтересами; визнанні соціально незахищених груп 

тогочасного українського суспільства – дітей-сиріт, інвалідів війни, колишніх 

військовополонених, біженців та інших – об’єктом особливої уваги та 

допомоги з боку держави; використання прогресивного  власного та 

зарубіжного досвіду при розбудові галузі соціального захисту; централізації 

державного управління сферою соціального опікування та ін. [6] 

Обговорення цих питань відбувалося на  міністерській нараді з питань 

опікування (липень 1918 р.) із залученням до нього представників 

самоврядувань, органів охорони здоров’я та соціального захисту. Аналіз їх 

виступів спростовує тезу радянської історіографії про реакційність місцевих 

самоврядувань та їх байдужість до проблем медицини та опіки. 

Структура МНЗтаДО охоплювала відповідні напрямки його діяльності і 

складалася з чотирьох департаментів: загальних справ, медичного, санітарного, 
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державного опікування, поділених, у свою чергу, на 16 відділів та 6 виділів – 

самостійних міністерських підрозділів, підпорядкованих особисто міністру 

народного здоров’я та державного опікування. З метою координації діяльності 

підрозділів МНЗтаДО були утворені три дорадчі органи – рада міністра 

(22 серпня 1918 р.), Судово-медична рада (26 вересня 1918 р.) та Учений 

комітет (14 грудня 1918 р.). [5] 

Аналіз основних форм опікування соціально незахищених верств 

українського суспільства показав, що відповідна допомога надавалася у 

дитячих притулках, притулках для покинутих дітей, для дітей 

військовополонених та загиблих воїнів, біженців, “хліборобських притулках” 

та колоніях для дітей із сільської місцевості, дитячих садках, закладах опіки 

дорослого населення, пристарілих, осіб з вадами розумового та фізичного 

розвитку, створених переважно органами місцевого самоврядування та 

громадськими організаціями. 

У липні 1918 р. департамент державного опікування МНЗтаДО розпочав 

передачу у відання міських та земських управ також притулків колишніх 

благодійних відомств Російської імперії, які  в ході буремних подій кінця 1917 

– початку 1918 рр. лишилися без засобів до існування.  

З метою підтримки закладів опіки місцеві самоврядування відшукували 

додаткові джерела фінансування, проводячи з цією метою різноманітні 

благодійні акції: так звані “кухликові збори”, “дні синьої квітки” та ін. В 

результаті вдалося, в основному, зберегти їх мережу. Так на осінь 1918 р. лише 

опікою дітей переймалися: у Києві – 91, у Харківській губернії – 71, в Одесі – 

16 притулків. У Волинській, Катеринославській, Київській, Харківській та 

Херсонській губерніях значного поширення набула патронажна система опіки 

дітей у сім’ях. 731. [8] 

Українська держава започаткувала процес планомірного повернення до 

рідних домівок біженців з України. У травні – липні 1918 р. спільними 

зусиллями фахівців біженецького департаменту МВС, місцевих органів влади 

та самоврядувань, губернських нарад у справах біженців та інших було 

розроблено маршрути та періодичність їх руху. На створення умов для 

забезпечення біженців у дорозі з державного бюджету виділялось 13853 тис. 

крб. [10] Завдяки цьому у стислі строки було відкрито санітарно-харчові 

пункти, табори для тимчасового та тривалого перебування біженців перед 

відправкою на батьківщину. Подібним чином було організовано також 

повернення в Україну значної кількості колишніх військовополонених з 

концентраційних таборів держав Четверного союзу. 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно з 

комітетами увічних вояків розробили програму спеціальної допомоги інвалідів 

війни та колишніх полонених. За рахунок асигнувань з державного та місцевих 

бюджетів вони отримували медичну та санаторну допомогу. Вже 13 червня 

1918 р. з цією метою Рада Міністрів асигнувала МНЗтаДО 2 млн. крб. 

Державна підтримка дала можливість вже на осінь 1918 р. забронювати у 

медичних закладах України 20 тис. ліжок для лікування колишніх 

військовополонених, організувати масове виробництво протезів для інвалідів 
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війни у Харкові, Києві, Полтаві, Катеринославі та ін. [5] У багатьох населених 

пунктах  України розпочали роботу різнофахові курси та майстерні для 

інвалідів. Для військових, які продовжували залишатися в полоні, була 

організована закупівля продовольства та предметів першої необхідності – уряд 

виділив для цього 1 млн. крб. [9] Таким чином, Українська держава не 

залишилася байдужою до долі біженців та військовополонених. 

Висновки. 

За час гетьманування Павла Скоропадського система соціального 

опікування незахищених категорій населення були визнані одним з головних 

напрямків внутрішньої політики Української держави.Соціальну допомогу 

передбачалося надавати усім, хто її потребував, незалежно від класової, 

національної, релігійної та іншої приналежності.  Соціально незахищені групи 

населення стали об’єктом підвищеної уваги держави. 

Гетьманат прагнув централізувати управління сферою соціального 

захисту, створивши для цього відповідне Міністерство. Виконання 

розпоряджень центральних органів у сфері опікування забезпечували місцеві 

самоврядування різних видів та губернські й повітові старости. 

Опікування соціально незахищених груп дітей та дорослих в Українській 

державі було організовано за співпраці департаменту державного опікування, 

відділу опіки дітей МНЗтаДО , місцевих самоврядувань та громадських спілок, 

які зуміли загальмувати процес закриття притулків, богаділень, дитячих 

захистків та інших. Завдяки об’єднанню зусиль центральних та місцевих 

органів влади вдалося налагодити різнопланову допомогу  інвалідам Першої 

світової війни. 

