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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 415-067 
УДК 37.013.76  

Шпичак І.П. 
«ЩОДЕННИК МАТЕРІ» В.Ф. ШМІДТ ЯК СПРОБА КОМПЛЕКСНОГО 

ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ДИТИНСТВА 
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

м. Рівне, вул. Чорновола, 74, 33014 
Shpychak I.P. 

"DIARY OF A MOTHER’S" V.F. SCHMIDT AS AN ATTEMPT BY 
COMPREHENSIVE STUDY OF PHENOMENOLOGY CHILDHOOD 

Rivne Regional Institute for Postgraduate Pedagogical Education 
Rivne street Chernovola, 74, 33014 

 
Анотація: У статті висвітлено зміст та особливості праці вітчизняного 

психоаналітика і педагога В.Ф. Шмідт «Щоденник матері». Проаналізовано 
психоаналітичні аспекти спостереження матері за розвитком власного сина 
та окреслено їх значення щодо виховання дітей раннього віку. 

Ключові слова: «Щоденник матері», В.Ф. Шмідт, спостереження, 
психоаналіз, виховання. 

Abstract: The article deals with the content and peculiarities work by national 
the psychoanalyst and teacher  V.F. Schmidt "Diary of a mother’s". The 
psychoanalytic aspects of observations mother for the development of his own son 
and their importance of education an early age children are analyzed. 

Key words: "Diary of a Mother’s", V.F. Schmidt, observation, psychoanalysis, 
education. 

Вступ. Реформування системи освіти та відродження культурно-
історичних традицій в сучасній Україні зумовлює завдання гармонійного та 
цілісного розвитку дитини як особистості, здатної в майбутньому до 
розв’язання різноманітних соціальних та економічних проблем. У зв’язку з цим 
актуальним є звернення до досвіду спостереження та виховання дітей, 
накопиченого вітчизняними психоаналітиками у 20-х роках минулого століття. 
Вони одні з перших відзначили новаторську роль психоаналізу в педагогіці, 
теоретично обґрунтували та експериментально дослідили роль 
психоаналітичного вчення у виховному процесі. 

Огляд літератури. У працях перших вітчизняних психоаналітиків, серед 
яких О.Н. Берштейн, І.Д. Єрмаков, С.Н. Шпільрейн, Є.С. Фрідман, М.В. Вульф, 
В.Ф. Шмідт, висвітлювалися питання теорії психоаналізу та особливості його 
застосування у практиці виховання дітей [2]. 

Окремі аспекти творчої спадщини В.Ф. Шмідт знайшли відображення у 
творчості сучасних науковців: О.М. Яницького [6], А.А. Парамонової [2], 
М.Л. Мельникової [1], О.С. Обухова [4]. 

Історично склалося так, що з публікаціями Віри Шмідт були більш знайомі 
європейські читачі, оскільки саме в німецьких журналах були видані її статті. 
Багато педагогів, психологів, психоаналітиків не раз чули про «Щоденник 
матері», були здійснені спроби публікацій уривків з цього твору, але цілісне 
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видання, з науковими коментарями до недавнього часу не було здійснено. 
Мета статті: розкрити особливість та унікальність «Щоденника матері» 

В.Ф. Шмідт як цінного джерела з вивчення психічного розвитку дитини 
раннього віку на засадах психоаналізу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В.Ф. Шмідт – радянський 
психоаналітик українського походження упродовж всієї творчої наукової 
діяльності активно намагалась в експериментальному і просвітницькому 
режимі впровадити психоаналітичні підходи у виховання дітей. 

Будучи однією із співробітниць психоаналітичного експериментального 
закладу (Дитячого будинку-лабораторії «Міжнародна солідарність» (1921-1925 
рр.), вона зібрала величезний дослідницький матеріал про ранній розвиток 
дітей, їхні звички, особливості вияву почуттів і захоплень, про становлення 
їхнього характеру і стосунків з іншими. 

Однією з ґрунтовних праць Віри Федорівни є твір «Щоденник матері», у 
якому вона представила спостереження за розвитком власної дитини з 
періодичними узагальненнями і фіксаціями нових досягнень у фізичному, 
психічному та соціальному планах, описуючи їх у взаємозв’язку, а також 
описала свої власні відчуття та оцінки.  

Унікальність щоденника полягає в тому, що спостереження в ньому велись 
на основі психоаналітичної методології. У той час, на початку 20-х років XX 
ст., В.Ф. Шмідт була активним учасником суспільно-педагогічного руху в Росії, 
шукала в психоаналізі теоретичну опору для гуманізації та демократизації 
виховання. 

Досить показовим є той факт, що ряд сюжетів із щоденника В.Ф. Шмідт 
увійшли у відому книгу «От двух до пяти» К.І. Чуковського, з яким дослідниця 
підтримувала тісні наукові зв’язки [5]. 

Головним героєм спостережень Віри Шмідт був її син Володимир, який у 
щоденнику часто згадується як Волік. Щоденник вівся протягом перших шести 
років життя дитини – з 1920 по 1926 рр. Потрібно відзначити, що спочатку 
спостереження велись індивідуально, у домашніх умовах, а потім – в ситуації 
колективного виховання, оскільки у 1921 р. В.Ф. Шмідт почала працювати у 
Дитячого будинку-лабораторії, де згодом виховувався Волік. Поєднання 
різноманітних аспектів спостереження – спостереження вдома і в колективі, 
спостереження самої матері та інших вихователів Дитячого будинку-
лабораторії за однією дитиною – створюють ефект багатовимірного вивчення 
феноменології дитинства, розгортання особливого дискурсу розуміння дитини 
в умовах зародження вітчизняної психоаналітичної думки. 

Щоденник вівся від першої особи. Текст емоційно насичений, в ньому 
трапляється багато суб’єктивних висловлювань, особистих роздумів автора 
щодо розвитку і виховання дитини. Характерною рисою цієї праці є значна 
кількість процесуальних записів. 

Основними характеристиками методу роботи В.Ф. Шмідт над 
«Щоденником матері» були: безперервний індивідуальний лонгітюд, 
полідисциплінарна деталізація поведінки суб’єкта, що спостерігався, рефлексія 
спостерігача, дискурсивність (систематичне обговорення проміжних 
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результатів з професіоналами і членами сім’ї), безперервна самоосвіта під час 
дослідження [6, с. 6]. 

Цікаво відзначити, що щоденникові записи розпочалися ще до народження 
сина, коли виражались очікування і позиція матері щодо розвитку власної 
дитини. Інформація фіксувалася майже кожного дня за певними параметрами і 
шаблонами, на які накладались спостереження. Однак самі параметри часто 
змінювались автором на різних стадіях онтогенезу. У періодичному підведенні 
підсумків спостережень відмічаються психічні новоутворення, особливості у 
фізичному, руховому, емоційному, мовленнєвому і сексуальному розвитку [4, с. 
193]. 

Потрібно відмітити, що «Щоденник матері» відноситься до періоду 
активної наукової діяльності В.Ф. Шмідт в галузі психоаналізу, що 
відобразилося у її записах, зокрема в тому, на що зверталася увага у першу 
чергу, як описувались та інтерпретувались певні прояви поведінки і розвитку 
дитини, на особливості материнської позиції щодо сина. Найбільш яскраво 
психоаналітичні погляди автора проявились при розгляді сексуального 
розвитку дитини, в пошуках проявів сексуальності на кожному віковому 
періоді, розпочинаючи від народження [4, с. 192]. 

Дослідниця в галузі психоаналізу М.Л. Мельникова, користуючись схемою 
метапсихологічної оцінки дитини раннього віку Е. Фройда, виділила наступні 
ключові сфери розвитку дитини, описані у «Щоденнику матері»: тілесні 
потреби і функції, ознаки задоволення-незадоволення, розвиток потягів, 
розвиток Я, афективні стани, передумови конфліктів, фізичний стан [1, с. 139]. 

Однак, соціолог О.М. Яницький зауважував, що В.Ф. Шмідт у своїй праці 
не використовувала якийсь єдиний шаблон, а спиралась швидше на свій 
професійний та життєвий досвід, який доповнювався у ході її досліджень. Вона 
вважала себе недостатньо підготовленою теоретично, тому постійно навчалась 
[6, с. 6]. 

Потрібно відзначити, що щоденник матері – це особливий жанр у 
психолого-педагогічній літературі. Очевидно, необхідність його написання є 
відображенням дослідницького інтересу до дитинства взагалі та унікальності 
переживань відкриття дитини у власному досвіді жінки. Автор-мати, фактично, 
двічі народжує дитину: натурально – в пологах і у своїх виховних діях та 
символічно – у записах її життя, детальної фіксації її розвитку, у представленні 
її образу для інших людей. 

Висновок. Отже, праця В.Ф. Шмідт «Щоденник матері» є досить цінним 
джерелом вивчення розвитку дитини з позиції психоаналізу. Для сучасних 
психолого-педагогічних знань ці спостереження важливі, по-перше, з 
історичної точки зору, по-друге, з них можна дізнатися про особистість та 
наукові інтереси дослідника, по-третє, аналіз даних цих спостережень 
важливий для розуміння тих психологічних проблем, на які хотів звернути 
увагу автор.  

Матеріали щоденника є цікавими з точки зору як вікової психології і 
психології розвитку, так і психології материнства, історії психології та 
педагогіки, дошкільного виховання. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие «эмоциональное выгорание 
педагога». Рассматриваются факторы риска профессионального выгорания 
педагога, предлагаются пути развития эмоционального интеллекта и навыков 
эмоциональной саморегуляции личности педагога. Большое внимание уделяется 
вопросам профилактики эмоционального выгорания для сохранения 
физического, эмоционального и духовного здоровья педагога. В связи с этим 
предоставляются результаты опроса студентов Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, самосознание, самоконтроль, 
социальная чуткость, управление отношениями, ортобиоз, формула 
выживаемости.  
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Abstract. In this article, the author analyzed the concept of “the emotional 
burnout of a teacher”. As an educational analyst, the author investigated the risk 
factors of the professional burnout of a teacher. On this basis, the author offered to 
use the ways of development of emotional intelligence and emotional self-regulation 
skills of a teacher. A significant focus was concentrated on the issue of emotional 
burnout prevention for the preservation of the physical, emotional and spiritual 
health of a teacher. In this regard, the author presented the results of students’ 
survey conducted in the Institute of philology, journalism and intercultural 
communication, SFU. 

Keywords: emotional burnout, self-awareness, self-control, social sensitivity, 
relationship management, orthobiosis, survival formula.   

Вступление. Легендарная история о римском императоре Диоклетиане 
(240-313 гг.), который после 20 лет успешного правления оставил всё и стал 
выращивать капусту в деревне, широко известна, и позволяет современным 
психиатрам поставить ему точный диагноз: эмоциональное выгорание. 
Напрасно Диоклетиана считали сумасшедшим, он просто «сгорел» на работе. 
«Сгорают» на работе и многие педагоги. Сегодня в психологии широко 
распространен термин «эмоциональное выгорание педагога». Что означает этот 
термин? Какие факторы влияют на возникновение эмоционального выгорания? 
Почему профессионально-личностное развитие педагога зависит не только от 
его когнитивных способностей, но и от уровня развития эмоционального 
интеллекта? Решение этих психолого-педагогических проблем актуально в 
современном кризисном и чрезвычайно нелинейном мире. На эти и другие 
вопросы мы постараемся дать ответ в этой статье.  

Обзор литературы. Известный исследователь, педагог и психолог 
академик А.Р. Лурия в книге «Природа человеческих конфликтов», опираясь на 
культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского, утверждал, что  «одним 
из существенных механизмов дезорганизации человеческого поведения  
является механизм конфликта…  Аффекты и конфликты, предстают не только 
как вспышки психической энергии, но  и как сгустки социального опыта. 
Поэтому необходимо изучать социально-психологическую 
предрасположенность личности к конфликту. Чем выше уровень культуры в 
социуме, тем легче избегать в нем как межличностных, так и 
внутриличностных конфликтов. Понять деструктивное поведение личности  
можно только в том случае, если анализировать культурно-психологические 
механизмы его возникновения» [8, с. 251].  

Механизмы возникновения деструктивного поведения личности стали 
анализировать, и это привело к выявлению так называемого синдрома 
эмоционального выгорания. О феномене «выгорания» первыми заговорили 
американские психологи. Ещё в шестидесятые годы XX века в США стали 
организовываться социальные службы, которые оказывали помощь 
нуждающимся, среди которых ветераны вьетнамской войны, безработные, 
семьи алкоголиков, инвалиды, и т.д. Потом появилось понятие 
«профессиональное выгорание». Чаще всего профессиональным выгоранием 
страдали люди, работающие в системе «человек-человек». Впервые этот 
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успешно оградить себя от неприятных впечатлений; 3) истощение – оскудение 
психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает 
вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось неэффективным. 
Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или симптомы, 
нарастающего эмоционального выгорания» [2, c.92]. Таковыми, по его мнению, 
являются:  «1. Напряжение, для которого характерно:  неудовлетворенность 
собой; «загнанность в клетку»; переживание психотравмирующих ситуаций; 
тревожность и депрессия. 2. Резистенция включает в себя:  неадекватное, 
избирательное эмоциональное реагирование; эмоционально-нравственная 
дезориентацию; расширение сферы экономии эмоций; редукция 
профессиональных обязанностей. 3. Истощение, его симптомы:  
эмоциональный дефицит; эмоциональная отстраненность; личностная 
отстраненность; психосоматические и психовегетативные нарушения» [2, с.93]. 

Интересными, в контексте нашего исследования, представляются 
результаты изучения факторов внутриличностных конфликтов в контексте 
профессионального выгорания учителя, проведенные Л. И. Березовской. 
Исследование привело её к следующему заключению: «У учителей с 
переживанием внутриличностных конфликтов показатели профессионального 
выгорания выше, чем у учителей без проявления внутренней конфликтности» 
[1]. Автор сделала следующие выводы выводы:  

«1. Ведущими факторами в структуре внутриличностных конфликтов в 
контексте профессионального выгорания учителей являются: «Эмоциональное 
выгорание», «Самоотношение», «Противоположные личностные тенденции», 
«Индивидуальные особенности». 2. В учителях с переживаниями 
внутриличностных конфликтов интенсивно проявляется негативный фон 
настроения, тревожность, негативные эмоции во время исполнения 
профессиональных задач, преподавательской деятельности, в процессе 
педагогического общения и в отношении к себе. Учителя с проявлениями 
внутриличностных конфликтов более негативно воспринимают оценку другими 
своей личности, менее привязаны к себе, меньше проявляют уверенность в 
себе, негативно оценивают себя, свои профессиональные достижения, успехи, 
возможности, нивелируют собственное достоинство. 4. Учителям с 
проявлениями внутренней конфликтности присущи такие тенденциозные 
характеристики личности, как направленность на выявление дружелюбия, 
готовности подчиняться, в зависимости от обстоятельств, тревожности, 
неустойчивости в эмоциях, саморегуляции, настойчивости. 5. Учителям с 
переживаниями внутриличностных конфликтов присуще низкое оценивание 
себя, неверие относительно благих намерений других, проявление тревожности 
как индивидуальной черты и осознание комплексов, которые переживает 
личность» [1]. 

Н.Водопьянова и Е.Старченкова тоже подчеркивают, что «учителя – та 
категория профессионалов, которая наиболее подвержена выгоранию 
вследствие специфики своей деятельности. К основным факторам, 
обусловливающим выгорание педагогов, относят ежедневную психическую 
перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за учеников, 
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дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально- 
материальным вознаграждением (фактор социальной несправедливости), 
ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся» [3, с.146].  

Конечно, положительные эмоции добавляют  доброжелательные коллеги, 
поддерживающие в трудную минуту, и хорошие дети, выполняющие 
требования учителей, стремящиеся к развитию. Но в реальной жизни 
встречаются не только доброжелательные коллеги, и в классах есть не только 
хорошие и милые дети. А на собрание приходят не всегда всё понимающие, 
хорошо настроенные, идеальные родители. Негативные переживания могут 
существенно снижать эмоциональный фон настроения педагога, эмоционально 
истощать его, транслироваться другим или собственным близким. Все это 
является основанием считать педагогическую профессию не только 
труднейшей (по технологиям, вкладываемым усилиям и другим 
составляющим), но и жестко отсеивающей тех, кто не справляется с 
поставленными задачами. Выход – научиться управлять собственными 
эмоциями. «Управление эмоциями  – это способность находить внутреннюю 
возможность контролировать свои разрушительные эмоции и импульсы,  и, в 
конце концов, даже использовать их на пользу тому делу, которому служишь. 
Управлять эмоциями, значит сохранять спокойствие и рассудительность даже в 
условиях сильного стресса, кризиса, проблемной ситуации, которые нередки в 
современном мире, и возможны даже в мирных профессиях» [15]. 

В 1995 году Дэниэл Гоулман опубликовал свою знаменитую книгу 
«Эмоциональный интеллект — почему он может быть важнее, чем IQ» [4]. Там 
он представил теорию об изучении эмоций, и сделал вывод о том, что люди, у 
которых более развит эмоциональный интеллект более успешны в жизни. Он 
разработал модель эмоционального интеллекта: это  четыре сферы 
компетенций: самосознание, самоконтроль, социальная чуткость и управление 
отношениями. По мнению Гоулмана, научиться управлять эмоциями можно, 
даже нужно и дал рекомендации в этом направлении. Но, самое главное, что 
нужно сделать любому человеку, чтобы избежать синдрома «эмоционального 
выгорания» - это сгармонизировать отношения с самим собой, с миром и с 
другими людьми. 

Варианты нахождения внутренней гармонии для создания благоприятной 
среды внутри и вокруг себя представлены в многочисленных исследованиях 
отечественных и зарубежных учёных. К примеру, по мнению И.И. Мечникова, 
следуя теории ортобиоза, то есть «правильной жизни, основанной на изучении 
человеческой природы, на установлении средств к исправлению ее 
дисгармоний» [9], возможно избежать многих бедствий, в том числе и 
связанных со старостью. По утверждению И.И. Мечникова, «ортобиоз 
представляет собой систему мер, цель которых видоизменить жизнь человека, 
создать условия для нормального физиологического цикла жизни… Ортобиоз - 
это строй и порядок жизни, основанный на науке и, в частности, на гигиене, 
который обеспечивал бы человеку продолжительную безболезненную жизнь, 
позволяющую развить и проявить все его силы...» [9]. 

Ученый В.М. Шепель, развил теорию ортобиоза И.И.Мечникова и 
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предложил, в свою очередь, так называемую «формулу выживаемости», 
состоящую из трёх компонентов, призванных обеспечить здоровый образ 
жизни: это ежедневные занятия рекреацией, релаксацией и катарсисом. В своей 
работе «Ортобиотика. Слагаемые оптимизма» В.И. Шепель пишет: «Суточное 
время жизнедеятельности человека должно быть разумно использовано в целях 
обеспечения его физического, психического и нравственного здоровья. Для 
каждого из названных состояний здоровья определяются условия. В таковых 
выступают три группы: физического укрепления (рекреация), психического 
расслабления (релаксация), морального очищения и возвышения («катарсис»)» 
Организуя здоровый образ жизни, человек, руководствуясь «формулой 
выживаемости», призван сбалансировать все три аспекта здоровья. [11, c.97]. 
Кроме того, действуя таким образом можно развить эмоциональную 
саморегуляцию.  

Эмоциональная саморегуляция - это способность эмоционально 
реагировать на жизненные события социально приемлемым образом, сохраняя 
достаточную гибкость, чтобы допускать спонтанные реакции, но откладывать 
их в случае необходимости [16]. Её можно описать как совокупность процессов 
наблюдения, оценки и модификации эмоциональных реакций [17], которые 
осуществляют усиление или ослабление эмоций [16]. Эмоциональная 
саморегуляция принадлежит к более широкому классу процессов регуляции 
эмоций, включающих как контроль над собственными чувствами, так и 
воздействие на чувства других людей в процессе межличностного общения 
[14]. Она является необходимым условием для социализации и зависит как 
от культуры общества, так и от социального контекста ситуации [16]. 

Интересна в применении система аутогенной тренировки, предложенная 
немецким врачом И.Г. Шульцем [13].  Многие о ней слышали, но лучше не 
просто слышать, а применять на практике, поскольку эта система является 
эффективным средством предупреждения спонтанных, экзальтированных 
аффективных реакций педагога на стрессовую ситуацию. Навыки «аутогенной 
медитации» формируются «в процессе организованного, системного 
выполнения шести циклов упражнений – вызывания чувства тяжести в 
мышцах, тепла в теле, успокоение ритма дыхания, сердцебиений, вызывание 
тепла в эпигастрии, прохлады в области лба» [13]. Педагог может 
воспользоваться этими приемами в случае возникновения трудностей в 
педагогической деятельности. В целом, общие рекомендации контроля и 
управления своей жизнедеятельностью – это  принципы «мудрого отношения к 
жизни»: принятие жизни; готовность к переменам; восприятие 
действительности такой, какова она есть [5]. И, конечно, для педагога, 
занимающегося сложной мыслительной, энергетической, эмоциональной 
деятельностью, особенно важно иметь готовность к духовному развитию. 
«Готовность к духовному развитию заложена в каждом человеке, но для того, 
чтобы она наполнила его жизнь и душу, необходимо влияние окружающей 
среды и то воспитание чувств, которое нельзя заменить просто передачей 
знаний. Путь развития профессионального сознания в данном контексте - это 
особый путь – путь от сковывающих нас стадиальных форм сознания к 
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свободному и активному духовно - творческому сознанию, сознанию по ту 
сторону процесса деградации» [10, с.154-155]. 

Нас заинтересовало, насколько студенты Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, обучающиеся по всем 
направлениям подготвки по профилю  «Педагогическое образование» владеют 
способами эмоциональной саморегуляции и мудрым отношением к жизни, 
чтобы не быть подвергнутыми синдрому эмоционального выгорания. В опросе 
приняло участие 64 человека – студенты первого курса. На вопрос "Как часто 
Вы чувствуете себя эмоционально усталым?" 60% ответили, «часто». И лишь 
только 3% никогда не испытывали подобного, что говорит об актуальности 
затронутой темы.  Не только стрессовые ситуации, по мнению большинства 
опрашиваемых, являются причиной эмоционального истощения, но и такие 
факторы, как большая умственная и физическая нагрузки, переутомление. На 
вопрос о том, какие способы релаксации помогают преодолеть эмоциональную 
усталость, 58% ответили, что музыка позволяет расслабиться, как физически, 
так и морально, 30% охотнее провели бы время в кругу родных и близких, 
полагая, что именно общение является вернейшим способом релаксации. Были 
и другие ответы: природа, смена деятельности, шопинг. На долю этих ответов 
пришлось 12 % из числа опрашиваемых. Как видим, никто из опрошенных не 
задействует описанный в данной статье потенциал практик профилактики 
эмоционального выгорания. Это связано с тем, что среди опрошенных не было 
студентов-старшекурсников и соответсвующие курсы по педагогике и 
психологии ещё не изучались.  

Заключение и выводы. Синдром эмоционального выгорания у педагогов 
явление нередкое. Чтобы не подвергнуть себя «выгоранию», нужно развивать 
свой эмоциональный интеллект и научиться эмоциональной саморегуляции. 
Для педагога это значит овладеть способами эмоциональной саморегуляции: 
научиться разряжаться, сбрасывать лишнее напряжение, адекватно реагировать, 
правильно направлять энергию на творчество и созидание. Что поможет 
педагогу в этом вопросе?  Прежде всего, хорошее здоровье и постоянная забота 
о своём физическом состоянии, достаточное время для сна, отдыха. Не стоит 
забывать о занятиях спортом и ведении здорового образа жизни, ведь здоровье 
является и залогом успешной карьеры. Очень полезны прогулки на свежем 
воздухе, они так же предоставляют прекрасную возможность побыть наедине с 
собой, разобраться со своими мыслями. Так же стоит сохранять в себе чувство 
уверенности и собственного достоинства. Важно верить в себя, быть 
уверенным в своих способностях и возможностях. Важно быть  открытым, не 
бояться рассказывать о своих проблемах и трудностях, просить при 
необходимости помощи, общаться с друзьями. И, главное, любить жизнь, 
профессию,  людей, себя и развивать позитивное мышление. Всё это придаст 
поведению педагога в трудных ситуациях уверенность, поможет в преодолении 
жизненных и профессиональных стрессов.  
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METHODS AND MEANS OF FORMATION OF ATTITUDE  TRUSTING 

CHILDREN 5-6 YEARS BEFORE  PARENTS AND  EDUCATOR 
Hlukhiv National Pedagogical University of Oleksandr Dovzhenko, 

Hlukhiv, Kiev-Moscow, 24, 41400 
 
Аннотація. У статті розглянуто проблему формування довірливого 

ставлення дітей 5-6 років до рідних та знайомих дорослих. Встановлено, що 
основними методами організації роботи є: методи формування моральної 
свідомості (етичні бесіди, розповіді, читання літературних творів, 
роз’яснення моральних вчинків, пояснення моральних норм, переконання, 
роздуми); методи формування моральної поведінки (вправляння у способах дій, 
виховуючи ситуації, доручення, створення ситуацій успіху); методи 
стимулювання моральних почуттів і мотивів(приклад, заохочення, авансування 
довірою, педагогічна оцінка). Експериментально досліджено ефективність 
впливу тренінгових занять, психогіснастики, ігрових технік на формування 
довіри дошкільників до батьків і членів родини. Охарактеризовано програму 
корекції довірливого ставлення дітей. Висвітлено результати 
експериментального дослідження. 

Ключові слова: тренінг, форма, метод, етичне ставлення, моральне 
виховання дітей, довірливі взаємини, діти 5 років. 

The subject of trust relationship formation in children of 5-6 years toward 
relatives and acquainted adults are analyzed in this article. It has been established 
that main methods of work organization are: methods of moral consciousness 
formation (ethic discussions, narrations, reading of literary writings, explanation of 
moral behavior, interpretation of moral standards, persuasion, deliberation); 
methods of moral behavior formation (exercise in  mode of actions, nursing the 
situation, mandate, creating success situations); methods of moral sense and motive 
stimulation(example, encouragement, advance trust, pedagogic appraisal). Exposure 
experimentally investigated the effectiveness of training sessions , psyhohisnastyky , 
gaming techniques on the formation of trust preschoolers to parents and family 
members. Program of trust relationship correction in children was characterized. 
Experimental data outlined. 

Key words: trenіng, form, method, ethic attitude, moral parenting, trust 
relationships, child five years. 

Вступ. Проблема забезпечення довіри в сучасній педагогічній практиці 
надзвичайно актуальна. Гуманна форма взаємин, заснована на довірі, повазі і 
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терпимості до іншої точки зору, індивідуального досвіду, цінносної системи як 
ніколи необхідна у педагогічній діяльності. За умови, якщо діти зможуть 
довіряти словам, вчинкам, цінностям дорослих можливе досягнення 
взаєморозуміння, формування основ духовності [1, 2,3,4]. 

В результаті аналізу наукової літератури та проведення нами 
експериментального дослідження встановлено, що формування довірливого 
ставлення дітей старшого дошкільного віку до дорослих залежить від 
попередньо набутого досвіду спілкування, наявності знань про особистісні 
якості дорослих, вартих дитячої довіри, вмінь виявляти довірливе ставлення, 
характеру взаємин з батьками і вихователями. Водночас констатовано, що увага 
дорослих до проблеми є недостатньою, а форми і методи, що використовуються 
у виховній роботі – неефективними.  

Огляд літератури. Виходячи із зазначеного, ми припустили, що для 
досягнення завдань дослідження необхідно означити специфічні підходи до 
процесу морального виховання. Результати досліджень Л. Артемової, 
Л.Виготського, Л. Божович, О. Запорожця, О.Кононко, М. Лісіної, 
Т. Поніманської засвідчили, що моральний розвиток особистості визначається 
рівнем засвоєння уявлень про моральні норми, сформованістю моральних 
почуттів і здатністю до моральної поведінки. 

Вихідні данні та методи. Для формування довірливого ставлення ми 
застосовували комплекс специфічних методів морального виховання, 
окреслених Т.Поніманською[3, с.123]: методи формування моральної 
свідомості: етичні бесіди про довіру та її місце у житті, розповідь про 
схвалювані та неприйнятні способи прояву довіри, читання літературних 
творів, роз’яснення моральних якостей людини, вартої довіри, пояснення норм, 
правил довірчої взаємодії; переконання, роздуми; методи формування 
моральної поведінки: вправляння у способах демонстрації довірливого 
ставлення, приклад  довірливого ставлення дорослих, створення виховуючи 
ситуацій, розв’язання педагогічних ситуацій; доручення; створення ситуації 
успіху; методи стимулювання моральних почуттів і мотивів: приклад, 
заохочення до усвідомлення власного настрою та емоцій і настрою оточуючих 
дорослих, авансування довірою, моральна підтримка, педагогічна оцінка 
поведінки, схвалення моральних вчинків дітей. 

Результати. Обговорення та аналіз. Система виховного впливу знайшла 
своє відображення у корекційній  програмі «Крокуємо сходинками довіри», до 
структури якої увійшли: мета, педагогічні умови, принципи, напрями реалізації, 
форми і методи роботи, результат формування у дітей довірливого ставлення до 
дорослих. Зазначена програма була апробована в ході експериментально-
виховної роботи в дошкільних навчальних закладах м.Глухова Сумської 
області.  

Розроблена й впроваджена програма здійснювалась одночасно за трьома 
напрямами: збагачення системи знань про довіру і довірливе ставлення; 
формування навичок встановлення і підтримки довірливих взаємин; розвиток 
емоційної сприйнятливості, формування ціннісної оцінки довірливих взаємин.  

Програма охоплювала роботу з дітьми, з батьками і з педагогами 
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дошкільних навчальних закладів і передбачала реалізацію комплексу 
педагогічних умов: збагачення знань дітей про довіру, її  доцільну міру, 
значення в житті людини; формування у дошкільників навичок довірливого 
ставлення до членів родини та педагогів; вправляння батьків та педагогів в 
умінні виявляти довіру дітям старшого дошкільного віку; збільшення у змісті 
морального виховання сім’ї та дошкільного закладу питомої ваги довірливого 
спілкування дорослого з дитиною і дитини з дорослим. Змістовий аспект 
представлено циклом з 10 занять, тривалість кожного 30-40 хвилин, з 
періодичністю одне заняття на тиждень. Формування групи проводилось з 
врахуванням проблем, виявлених на констатувальному етапі дослідження. 
Разом з дітьми заняття відвідував один з батьків(або по черзі). В тих випадках, 
коли проблема недовіри дитини пов’язана з конкретним дорослим, ми 
рекомендували відвідати заняття саме йому. Кількість членів групи – 5-6 пар 
(10-12 осіб). 

Структура групового заняття включала такі елементи: ритуал привітання, 
психогімнастичні вправи, основний зміст заняття (ігри, пантомімічні етюди, 
ситуації морального вибору), рефлексію та ритуал прощання. Етапи проведення 
заняття передбачали формування знань, введення нових понять, набуття 
навичок демонстрації емоційного ставлення до них та вправляння у 
практичному застосуванні. Зупинимось детальніше на кожному з елементів 
заняття. 

Ритуал привітання дозволяв створити атмосферу групової довіри і 
прийняття, допомагти створити взаємини, які формували відчуття спільноти . 
Для цього використовуваль вправа « Чарівний клубок», що виконувалась за 
допомогою клубка ниток. Діти ставали по колу, передаючи один одному клубок 
таким чином, щоб всі за нього взялись. Передавання супроводжувалось 
побажаннями один одному. Натягуючи нитку, діти самі(або разом з дорослими, 
якщо цього вимагала мета заняття) уявляли себе єдиним цілим, відчували що 
кожен з них є важливим і значущим вцілому. 

Розминка виконувала функцію створення відповідного емоційного 
настрою, підвищення рівня активності, налаштування на продуктивну спільну 
діяльність. Зміст розминки залежав від складу групи за типом сформованості 
довірливого ставлення і варіювався на кожному занятті. Використовувались 
вправи: «Сороконіжка», «Спіймай останнього», «Подаруй посмішку 
(подарунок)». «Комплімент», «Конкурс хвальків»   

Основний зміст занять представляв собою сукупність форм роботи, що 
дозволяли чергувати види діяльності, емоційний стан члені групи, враховувати 
індивідуальні потреби дітей і дорослих. Старші дошкільники отримували нову 
інформацію, закріплювали навички систематизації та використання попередньо 
отриманих знань; вчились висловлювати власну точку зору на дії казкових 
героїв, формулювали своє ставлення до власних вчинків або дій членів 
родини(педагогів). Формування системи знань відбувалось шляхом 
розширення, уточнення і поглиблення уявлень, що мали діти на момент 
проведення формувального етапу. Багаторазове звернення до поняття, розгляд 
його у різноманітних життєвих ситуаціях, аналіз його трактування у казках 
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структурували і упорядковували знання дітей. Тому тематика занять, 
розроблена особисто автором, передбачала поступове ознайомлення з 
поняттями та формування навичок довірливої взаємодії за принципом «від 
простого — до складного», а саме: «Хто така довірлива людина»; «Хто 
заслуговує на довіру»; «Абетка спілкування»; «Правила довіри»; «Довіра до 
незнайомих людей»; «Довіра до рідних і близьких»; «Я очима інших»; «Вчинок 
і наслідок»; «Моя точка зору» та інші. 

За необхідності (з метою нейтралізації напруги або втоми; при переході до 
іншої діяльності) проводились «хвилинки-шалунки». 

Рефлексія передбачала формулювання оцінки заняття за корисністю і 
важливістю розглянутого матеріалу та отриманого від нього емоційного 
задоволення. 

Ритуал прощання формував у учасників заняття відчуття цілісності і 
завершеності роботи. Діти узагальнювали надану інформацію, підводили 
підсумки, формулювали моральне правило (висновок).  

До роботи на заняттях залучались батьки та рідні, що дозволило створити 
умови для набуття досвіду довірливої взаємодії у спільній діяльності, 
збільшити час для особистісного спілкування, скоректувати  негативний образ 
дорослого у свідомості дитини. Крім того, спільні заняття, ігри, вправи, 
«домашні завдання» налагоджували стосунки, зближували досліджуваних, 
звертали увагу на проблему довіри між батьками і дітьми, сприяли 
переосмисленню ставлення до особистісних потреб дошкільнят. Виконання 
завдань разом з дітьми підводили членів родин до розуміння необхідності вияву 
підтримки, співчуття і співпереживання, що в свою чергу стимулювало до 
перегляду власної поведінки. 

Підсумки та висновки. Проведена робота була спрямована на 
усвідомлення дітьми понять «довіра», «довірливе ставлення», «довірливі 
взаємини». Здійснюючи навчально - виховну роботу як з дітьми, так і з 
дорослими, ми застосовували такі форми і методи роботи, що створювали 
атмосферу емоційної близькості і комфорту, сприяли вихованню відкритості, 
співчуття, співпереживання і на їх основі довірливого ставлення до соціального 
оточення, що дозволить дітям у подальшому вільно орієнтуватись у світі 
дорослих. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

АВТОНОМНОГО ШКІЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
Луцький національний технічний університет 

Kovalchuk O. 
PESPECTIVES FOR IMPLEMENTING EUROPEAN EXPERIENCE OF 

SCHOOL BASED MANAGEMENT IN UKRAINE 
 
Анотація. У статті проаналізовано перспективи використання 

європейського досвіду запровадження автономного шкільного менеджменту в 
Україні через суспільно-політичні, соціально-економічні та педагогічні чинники. 
Автором окреслено нормативно-законодавчі засади розвитку автономного 
шкільного менеджменту в українському освітньому просторі. Розкрито 
головні напрями розбудови автономного шкільного менеджменту; здійснено 
порівняльний аналіз тенденцій розвитку автономного шкільного менеджменту 
в Україні; запропоновано підвищення рівня готовності керівників шкіл до ролі 
освітнього лідера, що є логічним кроком до впровадження автономного 
шкільного менеджменту. 

Ключові слова: автономний шкільний менеджмент, децентралізація, 
шкільна рада, фінансування за формулою, соціальне партнерство, педагогічне 
лідерство, моніторинг якості, тенденції розвитку, країни Європи. 

Resume. The article deals with the analysis of European experience in school-
based management which is to be implemented in Ukrainian education system 
through the relationships between the components which were found in result of 
holistic analysis: educational, social and economic development sides. The author 
describes specific factors, mechanisms, advantages and disadvantages of SBM that 
European schools have, as well as reasonably possible uses of the most productive 
ideas in educational practice of our country. Based on proved SBM effectiveness in 
the investigated countries recommendations for application of this experience in 
Ukraine have been suggested. The recommendations have been given at the 
legislation, methodology, administrative, and school levels. If taken, the steps may 
contribute to raising the quality of school education in Ukraine. 

Key words: autonomous school, decentralization, school-based management, 
School Board, globalization, formula funding, social partnership, educational 
leadership, quality monitoring, trends, European countries. 

У процесі інтеграції України до європейського та світового освітнього 
простору національна система шкільної освіти вимагає значної модернізації, що 
зумовлює необхідність розв’язання низки складних завдань. Згідно з 
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Національною доктриною розвитку освіти (2002), до них належать, передусім, 
такі: підвищення якості освіти, здійснення моніторингу ефективності діяльності 
освітньої системи на національному рівні; децентралізація управління освітою 
шляхом розширення державно-громадського партнерства у соціальній сфері; 
структурна перебудова освітньої системи відповідно до потреб забезпечення 
автономії навчальних закладів; формування готовності вчителів та навчальних 
закладів до інноваційної діяльності; розвиток ринку освітніх послуг; 
розширення міжнародного співробітництва, моніторинг та використання 
інноваційних ідей зарубіжного досвіду у сфері освіти тощо. Серед пріоритетів 
розвитку освіти в Україні визначено реформування галузі у напрямі зростання 
автономності навчальних закладів. На жаль, стратегія автономізації шкіл не 
набула реального розвитку, доказом чого є невиконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України КМ № 1564р від 08.12.2009 р. щодо відкриття у 
територіальних органах Державного казначейства для кожної школи 
реєстраційного рахунка, тобто надання загальноосвітнім навчальним закладам 
фінансової автономії. Зважаючи на монополію держави на розпорядження 
коштами шкіл, ситуація поки що суттєво не змінилася. 

Проблемам реформування шкільної освіти у напрямі децентралізації 
управління школою та впровадження автономного шкільного менеджменту 
присвячені праці багатьох зарубіжних дослідників. Значний міжнародний 
авторитет мають роботи таких науковців, як Е. Баллок, У. Бек, Е. Бекман, 
Д. Вітті, М. Епл, Р. Левасік, К. Манді, Д. Мерфі, П. Тейлор та ін. Прогресивні 
погляди на управління середніми навчальними закладами, роль і функції 
директора, педагогів, учнів, організаційну культуру школи висловили у своїх 
роботах такі європейські та американські вчені, як: Д. Андерсен, Л. Воєсман, 
А. Граув, Х. Даун, К. Еверард, Д. Епстайн, Б. Колдвел, К. Лейтвуд та Т. Мензіс, 
Г. Моріс, П. Чепмен та ін. 

Доробок українських науковців, які працюють над різними аспектами 
реформування європейської середньої освіти, є досить широким і 
різноплановим. Його складають дослідження Н. Вишневської, Л. Гриневич, 
О. Локшиної, О. Матвієнко, О. Огієнко, Л. Пуховської, А. Сбруєвої та ін. 
Окремі аспекти реформування шкільної освіти під впливом соціально-
економічних змін розглянуто у дослідженнях українських компаративістів. Так, 
співробітники лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України (Г. Єгоров, Н. Лавриченко, Б. Мельниченко) у монографії «Тенденції 
реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу» 
(2008) проаналізували цілі і зміст сучасних шкільних реформ у країнах 
Європейського Союзу в контексті розбудови європейського освітнього 
простору. 

Зважаючи на досвід розроблених положень та наукових досліджень з 
питань автономії школи метою нашого доробку ставимо - розглянути 
перспективи впровадження автономного шкільного менеджменту в Україні.  

Для впровадження змін важливо створити наукове підґрунтя, основою 
якого мають стати порівняльно-педагогічні дослідження перевірених 
позитивних зарубіжних здобутків. Досвідом виведення закладів середньої 
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освіти на рівень децентралізації багаті високо розвинуті країни Європи, школи 
яких функціонують на засадах автономного шкільного менеджменту (school-
based management (SBM) – шкільний менеджмент або школо-базований 
менеджмент). Децентралізаційні реформи шкільної освіти, що відбулися у цих 
країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., привели до зміни 
пріоритетів розвитку галузі. Аргументом на користь упровадження 
автономного шкільного менеджменту (АШМ) стало те, що децентралізоване 
прийняття рішень розширює повноваження для батьків та громади, 
стимулюючи попит і гарантуючи, що школи здатні забезпечити ті соціальні та 
економічні переваги, які найкраще відображають пріоритети і цінності 
місцевих громад. 

Позитивними зрушеннями у напрямку реалізації стратегії автономізації 
шкіл є прийняття «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки» та обговорення проекту Концепції розвитку освіти України на 
період 2015–2025 років, які наголошують на необхідності децентралізації 
управління освітою, перерозподілу функцій і повноважень між центральними 
та регіональними органами управління освітою, органами місцевого 
самоврядування і навчальними закладами. Водночас, у цих документах 
визначено такі проблеми, що зумовлюють кризу управління закладами 
шкільництва: гальмування процесів демократизації управління шкільною 
освітою та одночасне посилення адміністративного тиску на керівників шкіл за 
рахунок збільшення бюрократичної звітності, недостатній розвиток органів 
самоврядування навчальних закладів, недостатнє залучення до управління 
громадських інституцій, бізнес-кіл та інших користувачів освітніх послуг. 
Нейтралізація гальмівного впливу надлишкової керованості школою є одним із 
ключових завдань розвитку системи освіти, зокрема подальшого просування 
ідей автономії навчального закладу та запровадження засад демократичного 
врядування в освіті. 

Отже, проведення реальних децентралізаційних реформ – на часі і є чи не 
єдиною можливістю вивести українську середню освіту на рівень світових 
стандартів. Для цього вважаємо за необхідне спрямувати національну політику 
на децентралізацію управління освітою, що може стати можливим завдяки 
узгодженим діям на кількох рівнях: 

• На національному рівні важливим є створення нормативно-законодавчої 
бази для децентралізації української середньої освіти. Важливим є урахування 
особливостей дії економічних, політичних і суспільних механізмів. Дія 
економічних механізмів має бути спрямованою на зміну джерел накопичення та 
шляхів розподілу шкільних ресурсів задля забезпечення усіх освітніх потреб 
навчального закладу. Політичні механізми повинні передбачити передачу 
політичних важелів управління на місцевий рівень влади та збільшення 
відповідальності муніципальних органів управління освітою за якість 
навчальних досягнень учнів. Суспільні механізми мають бути спрямовані на 
залучення зацікавлених представників громадськості до прийняття освітніх 
рішень, метою яких є організація навчального процесу відповідно до вимог і 
потреб громади. 
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• На рівні громади надзвичайно важливим є усвідомлення переваг 
децентралізаційних процесів в освіті. З метою сформованості готовності 
громади нести відповідальність за освіту нового покоління громадян України 
важливою є реалізація проектів, спрямованих на формування громадських 
лідерів, високоосвічених, професійних і відповідальних. Переконані, що без 
належної підготовки її членів громада неспроможна здійснити компетентний 
вплив на управління освітою. 

• На рівні навчальних закладів істотним є усвідомлення переваг, які 
матиме школа від упровадження АШМ, і формування готовності до серйозних 
змін усієї структури управління освітою. Сформованість готовності до змін є 
результатом копіткої системної праці, яка може бути організована в рамках 
макро- і мікропроектів різних рівнів. Такі проекти можуть бути ініційовані як 
органами управління освітою різних рівнів (національного, регіонального, 
місцевого), так і окремими громадськими організаціями. 

Децентралізаційний вектор національної політики може передбачати такі 
етапи, через які пройшли проаналізовані нами країни з автономним шкільним 
менеджментом: (1) законодавче забезпечення децентралізаційних реформ; 
(2) створення автономних управлінських органів в школах; (3) перехід на 
формульне фінансування усіх державних шкіл. 

Друга група рекомендацій стосується організаційних процесів 
автономного шкільного менеджменту. Як довів проведений нами порівняльний 
аналіз, доцільним є регулювання організаційних процесів, спрямованих на 
проведення АШМ, шкільною радою. Ми усвідомлюємо той факт, що у сучасній 
українській середній освіті створено такі органи управління школою, як 
педагогічна рада школи і батьківський комітет, проте у такому вигляді, як вони 
існують сьогодні, не може йтися про їх реальну участь в управлінні шкільною 
освітою. Важливо, щоб шкільна рада об’єднувала виробників товарів і послуг, 
дистриб’юторів і споживачів освітніх послуг на засадах соціального 
партнерства, яке є рисою, що відрізняє шкільний менеджмент у країнах Європи 
від України, де освітній сектор як неприбутковий практично не викликає 
інтересу представників великого та малого бізнесу, громадських організацій, 
представників релігійних конфесій, коледжів та університетів. 

Досвідом, гідним наслідування на українському ґрунті, є партнерство 
виробників товарів і послуг з дистриб’юторами і споживачами освітніх послуг 
британських «академій», закладів середньої освіти з автономним органом 
управління. Якщо, подібно до них, українські заклади освіти зможуть залучити 
до фінансування таких партнерів, як приватні підприємці і компанії, 
неприбуткові організації, релігійні організації, професійно-технічні училища і 
коледжі, університети тощо, вони матимуть змогу: по-перше, покращити свій 
матеріальний і фінансовий стан; по-друге, здобути базу для практичної 
діяльності учнів, що, безперечно, матиме позитивний вплив на професійну 
соціалізацію учнів; по-третє, встановити міцні зв’язки з громадою і батьками; 
по-четверте, активізувати громадянську позицію учнів і розвинути їхні 
лідерські якості.  

Необхідно, щоб до шкільної ради не лише входили вищеназвані суб’єкти 
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автономного шкільного менеджменту, а й щоб вони були об’єднані 
партнерськими засадами, і відповідали за прийняття рішень у таких сферах: 
кадрова політика, управління фінансами, організація навчального процесу, 
планування та розвиток освіти. Саме вони повинні відповідати за організацію 
навчального процесу, включаючи розподіл учнів за класами, за видами 
діяльності та вибір змісту навчання на додаткових заняттях. Звісно, будь-які 
рішення шкільної ради щодо планування та розвитку навчального закладу не 
повинні суперечити чинним освітнім стандартам, які визначаються на 
муніципальному / регіональному рівні чи рівні Міністерства освіти. Саме 
шкільна рада, як і в країнах Європи, повинна брати участь у розв’язанні питань 
професійного розвитку педагогічних кадрів та директора навчального закладу. 
На жаль, допоки на шкалі у континуумі від найслабших у праві прийняття 
рішення шкіл до найсильніших українські заклади середньої освіти досить 
слабкі, на відміну від західно- і північноєвропейських шкіл. Отже, наші 
рекомендації стосуються підвищення рівня автономії школи у прийнятті рішень 
щодо навчального процесу, планування і розвитку, управління шкільними 
ресурсами та кадрового забезпечення. 

Як і в країнах Європи, питання свободи шкільної ради у прийнятті низки 
важливих рішень прямо пов’язане з її відповідальністю за прийняті рішення. 
Згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (2010 р., змінено 
в 2014 р.) [6], органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 
(конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення 
керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 
економічної і фінансово-господарської діяльності закладу (п. 99). У закладі за 
рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада 
закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, 
учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, 
асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН. 

Подібно до вивченого нами досвіду організації автономного шкільного 
менеджменту, в українській середній освіті важливими чинниками ефективного 
впровадження АШМ є: професійна відповідальність представників 
педагогічного персоналу; нормативна відповідальність шкільної ради перед 
органами управління освітою і державними інститутами; суспільна 
відповідальність та ринкова ефективність. Дві останні позиції відіграють 
важливу роль на державному рівні, оскільки, як продемонстровано нами в 
попередньому параграфі, існує прямий зв'язок між навчальною успішністю 
учнів, ситуацією на ринку праці і економічною ситуацією в державі. Отож, 
рекомендації на організаційному рівні стосуються необхідності включення 
механізмів свободи школи у прийнятті рішень і відповідальність за них. 

Ці механізми можуть бути створені на трьох рівнях:  
• на державному рівні може йтися про відповідальність перед незалежною 

інституцією на зразок Агенцій забезпечення якості освіти, які діють у країнах 
Європи; 

• на місцевому рівні бачимо за необхідне забезпечити відповідальність 
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школи перед місцевою громадою, представленою органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, батьками, 
самими дітьми як споживачами освітніх послуг;  

• на шкільному рівні йдеться, перш за все, про професійну відповідальність 
і професійний контроль з боку шкільної ради, адміністрації, вчителів, учнів, 
батьків; 

• на особистісному рівні йдеться про усвідомлення усіма суб’єктами АШМ 
важливості власних дій як частини автономного шкільного менеджменту; 
складність внутрішніх зв’язків у системі доводить настільки часті переходи з 
однієї категорії в іншу, що несумлінне виконання обов’язків у ролі 
дистриб’ютора освітніх послуг може вплинути на рівень життя цього ж 
суб’єкта як споживача освітніх послуг, громадянина держави, суб’єкта 
суспільних відносин тощо. 

Невід’ємною частиною впровадження автономного шкільного 
менеджменту є моніторинг, пов'язаний із процесами внутрішнього і 
зовнішнього оцінювання ефективності навчального закладу. Як стверджують 
українські освітяни, «…на сучасному етапі розвитку суспільства в цілому й 
освіти як соціально-педагогічної системи зокрема, є необхідність у системному, 
докладному, систематичному відстеженні фактичного рівня розвитку того чи 
іншого об’єкта освіти (рівня професійної компетентності педагогічних 
працівників та рівня навченості й вихованості учнів) за допомогою 
моніторингових технологій» [5]. 

Що ж відбувається в українській середній освіті насправді? Сьогодні 
українська школа підлягає усім моніторинговим механізмам, які діють у 
досліджених країнах Європи, зокрема йдеться як про зовнішнє оцінювання 
загальноосвітнього навчального закладу, так і його самооцінювання. У частині 
«Контроль за діяльністю закладу» Положення про загальнооствітню школу 
йдеться про те, що «Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу 
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою 
забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 
освіти. Він здійснюється ДІНЗ та місцевими органами управління освітою. 
Основною формою державного контролю за діяльністю закладу будь-якого 
типу і форми власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше, 
ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН. У період між 
атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних 
з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок 
визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 
два рази на рік [2]. 

Маємо зазначити, що стандартизація цих процесів в Україні привернула 
увагу Світового банку і за його підтримки в рамках проекту «Рівний доступ до 
якісної освіти в Україні» було ініційоване масштабне дослідження «Розробка та 
технології впровадження базового національного стандарту діяльності 
загальноосвітнього навчального закладу» (Договір № EAQE-CQ-3.1.1-6). Ним 
було передбачено виконання масштабних комплексних завдань, пов’язаних із 
розробленням стандартів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та 
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впровадженням їх у практику ЗНЗ. На сторінці проекту також знаходимо 
інформацію про амбітні плани, підтверджені контрактами на проведення 
досліджень, пов’язаних із розробкою та впровадженням моделі національного 
моніторингу якості освіти і розробкою та апробацією методики формульного 
фінансування загальної середньої освіти [1]. 