За час гетьманування П. Скоропадського розпочалося організоване 

повернення на батьківщину українських військовополонених, які перебували в 

концентраційних таборах держав Четверного союзу. Держава забезпечила  

надання їм матеріальної та фінансової підтримки на час повернення до рідних 

домівок.  

Важливим здобутком Гетьманату стало проведення реевакуації біженців 

з прифронтових регіонів України та іноземців, які опинилися на її території. 

Вона також здійснювалась за керівництва органів влади  і фінансувалася з 

державного бюджету. 

Досвід діяльності гетьманського уряду у сфері соціальної опіки 

заслуговує на актуалізацію та подальші наукові дослідження. Перш за все, 

фундаментального вивчення потребують питання організації та напрямків 

діяльності різноманітних громадських, благодійних спілок, проблеми біженців 

тощо.  
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Чорна Л.Г.41  
Особливості прояву креативності індивіда в малій групі 

 

Анотація. Стаття містить аналіз дослідження проявів творчості індивіда в малій 

групі. Емпіричне дослідження особливостей прояву творчості в малій групі, яка 

характеризується відповідним мікрокліматом, дозволило зробити декілька попередніх 

висновків та висунути нових гіпотез стосовно данної проблеми. Знання про соціально-

психологічні умови прояву та розвитку творчості може стати ресурсом професійної 

діяльності соціального педагога. 

Ключові слова: мала група, соціально-психологічний клімат, творчість, групове 

несвідоме. 

Аннотация. Особенности проявления креативности индивида в малой 

группе. Статья содержит анализ исследований проявлений творчества индивида в малой 

группе. Эмпирическое исследование особенностей проявления творчества в малой группе, 

которая характеризуется определенным микроклиматом, позволило сделать несколько 

предварительных выводов и выдвинуть новых гипотез относительно рассматриваемой 

проблемы. Знания о социально-психологических условиях проявления и развития творчества 

может стать ресурсом профессиональной деятельности социального педагога.  

Ключевые слова: малая группа, социально-психологический климат, творчество, 

групповое бессознательное. 

 

Summary. The peculiarities of individual’s creativity demonstration in small 

group. The article contains the analysis of investigation of individual’s creativity demonstration in 

small group. The empirical study of peculiarities of creativity demonstration in small group with 

the certain microclimate in it gives the opportunity to make several preliminary conclusions and 

pull out new hypothesis about concerning problem. The knowledge about the socio-psychological 

conditions of creativity’s demonstration and development can be the resources of social teachers’ 

professional activity.  

Key words: small group, socio-psychological climate, creativity, group unconscious.   

 

Основна соціальна функція, яку виконує соціальний педагог у процесі 

своєї професійної діяльності, - виховна. Звісно, що виховання особистості 
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відбувається в певних соціальних умовах. До них можна віднести різноманітні 

характеристики макро- та мікросоціуму, але всі вони діють опосередковано, 

через певні малі групи, до яких належать усі без винятку соціальні індивіди. 

Виховний процес відбуватиметься значно інтенсивніше та змістовніше, якщо 

мала група буде виконувати продуктивну, творчу, розвиваючу діяльність. 

Творчість сприятиме більш змістовному, осмисленому становленню 

особистості. Отже,  одним із наукових аспектів такої суспільно значущої та 

актуальної проблеми, як виховання підростаючого покоління, яку має 

безпосередньо на практиці реалізувати соціальний педагог, є з’ясування 

соціально-психологічних особливостей, чинників, умов прояву та розвитку 

творчості індивіда в малій групі.  

На сьогодні в психології індивідуальні та групові прояви творчості в 

малій групі не є предметом спеціального вивчення. Так, у дослідженнях 

зарубіжних соціальних психологів, присвячених особливостям виконання 

різноманітних видів діяльності групою, в тому числі й інтелектуальної 

(Б.Латане, Л.Фестінгер, С.Московічі, М. Заваллонні, Д. Майєрс та інші), аналіз 

проблем групового розв’язання креативних задач не був їх основною метою, ці 

питання висвітлювались побіжно, серед низки інших результатів експериментів 

[6], [12]. Крім того, дослідження проводилось у штучно сформованих групах і в 

лабораторних умовах. Звісно, що динаміка прояву креативності індивідів у 

групі протягом певного календарного часу не вивчалась.  

У вітчизняній психології найбільш цілісного розгляду зазначена 

проблема набула в контексті розробки теорії соціальної психології науки 

(школа М.Г.Ярошевського) [22], однак тут проблема аналізувалась насамперед 

методологічно, без спирання на систематичні експериментальні дослідження. 

Мета невеликої кількості інших вітчизняних досліджень, пов’язаних із даною 

темою, полягала в з’ясуванні умов розвитку індивідуальної творчості людини 

[18], [19], [20]. Ці умови розглядались переважно як певні особливості 

мікроклімату та спілкування в групі. На противагу зарубіжним дослідженням ці 

експериментальні вивчення виконувались у реальних групах, а спостереження 

за розвитком креативності індивіда здійснювалось протягом певного часу. Ще 

одна відмінність між зарубіжними та вітчизняними дослідженнями полягає в 

тому, що перші вивчали спільну для учасників групи творчу діяльність, а другі 

– індивідуальну.  