Як результат, Положення про атестацію загальноосвітнього навчального 
закладу, розроблене в рамках проекту (2010 р.), не вступило в силу і продовжує 
бути чинним Положення 2001 р. щодо комплексу критеріїв і показників 
ефективності діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Наказ про їх 
затвердження було прийнято у 2013 р. (на основі Положення 2001 р.) [4]. На 
жаль, а ні методика визначення абсолютних показників ефективності діяльності 
навчальних закладів, ні технології запровадження цієї методики популяризовані 
не були і не зазнали широкого використання. Крім того, незважаючи на значну 
фінансову підтримку Світового банку, в українській середній освіті так і не 
відбулося значних реальних змін щодо моніторингу якості їхнього 
функціонування і зміщення акцентів в управлінні у бік автономії.  

Вважаємо, що на українському ґрунті самооцінювання може бути дієвим 
інструментом підвищення якості освіти лише за умови зацікавленості школи у 
виробленні шляхів підвищення власної ефективності. Переконані, що коли до 
складу комісії з внутрішнього моніторингу входитимуть, крім директора та 
адміністрації, учителі, допоміжний персонал, батьки, учні, члени місцевої 
громади, це сприятиме його об’єктивності. Проте, українські освітяни 
виявляють різний рівень об’єктивності під час внутрішнього моніторингу 
якості школи залежно від мети, з якою він проводиться [3]. Зважаючи на це, 
рекомендуємо провести роз’яснення у вигляді методичних матеріалів щодо 
застосування орієнтовних критеріїв для внутрішнього моніторингу у такий 
спосіб, щоб вони були прозорими і об’єктивними, а його результати – 
валідними і порівнюваними з результатами іншого навчального закладу. 
Нагадуємо, що такі матеріали було розроблено під час реалізації проекту 
Світового банку, проте вони поки що не набули практичного застосування.  

Припускаємо, що небажання подавати неупереджені й об’єктивні дані для 
внутрішнього моніторингу зумовлене тим, що він тісно пов'язаний із зовнішнім 
контролем якості шкільної освіти, який може призвести до несприятливих для 
навчального закладу наслідків. Отже, втрачається цей дієвий механізм 
підвищення ефективності української середньої освіти. Можливості подолання 
цієї проблеми знаходимо в упровадженні автономного шкільного менеджменту, 
який, поряд із відповідальністю, дає школі шляхи розв’язання внутрішніх 
проблем, а не лише пропонує маскувати труднощі, які не може подолати 
фінансово й адміністративно залежний від держави навчальний заклад. 

Одним із кроків, який уможливлює його впровадження, є належна 
підготовка шкільних лідерів. Зауважимо, що, як в Україні, такі і в країнах 
Європи керівники шкіл мають великий вплив на якість викладання, методи 
викладання, загальне середовище навчання, зокрема на мотивацію персоналу, 
його моральний стан, продуктивність діяльності, та, відповідно, на ставлення й 
мотивацію учнів і їхніх батьків до навчання. Як наслідок, підвищення рівня 
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їхньої готовності до ролі освітнього лідера є логічним кроком до впровадження 
автономного шкільного менеджменту. Для цього рекомендуємо впровадження 
в українській освіті низки кроків, ефективність яких доведено у досліджених 
нами країнах із автономним шкільним менеджментом: 

• перш за все, дієвим механізмом є інвестування в освіту, результатом 
якого є підвищення зарплати працівникам школи, що створює умови для 
навчання упродовж життя (Education and Training, 2020) [8]; 

• іншим механізмом є участь шкільних лідерів у програмах мобільності з 
метою підвищення знань, навичок і компетентності працівників освіти, 
полегшення їх адміністративного навантаження та покращення роботи 
навчального закладу» [10, c. 8-9]; 

• дієвими шляхами підвищення ефективності функціонування шкільних 
лідерів є: (1) визначення і перегляд обов'язків керівників шкіл, (2) делегування 
відповідальності та повноважень щодо прийняття освітніх рішень органам 
управління школами; (3) сприяння початковій і неперервній підготовці 
керівних кадрів та їх адаптації до мінливих потреб суспільства; (4) підвищення 
привабливості професії очільника школи завдяки створенню умов професійного 
розвитку, можливостей для кар'єрного росту та гідної оплати праці відповідно 
до навантаження і відповідальності [9, c. 9-13]; 

• вироблення нових підходів до підготовки шкільних лідерів з урахуванням 
необхідності надання їм спеціальної підготовки у галузі  управління та 
моніторингу розроблення навчальних програм, приведення їх у відповідність до 
запитів і потреб учнів; контролю навчального процесу та результатів діяльності 
школи; комплектації персоналу та управління його продуктивністю; управління 
професійним розвитком; управління фінансами; встановлення надійних і 
постійних зв’язків із сім’ями та місцевими громадами; залучення інвестицій від 
громадських організацій і приватних підприємств; звітності і маркетингу 
діяльності школи тощо; 

• розроблення національних освітніх стандартів для директорів шкіл, у 
яких закладено вимоги, що висуваються до освітніх лідерів як нової генерації 
управлінського персоналу. При розробленні цього стандарту українськими 
фахівцями рекомендуємо взяти за основу Компетентнісний стандарт керівника 
школи, запропонований Європейським комітетом профспілок працівників 
освіти та робочою групою Європейської комісії з питань освіти [7]; 

• упровадження  контрактної форми працевлаштування шкільних лідерів з 
випробувальним періодом; 

• участь у програмах розвитку лідерських якостей, які мають своєю 
цільовою групою очільників шкіл. 

Висновки. Проведений аналіз дає підстави для прогностичних узагальнень 
щодо можливостей упровадження автономного шкільного менеджменту в 
Україні. Маємо зазначити, що в Україні помітними є такі тенденції щодо 
розвитку шкільної освіти: 

• Перша тенденція полягає у збільшенні розриву між законодавчими 
ініціативами і їхньою практичною реалізацією. Її можна логічно обґрунтувати 
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суспільно-економічними і культурно-освітніми механізмами, які сьогодні діють 
в Україні. З одного боку, європейська зорієнтованість нашої держави і 
політичний намір продемонструвати задекларований курс на ЄС 
унеможливлюють відмову від реальних децентралізаційних реформ. З іншого – 
сукупність тих же механізмів не дає змоги надати школі реальну автономію на 
усіх рівнях.  

• Друга тенденція визначає збільшення внутрішньої потреби українських 
дистриб’юторів навчальних послуг до впровадження шкільної автономії, з якою 
пов’язані сподівання на значне підвищення якості середньої освіти. До появи 
цієї тенденції привели міжнародні проекти та академічні обміни, учасниками 
яких були і є українські освітяни. Робота в команді, імерсія в організаційні 
процеси європейських шкіл стали точкою неповернення для української 
псевдоцентралізованої і державо-контрольованої освіти. Отже, йдеться про 
зміну вектора запровадження реформ, які досі спускалися згори, що само собою 
суперечить ідеї автономного шкільного менеджменту. 

• Третьою тенденцією визначаємо можливість виокремлення шкіл, у яких 
адміністрація, вчителі, учні, а також місцева громада, з якою вони себе 
асоціюють, об’єднують власні зусилля з метою виведення навчального закладу 
на новий рівень якості освітніх послуг і перспектив для вихованців, що є 
неможливим без вищого рівня автономії школи. Йдеться, в першу чергу, про 
громадські ініціативи щодо впровадження автономного шкільного 
менеджменту, які згодом можуть стати експериментальними майданчиками для 
дослідження недоліків і переваг упровадження АШМ.  

Отже, переконані у реальних перспективах упровадження шкільного 
менеджменту в Україні, яке підвищить ефективність середньої освіти  на 
особистісному, міжособистісному, груповому та соціальному рівнях 
соціалізації усіх його суб’єктів, об’єднаних в рамках школи.  
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Анотація. В статті розкривається вивчення ролі сенсомоторного 

розвитку дітей з вадами інтелектуального розвитку в процесі трудового 
навчання. Зроблено аналіз наукових праць з проблеми особливостей розвитку 
розумово відсталих учнів в умовах трудової діяльності. 

Ключові слова: розумово відстали учнів, трудове навчання, сенсорне 
виховання, сенсомоторний розвиток. 

Abstract. In the article the study of the role of sensory-motor development of 
children with disabilities in the intellectual development of labor studies. The 
analysis of scientific papers on the problem characteristics of mentally retarded 
students in terms of employment.  

Keywords: mentally retarded students, labor training, sensory training, sensory-
motor development. 

Вступ. Однією з найважливіших функцій колекційної педагогіки є вплив 
всієї системи навчально-виховного процесу на психофізичні вади дітей, що 
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мають інтелектуальні порушення. Найбільш сприятливі умови для розвитку 
мислення, практичної діяльності та емоцій складаються для дітей з вадами 
розвитку в ході трудового навчання. В процесі праці у учнів формується та 
розвивається рухова сфера, тонкі диференціювання сенсорних ознак 
предметного світу. Тому на протязі всього існування теорії та практики 
олігофренопедагогіки проблема сенсорного виховання та навчання 
розглядалася багатьма вченими (Б.Г.Ананьєва, Л.С.Виготського, К.Є.Грачова, 
Ж.Демор, О.Декролі, Ж.Ітар, В.П.Кащенко, Я.Коменський, М.Монтессорі, 
Г.Песталоцці, Ж.Піаже, М.П.Постовська, Г.Н.Россолимо, Е.Сеген, Є.Тіхєєва,  
А.Усова, Ф.Фребель та ін.). Більшість авторів вважали труд важливим засобом 
корекції, оскільки в процесі праці удосконалюються рухові навички, їх 
узгодженість, підвищується темп рухів, розвивається зоровий, тактильно-
руховий аналізатори, формуються загальнотрудові вміння (орієнтування в 
завданні, планування наступної роботи, здійснення самоконтролю). Разом з цим 
вони відмічали, що вирішення даних завдань здійснюється зі значними 
труднощами, обумовленими особливостями пізнавальної діяльностями 
розумово відсталої дитини. Тому вивчення ролі трудового навчання у розвитку 
аномальної дитини і становленні її особистості в умовах сучасного соціуму 
залишається конче важливою. 

Огляд літератури. Сенсомоторний розвиток включає в себе формування 
сприймання форми, величини, кольору, просторових відношень між 
предметами, диференціювання рухового аналізатора, що є показниками 
нервово-психічного і фізичного розвитку дитини. Враховуючи, що становлення 
сенсомоторної сфери відбувається у ранньому віці, дана проблема була і 
залишається ведучою протягом всієї історії розвитку педагогічної науки.  

Питаннями сенсорного виховання займалися Ж.Демор, О.Декролі, Ж.Ітар, 
Я.Коменський, М.Монтессорі, Г.Песталоцці, Е.Сеген, Є.Тіхєєва,  А.Усова, 
Ф.Фребель, Б.Хачапурідзе та ін.. 

Вперше спроба вплинути на органи відчуттів розумово відсталої дитини 
була зроблена Ж.Ітаром (1799 р.). Займаючись із глибоко розумово відсталими, 
він послідовно виховував у них слух, зір і, нарешті, не домігшись значних 
результатів, приступив до виховання дотику. Помилкою Ж.Ітара було те, що він 
почав з найскладніших почуттів – слуху і зору, замість дотику – найпростішого 
та елементарного. 

Винятковий вклад в теорію та практику сенсорного виховання розумово 
відсталих дітей був внесений Едуардом Сегеном. Спираючись на вчення 
Я.Коменського, Д.Локка, Г.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, Е.Сеген знаходився під 
впливом теорії сенсуалізму, відповідно до якої головним, ведучим показником 
був розвиток моторики й органів відчуттів – як рушійного  фактора в пізнанні 
навколишнього світу. Розробляючи систему виховання, Е.Сеген включав 
послідовно три етапи: 1) розвиток сенсомоторики; 2) формування мислення; і 3) 
виховання волі. Однією з основних задач установ для розумово відсталих 
Е.Сеген вважав виховання активності, що обіймає два відносних види 
існування: рухову спроможність і здатність сприймати навколишню дійсність. 
На думку Е.Сегена, рухові здібності, поділяючись на значну кількість дій, 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 29 



 Том 7. Выпуск 4(41)                                                                                         Педагогика,  психология и социология  

функцій, звичок приводіть індивіда до спілкування з оточуючими його 
явищами.  В той же час здібність сприймати відчуття, поширене в 
різноманітних формах по всьому організму, вносить в його сенсоріум поняття 
про зовнішні агенти, діючи через нього. Він вказував, що всі зовнішні 
враження, як у повсякденному, так і соціальному житті, доходять до людини за 
посередництвом нервової системи і органів відчуттів. Виховання почуттів 
безпосередньо впливає й на інтелектуальний розвиток.  

Заслуга Е.Сегена полягає в тому, що він вперше вказав порядок, якого 
треба додержуватися при вихованні почуттів. Перш за все це дотик, за 
посередництвом якого діти сприймають все, що їх оточує. Дитина ще не 
розглядає і  не чує, а рука його, якою керує воля, прагне віддати собі звіт про 
реальність оточуючих предметів. Друге відчуття – це зір (почуття 
інтелектуальне і активне, яке спрямоване назустріч враженню). За допомогою 
його здійснюється сприймання оточуючих предметів зі всіх боків. Третє 
відчуття – слух (почуття інтелектуальне, але майже завжди пасивне), яке 
розвивається пізніше інших. І, нарешті, розвиваються смак та нюх, що реагують 
на апетит вже у присутності інтелекту. Е.Сеген відмічав, що з недоумкувастю, 
навіть у легкій її формі, пов’язані розлади функцій зору, дотику і більшої 
частини координованих рухів. Як правило, такі діти не тільки не усвідомлюють 
торкання до оточуючих предметів, але й  не відчувають навіть найбільш 
енергійних збудників.  

Ідеї Е.Сегена з виховання сенсомоторних здібностей у розумово відсталих 
дітей знайшли подальший розвиток у працях Р.Вайса, О.Декролі, Ж.Демора, 
Б.Меннеля, Г.Поля-Бонкура, Ж.Філіппа, М.Монтессорі, чий педагогічний 
досвід служить основою сучасної теорії та дидактики сенсорного виховання. 

Являючись засновником німецької лікувальної педагогіки, Бруно Меннель  
вважав, що розвиток почуттів і моторики у розумово відсталих дітей дозволяє 
надалі займатися їм мовою, арифметикою, іншими видами інтелектуальної 
діяльності. Він рекомендував малювання, ручні роботи, гімнастику, які 
безумовно, впливають на розвиток моторики і чуттєвої сфери і лежать в основі 
конкретної практичної діяльності. Це допомагає зробити  ненормальних 
здатними до виробничої праці, збагативши, таким чином, кількість корисних 
членів суспільства. 

Р.Вайс (1911р.), продовжуючи принципи лікувальної педагогіки відмічав, 
що інтелектуальне життя можливе, якщо органи почуттів доставляють 
свідомості враження від зовнішнього світу. У цьому зв'язку він рекомендував 
залучати всі органи почуттів розумово відсталої дитини, використовуючи різні 
методи, стимулювати до порівняння предметів щодо смаку, кольору, розміру, 
все можливе – замальовувати та ліпити. Значне місце він відводив предметному 
навчанню, ручній праці, гімнастиці, розвитку мови. Розроблена Р.Вайсом 
методика припускала, що в процесі засвоєння знань повинні, обов’язково, 
приймати участь руки: діти повинні обводити пальцями контури букв, цифр, 
малювати у повітрі, на столі. З цього приводу А.І.Капустін відмічав, що Р.Вайс, 
як ніхто інший до нього, близько підійшов, якщо не в теоретичному плані, то в 
інтуїтивно-практичному до теорії інтеріоризації, що стала прерогативою 
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психологічних концепцій Ж.Піаже, Л.С.Виготського, О.М.Леонтьєва, 
П.Я.Гальперіна та багатьох інших. 

Разом з цим, враховуючи безумовно позитивний досвід лікувальної 
педагогіки, необхідно відмітити, що сенсорна культура і психологічна 
ортопедія, являючись першочерговою ланкою у вихованні розумово відсталої 
дитини, на думку Л.С.Виготського, була спрямована на лікування та розвиток 
лікувальними засобами поза загального розвитку громадської поведінки, 
замість того, щоб розвивати ті завали та глибокі пласти фізичного здоров’я, які 
в дитині є. 

Французькі вчені Ж.Філіпп і Г.Поль-Бонкур в своїй лікувально-
педагогічній системі виховання розумово ненормальних дітей значне місце 
приділяли розвитку фізичної культури та органів відчуттів. Ними були 
розроблені гімнастичні вправи, фізіотерапевтичні процедури і системи вправ-
тренувань в рамках сенсомоторної культури. Головну мету виховання розумово 
відсталих дітей вчені бачили в подоланні затримок та недоліків їх розвитку. У 
зв’язку з цим вони рекомендували введення уроків ліплення та малювання, 
дякуючи яким учні оволодівають знаннями форми предметів, у них 
розвивається здатність до спостереження, аналізу, порівняння і формуванню 
інших розумових операцій. Кінцевою метою виховання аномальних дітей 
Ж.Філіпп і Г.Поль-Бонкур вважали підготовку їх до трудового життя. 

Представник західноєвропейської спеціальної педагогіки Ж.Демор 
відзначав, що навчання праці має винятково велике значення для 
недоумкуватих. Вивчаючи особливості фізичного та розумового розвитку 
аномальних дітей, бельгійський вчений, лікар і педагог Жан Демор, як до нього 
і Е.Сеген відмічав тісний взаємозв’язок кори головного мозку та органів 
відчуттів. Він відмічав, що центри мозкової кори, що раніше мали назву 
рухових центрів, є місцем, де одержують почуття з різних органів відчуття 
(дотик, мускульне відчуття, тощо) і де виникають, як істотні рефлекси 
головного мозку рухові імпульси, які проявляються у формі різноманітної 
мускульної діяльності. 

В психологічному житті основними почуттями є дотик та мускульне 
відчуття. З цього видно, що центри в області Роландової борозни (попередні 
рухові центри) уявляють собою найбільш важливі відділи щодо виникнення 
уявлень та по відношенню до комбінованого довільного мислення і акту уваги. 
При цьому мозкові клітини досягають повного розвитку під впливом власної 
праці. Тому робота мускулів, сухожиль та суглобів є необхідною умовою для 
розвитку самого головного відділу мозку, органу мислення. У зв’язку з цим 
Ж.Демор рекомендував розумово відсталим дітям заняття ручною працею, 
особливо ліплення, що служить гімнастикою для пальців, виховує естетичний 
смак, розвиває зір, дає поняття про величину і можливі відносини між 
частинами предметів. 

Відмічаючи характерні особливості психологічного життя розумово 
відсталої дитини, Ж.Демор вказував на те, що у неї відсутнє головним образом 
уява про час, простір та рух. Всі ці уявлення виникають дякуючи діяльності 
центрів навкруги Роландової борозни, які збуджуються мускулами та 
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суглобами. Відсутність цих уявлень у аномальної дитини вказує на неповний 
розвиток нервових центрів, так званих рухових центрів. Від так, необхідно 
намагатися, щоб ці відділи досягали повного розвитку. Для цього необхідно 
використовувати нормальні подразники, які примушують працювати ті органи 
відчуттів, які керуються цим центром. Враховуючи, що у розумово відсталої 
дитини слабко розвинені такі психічні акти, як увага і воля, правильним 
доглядом за мускульною системою можна посилити ці обидва самих головних 
прояви мозкової діяльності.  

У системі навчання і виховання розумово відсталих дітей значне місце 
приділялося формуванню сенсомоторних навичок на уроках праці, що, на 
думку Ж.Демора, було важливим знаряддям для розвитку інтелекту і міцного  
засвоєння різних знань. Вчений рекомендував такі методичні прийоми, як 
орієнтування в завданні, визначення співвідношення частин і пропорцій 
виробу, використання інструментів у роботі, розвиток дрібної моторики, які не 
втратили актуальності і в даний час. Та реалізувати їх у повній мірі 
перешкоджала його помилкова класифікація дитячої дефективності, яка була 
засуджена дефектологами різних країн, в тому числі Ж.Філіппом і Г.Поль-
Бонкуром. 

Та найбільш яскравою і оригінальною системою сенсорного виховання 
стала дидактична система Марії Монтессорі (1920 р.). Поклавши в основу своєї 
педагогічної діяльності ідеї Ж.Ітара і Е.Сегена, М.Монтессорі розробила 
систему сенсомоторного виховання розумово відсталої дитини, що включала 
серію вправ, спрямованих на розвиток всіх основних почуттів дитини. Вона 
вважала, що вихователь не навчає, а спостерігає за тим, як дитина самостійно 
вправляється з завданням. Позитивним у цьому було те, що діти знайомилися з 
нормативними ознаками предметів – еталонами. Але таке ознайомлення, 
нажаль, проводилося лише з метою тренування чутливості. Воно не сприяло 
розвитку у  дитини умінь обстежувати різноманітні властивості предметів 
реальної дійсності в процесі практичної діяльності, спілкуванню з явищами 
живої природи. Це пояснюється тим, що М.Монтессорі вважала психічні 
властивості дитини природженими за своєю природою і що виховання повинно 
сприяти тільки їх прояву. Особливе значення М.Монтессорі приділяла ручній 
праці, вважаючи, що ручна гімнастика «вправляє руку», а  ручна праця виконує 
визначену роботу, що представляє суспільно-корисне заняття. Особливу увагу 
вона приділяла роботі з глиною, вважаючи, що найбільш раціональні з 
фребелівських робіт – пластичні, що складаються у відтворенні дитиною 
відомих предметів, і які служать не тільки вихованню, але і вивченню психічної 
індивідуальності дитини в її мимовільних вираженнях. 

Продовжуючи ідеї М.Монтессорі, дефектологи Д.І.Азбукін, К.Є.Грачова, 
В.П.Кащенко, М.П.Постовська, Г.Н.Россолимо, Г.Я.Трошин відзначали велике 
педагогічне значення занять працею для розвитку розумово відсталих дітей. 
Разом з тим вони думали, що праця формує в дитині запас уявлень, 
спостережливість, вольові зусилля й інші якості чисто автоматично, без 
спеціальної цілеспрямованої роботи з боку вчителя. 

Ідея про саморозвиток дитини в умовах трудової діяльності одержала 
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відображення й у ранніх публікаціях А.Н.Граборова. Однак, залишаючись 
довгий час прихильником сенсуалістичних ідей М.Монтесорі, він зокрема, 
вважав, що праця, органічно включена у систему шкільного навчання, 
забезпечує винятково сприятливі умови для розвитку у аномальних дітей 
основних психофізичних функцій, що в процесі занять працею у школярів 
удосконалюються сенсорні механізми, розвивається сприйняття, пам'ять, 
емоційно - вольова сфера. 

У зв'язку з цим Л.С. Виготський підкреслював, що потрібно навчати 
розумово відсталих дітей не тільки сприймати дотиком, обоняти, чути і бачити, 
але користуватися своїми п'ятьма почуттями, керувати ними, розумно 
застосовувати їх по власному наміру – значить повідомити йому самі начатки, а 
разом з тим і основи людського сприйняття дійсності. Разом з тим він 
застерігав, що спроба обперти усе виховання глибоко відсталої дитини на 
вироблення автоматично, рефлекторно діючих навичок – настільки ж 
помилкова, як спроба звести до формування умовних рефлексів виховання 
дитини в перші і вирішальні три роки життя. 

Найбільш інтенсивна розробка питань з сенсорного виховання 
здійснюваася в 60-і роки під керівництвом А.В. Запорожця, Л.П. Усовой. При 
цьому важливою умовою здійснення сенсорного виховання дітей висувалася 
необхідність ознайомлення їх із сенсорними ознаками предметів в умовах 
різних видів діяльності – продуктивних, використання дидактичного матеріалу 
в самостійній ігровій діяльності, а також закріплення отриманих на заняттях 
знань у повсякденному житті. 

Психофізіологічний аспект розвитку сенсорних здібностей учнів в процесі 
трудової підготовки розглядалися в роботах Б.Г.Ананьєва, С.А.Косилова, 
Л.Є.Любомирського, В.В.Чебишевої, Д.Б.Ельконіна.  Залежність формування 
трудових навичок від рівня їх сенсорних та рухових здібностей  розглядали 
дидакти трудового навчання А.А.Киверялг, А.С.Линда, Н.Т.Малюта та ін.. Між 
тим ще недостатньо вивчені найбільш ефективні умови навчального процесу,  
що сприяють цілеспрямованому розвитку таких сенсорних та рухових 
здібностей, що складають основу для скорішого формування трудових 
сенсомоторних навичок, не визначені раціональні шляхи включення їх в 
навчальний процес. Особливо актуальною дана проблема є для допоміжної 
школи і, зокрема, для раціонально організованого трудового навчання учнів. 

Значні порушення процесу трудової діяльності спостерігаються при 
пошкодженні лобних систем. Це підтверджують дослідження М.С.Певзнер, які 
дозволяють зробити висновки про те, що дифузне  враження кори головного 
мозку, що поєднується з порушенням лобних систем, викликає грубе 
недорозвинення всієї особистості і супроводжується дефектами моторики. При  
цьому рухи пасивні, безпорадні, уповільнені, не  автоматизуються. Моторика у 
таких дітей характеризується стереотипністю та уповільненістю.  

Результати дослідження В.І.Бондаря доводять, що значні труднощі у 
розумово відсталих учнів викликає здійснення складних рухів, що вимагає 
чіткої взаємодії рук. Це пояснюється особливостями їх моторики, що 
проявлялася в порушенні координації рухів рук, стереотипності рухів, а також 
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станом здоров’я, невеликим практичним досвідом, недостатнім самоконтролем 
і неможливістю регулювати робочий темп. Процес трудової діяльності вимагає 
достатнього розвитку мускулів руки, вміння керувати рукою, підкоряти її 
зоровому контролю, а саме здійснювати зоро-рухову координацію. Та нажаль 
виробляється така координація не відразу і з великими труднощами. 

Рука, являючись органом труда, є й органом відчуття. В процесі труда 
приймають участь й такі аналізатори, як кінестетичний, зоровий, слуховий, 
нюховий. У зв’язку з цим М.І.Рябцев відмічав, що труд набуває значення 
корекційного заходу. Удосконалюється зоровий аналізатор (окомір), зорова 
пам’ять, елементарні просторові уявлення. Узгоджена діяльність аналізаторів в 
праці допомагає дитині відновлювати контакт із зовнішнім світом і, 
насамперед, зі світом речей. Заняття працею допомагають подолати моторні 
дефекти, які заважають активній пізнавальній діяльності дитини. За 
переконанням Н.П.Вайзмана, в процесі трудового навчання у розумово 
відсталих дітей удосконалюються їх рухові можливості, покращуються 
порівнювання силових зусиль в просторових координатах і одночасність 
(узгодженість) рухів. Поступово зменшуються, а потім і зовсім зникают 
синкенезії, прискорюється темп рухів. 

Заключення та висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
дозволив зробити висновок, що однією з важливих умов організації трудового 
навчання в допоміжній школі є вивчення особливостей сенсомоторної сфери та 
їх врахуванні в процесі виконання програмних завдань учнями. Удосконалення 
сенсорних та рухових можливостей дітей в процесі праці впливає на 
усвідомленість діяльності школярів і готує їх до самостійної трудової 
діяльності. Вибір оптимальних форм і методів трудового навчання буде 
сприяти розвитку сенсомоторної сфери, підвищенню продуктивністі діяльності 
розумово відсталих учнів, створюватиме умови для подальшої підготовки їх до 
професійно-трудового навчання на наступних етапах. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз розвитку вмінь учнів з 

інтелектуальними вадами вести спостереження за сезонними змінами у 
природі. Констатовано, що спостереження школярів являють собою окремі 
дії, а не цілісну діяльність, яка не сприяє формуванню правильних уявлень про 
природу. 

Ключові слова: спостереження, нежива природа, рослинний світ, 
тваринний світ, трудова діяльність людей, учні з інтеллектуальними вадами. 

Abstract. The article analyzes the development of the skills of students with 
intellectual disabilities to monitor seasonal changes in nature. Stated that pupils are 
observing individual actions, not a complete activity that does not contribute to the 
formation of correct ideas about nature. 

Key words: surveillance inanimate nature, flora, fauna, employment of people 
with intellectual disabilities students. 

Вступ. 
Головним напрямком теоретичних і практичних розробок у галузі 

української олігофренопедагогіки є дослідження особливостей, можливостей і 
педагогічних умов формування в учнів спеціальної школи вищих психічних 
функцій. Це обумовлено необхідністю створення найбільш сприятливих умов 
для розвитку і формування соціально адаптованої особистості з урахуванням її 
психофізичних особливостей (В. Бондар, І. Дмитрівєва, І. Бех, Л. Вавіна,            
І. Єременко А. Капустін, В. Липа, В. Синьов, Н. Стадненко, В. Турчинська,      
О. Хохліна та ін.). 

Разом з тим, можливості психічного розвитку людини ще не досить 
вивчені. Проблема розвитку психіки учнів з інтелектуальними вадами 
досліджувалася Л. Виготським і знайшла своє наукове підтвердження в працях 
його послідовників. 

Сучасна теорія і практика навчання розумово відсталих дітей спирається 
на дослідження багатьох вчених-дефектологів проведених в цій галузі              
(І. Єременко, Л. Занков, А. Леонтьєв, А. Лурія, М. Певзнер, Б. Пінський,           
Н. Стадненко та ін.). 

Значущість цієї проблеми щодо спеціальної школи доповнюється її 
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корекційним аспектом, оскільки відомо, що низький рівень пізнавальних 
можливостей учнів з інтелектуальними вадами значно ускладнює узагальнення, 
систематизацію та інтеграцію навіть набутих знань, що, у свою чергу 
позначається на формуванні у них правильного розуміння оточуючого світу    
(Л. Виготський, І. Єременко, В. Петрова, С. Рубінштейн, Ж. Шиф та ін.). 

У зв’язку з цим виникає потреба у пошуках найбільш ефективних шляхів 
реалізації корекційного потенціалу спостережень у природі. 

Огляд літератури.  
В олігофренопедагогіці неодноразово підкреслювався позитивний вплив 

спостережень за сезонними змінами у природі на результати навчальної 
діяльності, школярів та корекцію розумового розвитку (Е. Ковальова, В. 
Синьов, Л. Співак, Л. Стожок, В. Турчинська, Т. Ульянова,                          К. 
Ягодовський). Дослідженнями доведена необхідність спеціальної організації 
сприйняття учнями об’єктів та явищ природи (Д. Брунер, Л. Занков,                  
Є. Кабанова – Мелер, А. Липкіна, Н. Лурьє, Б. Пінський, Н. Стадненко та ін.), 
тому що спостереження, будучи особливим психічним процесом, являють 
собою засіб як навчальної, так і розумової діяльності. Разом з тим 
спостереження відіграють і важливу роль у вихованні та корекції розвитку 
розумово відсталої людини.  

У роботах Б. Ананьєва, К. Левітова, Л. Занкова, М. Ярмолович та ін. 
вказується на те, що проведення спостережень учнями вимагає від них умінь 
аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, підкреслювати суттєве, 
найбільш вагоме для характеристики явищ та предметів природи, 
встановлювати зв’язки та взаємовідношення. Поряд із складними загальними 
вміннями проведення спостережень у природі передбачає оволодіння 
специфічними вміннями. Нами були виділенні найбільш вагомі (у аспекті 
нашого дослідження) структурні компоненти таких вмінь: 

- відбір об’єктів для спостереження;  
- тривале утримання в зоні уваги спочатку відібраних об’єктів;  
- встановлення зв’язків та залежностей між різними об’єктами 

спостережень; 
- використаннями метеорологічних прикладів та спеціальних умовних 

позначень. 
Основний текст. У зв’язку з тим, що вміння вести спостереження за 

сезонними змінами в природі первинно формуються у початкових класах 
(згідно програми) ми вважали за необхідне вивчити, чи зберігаються вони у 
старшокласників, чи удосконалюються потім. У своєму дослідженні нам 
важливо було з’ясувати і що розуміють учні під поняттям «вести 
спостереження за сезонними змінами у природі». З цією метою спеціально 
аналізувалося, які об’єкти та в якій кількості відбирають учні для спостережень, 
чи охоплені спостереженням об’єкти рослинного, тваринного світу, трудова 
діяльність людини у взаємозв’язку зі змінами погоди. 

У дослідженні брали участь близько 50 учнів 6-9 класів спеціальних шкіл. 
Їм було запропоновано протягом місяця кожен день самостійно вести 
спостереження за змінами живої та неживої природи, трудової діяльності 
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людини, фіксувати результати в окремих зошитах. Додаткових пояснень не 
надавалося, періодично педагоги нагадувати учням про необхідність виконання 
такої роботи. 

Результати проведеного дослідження показали, що учні старших класів 
мають різні рівні розвитку вмінь вести спостереження за сезонними змінами у 
природі. Нами було виявлено три таких рівні: І - високий, ІІ – середній, ІІІ – 
низький. 

До першого, високого рівня увійшли учні (6%), котрі оволоділи такими 
вміннями. З самого початку спостережень ними були відібрані об’єкти з кожної 
передбаченої нашим дослідженням групи явищ: неживої природи (зміни 
температури повітря, хмарності, характеру опадів, напряму повітря), 
рослинного світу (рослини саду, городу, квітково – декоративні рослини, 
рослини оточення школи), тваринного світу (комахи, птахи, земноводні), 
сезонні зміни у трудовій діяльності людей (на селі, у місті) та систематично 
проводились за ними спостереження. Окрім того, учні цієї групи робили 
самостійні спроби встановлення зв’язків та взаємозалежностей між змінами 
неживої природи та об’єктами рослинного та тваринного світу, трудової 
діяльності людини. 

Для проведення метеорологічних спостережень, вони використовували 
показники метеорологічних приладів (термометр, флюгер), результати 
спостережень фіксували за допомогою умовних позначень. Наведемо приклад 
записів учениці 7-го класу Ганни Б.: «21 квітня, +18º. Сьогодні з’явилися перші 
квіти на вишнях у садку, на клумбі розквітло 5 тюльпанів, біля паркану 
розквітли у великій кількості кульбаби. На грядці у школі добре зійшла 
редиска, тому що ми її добре зволожували. Біля квітів багато бджіл та комах, 
значить вони вже прокинулись. До балкону прилітають ластівки, десь чути на 
болотах голоси жаб. Вже тепло і земля тепла, у полях йде сівба, а у місті 
прибирають грядки, обкопують клумби». 

 Другий середній рівень складали 30% учнів, спостереження котрих були 
менш повними, однобічними. Для спостережень вони відбирали по дві групи 
об’єктів рослинного світу (рослини саду, рослини оточення школи) та 
тваринного світу (птах, комахи), не у повному обсязі проводили спостереження 
за об’єктами неживої природи, обмежуючись фіксацією змін температури, 
повітря, хмарності, характеру опадів, а спостережень за змінами у трудовій 
діяльності людей на селі та у місті вони зовсім не вели. Зміни об’єктів 
рослинного світу учні цієї групи регулярно реєстрували, а іноді відмічали появу 
окремих перших змін чогось у природі, наприклад, поява першого листя, 
перших квітів тощо. Спостереження за об’єктами тваринного світу (птахи, 
комахи) учні проводили епізодично, констатуючи лише окремі найбільш 
яскраві зміни різних об’єктів, що входять до цієї групи. 

Метеорологічні спостереження ними проводилися не у повному обсязі 
(зміни температури повітря, хмарності, характеру опадів), окрім цього, 
обмежено використовували метеорологічні прилади, головним чином 
термометри; флюгером школярі користуватися не вміли. Записи змін явищ у 
неживій природі робили за допомогою п’яти умовних позначень: (ясно, 
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похмуро, мінлива хмарність, зміни температури повітря, опади). Спроб 
встановити причинно-наслідкові зв’язки та залежності учні цієї групи не 
робили. 

Спостереження школярів носили головним чином фіксуючий характер. 
Яскравою ілюстрацією цього є записи учня 8-го класу Руслана С.: «20 квітня, + 
17º, розквітли абрикоси, починають розквітати вишні, на клумбах біля школи 
теж з’явилися перші квіти. Бачив, як горобці клювали хліб». 

Учні, котрих було віднесено до третього низького рівня вмінь вести 
спостереження за змінами у природі, відбирали тільки яскраві зміни деяких 
об’єктів рослинного світу (переважно рослини саду), об’єкти тваринного світу; 
сезонні зміни у праці людей школярі зовсім не виділяли, а метеорологічні 
явища відмічалися ними лише за двома показниками: зміни температури 
повітря та хмарності. Таких учнів виявилася найбільша кількість – 64%. У 
зв’язку з тим, що спостереження за об’єктами живої природи старшокласники 
фактично не проводили, а відмічали лише найбільш яскраві зміни тільки у 
рослинному світі, то мова про становлення причинно-наслідкових зв’язків не 
йшла. Майже всі учні цієї групи не мали навичок користуватися 
метеорологічними приладами. У зошитах відмічались лише деякі зміни у 
природі чотирма умовними знаками (хмарно, мінлива хмарність, ясно, 
температура повітря). Прикладом можуть бути записи учня 7-го класу Артура 
К.: «Сьогодні 15 квітня, + 14º. На яблунях та грушах з’явилося листя». 

Слід сказати, що серед школярів старших класів була і група учнів, котрі 
зовсім не могли виконати запропоновані завдання. 

Порівнюючи рівні розвитку вмінь вести спостереження у природі учнів 
старших класів, зазначимо, що принципової різниці у вміннях вести 
спостереження за об’єктами неживої природи не має. Так, майже всі учні, 
котрих було віднесено до першого, другого та третього рівнів, для 
спостереження за об’єктами неживої природи виділяють зміни температури 
повітря та хмарність. Для запису метеорологічних спостережень 
використовують від 5 до 7 умовних позначень. Суттєва різниця відзначається 
лише у вміннях відбирати для спостережень об’єкти рослинного та тваринного 
світу, пов’язувати свої спостереження зі змінами, які відбуваються у трудовій 
діяльності людей на селі та у місті. 

Учні, котрих було віднесено до першого рівня, для спостережень виділяли 
чотири об’єкти рослинного світу та три – тваринного, пов’язуючи свої 
спостереження із сезонними змінами на селі та у місті; до другого – виділяли та 
вели спостереження за двома групами об’єктів рослинного світу, епізодично 
відмічали яскраві зміни різних об’єктів тваринного світу та зовсім не 
проводили спостереження за змінами у трудовій діяльності людини.  

Учні з низьким третім рівнем умінь проводили лише обмежені 
спостереження за однією групою об’єктів рослинного світу, при цьому 
відмічали не всю послідовність циклу їх розвитку, а лише деякі яскраві зміни, 
при чому зовсім різних рослин, які входили до цієї групи. Спостережень за 
змінами об’єктів тваринного світу та працею людей на селі і у місті вони не 
проводили. 
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Спроби встановлення причино – наслідкових зв’язків були властиві лише 
для школярів першого рівня, учні другого та третього рівнів не мали навіть 
матеріалу, використовуючи який, можна встановлювати такі зв’язки, оскільки 
вміння вести спостереження за сезонними змінами у природі у них практично 
не сформовані. 

Заключення та висновки. Як показало наше дослідження, рівень 
сформованості вмінь вести спостереження за сезонними змінами в природі у 
старшокласників у цілому низький. Для спостережень учні відбирають 
обмежену кількість об’єктів, головним чином не живої природи, не можуть 
довгий час фіксувати увагу на обраних об’єктах, лише епізодично відзначаючи 
деякі яскраві зміни у житті рослинного та тваринного світу, змін у трудовій 
діяльності людини не спостерігають зовсім, не вміють встановлювати зв’язки 
та залежності між явищами живої та неживої природи. Більшість школярів не 
використовують для спостережень метеорологічні прилади (термометр, 
флюгер), не знають умовних позначень. 

Наведені вище факти свідчать про відсутність в учнів старших класів 
правильного розуміння самого змісту спостережень за змінами у природі, тому 
спостереження проводяться ними не систематично та не за усіма групами 
об’єктів. Це призводить до того що спостереження учнів з інтелектуальними 
вадами являють собою окремі дії, а не цілісну завершену діяльність, підсумком 
якої повинні бути повні та правильні уявлення про явища у природі. Однією з 
причин цього є, на наш погляд, відсутність уваги у школах до роботи стосовно 
організації спостережень за природою, що негативно вплине на якість 
засвоєння учнями спеціальної школи програмного матеріалу з природознавства. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі формування природознавчих 

понять та пошукам шляхів навчання учнів з інтелектуальними вадами 
застосування засвоєних понять і дій на практиці. 

Ключові слова: природознавчі поняття, діти з інтелектуальними вадами, 
мислення, система знань, адекватні дії. 

Abstract. The article deals with the problem of forming natural science concepts 
and finding ways for pupils with intellectual disabilities applying learned concepts 
and actions in practice. 

Key words: natural history concept, children with intellectual disabilities, 
thinking, system knowledge, adequate action. 

Вступ. При навчанні, направленому на пошуки оптимальних педагогічних 
умов формування природознавчих понять, необхідно враховувати наявні 
потенційні можливості учнів до оволодіння ними знаннями і прийомами 
розумової діяльності, а також брати до уваги ті виховні, навчальні та коригуючі 
моменти, які укладені в змісті природничого матеріалу. 

Рішення завдання понятійного мислення може бути здійснено за умови: 
• розчленованого і поетапного вивчення природничого матеріалу, що 

базується на наочно-практичній та словесній основі; 
• спеціальної організації розумової діяльності, спрямованої на оволодіння 

учнями операціями аналізу, що аналізуючого сприйняття, порівняння, 
абстрагування; 

• використання наочно-образних засобів на всіх етапах процесу 
формування понять і розумових дій якісною зміною їх функцій залежно від 
конкретних цілей того або іншого етапу навчання, корекції як наочно-
образного, так і словесно-логічного мислення. 

Огляд літератури. У багатьох психолого педагогічних дослідженнях 
доведено, що формування понять передбачає:  

- раціональне співвідношення наочно-образних і словесно-логічних 
засобів;  

- доцільність формування окремих понять в їх системі;  
- різні шляхи (індуктивний, дедуктивний та їх поєднання при формуванні 

понять);  
- обов'язкове поєднання засвоєння знань і застосування їх у змінних 

ситуаціях (Л. Венгер, Л. Виготський, А. Запорожець, А. Леонтьєв,  
Н. Менчинська, Н. Стадненко та ін.). 

При цьому, перш за все, слід враховувати найважливіше оптимістичне 
положення Л. Виготського про те, що у дитини з вадами розвитку можна 
виховати вищі психічні функції і що основною умовою цього є вплив 
соціального середовища в широкому сенсі цього слова і спеціального 
коригуючого навчання у вузькому сенсі. 
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А. Леонтьєв також вважає, що однією з причин відставання розвитку 
дитини є недосконалість формуючих функціональних мозкових систем, ступінь 
розвитку яких залежить насамперед від факторів екзогенних, факторів 
середовища. «Дитина, - стверджує А. Леонтьєв, - не народжується з органами, 
готовими до здійснення таких функцій, які являють собою продукт історичного 
розвитку людей і розвиваються у дитини в порядку присвоєння ним 
історичного досвіду». Говорячи ж про дитину з інтелектуальними вадами, він 
додає, що «коли ж ці діти стають в відповідні для них умови і коли по 
відношенню до них застосовуються спеціальні методи навчання то, як показує 
досвід, у багатьох випадках їм вдається досягти значних успіхів» [2, с. 538]. 
Слід враховувати, що процес мислення передбачає взаємодію двох основних 
компонентів - знань і дій. При навчанні за посередництвом мови учням 
передається не тільки змістовна сторона «підсумків» людського пізнання 
(поняття, судження, погляди, теорії і т.д.), але і дієва сторона «підсумків» 
досягнення людства – тобто склалися в перевірені досвідом способи дій, у тому 
числі дії розумові. При цьому дії передаються не самі по собі, а у зв'язку з 
певним предметним змістом. Тому оволодіння аналітико-синтетичними 
операціями, інтелектуальними вміннями являє собою з психологічної точки 
зору формування не тільки внутрішніх механізмів дії, але і певних зв'язків між 
діями і тим предметним змістом, який служить об'єктом докладання дій. 

Організовуючи процес навчання, в якому враховується одночасне 
формування фонду знань і адекватних прийомів діяльності по приведенню цих 
знань у струнку систему понять, можна домогтися перетворення і формування 
нових функціональних систем. Перебудова неправильно сформованих 
функціональних мозкових систем відкриває можливості переходу від мислення 
в основному примітивно-емпіричного, здійснюваного шляхом проб, до 
мислення спочатку понятійного або, у всякому разі, здійснюваного на рівні 
псевдопонятть. До цього слід додати, що оволодіння поняттями неможливо 
лише тоді, коли в індивіда не дозріли ті операції, які необхідні для оволодіння 
поняттями, або ж тоді, коли операції мислення у нього дозріли, але не 
володіють тією специфічною пізнавальною активністю, яка називається 
пошуком суттєвого. 

Важливе значення в процесі формування понять надається раціональному 
співвідношенню наочно-образних і словесно-логічних засобів, тому що, як 
писав С. Рубінштейн: «... наочно-образне мислення і мислення абстрактно-
теоретичне різноманітними способами переходить один в одного. Будь-яке 
мислення і відбувається в більш-менш узагальнених, абстрактних поняттях іу 
будь-яке мислення включаються чуттєві образи, поняття і образ-уявлення дані в 
ньому в нерозривній єдності ». [4, с. 363]. Пізнання - єдиний процес, що 
розвивається діалектично, в якому обидва моменти - чуттєвий і раціональний - 
однаково необхідні й важливі. Одна сходинка діалектично переходить в іншу. 

Психолого-педагогічний аспект проблеми був розкритий Л. Виготським, 
який, надаючи велике значення наочності, попереджав в той же час проти 
крайнощів захопленості нею. Він писав: "... розумово відстала дитина 
виявляється малоздібною до відверненого мислення. Звідси педагогіка 
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допоміжної школи зробила, здавалося б, правильний висновок щодо того, що 
все навчання такої дитини має бути засноване на наочності. Великий досвід в 
цьому відношенні привів, однак, спеціальну педагогіку до глибокого 
розчарування. Виявилося, що така система навчання, яка базується виключно 
на наочності і виключає з викладання все, що пов'язано з абстрактним 
мисленні, не тільки не допомагає дитині подолати свій природний недолік, 
привчаючи дитину виключно до наочного мислення і заглушаючи в ньому ті 
слабкі зачатки абстрактного мислення, які все-таки є і у такої дитини ". 

Найважливішою і актуальною проблемою в дидактиці і психології 
навчання є проблема формування в учня певних систем, а не розрізнених 
фрагментарних знань з різних предметів, що вивчаються в школі. Надаючи 
цьому питанню величезну важливість, Л. Виготський стверджував, що окреме 
поняття може існувати тільки за допомогою системи понять. Наявність же 
останнього нерозривно пов'язано з усвідомленням власної розумової діяльності. 
«Усвідомленість і системність є повною мірою синонімами стосовно понять» 
[1, c. 248]. 

Нерозривно з питанням формування системи понять пов'язана проблема 
шляхів їх утворення. У дослідженнях Л. Виготського, П. Гальперіна 
В. Давидова, Д. Ельконіна, Н. Менчинської, Ж. Шиф, та інших зазначається, що 
вибір шляхів формування окремих понять та їх систем залежить від специфіки 
змісту матеріалу, від характеру конкретних пізнавальних завдань. 

Однією з проблем першорядної важливості є пошук шляхів навчання 
застосування засвоєних понять і дій на практиці і переносу цих знань, умінь і 
навичок на рішення не тільки східних, типових, а й нетипових пізнавальних 
завдань. Л. Виготський анітрохи не применшує предметної віднесеності у всіх 
формах узагальнення. Так, він особливо підкреслював її роль при 
матеріалістичному поясненні поняття: «Найсуттєвіше для поняття - ставлення 
його до дійсності». Підкреслюючи нерозривність зв'язку, взаємної 
обумовленості мислення і діяльності, Л. Виготський зазначав, що шлях від 
споглядання до абстрактного мислення, а від нього до практичної дії є шлях 
перетворення відсталої і тугрухомої динаміки ситуації в рухливу і текучу 
динаміку думки і шлях зворотного перетворення цієї останньої в розумну, 
доцільну і вільну динаміку практичної дії» [1, c. 476]. 

У роботах І. Єременко, А. Капустіна, Г. Мерсіянової, В. Петрової,  
Б. Пінського, В. Синьова, В. Турського, В. Турчинської, О. Хохліної та інших 
цій проблемі присвячені спеціальні розділи їх наукових робіт. Одним з 
приватних питань, що вирішуються згаданими авторами, було з'ясовано вплив 
на хід виконання завдання різних словесних інструкцій. На підставі досить 
повного і глибокого аналізу експериментального матеріалу переконливо 
показано, що всупереч традиційному уявленню про те, що учні з 
інтелектуальними вадами не можуть узагальнено сприймати словесні інструкції 
і трансформувати їх у правила дій, насправді при наявності спеціально 
побудованого навчання вони можу користуватися і керуватися інструкціями    
(І. Єременко,  А. Капустін, В. Турський, В. Турчинська). 

Висновки авторів підтверджують передбачення Л. Виготського про 
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можливості виховання у дітей з інтелектуальними вадами вищих психічних 
функцій при такій організації процесу навчання, коли враховуються не тільки 
слабкості пізнавальної діяльності, а й потенційні можливості цих дітей. «Саме 
тому, що розумово відстала дитина, надана сама собі, ніколи не досягне 
скільки-небудь розвинених форм відстороненого мислення, - писав  
Л. Виготський, - завдання школи полягає в тому, щоб всіма силами просувати 
дитину саме в цьому напрямку, розвивати в неї те, що саме по собі є в її 
розвитку недостатнім» [1, c. 449]. 

Процес навчання природознавчим поняттям повинен включати 
формування певної системи знань і адекватних дій. Це досягається шляхом 
використання різних варіантів навчання (на рівні наочно-дієвого, наочно-
образного і словесно-логічного мислення). 

При формуванні понять доцільним є виділення чотирьох взаємопов'язаних 
етапів формування природознавчих знань: орієнтовний, підготовчий, 
перехідний (основний), узагальнюючий (інтегративний), кожен з яких має свої 
завдання. 

Заключення та висновки. Розробляючи програму навчання учнів з 
інтелектуальними вадами, необхідно враховувати положення про те, що 
застосування психологічних і логічних методів набуває значення лише тоді, 
коли необхідно визначити те, як слід навчати учнів за даною програмою. Якщо 
дана її схема, то в реальному процесі навчання вона потребує «аранжування» 
стосовно до конкретних особливостей мислення дітей з враховуванням 
психологічних закономірностей засвоєння, своєрідності логіки дитячого 
мислення і, додамо до цього, логіки мислення дітей з інтелектуальною 
недостатністю. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы формирования 

инклюзивной компетенции педагогов в дошкольном образовательном 
учреждении, противоречия в понимании инклюзии и роли педагога, понятие 
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Abstract. The paper deals with the formation of the inclusive competence of 
teachers in pre-school educational institution, the contradictions in the 
understanding of inclusion and the role of the teacher, the concept of inclusion in 
Russia and abroad 

Key words: Inclusion, competence, competence inclusive, formation, education, 
children with visual impairment, special education. 