Результатами психологічного вивчення впливу групи на прояви творчості 

стали досить суперечливі положення. Так, групове тестування креативності та 

інтелектуальної ініціативи порівняно з індивідуальним знижує рівень прояву 

цих якостей (Д.Б.Богоявленська, Т.В.Галкіна, Л.Г.Алексєєва) [3], [7].  Більшість 

групових феноменів переважно негативно впливають на кількісні та якісні 

характеристики спільного продукту діяльності, в тому числі й креативні: 

зменшується внесок окремого члена групи до групового результату (феномени 

«соціального ледарства», «безбілетного проїзду», «бевзя») (Б. Латане, С. 

Харкінс, Дж. Джексон, Дж. Гібб, М.М.Обозов) [6], [12], [13]; зменшується 

кількість різноманітних ідей, гальмуються прояви інакомислення, і як 

результат, знижується ефективність інтелектуальних розв’язків (феномени 
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«групового мислення» і групової поляризації, «впливу більшості») (І. Джаніс, І. 

Стейнер, С. Аш, С. Московічі, М. Заваллоні, Г. Стассер і В. Тітус та ін.) [6, с. 

59, 67, 69, 96, 101-102, 109 ], [12, с. 346, 366-367, 373-374]. І тільки «вплив 

меншості» пов’язують із стимуляцією проявів творчого мислення в групі (Р. 

Петерсон і Ч. Немет та ін.) [12, c. 377].  

До певного часу вважалось, що «мозковий штурм» є набагато більш 

ефективним методом розв’язку задач порівняно з тим, як люди працюють 

наодинці. Але експериментальні дослідження показали інше: кількість ідей, які 

висуваються членами групи, значно менша, іноді навіть може становити 50% 

від продуктивності номінальної групи [6, c. 58]. Тому метод «номінальної 

групи» пропонується застосовувати в якості модифікації традиційного 

мозкового штурму. На перших етапах члени групи анонімно, «про себе» або 

взагалі наодинці висувають ідеї, а тільки потім презентують їх групі (спочатку 

невпорядковано, хаотично, а потім ранжуючи та оцінюючи) [12]. Результати 

досліджень М.М.Обозова теж свідчать про те, що в умовах групової взаємодії 

знижується нетривіальність ідей, які генеруються членами групи [13].    

Також було доведено, що особливо малопродуктивний  «мозковий 

штурм» у великих групах, коли люди надають перевагу тому, щоб загубитись у 

натовпі, та бояться виказувати власні нестандартні ідеї [12, c.374]. Д.Майєрс 

висловлює думку (яка ще вимагає своєї експериментальної перевірки), що 

ефективним «мозковий штурм» є в тих групах, які є досить мотивовані, мають 

гарні уявлення про те, що від них вимагається (ситуацією, проблемою) – 

перший фактор, та різнорідні за складом (професійним, рольовим тощо) – 

другий фактор  [12, c. 374]. У таких модифікаціях і за таких умов мозковий 

штурм може становити ефективний метод творчого мислення. 

Автори інших досліджень показують, як певні особливості соціально-

психологічного клімату групи, спілкування та взаємодії в ній сприяють 

підвищенню креативності окремого члена колективу. Так, доведено, що 

відсутність жорсткої регламентації поведінки з боку дорослих у колективі дітей 

дошкільного віку, а також наявність соціальної підтримки їх будь-якої 

внутрішньо-мотивованої поведінки (Н.В.Хазратова) [18], атмосфера 

співробітництва та ділових відносин, емпатійність спілкування, відсутність 

прямого протиставлення здібностей одних і неуспіхів інших, переважання 

схвалень над зауваженнями з боку дорослих у класі молодших школярів, 

(Н.П.Щербо) [19], захоплення зі сторони дорослого та інших членів 

учнівського колективу кожною новою ідеєю підлітків, позитивне підкріплення 

цих ідей, створення клімату взаємної безпеки та довіри, незалежності в 

прийнятті рішення, діалогічності в обговоренні проблемних питань 

(Є.Л.Яковлєва) [20] сприяють розвитку рівня індивідуальної креативності. 

Провідну роль у створенні цього клімату відіграє дорослий. 

Особливу роль серед характеристик групи, які позитивно впливають на 

розвиток індивідуальної креативності дослідники відводять наявності в групі 

зразків, моделей креативної поведінки, толерантності соціуму (малого, 

великого) до різноманітних моделей поведінки (Х. Цукерман, Г.Петцольд, 

Н.В.Хазратова) [16], [18], що, на нашу думку, є одним із чинників породження 
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різноманіття ідей, які функціонують в інформаційному полі групі. 

Непрямим доказом впливу характеристик малої групи на розвиток 

креативного потенціалу особистості є декларований за мету більшістю 

напрямків групової психотерапії особистісний і професійний розвиток. У 

психологічній літературі наводяться такі фактори, які забезпечують можливість 

особистісних змін в учасників психотерапевтичної групи: членство в групі, 

емоційна підтримка групи, допомога членів групи іншим її учасникам, їх 

альтруїзм, можливість емоційного реагування, імітація поведінки інших та 

опробування нових видів поведінки, експериментування з ними, 

міжособистісне навчання та інші [10], [15], [21, с. 20-21]. Серед напрямів 

групової психотерапії можна назвати такі, які безпосередньо застосовують 

творчість як засіб позитивних  змін особистості людини (психодрама, арт-

терапія) [9].  

Не зважаючи на те, що інтелектуально розвиваючі та творчі тренінги уже 

самою своєю назвою вказують на свою мету та завдання, опубліковані в 

україно- та російськомовній літературі варіанти їх змісту не містять якісного 

аналізу, завдяки саме яким характеристикам групи вони позитивно впливають 

на розвиток творчості особистості [4], [8], [14].  І тільки система розвитку 

творчого мислення Е. де Боно «Шість шляп мислення» вказує більш точно, 

завдяки яким груповим феноменам підвищується творчий рівень розв’язку 

складних проблем [5]. Використання людиною різноманітних рольових 

настановлень, які виконують члени групи та які визначають певний стиль 

мислення, їх гнучка зміна сприяє зростанню групової креативності. 

Необхідно зазначити, що психологічна література містить одиничні 

випадки експериментального підтвердження позитивного впливу практик 

групової психотерапії та розвиваючих інтелектуальних тренінгів на прояви та 

розвиток креативності індивіда (Ю.Д.Бабаєва) [2].  

Отже, підбиваючи результати аналізу першоджерел, можна зробити такі 

висновки: якщо дослідження проявів творчості в групі здійснювалось без 

моделювання особливих умов спілкування та взаємодії членів групи в ній, які 

«гуманізують» стосунки та мікроклімат або ж ставлять спеціально за мету 

розвиток творчості (Ю.Д. Бабаєва, Є.Л.Яковлєва та ін.), то в такому разі вони 

говорить про негативний вплив малої групи на творчість. Звісно, що даний 

висновок попередній, він ще вимагає перевірки та наукової дискусії. Ясно одне, 

що мала група внаслідок свого нормативного впливу на членів групи, 

намагаючись зберегти свою цілісність і згуртованість, гальмує прояви 

неоднаковості поведінки та мислення індивіда. Отже, такий механізм впливу 

групи на прояви творчості існує, але це зовсім не означає, що групи не 

вирізняються одна від одної за ступенем цього впливу, або ж його 

нівелюванням, або ж гармонійним поєднанням з іншими механізмами, які 

сприяють проявам і розвитку творчості в групі. Виникає питання, які інші 

групові характеристики, крім доброзичливого клімату спілкування і наявності 

рольових моделей креативної поведінки в групі позитивно впливають на 

прояви та розвиток творчості в ній. Очевидно, що це насамперед групові 

норми, які відбивають різноманітні цінності буття людини (моральні, 
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діяльнісні, культурні тощо). Так, у літературі є посилання на те, що групова 

толерантність до різноманіття ідей і стилів поведінки, раціонального ставлення 

до критики блокують негативний вплив групових феноменів на прояв 

креативності. Також сам вид діяльності, який виконує група або, точніше, 

обирає група, може визначати високий рівень прояву креативності: розв’язок 

складних, захоплюючих задач командою однодумців інтенсифікує зусилля 

членів команди [12]. 

Ймовірно, позитивно впливає на творчість у групі різноманіття 

виконуваних членами групи ролей і рольових настановлень, які визначають 

стилі мислення, з одного боку, а з іншого, самі залежать від них (посилання та 

непрямі підтвердження цього містяться в працях Б.Лу Лівер, Е. де Боно, 

Н.Майєрса) [11], [5], [12].  

Високий статус члена групи, який демонструє креативність мислення та 

поведінки, його впевненість і комунікативність будуть сприяти продукуванню 

творчих ідей у процесі спільної діяльності групи (але чи буде при цьому 

проявлятись індивідуальна творчість інших членів групи – питання 

спеціального дослідження).  

Соціальний педагог має усвідомлювати соціально-психологічні 

особливості  творчості індивіда, які можуть проявлятись як в умовах реальної, 

так і штучно сформованої групи (наприклад, сім’я, учнівський клас і 

мікрогрупи в ньому, психотерапевтичні та тренінгові групи, неформальні групи 

підлітків та інші). Тому ми розробили зміст практичного заняття для студентів, 

які навчаються за спеціальністю «соціальний педагог», основна мета якого 

полягала в з’ясуванні тими, хто навчається, сутності проблеми проявів 

творчості в групі та формування в них навичок діагностування мікроклімату 

групи, рівня прояву індивідуальної та групової творчості. Паралельно із 

завданнями розробки практичних завдань для майбутніх соціальних педагогів 

ми намагались дати відповіді на деякі наукові проблеми, пов’язані із 

зазначеними питаннями. Практичне заняття складалось із трьох етапів: 

діагностика, рефлексія, навчання. На першому етапі студенти виконували роль 

досліджуваних, на другому – з’ясовували змістовну валідність 

експериментальної процедури, а на третьому – аналізували та узагальнювали 

одержані емпіричним способом психологічні знання.  У процесі дослідження 

нами були використані такі методики: семантичний диференціал, який 

визначав особливості ділового, творчого та морального клімату в колективі 

[17], та вербальний тест креативності Дж. Гілфорда [1]. Одне із завдань тесту 

креативності досліджувані виконували самостійно, інше, аналогічне йому, 

малими групами по три чоловіка в кожній. Послідовність використання 

методик була такою: семантичний диференціал, тест креативності - спочатку 

індивідуальне виконання, потім – групове. По закінченню тестування студенти 

мали відповісти на питання: індивідуальна чи групова робота над креативними 

завданнями їм сподобалась більше. У дослідженні брало участь дві групи 

студентів (усього 30 чоловік). Одержані нами результати дослідження ми 

оцінюємо як попередні та які дозволяють робити уточнення та корекцію гіпотез 

подальших досліджень.  
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Групове обговорення змісту виконуваної студентами інтелектуальної 

діяльності більш глибоко розкрило первинний задум розробника змісту 

емпіричного дослідження, а саме: здійснити аналіз особливостей 

індивідуальної та колективної творчості індивіда в малій групі та виявити 

можливі зв’язки між специфікою мікроклімату групи та рівнями прояву 

креативності в ній. Саме в аналізі цих соціально-психологічних особливостей 

прояву творчості і полягала мета нашого дослідження. Попередня гіпотеза 

полягала в тому, що чим вище будуть оцінені досліджуваними творчі 

властивості клімату в групі, тим вищим має бути прояв самої творчості в ній. 