Вступление. 
На сегодняшний день, одной из актуальной и противоречивой проблемы 

специальной педагогики и психологии является, вопрос о проблеме 
формирования инклюзивной компетенции педагогов в дошкольной 
образовательной организации. Это связанно с тем, что в мировой 
образовательной практике на смену термину «интеграция» - адаптация ребенка 
к требованиям системы, приходит термин «инклюзия» - адаптация системы к 
потребностям ребенка. Инклюзивное образование рассматривается как система, 
которая обслуживает потребности разнообразных учащихся и поддерживает 
разнообразие, эффективную ликвидацию всех форм дискриминации. 
Инклюзивное образование также воспринимается с позиции обеспечения 
гибкого обучения, создания среды, в которой учителя применять к 
обучающимся подходы и понять, что отдельные дети имеют разные способы 
обучения.  Для западных стран характерно детальное видение различных 
моментов инклюзивного обучения с построением относительно четкой 
логической структуры формирования образовательного процесса.  

Понятия «инклюзивное образование» в России наибольший резонанс 
вызывает та сторона инклюзии, которая связана с совместным обучением 
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Анотація. У статті розглянуто структуру та змістовий компонент у 

навчанні географії дітей з вадами розумового розвитку, визначено загальну 
мету географічної освіти, розкрито основні завдання щодо вивчення окремих 
курсів географії в спеціальній школі  

Ключові слова: спеціальна школа, учні з вадами розумового розвитку,  
географія, навчальна програма, зміст. 

Abstract. The article covers such points as the structure and contents component 
in geography teaching children with mental retardation, the overall target 
geographic education, the basic tasks for individual study geography course in a 
special school. 

Key words: special school, children with mental retardation, geography, 
educational programs, the content. 

Вступ. Із проголошенням України як незалежної держави починається 
новий період формування змісту освіти на всіх її рівнях. Суттєве оновлення 
змісту освіти у загальноосвітній школі обумовило необхідність визначення 
нових концептуальних підходів до реформування спеціальної освіти, уточнення 
стратегії і тактики інноваційних процесів. У відповідності до Концепції 
державного стандарту спеціальної освіти для дітей з особливими потребами 
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(1999 р.), Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами (2013 р.) окреслено основні змістові лінії 
навчальних предметів через визначення місця предмету в структурі 
загальноосвітньої підготовки школярів.  

Географія розглядається як базовий загальнонавчальний предмет 
обов’язковий для вивчення учнями з особливими освітніми потребами. На 
сьогодні шкільна географія є важливим компонентом освітньої галузі 
«Природознавство», що ставить перед науковцями низку нових завдань щодо 
оновлення змістового компоненту у шкільних географічних курсах і подальшої 
їх реалізації в навчально-виховному процесі спеціальних закладів освіти. 

Метою статті є висвітлення структури та змісту шкільного курсу географії 
для спеціальних шкіл, визначення загальної мети навчального предмету, 
конкретизація основних завдань щодо вивчення окремих курсів географії  
учнями з вадами розумового розвитку. 

Огляд літератури. Незважаючи на доволі інтенсивну роботу по 
визначенню особливостей шкільної географічної освіти в сучасних умовах, 
проблема відбору та конструювання змісту курсу географії в загальноосвітніх 
навчальних закладах залишається в центрі сучасних науково-педагогічних 
досліджень.  

Питання вдосконалення змісту і методики навчання географії в 
загальноосвітній  школі на сучасному етапі розвитку освіти досліджували 
М. Багров, Н. Бєскова, О. Бугрій, Й. Гілецький, Ф. Заставний, Т. Назаренко, 
Л. Круглик, С. Кобернік, Р. Коваленко, В. Корнєєв, П. Масляк, Т. Надтока, 
М. Паламарчук, М. Пістун, А. Сиротенко, О. Топузов, О. Топчієв, А. Шуканова, 
Б. Яценко та ін. 

Важливі аспекти стандартизації географічної освіти в спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з вадами розумового розвитку, 
обґрунтування змістового компоненту навчального предмету, його мети і 
завдань висвітлено у теоретичних і експериментальних дослідженнях 
українських вчених: С. Дубовського,  М. Кузнєцової, В. Липи, Л. Одинченко, 
В. Синьова, Т. Скиби та ін. Особливу увагу науковців зосереджено на розкритті 
дидактичних умов організації навчально-виховного процесу, психолого-
педагогічних основ формування географічних знань і вмінь у розумово 
відсталих школярів, методики вивчення окремих шкільних курсів географії в 
спеціальній школі, розробці сучасного науково-методичного забезпечення 
шкільного предмету та ін. Упродовж останнього десятиріччя зростає інтерес 
вчених-дефектологів до питань забезпечення шкільного курсу географії 
навчально-методичними матеріалами, сучасними підручниками.  

Основний текст. В умовах сьогодення актуалізується питання 
упорядкування змісту початкової загальної освіти та базової загальної 
середньої освіти дітей з особливими потребами відповідно до вимог чинних 
державних стандартів. Із цією метою здійснюється ґрунтовна робота щодо 
оновлення змісту спеціальної освіти, розробці корекційно-розвиткового та 
науково-методичного супроводу сучасних інновацій [3]. 

На виконання наказів МОН України «Про затвердження Типових 
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навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (від 
22.04.2014 № 504), «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного 
забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» (від 
23.01.2015 р. № 44) затверджено науково-педагогічні колективи зі створення 
навчальних програм з корекційно-розвиткової роботи для школи І ступеня 
(підготовчий, 1-4 класи) та школи ІІ ступеня (5-9(10) класи) для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Мета курсу «Географія» в спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладах для дітей з вадами розумового розвитку реалізується через розв’язання 
головних завдань, таких як: формування елементарних географічних уявлень і 
понять про природу, населення та господарство різних територій; засвоєння 
учнями географічної термінології, необхідної для розуміння сучасної 
інформації і використання у повсякденному житті; формування вмінь 
практично застосовувати здобуті знання, користуватися джерелами 
географічної інформації; розвиток розумових здібностей школярів, зв’язного 
мовлення, емоційно-вольової сфери, пізнавального інтересу в процесі 
географічних спостережень, розв’язання конкретних практичних завдань 
різного характеру, самостійного набуття нових знань; сприяння національно-
патріотичному, екологічному, морально-етичному, естетичному вихованню. 

У проекті нової навчальної програми шкільні географічні курси за роками 
навчання розподілено з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів: 
6 клас - «Початковий курс фізичної географії» (68 годин), 7 клас – «Загальна 
географія» (35 годин), 8 клас – «Географія світу» (68 годин), 9 клас – 
«Географія України» (68 годин). 

Окремі елементи географічних знань учні отримують у початковій школі, 
поглиблення яких відбувається в 5-му класі під час вивчення пропедевтичного 
курсу “Природознавство”. Тому вивчення систематичного курсу географії 
базується на пропедевтичних знаннях географічного змісту, які учні отримали в 
1-5 класах.  

Географія 6-го класу  є першим систематичним курсом нового шкільного 
предмета. Зміст початкового курсу фізичної географії має забезпечити 
теоретичну і картографічну підготовку дітей до засвоєння більш складного 
матеріалу загальної географії, географії світу та географії України.   

Початковий курс фізичної географії в 6-му класі передбачає вивчення 
таких розділів як: «Орієнтування на місцевості», «План і карта», що є 
передумовами поступового навчання учнів картографічній мові, формуванню 
елементарних географічних уявлень і понять з опорою на карту.  

Розділ «Орієнтування на місцевості» сприяє формуванню у дітей з 
розумовою відсталістю просторових уявлень та вмінь орієнтування, що є 
підґрунтям необхідними для подальшого вивчення плану місцевості і карти. 

Також, в початковому курсі географії розпочинається формування 
загальних знань про внутрішню будову Землі, різноманітність форм рельєфу, 
водойм на її поверхні, рослинний і тваринний світ. Учні оволодівають 
елементарними уявленнями про атмосферні процеси, стихійні явища природи, 
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одержують відомості про населення Землі та види господарської діяльності, 
вплив людини на природу. 

Курс географії у 6-му класі базується на краєзнавчому принципі навчання, 
що забезпечує вивчення початкових основ фізичної географії на конкретному 
життєвому матеріалі, свідоме засвоєння знань, умінь та соціального досвіду 
школярів на рівні емпірично-чуттєвого пізнання. Всі загальні географічні 
знання про план і карту, природу і населення конкретизуються в процесі 
вивчення тем, присвячених географії рідного краю. 

У курсі географії 7-го класу на більш складному матеріалі приводяться в 
систему отримані знання з географії в попередньому класі. 

Розділі «Земна куля» спрямований на ознайомлення учнів з глобусом і 
картою півкуль, особливостями зображення на них земної кули, материків і 
океанів; розкриття закономірностей природних явищ, які пов’язані з 
обертанням земної кулі навколо своєї осі, освітленням і нагріванням земної 
поверхні Сонцем; формування у дітей знань про теплові пояси та 
закономірності їхнього розташування на Землі.  

Зміст розділу «Природні зони й їх розміщення на земної кулі» надає учням 
знання про різноманітність природних умов на Землі, особливості природних 
зон. Школярі вивчають географічне положення природних зон, особливості 
природи: поверхню, кліматичні умови, своєрідність рослинного і тваринного 
світу, основні заняття населення, зміни природних умов під дією праці людини. 
Особливу увагу під час формування в учнів географічних знань  зосереджено на 
розкритті причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між об’єктами й 
явищами природи, діяльністю людей.  

Географія 8-го класу є логічним продовженням курсу загальної географії й 
значною мірою спирається на його матеріал. 

У розділі «Загальні відомості про Землю, Сонце, Місяць» надаються 
елементарні знання учням про Сонце, як одну із зірок, навколо якої рухаються 
планети: Земля і її супутник – Місяць, пояснюються причини затемнень, 
вводяться відомості про штучні супутники Землі, політ людей у космос.  

Вивчення розділу «Географія материків і океанів» у 8-му класі спрямоване 
на формування у дітей стислих знань про географічне положення материків і 
океанів на фізичній карті півкуль; уявлень про природні умови материків та 
океанів, їх просторову неоднорідність; первинного поняття про політичну карту 
світу, населення та різні країни. Особлива увага під час вивчення розділу 
приділяється формуванню в учнів прийому опису географічного положення 
материків на основі фізичної карти півкуль. Використовуючи набуті знання, 
учні оволодівають умінням складати елементарні географічні характеристики 
окремих країн світу, що вивчаються.  

Курс «Географія України», що вивчається у 9-му класі, на сьогодні 
залишає за собою одне із провідних місць у формуванні особистості 
громадянина України, забезпечуючи вивчення рідного довкілля і сприяючи 
розвитку етнічного, територіального, державницького патріотизму. Особлива 
роль вивчення географії України визначається тісними взаємозв’язками змісту з 
сучасністю та особистим життєвим досвідом розумово відсталих учнів.  
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 Даний курс, з одного боку, завершує шкільну природничо-географічну 
освіту учнів, з іншого – є складовою частиною формування усвідомленої 
цілісної географічної картини своєї країни на основі розгляду та аналізу її 
основних компонентів – природи, населення, господарства, що перебувають у 
взаємозалежності і взаємозв’язку. Шкільний курс «Географія України» можна 
вважати початковим етапом соціально-економічної освіти розумово відсталих 
старшокласників, що озброює учнів елементами знань виробничої діяльності, 
сприяє цілеспрямованому засвоєнню сучасної соціально-економічної 
термінології, необхідної для організації особистого життя в умовах ринкової 
економіки, забезпечує повноцінне функціонування особистості в оточуючому 
світі та включення її в суспільні відносини.  

Закінчується курс географії 9-го класу розділом «Географія своєї області», 
що дозволяє сформувати у випускників більш повні та диференційовані 
уявлення про природні об'єкти та явища, полегшує оволодіння географічними 
знаннями в цілісної системі, дозволяє тісніше пов’язати вивчення географії з 
повсякденним життям, включити учнів у вирішення доступних для них 
проблем навколишньої дійсності і тим самим виховувати любов до своєї 
Батьківщині.  

Висновки. Відтак, оновлений змістовий компонент навчальної програми 
географії має як лінійно-ступінчату, так спірально-концетричну побудову. З 
одного боку, спостерігається певна завершеність навчального курсу кожного 
класу, передування фізико-географічного блоку економіко-географічному, з 
іншого – передбачено поглиблення та розширення вже набутих географічних 
знань і практичних умінь (в різних формах і об’ємі), повторення географічного 
матеріалу з метою його систематизації та узагальнення відповідно до вікових та 
психічних особливостей дітей з розумовою відсталістю. Передбачено 
систематичне встановлення звязків будь-якого курсу географії з тими 
знаннями, які учні отримують в результаті безпосереднього пізнання 
місцевості, в якій вони проживають. 
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Аннотация. В статье проанализированы результаты исследований 

перцептивных действий подростков с предметами с вариативной формой. 
Выявлена специфика перцептивных действий с вариативными предметами, 
которая состоит в том, что этот вид перцептивных действий используется 
человеком не для обнаружения или идентификации, опознания предметов, но 
служит для формирования особой признаковой шкалы для оценки 
вариативности предмета. Подтверждено, что шкала оценки размера 
предмета, которая использовались в опытах А.В. Запорожца при иных видах 
перцептивных действий, не используется при оценке вариативности формы 
предмета. Установлено, что при изучении вариативных предметов 
приоритетное значение имеет шкала упругости предметов. Данная шкала 
(упругости) позволяет оценить степень изменяемости или вариативности 
предмета на основании субъективных оценок человеком различий предметов с 
вариативной формой. 

Ключевые слова: восприятие, перцептивные действия, подростки, 
предметы с вариативной формой, точность шкалы, шкала упругости. 

Annotation. The article presents the results of a study of perceptual actions with 
variation forms objects. The author proved that perceptual actions have a certain 
specificity. During the perception of objects with variation forms teenagers use the 
scale of elasticity to assess the variability of items while such scale is not used to 
evaluate rigorous form of objects. Evaluation scale of object size and the scale of 
evaluation forms which were used in the experiments AV Zaporozhets with other 
types of perceptual actions are not used in evaluating the variation form of the object. 
Investigated, that the scale of assessment forms of subject variability (scale elasticity) 
is important in the perception of objects with variation forms. This scale (elasticity) is 
a representative indicator of formation of teenager’s skill to perceive objects of 
variation forms and assess their degree of variability. 

Key words: perception, perceptive actions, teenagers, objects with variational 
forms, exactness of scale, scale of elasticity. 

Вступление. 
По мнению ряда известных психологов, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 

В.П. Зинченко изучение перцептивных действий является приоритетным и 
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перспективным направлением в психологической науке. Под перцептивным 
действием в психологии принято понимать «основные структурные единицы 
процесса восприятия у человека», это операции, направленные на анализ, 
получение и уточнение сенсорной информации при восприятии предметов 
(А.В. Запорожец). Понятие перцептивного действия отражает парадигму 
активности субъекта при восприятии объекта, выделении его как предмета из 
фона. Изучение перцептивных действий проводилось рядом исследователей в 
разных контекстах: при изучении психического образа, хода его формирования, 
регуляции когнитивного поведения, изучении зрительного восприятия, 
взаимосвязи движений глаза и руки (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, 
М.А. Кремень, Дж. Брунер, Дж. Гибсон,  Дж. Селли, и др.).  

Согласно Ж. Пиаже, В.А. Ганзену, Н.Л. Мориной [1-3], перцептивные 
действия с предметами с вариативной формой имеют свою специфику. При 
изучении вариативности таких предметов формируется особый навык 
восприятия. Поэтому такой специфический навык человеку приходится 
регулярно подкреплять. Восприятие жесткого (константного) по форме 
предмета не требует обязательного нанесения на него перцептивного 
воздействия рукой в случае его повторного восприятия. В то же время при 
каждом восприятии предмета с вариативной формой необходимо, кроме 
зрительного восприятия, еще и моторное воздействие на него рукой. Под 
предметами с вариативной формой понимаются предметы, которым «присуща 
вариативность формы: мягкость, упругость, пластичность. От усилия мышц 
руки человека при перцептивных воздействиях на него они меняют свою форму 
в зрительно заметной человеку степени. При этом изменение формы, 
свойственное физической природе такого объекта, идет в масштабах, не 
разрушающих объект и его функциональное предназначение» (Г.В. Лосик) [2].  

При восприятии предметов, обладающих вариативной формой (ветка 
дерева, мяч, туловище животного и др.) в коре головного мозга активируются 
специальные нейроны-детекторы, которые кодируют признаки изучаемого 
предмета (Е.Н. Соколов) [3]. Ряд авторов указывают, что при изучении 
вариативных предметов приоритетное значение имеет шкала упругости 
предметов (Н.Л. Морина, Г.В. Лосик). Субъективные оценки человека по 
данной шкале дают информацию о степени изменяемости или вариативности 
предмета, которую можно представить в виде матрицы субъективных различий.  

Основная часть. 
В исследовании приняли участие три уравненные между собой по 

когнитивным способностям группы подростков (90 подростков в возрасте 
13−15 лет, по 30 человек в каждой группе). Подростки первой группы 
сравнивали предъявляемый предмет с эталоном и оценивали размер и 
упругость каждого предмета одновременно зрительно и тактильно. Подростки 
второй группы оценивали те же предметы, сравнивая их с эталоном, но только 
зрительно; третьей – оценивали эти же предметы, но сравнивая с эталоном, 
только тактильно. В качестве стимулов предъявлялись предметы из набора, 
который был разработан с учетом градаций параметров предмета – размера и 
его упругости. Из большого набора предметов посредством генератора 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 53 



 Том 7. Выпуск 4(41)                                                                                         Педагогика,  психология и социология  

случайных чисел были отобраны стимулы в количестве 12 предметов. 
В начале эксперимента испытуемому предъявлялись эталоны-образцы 

(большого размера, большой упругости). Затем эталоны убирались, и 
испытуемому предлагалось оценить сходство каждого из  предметов-стимулов 
с эталоном по шкале от 0 до 10 (0 или 0% – нет подобия, 10 или 100% –
максимальное сходство). Для обработки и анализа полученных результатов был 
использован дисперсионный анализ. Независимой переменной выступало 
условие восприятия признаков предметов (размера, упругости): 
а) одновременно восприятие зрительное и тактильное, б) только зрительное 
восприятие, в) только тактильное восприятие предмета. Зависимой переменной 
выступала точность оценки размера и упругости предмета.  

Правильность оценки испытуемым параметра предмета соотносилась с 
истинным значением градаций предметов-стимулов эталона-образца по трем 
уже сообщенным ему характеристикам (размер, упругость): Соответственно 
испытуемому были показаны эталоны с сохранением данных градаций по 
каждому признаку предмета: 0%, 20%, 50%, 70%, 100%.  

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Результаты первого эксперимента (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Точность оценки упругости и размера предмета при разных 

условиях оценки (в баллах по 10-бальной шкале) 
 
Анализ средних оценок в условии восприятия «глаз+рука» при помощи 

дисперсионного анализа показал, что значения точности оценки испытуемым 
размера, упругости предмета примерно одинаковы и различия в точности 
работы шкал статистически незначимы. (F’эмп = 0,0015, при р≤0,05). При 
восприятии в условиях восприятия «рука» показал, что при использовании в 
восприятии только руки точность оценки упругости снижается (3,9 балла по 10-
бальной шкале оценки) (F’эмп = 38,9 при р≤0,05). При опоре подростков только 
на зрение (без руки) точность оценки размера предмета остается прежней, но 
точность оценки упругости сильно снижается (F’эмп = 15,2 при р≤0,05).  

Заключение и выводы. 
Были получены результаты, что шкала упругости является 
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репрезентативным показателем сформированности у подростка навыка 
воспринимать предметы вариативной формы. Метод многомерного 
шкалирования применим для обработки бальных оценок и количественной 
оценки сформированности навыка перцептивных действий с предметами 
вариативной формы. Шкала оценки размера предмета, которую испытуемый 
использовал в опытах А.В. Запорожца при иных видах перцептивных действий, 
не применяется при оценке вариативности формы предмета. 
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Анотація. У статті розглядається психологічне благополуччя у 

етнопсихологічному аспекті. Детально описуються як етнічні, так і 
культурологічні особливості благополуччя.  

Ключові слова: благополуччя, психологічне благополуччя, етнос, етнічна 
ідентичність, етнічні групи. 

Abstract. In the article the psychological well-being of ethno-psychological 
aspect. Details are described as ethnic and cultural features of well-being. 

Key words: well-being, psychological well-being, ethnicity, ethnic identity, 
ethnic group. 

Вступ. Проблема вивчення психологічного благополуччя особистості в 
останні десятиліття набуває особливої значущості не тільки у зв'язку з 
соціально-політичними та економічними зрушеннями, але і з посиленням 
динаміки життя в цілому, змінами критеріальних оцінок життєдіяльності. Тому 
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на передній план висувається необхідність аналізу особистісних, 
соціокультурних, соціально-психологічних детермінант психологічного 
благополуччя, оскільки воно «залежить від взаємодії і взаємовпливу цілого 
комплексу різних внутрішніх і зовнішніх складових» [1]. 

Існує ряд невирішених питань з проблематики психологічного 
благополуччя. Одне з них стосується відмежування поняття «психологічного 
благополуччя» від близьких і споріднених дефініцій, таких як суб'єктивне 
благополуччя, особистісний ріст, переживання щастя, а також наявності 
відмінностей у науковому та повсякденному розуміння даного феномена. 

При дослідженні психологічного благополуччя важливо також 
враховувати значення культурного і соціального контексту, хоча і їх зв'язок не 
завжди однозначний. Наприклад, економічний розвиток і зростання добробуту 
західного суспільства за півстоліття не викликали істотного підвищення рівня 
психологічного благополуччя. За даними С. Carlisle і P. Hanlon, опублікованими 
в 2007 р., психологічне благополуччя людей підвищилося протягом двох 
десятиліть після Другої світової війни і потім залишалося незмінним [Цит. за 
8]. На думку К. Загурського, слід розрізняти сприймання або очікування щодо 
матеріальних умов життя і матеріальним благополуччям, яке зазвичай 
визначається як психологічне почуття задоволення. Хоча економісти, як 
правило, не вважають це визначення точним [5]. Дослідження доводять 
існування помірної кореляції між фактичними матеріальними умовами життя, 
включаючи доходи, і задоволеністю цими умовами [13]. На задоволеність 
матеріальними умовами визначальний вплив має відносне сприймання умов 
життя, засноване на еталонному сприйнятті, яке може, у свою чергу, базуватися 
на знаннях про умови життя референтних груп, специфіку життя в минулому, 
перспективи на майбутнє [5]. 

Огляд літератури. Феномен психологічного благополуччя у сучасній 
психологічній науці досліджується R. Ryan та Е. Deci, N. Bradburn, C. Ryff, 
E. Diner, A.B. Вороніною, В.М. Духневичем, Л.В. Жуковською, 
С.В. Карскановою, Л.В. Куликовим, О.С. Ширяєвою та ін. Виявлено фактори 
психологічного благополуччя особистості (М. Аргайл, N. Bradburn, 
І.А. Джидар’ян, Л.В. Куликов, М. Селігман,), запропонована модель структури 
та формування (C. Ryff, О.А. Ідобаєва, П.П. Фесенко, О.С. Ширяєва), 
встановлено зв'язок зі свідомістю життя (П.П. Фесенко), ціннісно-смисловими 
утвореннями (Д.О. Леонтьєв, Р.М. Шаміонов), суверенністю психологічного 
простору (О.Н. Паніна), толерантністю (Н.К. Бахарєва), професійною 
діяльністю (В.М. Духневич, І.В. Заусенко, С.В. Карсканова, Л.Б. Козьміна, 
Р.М. Шаміонов), умовами середовища (О.С. Ширяєва). 

Основний текст. В останнє десятиліття активно вивчалися різні аспекти 
психологічного благополуччя. Проводилися дослідження ціннісних підстав 
щастя і позиції цінності щастя в системі ціннісних орієнтацій (І.А. Джидар’ян), 
розглядалися ціннісні предиктори психологічного благополуччя і задоволеності 
життям (Н.М. Лебедєва, О.М. Татарко). Є роботи, присвячені емоційному 
благополуччю з врахуванням етнічного чинника (О.С. Муравйова, 
О.В. Яремчук), а також вивченню оціночних факторів задоволеності життям і 
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емоційного благополуччя в етнопсихологічному контексті (Р.М. Шаміонов, 
О.Є. Бочарова) тощо. 

Дослідження Н.М. Лебедєвої та А.Н. Татарко показали, що на 
психологічне благополуччя особистості позитивно впливають протиставлювані 
авторами два блоки цінностей [7, С. 22-31]. Це «стабільність життя» (безпека, 
повага культурних традицій, захист сім'ї, добробут), «самореалізація» 
(незалежність, умілість, вибір власних цілей, інтелект, допитливість, успіх, 
честолюбство, відповідальність), і «тимчасова перспектива» (орієнтація на 
майбутнє). Встановлено, що між представниками різних етнічних груп існує 
схожість, яка визначається житейським і культурно-близькими цінностями, і 
розходження, пов'язане з благополуччям цінностей. Однак основні відмінності 
стосуються структур цінностей, що мають певну спрямованість, характерну для 
того чи іншого народу [6]. 

Пильний інтерес до ціннісних характеристик особистості як до 
предикторів психологічного благополуччя не випадковий, оскільки саме ця 
сфера особливо схильна до впливу інститутів соціалізації [7]. Цінності різних 
етнічних груп впливають на характеристики міжетнічних контактів [6], а також 
на повсякденну діяльність і поведінку [3]. Успішність поведінки, в свою чергу, 
визначає різні характеристики психологічного благополуччя особистості.  

Особливе місце займають дослідження культурних вимірювань як 
предикторів благополуччя. Так, Г. Тріандіс, В. Чіркові та ряд інших дослідників 
виявили, що в різних країнах предикторами психологічного благополуччя 
можуть бути різноманітні культурні виміри [10]. 

Вивчення факторів психологічного благополуччя передбачає виявлення 
зовнішніх – соціальних, політичних, культурно-історичних і внутрішніх – 
соціально-психологічних, власне особистісних і індивідуальних утворень та їх 
констеляцій, що роблять вплив на його рівень. Це вимагає використання 
комплексного підходу в рамках соціально-психологічного дослідження, що 
дозволяє більшою мірою охопити всі названі новоутворення. Однак для більшої 
ясності у визначенні змісту детермінантного комплексу необхідно звернення і 
до етнопсихологічного аналізу, що дозволяє з'ясувати відповідний характер 
переживання психологічного благополуччя і його походження. 
Етноспецифічність факторів психологічного благополуччя постійно 
переплітається з їхньою універсальністю, оскільки є спільними для всіх осіб, 
які проживають на відповідній території. З цього випливає необхідність 
виявлення тих соціально-психологічних особливостей особистості, які 
формуючись в процесі різної (приватної) «соціалізації», стають його 
каталізаторами [5]. 

Ще один аспект, що випливає з попереднього, полягає у визначеності 
змісту самих архетипів, в яких часто криються свого роду «повинності». Багато 
поколінь народів, виробляючи свої специфічні патерни буття «визначають» та 
«задають» їх наступним поколінням. Так, у дослідженні Е. Diner показано, що в 
так званих «індивідуалістичних» суспільствах виявляється більш високий 
рівень емоційного психологічного благополуччя [11]. У дослідженнях західних 
психологів, наприклад, встановлено прямий зв'язок між задоволеністю життям і 
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наявністю сім'ї, яка, очевидно, і виступає групою підтримки. 
Психологічне благополуччя залежить від віку та культури на основі 

минулого чи сьогодення [15]. Крос-культурні дослідження впливу соціальної 
підтримки на психологічне благополуччя в Ірані, Йорданії та США показали, 
що сімейна підтримка є предиктором благополуччя (балансу афекту, 
задоволеності життям, самореалізації та ін.) у всіх названих країнах [16]. У той 
же час, підтримка друзів визначає всі аспекти благополуччя тільки в 
товариствах з менш стійким довічним зв'язком з батьківською сім'єю і меншою 
значимістю традиційних цінностей. 

У ході міжкультурних досліджень виникла диференціація психологічного 
благополуччя на індивідуально-орієнтоване і соціально-орієнтоване. Так, 
вивчаючи тайванців і англійців, дослідники прийшли до висновку про 
існування двох способів досягнення щастя: [9] від незалежного до 
взаємозалежного самостійного трактування через систему поглядів і 
переживання соціальної взаємодії та щастя. Згодом це було підтверджено і на 
інших вибірках. Так, Л. Лу і Р. Гілмор прийшли до висновку про те, що китайці 
володіють соціально-орієнтованим благополуччям, а американці - 
індивідуально-орієнтованим [14]. Ці дані схожі з даними C. Ryff та її колег (на 
прикладі американської та японської культури) [15, 16]. 

C. Ryff та B. Singer [16] на американській і японської популяціях виявили 
відмінності в розумінні психологічного благополуччя в східній і західній 
культурах. В американців благополуччя визначається з точки зору соціальних 
відносин (наскільки добре йдуть справи, пов'язані із зобов'язаннями по 
відношенню до інших). У японців - з погляду особистості і того, як вона 
«відчуває себе по відношенню до свого життя». Також були виявлені 
відмінності в співвідношенні позитивних і негативних емоцій, засновані на 
культурних предикторах. Проте, дослідники психологічного благополуччя 
піддають критиці підхід C. Ryff. Зокрема, Е. Diener зі співавторами вважають, 
що виділені С. Ryff параметри благополуччя більшою мірою співвідносяться з 
«західними цінностями» [12]. 

Що ж стосується етносу як певної спільності, тут, мабуть, необхідно чітко 
визначити те, на скільки особистість, включена в неї усвідомлює своє членство 
і як вона до нього ставиться. За нашими даними, задоволеність життєдіяльністю 
досить тісно пов'язана з персональною етнічною ідентичністю. Так, збіг 
властивостей особистості, приписуваних своєму етносу з якостями, які 
виявляються суб'єктом у себе, пов'язані з задоволеністю життям та стосунками 
в сім'ї та спілкуванням (наприклад, українці) [4]. 

Разом з тим виявлений прямий кореляційний зв'язок між виразністю 
персональної ідентичності та показниками психологічного благополуччя 
(задоволеністю життєвих потреб, собою і взаємодією з іншими), що дозволяє 
припустити те, що орієнтація на самоідентифікацію виявляється більш істотним 
чинником благополуччя, ніж прагнення до ідентифікації з групою. Це 
положення вимагає детального вивчення, оскільки йде врозріз з традиційним 
розумінням самопочуття в колективістських суспільствах. Очевидно, чималу 
роль відіграє етнічна соціалізація у формуванні установок суб'єктності. Відомо, 
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що особи, що характеризують високо свою здатність ставити цілі і домагатися 
їх реалізації, виявляють більш високий рівень психологічного благополуччя [4]. 

Відповідно, наявні дані про взаємозв'язок між валентністю етнічної 
ідентичності та благополуччям. Особи з позитивною ідентичністю виявляють 
більш високий рівень психологічного благополуччя за умови володіння 
деякими елементами етнокультури (мова, традиції та звичаї) [2]. Тут слід 
особливо підкреслити одну обставину. Зв'язок задоволеності життєдіяльністю 
та етнічної ідентичності зовсім не однозначний і залежить від багатьох причин, 
в ряду яких особливе місце займає тип поселення, вік випробовуваних, їх 
релігійність. Так, молоді респонденти, що проживають у великих містах, в 
більшій мірі задоволені життям, відносинами і собою у разі етнічної 
індиферентності, прагненням до інтеграції та встановленню відносин з іншими, 
незважаючи на їх національну приналежність. У регіонах компактного 
проживання задоволеність більшої частина визначається іншими 
характеристиками [2]. 

З вище сказаного випливає необхідність аналізу тих умов буття конкретної 
людини, які відображаються нею і які стають підставою для зміни внутрішніх 
критеріальних оцінок психологічного благополуччя. Зокрема, від того, в якому 
етнічному оточенні живе людина (гетерогенність або гомогенність), яка 
соціально-економічна і політична ситуації, наскільки об'єктивно складні 
процеси взаємин етносів, нарешті, які ефекти загальної та етнічної соціалізації 
та їх співвідношення, наскільки узгоджуються інформаційні впливи з 
етнічними властивостями, як особистість ставиться до своїх різнорідних 
етнічних ознак (соціокультурним, біолого-антропологічним, клімато-
географічним [2]) і т.д. залежить дія етноспецифічних елементів її психології в 
системі емоційно-оцінночних відносин і, отже, психологічне благополуччя 
особистості. 

Висновки. Вивчення культурно-обумовлених предикторів психологічного 
благополуччя особистості відкриває можливості для розробки соціально-
психологічних технологій, націлених на забезпечення психологічної стійкості, 
продуктивної самореалізації та конструктивної соціальної поведінки 
особистості з урахуванням специфічних етнопсихологічних та універсальних 
факторів.  

Культурна (етнічна) обумовленість психологічного благополуччя пов'язана 
з багатьма явищами: це індивідуалізм-колективізм, соціальна норма в проявах 
емоцій, норма на володіння об'єктивними атрибутами щастя, загальна якість 
життям, благополуччя та ін. Але разом з тим і досі не зовсім зрозуміло в якій 
мірі прояв психологічного благополуччя впливає позитивно на особистість, а 
також як саме і в якому ступені види задоволеності чи незадоволеності 
сприяють розвитку і самореалізації особистості в різних культурах. 

Таким чином, видається цілком очевидним, що типологічного підходу у 
вивченні психологічного благополуччя (в сенсі виявлення ступеня 
сформованості у представників різних народів) явно недостатньо. Мається 
запит до психологічної науки щодо виявлення механізмів, підстав і чинників 
цього явища, його впливу на поведінку і формування соціально-психологічних 
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характеристик, що мають першорядне значення в системі міжетнічної взаємодії 
як детермінанти його ефективності. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные подходы к проблеме  

гармонизации личности подростков и юношей в аспекте развития 
толерантности.  В статье описываются механизмы детентрации как форма 
психопрофилактики экстремизма. 

Abstract. The paper examines the main approaches to the problem of 
harmonization of the person of teenagers and young people in terms of development 
of tolerance. This article describes the mechanisms decentration psychoprophylaxis 
as a form of extremism. 

Ключевые слова: личность, гармонизация, толерантность, децентрация, 
экстремизм. 

Key words: personality, harmonization, tolerance, decentration, extremism. 
Вступление. 
В период изменений социально-психологической сферы человека,  

перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими чертами, 
как глобализация, поликультурность, динамичность и нестабильность 
наблюдается рост кризисных ситуаций. Об этом свидетельствуют повышение 
уровня тревожности, агрессивности у подростков; рост явлений одиночества и 
отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности. Особые 
опасения вызывают факты и факторы потери смысла жизни, рост явлений 
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девиации среди подростков и юношества. Это подкрепляется ослаблением 
многих факторов, обладающих потенциалом противодействия нарастающим 
негативным влияниям. В их числе проявляется кризис института семьи и 
повышение негативного эффекта в информационном пространстве. В последнее 
время наблюдается увеличение отклоняющегося поведения среди подростков и 
старшеклассников. У молодых людей наиболее подверженных деструктивному 
влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Это приводит 
к тому, молодежь пополняет ряды экстремистских и террористических 
организаций.  

Обзор литературы. 
Экстремизм и терроризм – проблемы злободневные для России, которые 

угрожают не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни 
людей, целостности нашей многонациональной страны. Важнейшая задача 
современного образования – содействие полноценному личностному развитию 
детей, формирование человека – носителя гуманистических взглядов, идей 
толерантности в межэтнических отношениях.  

Толерантность означает признание равноправными разных реальностей; 
«мужество принятия ответственности за свой выбор и признание за другими 
права на их выбор» (Д. А. Леонтьев). Готовность интересоваться иным как чем-
то самоценным, признавать его в качестве самостоятельной реальности, 
вступать с ним во взаимодействие оказывается важным ресурсом личностного 
развития. И наоборот, интолерантная закрытость к иному приводит к стагнации 
как личности, так и социальной группы. [4] 

По мнению большинства психологов, толерантность необходимо 
формировать в ходе процессов обучения, воспитания и самовоспитания. При 
этом все авторы связывают высокий уровень развития толерантности с 
наличием внутренних базовых толерантных установок, сформированных на 
основе ценностно-смысловой системы личности, включая систему отношений с 
миром и другими людьми. Кавун Л.В. отмечает прямую связь между уровнем 
развития способности к децентрации и уровнем личностной толерантности. 

В современной психолого-педагогической литературе децентрация 
понимается как механизм преодоления эгоцентризма личности, 
заключающийся в изменении точки зрения, позиции субъекта в результате 
столкновения, сопоставления и интеграции ее с позициями, отличными от 
собственной. Эгоцентризм рассматривается как позиция личности, 
характеризующаяся сосредоточенностью на собственных ощущениях, 
переживаниях, интересах и т. п., а также неспособностью принимать и 
учитывать информацию, противоречащую собственному опыту, в частности 
исходящую от другого человека. Непонимание человеком того, что возможно 
существование других точек зрения, а также уверенность в том, что 
психологическая организация других людей тождественна его собственной, 
лежащее в основе эгоцентризма, напрямую связывает эгоцентризм с 
интолерантностью: чрезмерная сосредоточенность индивида на предмете своих 
потребностей, на желаниях или влечениях, характерная для эгоцентризма, 
мешает человеку признать за другими право иметь взгляды, ценности, обычаи, 
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отличающиеся от его собственных, то есть проявить толерантность. Доказано, 
что эгоцентризм может проявляться и у детей, и у взрослых. Преодоление 
эгоцентризма требует целенаправленного обучения, а у тех, кто в детстве не 
прошел необходимый этап децентрации своего восприятия и мышления, 
эгоцентризм может в той или иной мере сохраниться навсегда (М. Доналдсон, 
Т. И. Пашукова, А.-Н. Перре-Клермон, Н. Н. Поддьяков, С. С. Степанов, Л. М. 
Фридман и др.). [4] 

Проблема создания необходимых условий для преодоления эгоцентризма 
и развития способности к децентрации является актуальной не только для 
детского возраста, но и для других жизненных периодов, в частности для 
периода студенчеств, особенно в связи с задачами профилактики экстремизма и 
терроризма. 

Д. Ольшанский в качестве признаков личности экстремиста выделяет 
агрессивность, жестокость, хладнокровие, мстительность, повышенную 
импульсивность, цинизм, максимализм, озлобленность, неуравновешенность, 
ненависть и гнев по отношению к людям, не разделяющим экстремистских 
идей, затаенную обиду на окружающий мир, равнодушие, презрение и 
неспособность к состраданию людям, отсутствие ценности жизни, здоровья и 
достоинства человека, склонность к насилию, демонстрации своей силы, 
наведению страха на окружающих («чтобы нас боялись»), слепую веру в 
правоту своей экстремистской идеологии, которой экстремист предан 
безраздельно, постоянную готовность к самопожертвованию.[5] 

Основной текст 
Если исходить из понимания толерантности как интегральной 

характеристики человека, определяющей его способность в проблемных и 
кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой, разрешать 
противоречия, сотрудничать, то среди разных видов децентрации наиболее 
важными представляются выделенные Е. Н. Емельяновым когнитивная и 
личностная составляющие децентрации. Когнитивная децентрация позволяет 
человеку в проблемных, кризисных, конфликтных ситуациях, требующих 
проявления толерантности, перейти границу «свое-чужое» и изменить свою 
познавательную позицию. Личностная децентрация напрямую связана с 
установкой воспринимать иные, отличные от собственной точки зрения, 
учитывать мнения, планы, точки зрения других людей и координировать их со 
своими собственными. Именно при наличии такой установки можно иные 
ценности, взгляды, обычаи сделать равноправными с привычными «своими» 
ценностями, взглядами и обычаями, вне зависимости от степени согласия с 
ними, то есть проявить подлинную толерантность. 

Источником децентрации выступает непосредственное или 
интериоризированное общение человека с другими людьми (Ж. Пиаже), в ходе 
которого происходит столкновение взглядов, мнений, позиций, намерений, то 
есть того, что побуждает к преобразованию смысла образов, понятий или 
представлений человека в его собственной когнитивной структуре, задающей 
ориентировку личности: познавательную перспективу и позицию. [4] 

В подростковом и юношеском  возрасте трансформировать неадекватные 
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коммуникативные установки и содействовать развитию механизма децентрации 
можно с помощью технологии социально-психологического тренинга.  

Заключение и выводы. 
Анализ базовых механизмов осуществления группового воздействия в 

тренинге осуществлен Т.В. Зайцевой с позиций  культурно-исторической 
теории развития психики Л.С.Выготского и деятельностного подхода А.Н. 
Леонтьева [1,2,3,6]. Психологический тренинг рассматривается как особое 
культурное орудие, помогающее участникам овладеть своим поведением в 
рамках заданного культурного контекста, и предполагает значительную степень 
участия ведущего в качестве "более умелого другого". В развертывании 
процесса личностной динамики под воздействием тренинга выделено три 
стадии: выявление и выведение во внешний план неэффективных элементов 
поведения, создание нового синтетического эталона эффективного поведения 
во внешнем плане, интериоризация измененной формы поведения внутрь. Этот 
процесс Т.В. Зайцева  называет переопосредствованием имеющегося поведения 
новыми, более совершенными инструментами (такими как ритуалы, 
культурные сценарии и т.п.). Зона актуального развития участников тренинга 
содержит все необходимые психологические предпосылки для осуществления 
эффективного общения в жизни. Главный элемент, которого не хватает, – 
владение успешными культурно-историческими инструментами, которые 
опосредствуют человеческое поведение и придают ему характер совместимости 
с конкретной социальной средой. К таким инструментам относятся ритуалы, 
паттерны поведения, нормы, сценарии общения. Таким образом, главная задача 
психологического тренинга видится в переопосредствовании поведения 
участников новыми, более совершенными инструментами. Ключевая роль в 
этом процессе принадлежит ведущему психологического тренинга, который 
влияет на формирование зоны ближайшего развития участников. Динамика 
изменения поведения участников тренинга происходит в два этапа: этап 
овладения (участники узнают, как решается поведенческая задача и пробуют 
решить ее совместно с ведущим); этап присвоения (участники трансформируют 
свое поведение под воздействием нового знания и могут самостоятельно 
решать поставленные задачи). Эффективность тренинга определяется скорее не 
теоретической принадлежностью ведущего и авторов, а соблюдением логики 
развития процесса для того, чтобы заданные изменения могли состояться, а 
затем закрепиться в поведении участников.  

Посторенние процесса психологического сопровождения обучения с 
использованием эффективных психотехнологий развития толерантности и 
механизмов децентрации способствует гармоничному формированию личности 
подростков и юношей.  
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Аннотация. В работе рассматривается зависимость между 

поведенческим компонентом Я-концепции и стигматизацией личности как в 
отдельном, так и в сочетанном виде (на примере стигматизированной 
сексуальной идентичности и ВИЧ-положительного статуса). 

Ключевые слова: Я-концепция, стигматизация, стигма, поведение. 
Annotation. This paper considers the relation between the behavioral 

component of self-concept and stigmatization of the person as separate and combined 
in the form (for example, stigmatized sexual identity and HIV status). 

Keywords: Self-concept, stigma, stigma, behavior. 
Одним из способов изучения значения Я-концепции для человека является 

ее исследование у людей, переживающих сложные жизненные ситуации, 
например, такие как, переезд на постоянное место жительства в другую страну, 
частичная или полная потеря работоспособности, наличие сложного 
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заболевания и т.д. В данном контексте, богатым материалом может выступать 
исследование Я-концепции у лиц гомосексуальной ориентации с ВИЧ-
положительным статусом, как людей, переживающих определенную кризисную 
ситуацию в связи с двойной стигматизацией. Переживание сложностей 
«внутреннего» и «внешнего» характера нередко сопровождается различного 
рода психологическими проблемами, связанными с принятием себя, с 
расхождением между желаемым и действительным, с использованием 
неэффективных стратегий поведения. 

В исследовании использовались: методика изучения ценностных 
ориентаций личности (Шварц Ш.); методика исследования особенностей 
личности: опросник «упорство-уступчивость» (Айзенк Г., Вильсон Г.). 

В ходе исследования ценностных ориентаций получились следующие ре-
зультаты (табл. 1): 

Таблица 1 
Показатели средних значений и рангов ценностных ориентаций у 

мужчин различной сексуальной идентичности с разным ВИЧ-статусом 

Ценностные 
ориентации 

 
 

Мужчины 
стигматизированной 

сексуальной идентичности  
с ВИЧ-положительным 

статусом 

Гетеросексуальные 
мужчины с ВИЧ-

положительным статусом 

Здоровые мужчины 
стигматизированной 

сексуальной 
идентичности 

Ср. Ранг Ср. Ранг Ср. Ранг 
Конформность 2,2400 9 3,2150 7 2,3482 9 
Традиции 1,9360 10 2,3520 9 2,1042 10 
Щедрость 3,4080 4 4,5200 2 2,5420 8 
Универсализм 3,1462 5 3,9015 5 3,9866 3 
Самостоятельность 4,5640 1 3,9950 4 3,4640 4 
Стимуляция 2,5700 8 2,9399 8 4,7662 1 
Гедонизм 3,0866 6 3,3666 6 4, 3600 2 
Достижения 3,8820 2 4,3960 3 3,1266 5 
Власть 3,4866 3 2,2900 10 2,6400 7 
Безопасность 2,9640 7 4,8880 1 2,8742 6 

 
Анализ ранговых значений ценностных ориентаций позволяет нам сделать 

следующие выводы: для мужчин стигматизированной сексуальной 
идентичности с ВИЧ-положительным статусом наиболее значимы ценности, 
связанные с самостоятельностью, достижениями и властью. Эти данные могут 
свидетельствовать о том, что для мужчин этой группы характерно стремление к 
достижению автономности от других и независимости в выборе способов 
действия; к демонстрации личного успеха, а также достижения высокого 
социального статуса. 

Приоритет первых трех ценностных ориентаций, по нашему мнению, мо-
жет быть связан с представлениями мужчин стигматизированной сексуальной 
идентичности с ВИЧ-положительным статусом о том, что посредством 
достижения независимости и личного успеха можно доказать окружающим, и в 
первую очередь самим себе, что несмотря на негативное отношение 
социального контекста к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и 
носителям опасного вируса, они могут быть социально успешными. 

Для гетеросексуальных мужчин с ВИЧ-положительным статусом на 
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уровне нормативных идеалов самыми значимыми оказались такие ценностные 
ориентации, как безопасность, щедрость и достижения. То есть мужчины этой 
группы в первую очередь ориентированы на заботу о безопасности близких, со-
хранение их благополучия, поддержание стабильности, а затем на достижение 
личного успеха. 

Можно отметить значимость такой ценностной ориентации как «дости-
жение» для обеих групп мужчин с ВИЧ-положительным статусом. 

Для здоровых мужчин стигматизированной сексуальной идентичности 
наиболее значимы ценности, связанные со стимуляцией, гедонизмом и 
универсализмом. Это свидетельствует о том, что для них ценно стремление к 
разнообразию и поиску нового опыта и связанных с ним переживаний, 
наслаждению и чувственному удовольствию. Ценность универсализма, по 
нашему мнению, означает стремление к понимаю этой группы мужчин 
социальным контекстом, к терпимости и защищенности внутри него. 

В целом, анализ иерархии и значимости ценностных ориентаций трех 
групп мужчин указывает на то, что мужчины гомосексуальной ориентации (как 
здоровые, так и с ВИЧ) в большей степени направлены на себя, тогда как 
гетеросексуальные мужчины - на других. Если данный выбор анализировать с 
точки зрения соответствия гендерным стереотипам, то можно говорить о 
меньшей полотипизированности в отношении жизненных ориентиров у 
мужчин гетеросексуальной ориентации и о большей полотипизированности у 
мужчин гомосексуальной ориентации. 

Наименее значимыми для мужчин стигматизированной сексуальной 
идентичности, как здоровых, так и с ВИЧ-положительным статусом, являются 
ценностные ориентации, связанные с соблюдением традиций и обычаев, с кон-
формизмом. По нашему мнению, тот факт, что для этих мужчин слабо значимо 
соблюдение традиций, обычаев (культуральных, религиозных), а также норм и 
правил, принятых в обществе, может объясняться тем, что мужчины гомосек-
суальной ориентации осознают, что, принимая свою гомосексуальность, они 
перестают соответствовать социальным ожиданиям и противопоставляют себя 
и свой образ жизни большинству традиций и правил. В связи с этим, для сни-
жения напряжения, вызванного возможным противопоставлением, они обесце-
нивают существующие традиции и правила и считают их малозначимыми. 
Кроме того, имеющиеся нормы, правила, традиции и обычаи основываются на 
гетеросексуальной культуре, что также может являться причиной того, что они 
становятся малозначимыми для гомосексуальных мужчин. 

При изучении индивидуальных приоритетов как стратегий поведения, 
наиболее часто проявляющихся во взаимодействии с социумом, мы получили 
следующие данные (табл. 2). 

Исходя из данных представленных в таблице, мы видим, что в конкретных 
поступках у мужчин стигматизированной сексуальной идентичности в 
наибольшей степени реализуются стратегии поведения, связанные с 
достижением самостоятельности, поиском разнообразия и удовольствий. 

Можно отметить, что на уровне конкретных поступков у мужчин 
различной сексуальной идентичности «достижения» не оцениваются как 
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реализующиеся в большей степени, однако при самооценке личных 
достижений были получены средние или показатели выше средних. Прямо 
противоположная ситуация у здоровых мужчин стигматизированной 
сексуальной идентичности. Мы полагаем, что возможно судить о неадекватной 
самооценке в сфере личных достижений у мужчин всех трех групп. 

В наименьшей степени у мужчин стигматизированной сексуальной 
идентичности с ВИЧ-положительным статусом реализуется поведение, 
направленное на сохранение собственной безопасности и безопасности 
близких, на соответствие социальным ожиданиям, на соблюдение культурных и 
религиозных традиций, правил и норм, принятых в обществе. 

Таблица 2 
Показатели средних значений и рангов стратегий поведения у мужчин 

различной сексуальной идентичности с разным ВИЧ-статусом 

Стратегии поведения 
(индивидуальные 

приоритеты в 
поведении 

Мужчины 
стигматизированной 

сексуальной идентичности  
с ВИЧ-положительным 

статусом 

Гетеросексуальные 
мужчины с ВИЧ-

положительным статусом 

Здоровые мужчины 
стигматизированной 

сексуальной 
идентичности 

Ср. Ранг Ср. Ранг Ср. Ранг 
Конформность 0,9950 9 1,4300 8 1,1100 9 
Традиции 0,6450 10 0,9400 10 0,8999 10 
Щедрость 1,9600 4 2,5900 2 1,6199 7 
Универсализм 1,7532 5 2,2099 4 1,7650 6 
Самостоятельность 2,8100 1 2,8035 1 2,8066 1 
Стимуляция 2,4399 2 1,9999 5 2,1040 4 
Гедонизм 2,3533 3 1,7532 7 1,9532 5 
Достижения 1,7400 6 1,7750 6 2,5533 2 
Власть 1,5199 7 1,1416 9 1,4340 8 
Безопасность 1,0240 8 2,2560 3 2,3560 3 

 
В целом, оценивая значимые и незначимые стратегии поведения для 

мужчин этой группы, можно предположить, что для них может быть 
характерным рискованное поведение. 

У гетеросексуальных мужчин с ВИЧ-положительным статусом в 
конкретных поступках в наибольшей степени реализуется ориентация в 
поведении, связанная с достижением самостоятельности, а также ориентация в 
поведении, направленная на достижение и сохранение безопасности и 
благополучия близких. В наименьшей степени реализуется ориентация в 
поведении, связанная с соблюдением культурных и религиозных традиций, с 
достижением и сохранением власти над людьми и средствами, на соответствие 
социальным ожиданиям. 