Це припущення підтвердилось. Разом із тим, у тій групі, яка продемонструвала 

вищий рівень креативності, вищими були й показники ділового й морального 

клімату (таблиця 1). 

Таблиця 1. Результати діагностики особливостей групового клімату та 

проявів креативності в групах 

Група досліджуваних 
Показники клімату колективу Показники креативності 

ділового творчого морального індивідуальної групової 

№ 1 4,52* 4,78 4,88 126,28** 167,00 

№ 2 5,04 5,07 5,38 134,06 170,42 

Різниця показників 0,52 0,29 0,50 7,78 3,42 

Значущість різниці 76,5*** 88,0 52,0 (1% рівень значущості) 91,0 99,0 

 

Примітка. *Вимірювання характеристик клімату здійснювалось за допомогою семантичного 

диференціалу зі шкалою від -3 до +3. Для зручності підрахунку середніх показників ми замінили цей діапазон 

іншим: від 1 до 7, отже 4 умовно означає нульове значення попередньої шкали. 

**Вимірювання креативності здійснювалось в Т-балах. 

***Значущість різниці показників визначалась за допомогою критерію Манна-Уїтні. До групи №1 

належало 12 чоловік, до групи №2 – 18. Uкр.= 68 (ρ≤0,05), Uкр.= 53 (ρ≤0,01). 

 Дані результати можна трактувати по-різному: як залежність проявів 

креативності від мікроклімату в цілому, як залежність проявів психічних 

феноменів, які ми діагностували, від більш загальних факторів, які лишились 

поза увагою нашого дослідження. У контексті обговорюваних питань доцільно 

також нагадати, що використання семантичного диференціалу базується на 

суб’єктивних оцінках членів групи її мікроклімату. В цих суб’єктивних оцінках 

відбивається:  

 соціальна бажаність відповідей (у суспільстві перш за все 

цінуються моральні цінності, вплив макросоціуму на характер 

оцінювання в даному дослідженні безперечний),  

 спроможність досліджуваних диференціювати ті чи інші 

якості клімату колективу (у нашому дослідженні діапазон оцінок 

моральних якостей менший, ніж творчих і ділових: середня різниця 

між максимальним і мінімальним значенням оцінок моральних 

якостей становить 4 бали, творчих – 4,8, ділових – 5,4),  

 вплив групових цінностей і норм конкретної групи, 

 реальне переважання тих чи інших якостей клімату в групі. 

 Значуща різниця між груповими показниками спостерігається лише за 

моральним кліматом колективу. Найменшою мірою між собою вирізняються 

групи за показником групової творчості. Як видно із таблиці 1, групове 

виконання тестів креативності піднімає її рівень, але диференціація груп за цим 
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показником зменшується. Якщо порівнювати показники креативності за 

легкістю продукування ідей, оригінальністю та гнучкістю мислення, то 

найменшою різницею показників між групами є різниця між рівнями групової 

оригінальності, а найбільшою – індивідуальної гнучкості (таблиця 2). Також 

групове виконання зменшує різницю між групами найбільшою мірою за 

показником оригінальності, а найбільшою – за гнучкістю.  

Таблиця 2. Середньогрупові показники креативності 

Група 

Показники  

індивідуальної креативності 

Показники  

групової креативності 

Легкість 
Оригінальні

сть 
Гнучкість Легкість 

Оригінальні

сть 
Гнучкість 

№1 43,07 42,95 40,26 54,95 55,88 56,17 

№2 45,38 44,43 44,26 55,94 56,35 58,12 

Різниця  

показників 
2,31 1,48 4,00 0,99 0,47 1,95 

 

Отже, групове виконання інтелектуальної діяльності в цілому піднімає 

рівень прояву креативності, однак, якщо обчислення вести в розрахунку на 

одну особу, то індивідуальна продуктивність роботи знижується. Такий 

феномен групової діяльності дістав назву «соціального ледарства» (Б.Латане) 

[12, c. 344]. Такі висновки узгоджуються з даними інших авторів, що 

підтверджує валідність процедури нашого дослідження [6]. Опосередковано 

про негативний вплив групової діяльності на прояви творчості свідчить 

зменшення різниці між групами за головним показником креативності – 

оригінальністю. Гнучкість мислення виявляє обізнаність, ерудицію людини, 

тому можливо вплив групи на цей показник найменший. 

Цікаво, що 84% студентів групова робота над виконанням завдання тесту 

креативності сподобалась більше, ніж індивідуальна. Вони констатували, що в 

групі працювати веселіше, цікавіше та в ній виникає більше різноманітних, 

нових, несподіваних ідей. 8% відповіло, що працювати легше було одному, бо 

ніхто не заважав думати, а ще 8% одночасно вбачають позитивні сторони як в 

одному, так і в другому способі виконання завдання. Так, один із учасників 

дослідження зазначив: «Під час індивідуальної роботи більше та енергійніше 

працюєш, а під час колективної – більше виникає ідей, до яких би сам ніколи не 

додумався». Парадоксально, але таким же чином думають й інші учасники 

дослідження: свої ідеї їм здаються неновими, звичайними (суб’єктивно воно 

так і є), а чужі – цікавими, несподіваними, хоча ті ж свої «ненові ідеї» можуть 

здатись іншому члену групи такими ж несподіваними, оригінальними, 

нестандартними. Отже, не зважаючи на те, що реальна продуктивність 

окремого члена групи під час колективної діяльності знижується, позитивно цю 

діяльність оцінює більшість досліджуваних. Можливо, увага членів групи під 

час колективної роботи зміщується зі спрямованості на досягнення певного 

результату діяльності на сам процес: у групі працювати легше, «веселіше, та 

менше думаєш» (відповідь одного зі студентів). Можливо, що групова 

мотивація діяльності, яку ми визначаємо, як бажання виконувати діяльність 

саме в групі, є сильнішою за мотивацію творчості та прагнення до 

індивідуалізації. Саме завдяки приналежності до групи людина відчуває 
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підтримку та безпеку [12, c. 382], саме завдяки їй вона перетворилась із 

природної на соціальну істоту.  

Хоча студенти, оцінюючи індивідуальну та групову роботу, не знали про 

результати тестування, вони, орієнтуючись на свої раціональні критерії оцінки 

та емоційні відчуття, обрали колективну творчість, як ліпшу за індивідуальну. 

Такий факт ми розглядаємо як дію групового несвідомого, завдяки якому члени 

групи несвідомо надають перевагу колективним формам діяльності порівняно з 

індивідуальними, не зважаючи на ефективність того чи іншого виду діяльності. 

Не зважаючи на те, що студенти є майбутніми соціальними педагогами, тобто 

вони мають уміти аналізувати закономірності психічної діяльності людини, 

тільки незначний їх відсоток відмітив негативний вплив групи на власну 

інтелектуальну діяльність.  

Результати нашого дослідження мають попередній характер. Щоб 

говорити про зв’язок характеристик малої групи з проявами індивідуальної та 

групової творчості в ній необхідно дослідити статистично значущу кількість 

груп. Окрім того, порівняння виконання різноманітних видів діяльності, а не 

тільки творчої, членами малих груп, які вирізняються одна від одної соціально-

психологічним кліматом, дасть можливість зробити більш виважені висновки 

про зв’язок креативності індивіда та характеристик малої групи. Однак, 

одержані результати дозволяють висловити деякі припущення щодо 

особливостей прояву творчості в малій групі. Так, зафіксоване нами 

розходження між суб’єктивними та об’єктивними оцінками групової діяльності 

з розв’язку креативного завдання ми трактуємо як дію групового несвідомого, 

коли людина інтуїтивно, неусвідомлено надає перевагу колективним формам 

власної діяльності. У дослідженні саме цих аспектів проблеми ми вбачаємо 

перспективи розробки даної проблеми. 

Отже, мала група, прагнучи до згуртованості її членів, містить потужні 

фактори, які можуть стримувати продуктивність їх творчої діяльності. Але 

реальні малі групи вирізняються між собою щодо підвладності таким груповим 

впливам. Одним із психологічних феноменів, який протидіє гальмівному 

впливу групи на творчість індивіда, ймовірно є регулятивний вплив балансу 

усвідомлюваних і неусвідомлюваних групових процесів у ній. 
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Шиферман Ю. І.42 
Критерії якості професійної підготовки майбутніх учителів до 

роботи з дітьми схильними до девіантної поведінки 

 

Анотація. Розглядаються критерії оцінки рівней основних компонентів готовності 

майбутніх вчителів до роботи з дітьми схильними до девіантної поведінки. Сутність и зміст 
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Аннотация. Рассматриваются критерии оценки уровней основных компонентов 

готовности будущих учителей к работе с детьми склонными к девиантному поведению. 

Сущность и содержание модели подготовки будущих учителей к работе с детьми данной 

категории, разные аспекты вышеупомянутой проблемы. 

Ключевые слова: девиантное поведение, модель подготовки, профессиональная 

готовность, активные методы обучения, деятельностный компонент готовности, 

содержательный компонент готовности. 

Summary. Criterias of qualities of the professional preparation of the future teachers for 

working with deviation behavior. The criterias of valuation of the levels of the main components of 

the preparation of future teachers for working with children with deviation behavior are analyzed. 

The essence and content of the model of preparation of future teachers for working with children of 

this category, different aspects of this problem. 

Key words: deviation behavior, professional preparation, active methods of teaching, 

active components of preparation, substantial component of preparation. 

 

Постановка проблеми. Однією з важливих проблем педагогічної теорії 

та практики, які досить актуальні в наш час є проблема підготовки вчителя до 

роботи з дітьми схильними до девіантної поведінки. Зміни, що відбуваються в 

нашому суспільстві, мають різний, в тому числі й деструктивний вплив, як на 

всю систему освіти, так і на виховання учнів загальноосвітньої школи. Тому, 

соціокультурна ситуація, що склалась у суспільстві, не тільки не сприяє 

поліпшенню виховання школярів, але найчастіше негативно впливає на їхню 

поведінку. Це обумовлює важливість цілеспрямованої підготовки студентів 

педагогічного навчального закладу до роботи з учнями схильними до 

девіантної поведінки. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження виконано згідно з 

тематикою, передбаченою планом науково-дослідної роботи Мелітопольського 

державного педагогічного університету, згідно з вимогами Національної 

доктрини розвитку освіти України, яка наголошує на необхідності створення 

умов для розвитку і самореалізації особистості як головної умови освіти та 

виховання підростаючих поколінь з метою повноцінного життя у 

громадянському суспільстві [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні 