У здоровых мужчин стигматизированной сексуальной идентичности в 
конкретных поступках в наибольшей степени реализуется ориентация в 
поведении, направленная на достижение самостоятельности и личного успеха в 
соответствии с социальными стандартами. 

При исследований стилей поведения у мужчин различной сексуальной 
идентичности с разным ВИЧ-статусом были выявлены достоверные различия 
(р<0.01) по шкалам «агрессивность», «поиск стимуляции», «установка на 
успех» и «маскулинность» (рис.1). 
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Полученные данные могут свидетельствовать о следующем: мужчины 
стигматизированной сексуальной идентичности с ВИЧ-положительным 
статусом чаще используют в поведении прямые или косвенные проявления 
агрессии, в конфликтной ситуации реже используют стили поведения, 
связанные с возможностью достижения компромисса, по сравнению с другими 
участниками исследования. 

 

 
Рис.1. Средние показатели по стилям поведения мужчин различной 

сексуальной идентичности с разным ВИЧ-статусом. 
 
Достоверно значимые отличия по шкале «поиск стимуляции» у здоровых 

мужчин гомосексуальной ориентации указывают на то, что их поведение, по 
сравнению с ВИЧ-положительными участниками, чаще сосредоточено на 
поиске нового опыта и различных переживаний. 

Гетеросексуальные мужчины с ВИЧ-положительным статусом по 
сравнению с женщинами гомосексуальной ориентации более уравновешенны и 
мягки в общении, в основном предпочитают избегать конфликтных ситуаций. 
Их активность в меньшей степени направлена на поиск острых ощущений, 
предпочтение отдается безопасности собственного дома.  

Высокие показатели «установки на успех» в группах ВИЧ-положительных 
мужчин могут говорить о включении механизмов психологической защиты. 

Более низкие показатели по шкале «Маскулинность» у мужчин 
гомосексуальной ориентации говорят, что эти мужчины реже демонстрируют 
поведение, соответствующее традиционным представлениям о 
«мужественности». 

Отсутствие достоверных различий по таким шкалам как «напористость», 
«манипулятивность», «догматизм» может говорить о том, что между группами 
мужчин нет значимых различий в частоте использования стилей поведения, в 
которых демонстрируется упорство в достижении поставленных целей или 
пассивность, расчетливость, практичность или доверчивость, ригидность 
установок или терпимость к отсутствию единообразия во мнениях и взглядах. 

Исследование полотипизированности поведения. 
Исследование гендерной адекватности в детстве показало, что среди 

мужчин стигматизированной сексуальной идентичности 60% в детстве 
демонстрировали скорее гендерно адекватное поведение, то есть играли в 
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традиционные для мальчиков игры: машинки, «войнушки», спортивные игры и 
т.п.  

Демонстрировали скорее гендерно неадекватное поведение в детстве 40% 
мужчин гомосексуальной ориентации, то есть интересовались куклами и 
косметикой, предпочитали обществу мальчиков общество девочек и т.п.  

Среди мужчин гетеросексуальной ориентации 90% описывали свое пове-
дение скорее как гендерно адекватное, затруднились ответить 10%, отмечая, 
что имело место быть вариативное поведение.  

Существует достоверные различия в ответах мужчин: так, мужчины 
гетеросексуальной ориентации достоверно чаще выбирали положительный 
ответ в отношении гендерно адекватного поведения в детстве (р<0.01) и реже в 
отношении гендерно неадекватного поведения (р<0.01) по сравнению с 
мужчинами гомосексуальной ориентации. 

В отношениях с партнером предпочитают быть лидером 30% мужчин 
гомосексуальной ориентации, равные отношения - 60%, быть опекаемым – 
10%, вариант «быть независимым» не выбрал никто. 

Среди мужчин гетеросексуальной ориентации быть лидеером предпочли 
80%, быть независимым – 20%. 

В целом по результатам исследования поведенческого компонента Я-
концепции у мужчин различной сексуальной идентичности с разным ВИЧ-
статусом мы можем сформулировать следующие выводы: 

• у мужчин гомосексуальной ориентации, как здоровых, так и ВИЧ-
положительных, доминируют ценности, направленные на удовлетворение 
собственных потребностей, у мужчин гетеросексуальной ориентации 
ценностные ориентации направлены на заботу о благополучии окружения; 

• поведение мужчин гомосексуальной ориентации с ВИЧ-положительным 
статусом в основном сосредоточено на поиске новых ощущений, разнообразии, 
получении нового опыта. Поведение мужчин гетеросексуальной ориентации 
направлено на заботу о благополучии и безопасности своей семьи и близких. 
Поведение здоровых мужчин стигматизированной сексуальной идентичности 
направлено на приобретение независимости, личный успех в соответствии с 
социальными стандартами и безопасность отношений и самого себя; 

• для мужчин стигматизированной сексуальной идентичности 
малозначимо соблюдение обычаев и традиций; мы предполагаем, что это 
связано с противопоставлением себя большинству; 

• полученные в результате исследования данные также могут свиде-
тельствовать о большей полотипизированности поведения у мужчин гомосек-
суальной ориентации. Согласно многочисленным исследованиям [Бернс Р., 
1986; Берн Ш., 2001; Бем С, 2004 и др.] ценности, направленные на удовлетво-
рение своих потребностей, поведение, характеризующееся большей направлен-
ностью на себя, нежели чем на межличностные отношения, характерны скорее 
для мужчин. 
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Анотація. Досліджується проблема аналізу інтелектуального  потенціалу 

особи за допомогою інноваційної технології - кібернетична акмеологія. 
Ключеві слова. Кібернетика, акмеологія, інтелект, особа, технологія 
Abstract. Research problem analyze intellectual potential person in the help 

innovation technology - cybernetic acmeology. 
Key word.  Cybernetic, acmeology, intellect, person, technology. 
Вступ. Здійснюється аналіз сучасного стану / підходу до проблеми 

обдарованості / геніальності та розробка і реалізація інструментарію / 
технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей 
людини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія. 

Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення 
збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики 
для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності. Предмет 
дослідження -п рогресивні комп’ютерні технології розкриття та удосконалення 
генотипу людини (онто- і філо- ґенезу). Об’єкт дослідження-особистості 
української нації налаштовані на Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- 
реалізацію, Акме- освіту, Акме- мотивацію тощо. 
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Огляд літератури. Аналізуються дослідження авторів з проблеми, що 
досліджується [2-8]. 

Очікувані результати.  
1. Виявлення Акме- особистостей українського народу на основі акме- 

тестування та акме- діагностики. 
2. Розробка та реалізація нових методик та технологій акселерації 

внутрішніх можливостей особи. 
3. Розробка та реалізація евристично - експертних алгоритмів вибору 

гармонійного життєвого шляху акме- особи. 
4. Проектування та реалізація Комп’ютерної кіберакмеологічної 

експертно - аналітичної інформаційної системи для видачі порад, 
рекомендацій, алгоритмів, програм Особі, що зацікавлена у Самовдосконаленні 
власних ресурсів з метою досягнення  Акме- фенотипічних можливостей. 

Вхідні дані. Дослідження призначено дати відповіді на такі питання: 
1. Як допомогти Людині розкрити власні Схеми Геніальності? 
2. Як знайти своє призначення у житті та щасливий напрям життя? 
3. Як удосконалити, поліпшити власне – Я? 
4. Як досягти вершини (акме) своїх природних здібностей (хоча б на 51%) 
Основна частина. Людина - це природна інформаційно - енергетична 

система Біологічних, Психологічних, Духовних, Розумових, Соціальних 
особливостей (параметрів:  внутрішніх і зовнішніх) потенційно - ресурсних 
можливостей. Вона керується законами Природи. Людина «полюбляє» 
створювати собі проблеми у вигляді штучного науково - технічного прогресу, 
який вона називає - креативне пізнання Світу, навколишнього середовища 
(довкілля), а також займається вивченням свого внутрішнього середовища, що 
поліпшити  і / або погіршити своє існування.  

Автор робить спробу дослідити закономірності існування і розвитку 
Людини у Світі на одній із домінантних особливостей Людства - 
обдарованості / геніальності за допомогою кіберакмеологічного підходу. Цей 
підхід враховує загальну або теоретичну кібернетичну акмеологію (КА) Особи, 
який досліджує характеристики особи та їх взаємозв’язок між собою і 
довкіллям: іншою особою, природою і технікою; диференційну КА Особи, що 
аналізує індивідуальні особливості і розбіжності між людьми; соціальну КА  
Особи - досліджує міжособистісні зв’язки, статус і роль особи у різних 
суспільностях, етносах, пасіонарності та прикладну КА Особи - аналізує 
суб’єкт суспільної поведінки та конкретні види його професійної та 
життєдіяльності: етасологічні, гендерно-сексуально-статеві, етнологічні, 
пасіонарні, психологічні, педагогічні, морально-етичні, естетичні, економічні 
політичні, екологічні тощо. 

Це пов’язано з тим, що у повсякденному житті Людина часто керується 
законами кібернетики,  акмеології, психології та соціології особливо там де це 
стосується управлінням, переробкою і передачею інформації. 

Існує та досліджено - 120 різновидів інтелекту Перелічимо деякі з них. 
Фізичний. Чуттєвий. Біологічний. Вербальний (мовний). Креативний (творчий). 
Культурний. Прагматичний (практичний). Кристалізований (здібність до 
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ерудиції). Поточний (здібність до аналізу). Соціальний. Психологічний. Віковий. 
Сексуальний. Особистісний. Духовний та інші. На інтелект впливають 
наступні чинники: чим вище вік батьків при народженні дитини, тим вище 
рівень інтелектуального розвитку дитини: оптимально - Вік чоловіка дорівнює 
або більше 35 років, у Жінки дорівнює, або більше 30 років; діти матерів-
підлітків мають низький рівень інтелектуального розвитку; діти матерів, яким 
біля 40 років - мають найвищій рівень інтелектуального розвитку; на рівень 
інтелектуального розвитку впливає величина (кількість дітей) родини, рівень 
інтелектуального розвитку зменшується у молодших дітей. 

Розумові здібності - знаходяться у прямій залежності від генетичного 
успадкування. Відомі цифри дослідників: 50 - 70% інтелекту залежать від 
генетики, 50 - 30% від довкілля: виховання, освіти тощо. Генотип особи 
визначається генами, які сильно впливають на те, як буде розвиватися 
(удосконалюватися) особа у визначених обставинах довкілля. Довкілля впливає 
на інтелект пасивно і активно. Так, наприклад пасивний вплив здійснюється 
через екологію, їжу, воду, політику, колектив, друзів, знайомих, зв’язки, країну 
народження, астрологія. Народження, звички, обряди тощо. Активний вплив 
здійснюється через виховання, освіту, самоосвіту, вчителів, спорт, фізичне 
виховання, активний і здоровий спосіб життя, батьківський потенціал. 

Існує, навіть поняття: розумовий (РВ) і хронологічний (календарний) вік 
(ХВ), які характеризуються - процентілями. Процентілі використовуються для 
оцінки рівня інтелектуального розвитку (IQ), характеризують його еталонні 
показники, є «свідками» відсотка людей у стандартній виборці. Так, наприклад, 
розумовий вік, або вимір розуму визначають для кожної вікової групи у таких 
числах:  IQ = РВ / ХВ * 100 - вимір розуму (інтелекту). 

Вчені роблять наступні висновки (на основі статистичних даних): середній 
IQ людей дорівнює 85 - 115 балів; IQ Нобелівських лауреатів - 136 балів; IQ А. 
Ейнштейна - 200 балів; IQ зафіксований у американки - журналістки Мерилін 
Во Саван (у 1989р. їй було - 43 роки) - 228 балів; IQ у геніїв у середньому 
складає - 160; IQ можна поліпшити на 20% за рахунок виховання, їжи, 
тренувань. Доведено, що IQ - фактор успадкований. Також, статистично 
доведено, що після 20 років люди розумово не дорослішають, або 
дорослішають дуже мало. Приблизний розподіл IQ серед населення Світу 
наступний: 0,4% людей мають IQ - 60 і нижче балів; у 2% - IQ - 60 - 70%; у 
7% від 70- 80; у 17% від  80 - 90; у 25% від 90 - 100; у 25% - від 100 - 110; у 17% 
від 110 - 120; у 7% -120 - 130; у 2% 130 - 140; у 0,4% - вище 140. 

Існують наступні тести виміру інтелекту: Девіда Векслера (США), 
Рудольфа Амтхауєра (Німеччина), Ганса Айзенка (Великобританія), Джона 
Равена (Великобританія), Р. Кеттела, Флоренса Гудинафа, Р. Вандерлика. 

Автор використовує наступні тести для діагностики обдарованості і 
креативності. Дж. Гілфорда. Е. Торренса. Вильямса. Є. Вартегга. Е. Туніка. 
Джонсона. Н.Ф. Вишняковой. Н.А. Батурина. Е.Л. Солдатовой. Диани 
Богоявленской. Природні здібності Людини - надзвичайно потужні: фізичні, 
психічні, духовні, моральні, розумові. Розкрити їх допомагає: конструктивна 
мета, віра, знання, інформованість, успадковані можливості, нові технології, 
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методики, воля  і бажання до пізнання, само актуалізація, самореалізація, 
самодостатність тощо. При цьому заважає: страх, депресія, агресія, жадоба, 
завість, віктимність, саморуйнування (алкоголь, куріння, блуд), хвороби, 
патології, аномалії тощо. Акме- рівня геніальності сягають за рахунок: волі, 
впевненості, працелюбства, впертості, віри, енергійності, Захисних сил, 
Самоусвідомлення, Самомотивації, Самосприйняття, лідерських якостей. 
Існують різні практичні технології  зміни стану свідомості, що призводять до 
розкриття природного потенціалу Людини. Автор використовує інноваційну 
кібернетично-математичну психологічно-акмеологічну технологію дослідження 
особи. 

Висновки. Спроектована та реалізована Комп’ютерна кіберакмеологічна 
експертно - аналітична інформаційна система для видачі порад, рекомендацій, 
алгоритмів, програм Особі, що зацікавлена у Самовдосконаленні власних 
ресурсів з метою досягнення  Акме- фенотипічних можливостей. 
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представлений подростков о здоровом образе жизни. Выявлены особенности 
представлений о здоровом образе жизни у подростков нормативных и с 
задержкой психического развития. Также с этими двумя группами подростков 
(подростков нормативными и с задержкой психического развития) был 
проведен тренинг. Установлено, что тренинговые занятия оказывают 
положительное влияние на повышение уровня представлений о здоровом образе 
жизни у подростков с задержкой психического развития.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 
они могут быть использованы при организации профилактической и 
тренинговой работы с подростками нормативными и с отклоняющимся 
типом развития по формированию навыков здорового образа жизни, для 
проведения работы по оздоровлению подростков, пропаганды принципов 
здорового образа жизни и формирования у них навыков самооздоровления. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; подростки с задержкой 
психического развития, тренинг, коррекция 

Annotation. The paper considers the results of the study of representations of 
teenagers about healthy lifestyle. Peculiarities of ideas about healthy lifestyles among 
normal adolescents and adolescents with mental retardation. It was held the training 
with the two groups of adolescents (normal adolescents and adolescents with mental 
retardation.). It was found that the training sessions have a positive impact on 
improving perceptions of healthy lifestyles among adolescents with mental 
retardation. 

The practical significance of the results is that they can be used for the 
organization of preventive and training work with normal adolescents and 
adolescents with mental retardation for formation healthy living habits and to 
undertake work to improve the health of adolescents, promoting a healthy lifestyle 
and forming their self-healing skills. 

Keywords: healthy lifestyle; normative teenagers; teenagers with mental 
retardation, training, compensation. 

Вступление. 
Проблема сохранения и укрепления здоровья человека, ведения им 

здорового образа жизни была актуальна как в глубокой древности, так и в 
настоящее время. Сегодня особенно приоритетными становятся вопросы 
сохранения здоровья подрастающего поколения, молодежи в связи с 
появлением множества соблазнов компьютера, (интернета, фастфудов и др.), 
которые облегчают жизнь человека, но в то же самое время не мотивируют к 
занятию своим здоровьем и соблюдению правил здорового образа жизни [1-2]. 
Например, для получения некоторых образовательных или развлекательных 
услуг даже не надо выходить из дома, необходимые ощущения можно получить 
виртуальным путем, исключая двигательную и познавательную активность. 
Также растет количество молодых людей, которые придерживаются 
саморазрушающегося поведения: переедания, гиподинамии, табакокурения, 
употребления пива и алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, 
увлеченности компьютерными играми и др. В связи с этим становится понятно, 
что здоровый образ жизни молодежи – это глобальная социальная проблема. 
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Подростки, и молодежь в целом, выступают определенными «маркерами» 
социального благополучия общества. Это такой контингент населения, который 
наиболее подвержен воздействию социальной среды, формированию 
определенных поведенческих установок, привычек и социальных навыков. 

Основная часть. 
Респондентами выступили две группы подростков 13-16 лет: подростки с 

задержкой психического развития (n = 20) и нормативные подростки (n = 80). 
Выборка была случайной. Исследование проводилось осенью 2014г. – зимой 
2015г. Исследование проводилось на базе: государственного учреждения 
образования «Орловская средняя школа»Столинского района, государственного 
учреждения образования «Лядецкий УПК ясли-сад – средняя 
школа»Столинского района, СШ № 3 г.Столина, Социально педагогического 
центра Столинского района. В исследовании принимали участие 20 подростков 
с особенностями психофизического развития и 80 нормативных подростков. 
Участие в исследовании было добровольным. 

В соответствии с поставленной целью - изучение представлений о 
здоровом образе жизни у подростков снормативным и отклоняющимся типами 
– для исследования были выбраны две методики.Для оценки уровня 
представлений подростков о здоровом образе жизни была использована 
методика «Тестовая карта» Ю.Г.Коджаспирова.  

Проверялось предположение о том, что тренинговые занятия влияют на 
формирование навыков здорового образа жизни подростков (обычных и с 
особенностями психофизического развития). 

В течении двух месяцев с данными подростками проведен цикл 
тренинговых занятий. В рамках тренинга с учащимися проведены:  

занятие «Здоровый образ жизни и его составляющие», целью которого 
является актуализация знаний подростков о понятии «здоровый образ жизни» и 
его составляющих, о способах ведения здорового образа жизни, стремление 
соблюдать и следовать здоровому образу жизни;  

занятие «Хочешь быть здоровым – будь им…», целью которого является 
формирование ценностного отношения подростков к здоровому образу жизни, 
показать значимость здоровья для каждого учащегося и для общества в целом;  

занятие в креативной мастерской по здоровому образу жизни «Свет мой 
зеркальце скажи…» целью которого является предоставить возможность 
посмотреть на свое тело с иной точки зрения, научиться любить свое тело, 
научиться элементарным приёмам релаксации;  

беседа на тему «Как защитить себя от инфекционных болезней» (терапевт 
Большеорловской амбулатории Маринич О.В.);  

просмотр фильма «Вред алкоголя» с последующим обсуждением 
проблемы употребления алкогольных напитков среди подростков и др.. 

С подростками, проведен один раз в неделю в течении двух месяцев цикл 
тренинговых занятий. До тренинга и после с учащимися(3  подростка с ОПФР и 
17 нормативных) проводилась диагностика по методике «Тестовая карта» 
Ю.Г.Коджаспирова для выявления изменений в уровне представлений их о 
здоровом образе жизни. 
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты адаптации, 

стандартизации и апробации опросных методов, позволяющих оценить 
особенности социального влияния на представление о теле среди девушек 
подросткового и юношеского возраста. Данные методы в настоящее время 
прошли в ряде стран адаптацию и стандартизацию и проявили хорошие 
психометрические свойства, высокий уровень надежности, валидности и 
сензитивности в отношении группы больных анорексией и группы риска 
развития нарушений пищевого поведения. В ходе проведенного исследования 
получены адоптированные версии опросников, соответствующие 
психометрическим стандартам. В результате проведенных исследований 
сделан вывод, что русскоязычный вариант методик валиден, надежен, может 
использоваться в исследовательских целях и практической работе психолога.  

Ключевые слова: социализация, социальное влияние, агенты социализации, 
социальная модель тела.   

Abstract. In this paper we describe the use of the results of adaptation, 
standardization and testing of questionnaires, to assess the social impact especially 
on the idea of the body among female teenagers and young women. These 
questionnaires took place in a number  of researches of different countries and 
showed good psychometric properties, a high level of reliability, validity and 
sensitivity of a group of patients with anorexia and group of the risk of developing 
eating disorders.  

In the course of the research there have been received an adapted version of the 
questionnaires, corresponding to psychometric standards. The results of these 
procedures allow us to conclude that that the Russian-language version of the 
method is valid, reliable; it can be used for research and practice in psychology. 

Key words: socialization, social influence, agents of socialization, the social 
model of the body. 

Вступление. 
Большая часть зарубежных современных исследвоаний в области 

нарушений пищевого поведения как крайней формы искажения представлений 
о теле фокусирует внимание на выявлении факторов риска при изучении 
данных клинических случаев. Отечественная психологическая служба еще не 
имеет достаточно адаптированного и стандартизированного диагностического 
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материала, способного адекватно и быстро выявить аспекты негативного 
социального влияния на становление представлений о теле у современной 
молодежи. В русскоязычной психологической литературе, несмотря на 
признание важности и значимости данной проблемы, недостаточно представлен 
диагностический материал для оценки степени и особенностей социального 
влияния на формирование представления о теле человека среди лиц 
подросткового и юношеского возраста.  

Основной текст. 
Анализ современных зарубежных исследований по проблеме оценки 

социального влияния на развитие представлений о теле у молодежи и по 
проблеме нарушений пищевого поведения как крайней формы социального 
давления на представление об идеальном теле, позволил установить круг 
методик, позволяющих изучать различные аспекты данной проблемы. Для 
стандартизации и адаптации было выбрано две методики показавшие хорошие 
психометрические свойства, высокий уровень надежности, валидности и 
сензитивности в отношении группы больных анорексией и группы риска 
развития нарушений пищевого поведения.  

В качестве первой методики был выбран опросник «Оценка социального 
влияния на эстетическую модель тела» («ОСВЭМТ») (Cuestionario de Influencias 
sobre el Modelo Estetico Corporal – CIMEC) Дж.Торо, М.Саламеро, Е.Мартинез. 
Отличительной особенностью данного опросника является возможность оценки 
степени влияния СМИ, сверстников, родителей, как агентов социализации и 
социально принятой модели «худого тела». В качестве второй методики была 
выбран «Опросник социокультурных установок в отношении телесности» 
(«ОСУОТ») («Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire» 
(«SATAQ–3») J. K. Thompson, P. van den Berg, M. Roehrig, A. S. Guarda, L. J. 
Heinberg). Отличительной особенностью опросника является выделение не 
только фактора «социального влияния», но и факторов «социального давления» 
и «социального информирования» при формировании образа тела человека. 

Апробация и стандартизация полных версий опросников проходила 
несколько этапов. Первый этап состоял в русскоязычной адаптации 
опросников. Второй этап был направлен на проверку содержательной 
валидности субшкал тестов, которая подтвердила возможность русскоязычной 
адаптации и стандартизации опросников. Третий этап работы состоял в 
проведении пилотажного исследования с целью проверки такого показателя как 
дискриминативность опросников. Для оценки дискриминативности 
использовался коэффициент δ Фергюсона. Для пунктов опросника «ОСВЭМТ» 
он составил от 0,73 до 0,84, для пунктов опросника «ОСУОТ» он находился в 
диапазоне от 0,78 до 0,93, что отражает удовлетворительную 
дискриминативность опросников и служит показателем их эмпирической 
валидности. Четвертый этап состоял в определении конструктной валидности 
опросника с использованием эксплораторного факторного анализа методом 
косоугольного вращения (Direct Oblimin).  

При проведении эксплораторного факторного анализа по результатам 
опросника «ОСВЭМТ» было выявлено то же количество факторов, что и в 
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исходной версии опросника, хотя процент объясненной дисперсии стал выше 
(72% против 52,7% в исходной версии опросника). Для оценки факторов риска 
выделено пять шкал: «Влияние вербальных сообщений/тревожность по поводу 
образа тела», «Влияние сверстников», «Влияние рекламы», «Влияние модели 
социального идеала худого тела», «Влияние  социальных ситуаций».  

При проведении эксплораторного факторного анализа по результатам 
опросника «ОСУОТ» было выявлено то же количество факторов, что и в 
исходной версии опросника, процент объясненной дисперсии 67%. Для оценки 
факторов риска выделено четыре основные шкалы: «Информирование», 
«Давление», «Интернализация–Атлетичность», «Интернализация общая», 
позволяющих оценить степень интернализации модели «худого тела». 

На пятом этапе проверялась конструктная валидность адаптируемых 
методик с использованием независимой категории. С этой целью были 
проанализированы полученные результаты с использованием в исследовании 
методик «Опросник пищевых предпочтений-26» (Скугаревский О.А.), «Шкала 
оценки удовлетворенности собственным телом» (Скугаревский О.А.), «Оценка 
образа собственного тела» (Скугаревский О.А.), «Методика исследования 
самоотношения» (Пантилеев Р.). Шкалы опросника «ОСУОТ» 
продемонстрировали положительные корреляции со шкалами ШУСТ, ООСТ, 
ОПП-26 и отрицательные корреляционные взаимосвязи со шкалой 
самопринятия МИС. Значения коэффициентов корреляции находятся на 
высоком уровне статистической значимости (от 0,73 до 0,98 для «ОСВЭМТ» и 
от 0,79 до 0,98 для «ОСУОТ»). Следовательно, гипотезу о конструктивной 
валидности шкал опросников можно считать подтвержденной. 