основи роботи з учнями схильними до девіантної поведінки обгрунтовані в 

працях педагогів і психологів Б. Алмазова, П. Блонського, О. Бодальова, 

Є. Ільїна, О. Леонтьєва, Г. Міньковського, Н. Молчанова та ін. За кордоном 

питанням роботи з людьми схильними до девіантної поведінки займалися 

Д. Дьюі, Е. Дюркгейм, Ж. Кетлер, Г. Тард, С. Холл, Е. Фромм, К. Хорні, 

П. Екман та ін. Вивченню різних сторін підготовки педагогічних кадрів у 

контексті розглянутої проблеми присвячені роботи І. Башкитова, В. Ірхина, 

P. Хмурича, Ю. Юричка та інших. 

Мета нашої статті полягає у вазначенні критеріїв оцінки рівнів основних 

компонентів готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми схильними до 

девіантної поведінки, у перевірки ефективності сконструйованої моделі 

підготовки студентів до роботи з дітьми даної категорії. 
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Матеріали експериментального досліження. Дослідно-

експериментальна робота проводилась на базі Мелітопольського державного 

педагогічного університету. У дослідженні прийняли участь 64 студента. 

Нами була розроблена модель підготовки студентів педагогічного 

університету до роботи з учнями схильними до девіантної поведінки. 

Основними структурними елементами системи підготовки студентів до 

роботи з учнями схильними до девіантної поведінки, взаємодія яких забезпечує її 

функціонування виступили в нашому дослідженні змістовний та діяльністний 

компоненти. 

В структуру змістовного компонента готовності до роботи з учнями 

схильними до девіантної поведінки ми включили загальнокультурні знання, 

психолого-педагогічні знання, загальнопредметні знання та спеціальні знання. 

Діяльністний компонент готовності студентів до роботи з учнями 

схильними до девіантної поведінки містить в собі систему вмінь, основними 

складовими якої є: уміння розробляти профілактично-корекціну програму 

роботи з учнями схильними до девіантної поведінки; уміння проводити 

діагностику сутності і причин відхиляючоїся поведінки; володіння прийомами, 

методами та формами профілактично-корекційної роботи з учнями схильними до 

девіантної поведінки; володіння методикою вивчення умов життя і виховання в 

родині учнів схильних до девіантної поведінки; уміння здійснювати 

психологічний аналіз вчинків та якостей особистості учня схильного до девіантної 

поведінки; уміння розв’язувати конфлікти, що виникають у процесі перевиховання 

учнів схильних до девіантної поведінки і т.д. 

В ході розробки моделі підготовки нами досліджувалися рівні змістовної та 

діяльністної підготовки студентів до роботи з учнями схильними до девіантної 

поведінки. Рівень підготовки студентів оцінювався по заданих якісно-кількістних 

показниках: високий, середній, достатній, низький. Шкала оцінки рівня 

підготовленості студентів знаходилась у межах від 0 до 10 балів. При цьому 

високий рівень відповідав 4-5 балам, середній – 3-4 балам, достатній – 2-3 балам, 

низький – 1-2 балам [1]. 

Критеріями оцінки рівня змістовної готовності студентів до розглянутого 

виду діяльності виступили повнота, глибина, усвідомленість, систематичність, 

системність, конкретність та узагальненість знань студентів до роботи з учнями 

схильними до девіантної поведінки. 

Основними критеріями оцінки рівня діяльністної готовності студентів до 

роботи з учнями схильними до девіантної поведінки виступили оперативність, 

гнучкість, креативность і самостійність застосування знань студентів до роботи з 

учнями. 

Ефективність підготовки студентів до роботи з учнями схильними до 

девіантної поведінки залежить від змісту знань, засвоєних з даної проблеми. У 

нашому дослідженні змістовний аспект формування готовності студентів до 

роботи з учнями схильними до девіантної поведінки був представлений поряд із 

психолого-педагогічними дисциплінами в спецкурсі «Робота з учнями схильними 

до девіантної поведінки». 
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У процесі вивчення спецкурсу «Робота з учнями схильними до 

девіантної поведінки» змістовний компонент готовності досліджувався з 

урахуванням таких показників, як системність і повнота уявлень студентів 

про можливі шляхи подолання нахилів до девіантної поведінки; самостійність 

і доказовість суджень по конкретному питанню (показник усвідомленості). 

При аналізі діяльністного компонента готовності студентів, на заняттях 

спецкурсу зверталася увага на те, як студенти володіють навичками 

самоорганізації (уміння проводити діагностику сутності й причин 

відхиляючоїся поведінки; володіння методикою вивчення умов життя й 

виховання в родині учнів схильних до девіантної поведінки; уміння 

здійснити контактну взаємодію з учнем даної категорії і його 

мікросоціальним оточенням; володіння міждисциплінарними вміннями, що 

допомагають у роботі із цими учнями). 

Одним з етапів та ефективним засобом підвищення якості професійної 

підготовки студентів була безперервна педагогічна практика в школі, актуалізуюча 

знання й уміння студентів з проблеми схильності учнів до девіантної поведінки. 

Вона, у порівнянні з учбово-пізнавальним процесом в університеті, в найбільшій 

мірі наближена до реальної професійної діяльності педагога й дозволяє наочно 

продемонструвати значущість його роботи. Для того, щоб досягти мети 

змістовної й діяльністної підготовки студентів, педагогічна практика повинна 

бути тісним чином пов'язана зі спецкурсом, а також відібражати основні 

параметри профілактичної та корекціної роботи, в яку залучені студенти. 

З метою виявлення ефективності моделі підготовки студентів педагогічного 

університету до роботи з учнями схильними до девіантної поведінки нами була 

проведена дослідницька робота. 

За даними констатуючого експерименту, ми зробили висновок про рівень 

готовності студентів до роботи з учнями схильними до девіантної поведінки на 

початок дослідно-експериментальної роботи, згідно розробленим критеріям. 

Одержавши відповідні результати, ми мали можливість зрівняти рівні 

змістовної й діяльністної готовності студентів експериментальної та контрольної 

груп на початок і кінець експерименту (табл.1). 

Таблиця 1 

Оцінка сформованості компонентів готовності студентів до роботи з 

учнями схильними до девіантної поведінки за підсумками дослідно-

експериментальної роботи (середній бал) 
 

Рівні Рівні 

Експертна 

оцінка експ. гр. 

Самооцінка 

експ. гр. 

Експертна 

оцінка контр. 

гр. 

Самооцінка 

контр. гр. 

На 

початок д-

е роботи 

Змістовний 3,4 3,6 3,1 3,4 

Діяльністний 2,8 3 2,6 2,9 

За всією якістю 3,1 3,3 2,8 3,1 

На кінець Змістовний 4,2 4,5 3,8 3,8 
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д-е роботи Діяльністний 3,8 4,3 3,5 3,6 

За всією якістю 4 4,4 3,6 3,7 

Визначення рівнів готовності студентів до роботи з учнями схильними до 

девіантної поведінки здійснювалось за допомогою методу самооцінки та 

експертної оцінки. Необхідність методу самооцінки пояснюється тим, що 

об'єктивна оцінка наявності знань й вмінь відбувається у внутрішній сфері 

людини, які тяжче піддаються аналізу ззовні, зовні ж видний тільки кінцевий 

результат зусиль. Індивідуальний аркуш самооцінки й експертної оцінки 

готовності містить в собі сукупність знань й вмінь, що розкривають зміст 

підготовки студентів до роботи з учнями схильними до девіантної поведінки. 

Об'єктивність результатів самооцінки, вірогідність інформації 

забезпечувались за рахунок анонімності опитувальних аркушів і використання 

результатів тільки в узагальненому виді. На наш погляд, в ситуації анонімності 

у студентів знімається необхідність завищення результатів самооцінки. 

Виключаються також нерозуміння й помилки в заповненні опитувального 

аркуша, тому що представляється досить повна інструкція. Додатково до 

опитувального аркуша додавалась шкала оцінки з позначенням кожного бала. 

Метод експертної оцінки в контрольній та експериментальній групах 

використовувався з метою одержання об'єктивних результатів експерименту. 

Експертну оцінку здійснювали викладачі психолого-педагогічних дисциплін 

педагогічного універститету, що мають високий рівень компетентності в області 

виховання й навчання учнів схильних до девіантної поведінки. 

Порівняльний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

показав позитивні зміни в професійній підготовці студентів до роботи з учнями 

схильними до девіантної поведінки. Результати дозволяють відзначити більш 

високий рівень засвоєння знань й вмінь з даної проблеми, які відрізняються 

глибиною й системністю (табл. 1). З таблиці 1 бачимо, що в експериментальній 

групі відбулася значна динаміка рівнів готовності до роботи з учнями схильними 

до девіантної поведінки. 

Аналіз таблиці 1 показує, що вихідний стан рівня спеціальної підготовки 

перебував практично на одному рівні в обох групах і становив 3,3 бали в 

експериментальній групі, 3,1 бали в контрольній групі. Порівняння кінцевих 

результатів середнього рівня готовності студентів показує приріст студентів у 

контрольній групі (3,7-3,1=0,6), але приріст в експериментальній групі після 

спеціальної підготовки вище (4,4-3,3=1,1). Експертна оцінка також показала 

досить великий приріст в експериментальній групі (0,9 бала), в той час як у 

контрольній групі цей показник нижче на 0,1 бал. 

Висновки. Дослідно-експериментальна робота підтвердила вірогідність й 

успішність методики формування готовності студентів до роботи з учнями 

схильними до девіантної поведінки. 

1. Результати проведеного експерименту показали, що в 

експериментальній і контрольній групі виявляється загальна позитивна 

динаміка підвищення рівнів сформованості компонентів готовності 

студентів. Разом з тим, характер динаміки окремих структурних компонентів 
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готовності й рівнів її сформованості виявилися різними для 

експериментальної та контрольної груп.  

2. Аналіз результатів дослідження, тобто зіставлення рівнів 

сформованості готовності до роботи з учнями схильними до девіантної 

поведінки в експериментальній групі до формуючого етапу й по його 

закінченню дозволяє говорити про ефективність розробленої програми. 

3. Отримані результати дослідження дозволяють зробити висновок, 

що сконструйована модель підготовки студентів до роботи з учнями 

схильними до девіантної поведінки є ефективною й діяльністною та може 

бути впроваджена в практичну діяльність педагогічного університету. 

Напрямки подальших досліджень. Результати нашої роботи дозволяють 

констатувати, що підготовка студентів до роботи з учнями схильними до 

девіантної поведінки не закінчується в рамках педагогічного університету, 

тому що поглибленого дослідження вимагає створення умов удосконалювання 

діяльності вчителя до роботи з учнями даної категорії. 

З погляду цих аспектів ми й будемо продовжувати подальше 

дослідження. 
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