Шестой этап заключался в проверке надежности опросника как 
измерительного инструмента. Полученные результаты показали высокий 
уровень внутренней согласованности пунктов субшкал опросника: значения α-
Кронбаха находятся в пределах 0,804-0,915 для «ОСВЭМТ» и в пределах 0,758-
0,849 для «ОСУОТ». Кроме этого, был установлен высокий уровень 
надежности-устойчивости методики: значения коэффициентов Спирмена 
колеблются от 081 до 0,93 (при повторном проведении с интервалом 5 месяцев 
для опросника «ОСВЭМТ») и от 0,78 до 0,96 (при повторном проведении с 
интервалом 5 месяцев для опросника «ОСУОТ»); от 0,86 до 0,96 (при 
использовании двух форм опросника: бланковой и компьютерной для 
опросника «ОСВЭМТ») и от 0,83 до 0,98 (при использовании двух форм 
опросника: бланковой и компьютерной для опросника «ОСУОТ»). 

Седьмой этап был направлен на оценку особенностей влияния фактора 
социальной желательности и степени конформности испытуемых на их ответы 
по опросникам «ОСВЭМТ» и «ОСУОТ». Полученные данные не подтвердили 
выдвинутой гипотезы: не было обнаружено статистически значимых 
взаимосвязей между шкалами опросника «ОСВЭМТ» и «ОСУОТ» и шкалами, 
измеряющими уровень социальной желательности и конформности (методика 
Д.Марлоу и Д.Крауна, шкалы «конформность» методики Кетелл, СМИЛ). 

Восьмой этап, заключительный состоял из процедуры стандартизации и 
построении тестовых норм. Изучение чувствительности субшкал теста к 
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социально-демографическим показателям в пределах возрастного коридора 
респондентов к социально-демографическим показателям с применением 
параметрических критериев анализа выявило, что характеристики социального 
влияния на представление о теле у девушек и молодых женщин не соотносятся 
с возрастом испытуемых в пределах данных возрастных групп.    

Заключение и выводы. 
Результаты проведенного психометрического анализа позволяют 

утверждать, что русскоязычные версии опросников обладают хорошими 
психометрическими свойствами (валидность, надежность, 
дискриминативность). Выполненная стандартизация позволяет использовать 
опросники как с исследовательскими целями, так и в индивидуальной работе. 

Статья отправлена: 23.11.2015 г. 
©Заржицкая О.А. 

 
ЦИТ: 415-271 
УДК 159.923.2 

Будницкий А.А., Левкова Е.А. 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО  

КОМПОНЕНТА Я-КОНЦЕПЦИИ У МУЖЧИН РАЗЛИЧНОЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ С РАЗНЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Серышева 47, 680000 

Budnitski A.A., Levkova E.A. 
FEATURES OF EMOTIONAL-ESTIMATED 

COMPONENT OF SELF-CONCEPT OF MEN WITH DIFFERENT SEXUAL 
IDENTITY AND DIFFERENT HIV STATUS 

Far East State Transport University, 
Khabarovsk, Serishev str. 47, 680000 

 
Аннотация. В работе рассматривается зависимость между 

эмоционально-оценочным компонентом Я-концепции и стигматизацией 
личности как в отдельном, так и в сочетанном виде (на примере 
стигматизированной сексуальной идентичности и ВИЧ-положительного 
статуса). 

Ключевые слова: Я-концепция, стигматизация, стигма, самоотношение, 
самооценка. 

Annotation. This paper considers the relation between the emotional and 
evaluative component of self-concept and stigmatization of the person as separate 
and combined in the form (for example, stigmatized sexual identity and HIV status). 

Keywords: Self-concept, stigma, stigma, self-attitude, self-esteem. 
Одним из способов изучения значения Я-концепции для человека является 

ее исследование у людей, переживающих сложные жизненные ситуации, 
например, такие как, переезд на постоянное место жительства в другую страну, 
частичная или полная потеря работоспособности, наличие сложного 
заболевания и т.д. В данном контексте, богатым материалом может выступать 
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исследование Я-концепции у лиц гомосексуальной ориентации с ВИЧ-
положительным статусом, как людей, переживающих определенную кризисную 
ситуацию в связи с двойной стигматизацией. Переживание сложностей 
«внутреннего» и «внешнего» характера нередко сопровождается различного 
рода психологическими проблемами, связанными с принятием себя, с 
расхождением между желаемым и действительным, с использованием 
неэффективных стратегий поведения. 

Для исследования эмоционально-оценочного компонента Я-концепции у 
обозначенных категорий мужчин, мы использовали методику исследования 
самоотношения (Пантилеева С.Р.) и методику исследования самооценки 
(Дембо-Рубинштейн, модификация Прихожан A.M.). 

Исследование эмоционально-ценностного отношения к себе  
При анализе результатов исследования самоотношения были выявлены 

достоверные различия (р<0.01) между: группой мужчин стигматизированной 
сексуальной идентичности с ВИЧ-положительным статусом и 
гетеросексуальными мужчинами с ВИЧ-положительным статусом по шкалам 
«открытость», «самоуверенность», «саморуководство», «зеркальное Я», 
«самоценность», «самопривязанность» и «самообвинение»; группой мужчин 
стигматизированной сексуальной идентичности с ВИЧ-положительным 
статусом и здоровых мужчин стигматизированной сексуальной идентичности 
по шкалам «открытость», «самоуверенность», «зеркальное Я», «самоценность», 
«самопринятие», «внутренняя конфликтность», «самообвинение» (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Средние показатели составляющих самоотношения мужчин 

различной сексуальной идентичности с разным ВИЧ-статусом 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что мужчины 

стигматизированной сексуальной идентичности обладают более глубокой 
осознанностью Я, повышенной рефлексивностью и критичностью, 
способностью не скрывать от себя и других даже неприятную информацию, 
несмотря на её значимость, в сравнении с гетеросексуальными мужчинами с 
ВИЧ-положительным статусом и здоровыми мужчинами стигматизированной 
сексуальной идентичности. Большей закрытостью, неспособностью или 
нежеланием осознавать и выдавать значимую информацию о себе обладают 
здоровые мужчины стигматизированной сексуальной идентичности. 

Мы можем предполагать, что существующая разница по этой шкале 
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обусловлена большей ответственностью ВИЧ-положительных мужчин перед 
обществом, в частности в близких и интимных отношениях. Открытость в 
сфере своего заболевания и критического отношения к ней может говорить о 
развитости этих качеств в целом. 

Мужчины стигматизированной сексуальной идентичности с ВИЧ-
положительным статусом наименее удовлетворены собой и считают, что не 
способны вызывать уважение. Напротив, отсутствие напряженности, высокая 
самоуверенность и самомнение присущи здоровым мужчинам 
стигматизированной сексуальной идентичности. Не смотря на современные 
методы терапии при ВИЧ-инфекции, позволяющей человеку жить практически 
без существенных изменений в своих привычках, тем не менее, ВИЧ все же 
накладывает определенный отпечаток на уверенность мужчин с этим 
заболеванием. 

Гетеросексуальных мужчины с ВИЧ-положительным статусом отчётливо 
переживают собственное «Я» как внутренний стержень, интегрирующий и 
организующий их личность и жизнедеятельность, считают, что их судьба 
находится в их собственных руках; чувствуют обоснованность и 
последовательность своих внутренних побуждений и целей. Говоря о здоровых 
мужчинах стигматизированной сексуальной идентичности, мы можем судить о 
подвластности «Я» влияниям обстоятельств, неспособности противостоять 
судьбе, плохой саморегуляции, размытом фокусе «Я», отсутствии тенденций 
поиска причины поступков и результатов в самих себе. Более высокие 
показатели по шкале саморуководство у гетеросексуальных мужчин с ВИЧ-
положительным статусом, в сравнении с гомосексуальными мужчинами с ВИЧ-
положительным статусом, могут быть обусловлены более устойчивым «Я» у 
этой группы участников. 

Ожидаемое отношение к себе со стороны других людей у мужчин 
стигматизированной сексуальной идентичности с ВИЧ-положительным 
статусом соответствуют представлению о том, что их личность, характер и 
деятельность в меньше степени способны вызвать в других уважение, 
симпатию, одобрение и понимание, по сравнению с двумя другими группами 
мужчин, у которых выраженность этих представлений находится на одном 
уровне. 

Мы можем предположить, что существующая разница по этой шкале у 
отчасти может быть обусловлена интериоризацией негативного отношения 
общества к людям гомосексуальной ориентации вкупе с негативным 
отношением к ВИЧ-инфицированным. 

Заинтересованность в собственном Я, любовь к себе, ощущение ценности 
собственной личности и одновременно предполагаемая ценность своего Я для 
других свойственна трем группам участников, но степень выраженности 
различна: наибольший показатель у здоровых мужчин стигматизированной 
сексуальной идентичности, наименьший – у мужчин стигматизированной 
сексуальной идентичности с ВИЧ-положительным статусом. Мы предполагаем, 
более низкий показатель по этой шкале у гомосексуальных мужчин с ВИЧ-
положительным статусом связан с влиянием двойной стигматизации со 
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стороны общества, но это не обесценивает их личность и не вызывает 
ненависти к себе. 

Высокий полюс шкал «Самопринятия» соответствует дружескому 
отношению к себе, согласию с самом собой, одобрению своих планов и 
желаний, эмоциональному, безусловному принятию себя таким, каков есть, 
пусть даже с некоторыми недостатками. Тенденция к высокому самопринятию 
прослеживается во всех трех группах, однако степень выраженности различна: 
у ВИЧ-положительных мужчин разной сексуальной идентичности он находится 
на одном уровне, меньшем, чем уровень здоровых гомосексуальных мужчин. 
Этот факт свидетельствует о влиянии ВИЧ-инфекции на согласованность с 
самим собой и на безусловное принятие себя. 

У мужчин стигматизированной сексуальной идентичности с ВИЧ-
положительным статусом наблюдается желание что-то в себе изменить, 
соответствовать идеальному представлению о себе, неудовлетворённость 
собой. У гетеросексуальных мужчин и здоровых гомосексуальных мужчин 
наоборот отмечается некоторая ригидность Я-концепции, более выраженная у 
гетеросексуальных мужчин. Мы можем полагать, что это связано с 
привязанностью к настоящему образу Я и защитными механизмами 
самосознания.  

У мужчин стигматизированной сексуальной идентичности с ВИЧ-
положительным статусом и гетеросексуальных мужчин с ВИЧ мы можем 
говорить о наличии внутренних конфликтов, сомнений, несогласии с собой, 
тревожно-депрессивных состояний, сопровождаемых переживанием чувства 
вины. Постоянная неудовлетворённость и споры с собой протекают на фоне 
неадекватно заниженной самооценки, что приводит к сомнениям в своей 
способности что-то предпринять или изменить. Чрезмерные самокопания и 
рефлексия протекают на общем негативном эмоциональном фоне по 
отношению к себе. Причем конфликтная аутокоммуникация не только не 
приносит облегчения, но, наоборот, лишь усугубляет негативные эмоции. У 
здоровых мужчин стигматизированной сексуальной идентичности мы можем 
говорить об отрицании проблем, закрытости, поверхностном самодовольстве. 
Мы можем судить о том, что заболевание ВИЧ вносит куда большие 
рассогласования в структуру Я, нежели нетрадиционная сексуальная 
ориентация. 

Относительно гетеросексуальных мужчин с ВИЧ-положительным 
статусом мы можем говорить о готовности поставить себе в вину свои промахи 
и неудачи, собственные недостатки. У гомосексуальных мужчин с ВИЧ-
положительным статусом эта готовность выражена меньше. Здоровые 
гомосексуальные мужчины брать на себя ответственность скорее не готовы. 
Мы полагаем, что большая полотипизированность гетеросексуальных мужчин 
является причиной такой готовности, которая традиционна приписывается 
большинству мужчин. 

Исследование оценочного отношения к себе 
Сравнительный анализ показал, что общий уровень самооценки у мужчин 

с ВИЧ-положительным статусом ниже (р<0.01), чем у здоровых мужчин 
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стигматизированной сексуальной идентичности (рис.2). 
 

 
Рис.2. Средние показатели составляющих уровня самооценки мужчин 

различной сексуальной идентичности с разным ВИЧ-статусом. 
 
В целом, можно отметить реалистичность самооценки в трех группах 

мужчин, однако для мужчин различной сексуальной идентичности с ВИЧ-
положительным статусом в большей степени характерен средний уровень 
самооценки, тогда как для здоровых мужчин гомосексуалов - высокий. Кроме 
того, обращает на себя внимание, что мужчины стигматизированной 
сексуальной идентичности с ВИЧ-положительным статусом оценивают себя 
наиболее низко (имеют тенденцию к занижению) по таким сферам 
самооценивания, как «здоровье», «уверенность» и «активность», что может 
свидетельствовать о том, что именно в этих сферах они в наибольшей степени 
не удовлетворены собой и своим поведением. 

В целом по результатам исследования эмоционально-оценочного компо-
нента Я-концепции у мужчин различной сексуальной идентичности с разным 
ВИЧ-статусом мы можем сделать следующие выводы: 

для мужчин различной сексуальной идентичности с разным ВИЧ-статусом 
характерно положительное отношение к себе. Однако, наличие у мужчин 
гомосексуальной ориентации с ВИЧ-положительным статусом более низкого 
уровня самоуверенности и зеркального Я, при более низком уровне 
самопривязанности, по сравнению с другими участниками исследования, 
позволяет предположить, что эмоционально-ценностная подсистема у этих 
мужчин скорее служит источником развития своего «Я», в то время как у 
гетеросексуальных мужчин с ВИЧ-положительным статусом и здоровых 
мужчин стигматизированной сексуальной идентичности она выполняет 
защитную функцию. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению психофизиологических 
особенностей становления профессиональной Я-концепции у студентов 
технических специальностей. Процедура исследования включала в себя этап 
подготовки к исследованию, сбор данных, обработку полученных данных 
методами математической статистики, анализ и интерпретацию 
полученных данных. 

Ключевые слова: психофизиология, Я-концепция, кожно-гальваническая 
реакция, когнитивный компонент, эмоционально-оценочный компонент, 
поведенческий компонент, адаптация. 

Annotation. Research is devoted to the study of psycho-physiological 
characteristics of the formation of professional self-concept among students of 
technical specialties. The procedure for the study included the preparation stage of 
the study, data collection, processing of data obtained by methods of mathematical 
statistics, analysis and interpretation of the data. 

Keywords: psychophysiology, self-concept, galvanic skin response, cognitive 
component, emotional and evaluative component, a behavioral component. 

Актуальность: Феномен «Я» в специализированной литературе изучается 
как в русле всевозможных теорий личности, т.е. общетеоретическом плане, так 
и во множестве авторских психологических подходов [1,2,4,6]. Несмотря на 
это, познание и описание Я-концепции и непосредственно «Я» человека, в 
научной теории и практике, всё ещё является одной из сложнейших задач 
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[5,10]. 
Все поведенческие реакции, зависит в той или иной мере от 

психофизиологической составляющей высшей нервной деятельности индивида. 
В соответствии с концепцией И. П. Павлова личностные поведенческие 
принципы, изменение процесса деятельности психики обусловлено 
персональными отличиями нервной деятельности [8]. Базой персональных 
отличий в деятельности нервной системы представляется выражение и 
сопоставление свойств базовых процессов нервной системы – процесса 
возбуждения и процесса торможения. 

Для реализации полного или частичного соответствия «Я-идельного» и «Я-
реального» в достижении профессионального соответствия индивид реализует 
определенные поведенческие реакции, как врожденного (темперамент), так и 
приобретенного (адаптация) характера. Связующим звеном между этими 
компонентами является вегетативный отдел нервной системы. Играет ведущую 
роль в поддержании постоянства внутренней среды организма и в 
приспособительных реакциях [3,7,11,12].  

Необходимость приближения «Я-идеального» и «Я-реального» в сфере 
становления будущего специалиста, в связи с возникновением серьёзных 
внутриличностных конфликтов определили не только актуальность, но и 
научно-практическую новизну исследования [9]. 

Цель исследования. Изучение психофизиологических особенностей 
становления профессиональной Я-концепции у студентов технических 
специальностей. 

Гипотезы исследования: 
1) Гипотеза: в Я-концепции современных студентов технической 

специальности ведущими будут конвенциальный тип (по Холланду) и 
когнитивный компонент. 

2) Гипотеза: Основными психофизиологическими паттернами Я - 
концепции будущих профессионалов будут стрессоустойчивость, высокая 
мотивация и работоспособность. 

Материалы и методы исследования. Процедура исследования включала в 
себя этап подготовки к исследованию, сбор данных, обработку полученных 
данных методами математической статистики, анализ и интерпретацию 
полученных данных. 

Этап подготовки к исследованию состоял из выбора концептуального 
подхода, релевантного проводимому исследованию, написания программы 
исследования и подбора методического инструментария в соответствии с 
целями и задачами исследования включал в себя следующие оценочные 
методики. 

Характеристика респондентов.  Контингент для исследования был 
представлен студентами электротехнического института (ЭЛЭИ) ДВГУПС, 3-5 
курсов. Общее количество в выборке студентов составило 25 человек. 
Возрастной диапазон от 19 до 23 лет. Гендерное соотношение в выборке 
приблизительное равное: мужчины - 52%, женщины - 48%.Социальный статус 
респондентов однороден. Респонденты воспитывались в полных семьях, на 
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данном этапе все респонденты живут с родителями, не работают, учатся в 
университете. Респондентов не имеют выраженных психологических или 
неврологических нарушений. 

Таким образом, в результате частотного и факторного анализа социально - 
демографических характеристик можно сказать, что выборка является 
однородной и репрезентативной. 

Методы исследования. 
1. Личностный дифференциал 
Методика личностного дифференциала (ЛД) разработана на базе 

современного русского языка и отражает сформировавшиеся в нашей культуре 
представления о структуре личности. Целью ее разработки являлось создание 
компактного и валидного инструмента изучения определенных свойств 
личности, ее самосознания, межличностных отношений, который мог бы быть 
применен в клинико-психологической и психодиагностической работе, а также 
в социально-психологической практике. 

2. Q-сортировка Уильяма Стефансона. 
Опросник Уильяма Стефансона Q-сортировка используется для изучения 

представлений личности о себе и диагностики тенденций поведения в группе. 
При работе с данной методикой тестируемый проявляет свою 
индивидуальность, т.е. реальное "Я", а не "соответствие – несоответствие" 
стереотипам и результатам других людей. 

3. Диагностика самоактуализации личности методика А.В.Лазукина в 
адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ).  

Методика направлена на изучение уровня самоактуализации личности.  
4. Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеев (МИС). 
Методика предназначена для выявления структуры самоотношения 

личности, а также выраженности отдельных компонентов самоотношения: 
закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 
самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и 
самообвинения.  

5. Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. 
Леонтьев. 

Тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д. А. 
Леонтьева  позволяет оценить "источник" смысла жизни, который может быть 
найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или 
прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни. 

Тест  СЖО является адаптированной версией теста “Цель в жизни” 
(Purpose-in-Life Test , PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика 
была разработана на основе теории стремления к смыслу и логотерапии 
Виктора Франкла  и преследовала цель эмпирической валидизации ряда 
представлений из этой теории. 

6. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда.   

Методика адаптированная А. К. Осницким в  форме опросника. В таблице-
ключе переработанного опросника приведены установленные границы 
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определения адаптации или дезадаптации, приятия или неприятия себя, других, 
эмоционального комфорта или дискомфорта, внутреннего или внешнего 
контроля, доминирования или ведомости, ухода от решения проблем. Методика 
предназначена для изучения особенностей социально-психологической 
адаптации и связанных с этим черт личности. 

7. Тест-опросник "Мотивы выбора профессии" (Автор С.С. 
Груншпун) 

Методика позволяет определить, почему выбирается та или иная 
профессия и предвидеть, насколько успешно оптант будет ею овладевать, 
насколько серьезно, увлеченно будет работать, насколько устойчивым будет 
интерес к избранной деятельности. 

8. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной 
Данная методика ориентирована на определение ведущего мотива 

обучения в вузе. Методика включает три шкалы: «Приобретение знаний»; 
«Овладение профессии»; «Получение диплома» 

9. Опросник Холланда 
В 1966 г. Дж. Холланд разработал психологическую концепцию, которая 

объединила теорию личности с теорией выбора профессии. Эта концепция и 
созданная на ее основе классификация профессий получили широкое 
распространение за рубежом. Для установления типов личности Дж.Холланд 
разработал методику диагностики «Тип личности», которая позволяет 
определить профессиональные предпочтения и интересы. 

10. Методика диагностики межличностных отношений Лири 
Методика создана Т. Лири (Т. Лиар), Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и 

предназначена для исследования представлений субъекта о себе и 
идеальном "Я", а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С 
помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений к 
людям в самооценке и взаимооценке. 

11. Кожно - гальваническая реакция (КГР) - биоэлектрическая реакция, 
регистрируемая с поверхности кожи. КГР рассматривается как компонент 
ориентировочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и др. реакций 
организма, связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией 
адаптационнотрофических ресурсов и т.д., и представляет собой результат 
активности потовых желез. КГР можно регистрировать с любого участка кожи, 
но лучше всего — с пальцев и кистей рук, подошв ног. 

Исследования кожно-гальванической реакции, как известно, начались в 
конце 19 века К. Фере и И.Р. Тархановым. 

Результаты  исследований  
По результатам проведенного эмпирического исследования, можно 

сделать вывод о том, что обе гипотезы, выдвинутые в исследовании, 
заключающиеся в предположении о том, что: во-первых, в Я-концепции 
современных студентов технической специальности ведущим будет 
конвенциальный тип (по Холланду) в сочетании с когнитивным компонентом; 
во-вторых, основными психофизиологическими паттернами Я-концепции 
будущих профессионалов технической направленности являются высокая 
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стрессоустойчивость и уровень мотивации, а также работоспособность, 
полностью подтвердились. Действительно, будущие профессионалы (на 
примере студентов ЭЛЭИ) ориентированы на получение знаний, овладение 
профессией, что, в свою очередь, говорит о высокой мотивации. Но будущие 
профессионалы при объяснении ситуаций, склонны опираться на внешние 
факторы, верить в доминирование внешних факторов над внутренними, что 
говорит о экстернальном локусе контроля. Так же студенты специальности 
ЭЛЭИ имеют сложности в самоопределении, в связи с будущей профессией. 
Что может объясняться расхождением «Я-идеального» и «Я-реального». Но 
данное расхождение несёт не только негативные, но и положительные 
последствия, так как оно является источником стремления к 
совершенствованию. 

Полученные результаты можно использовать при профотборе, 
профконсультировании, для повышения эффективности профессионала, и, как 
следствие, снижения риска появления чрезвычайных ситуаций в 
профессиональной деятельности. Выполнения основного требования к 
деятельности – безопасности. Кроме того, данные будут актуальны для 
формирования профессиональной пригодности и собственно 
профессионального удовлетворения. 

Так же как при отборе, так и при консультировании, следует уделить 
внимание мотивам будущего профессионала, представлению его о своём 
карьерном и личностном росте. 

Выводы 
1. Исследование теоретических подходов и направлений в Я-концепции, 

позволило выявить, что их разделяют: неоднозначность дефиниции Я-
концепции, сопряжённость наполненности понятия от теоретического и 
исследовательского контекста; изучение его или в структурных, или в 
процессуальных терминах; определение причин содержания Я-концепции или 
только интернальными факторами, или экстернальными; превалирование 
тенденции фрагментарности. Преодоление этих методологических сложностей 
возможно при взгляде на Я-концепцию как особую установочную модель, 
соединяющую в себе, когнитивный, эмоциональный как эмоционально-
оценочную систему, поведенческий компоненты, компилирующей её 
различные области измерения в пределах одной системы. 

2. Представленные данные отечественной и зарубежной литературы, 
позволяют высказываться в пользу малоизученности психофизиологического 
феномена Я-концепции, в контексте профессиональной деятельности и/или ее 
будущего определения.   Связующим звеном между составными компонентами 
Я-концепции, на наш взгляд, является особенности реагирования индивида в 
условиях стресса, что с высокой долей достоверности отражается методиках 
КГР. 

3. В соответствии с обстоятельствами действий индивида, от его 
увлечений и пристрастий, некоторые черты его темперамента могут изменять 
свою выраженность, что ведёт к схождению либо расхождению соответственно 
«Я-идеального» и «Я-реального». Для реализации полного или частичного 
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соответствия «Я-идеального» и «Я-реального» в достижении 
профессионального соответствия индивид реализует определенные 
поведенческие реакции, как врожденного (темперамент), так и приобретенного 
(адаптация) характера. Связующим звеном между этими компонентами 
является вегетативный отдел нервной системы, который играет ведущую роль в 
поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза) и в 
приспособительных реакциях (адаптации).  

 4. Проведенное исследование показало, что существует разрыв между «Я-
реальным» и «Я-идеальным» у студентов специальности ЭЛЭИ. Респонденты 
оценивают несоответствие себя своим представлениям об идеальной личности 
и стремятся, изменить себя, в соответствии с данными идеалами. Данное 
несоответствие может привести к серьёзным внутриличностным конфликтам, 
профессиональным деформациям и выгоранию личности. Но с другой стороны, 
несовпадение «Я-реального» и «Я-идеального»  является источником 
самосовершенствования личности и стремления к развитию. 

5. Результаты исследований так же свидетельствуют о экстернальном 
локусе контроля, подверженности верить в то, что их судьба зависит от удачи, 
случая. Респонденты не начинают чувствовать себя более способными 
управлять событиями своей жизни даже после достижения успеха и склонны 
объяснять успешный результат удачей или случайностью. Тенденция к 
отрицанию собственной вины в конфликтных ситуациях, и доминировании 
внешних признаков над внутренними. 

6. Оценка эмоционального реагирования на  вопросы показала, что  
наибольшая эмоциональная нагрузка, связанная с самоопределением студентов 
в профессии. 

Полученные результаты свидетельствуют о расхождении «Я-реального» и 
«Я-идеального» относительно взглядов на данную профессию и деятельность, 
связанную с ней.  
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