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ВРАЗЛИВІ КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ  
ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ 

 
ХХІ століття для України розпочалося з складних і кризових подій 

(революція гідності, війна на сході України, анексія АР Крим тощо). 
Водночас, це й період початку важливих змін, пов’язаних із 
реформуванням соціально-політичного устрою країни. Адміністративно-
територіальна реформа, децентралізація влади, створення об’єднаних 
територіальних громад має на меті передачу частини повноважень із 
центру на «місця» (Козубовська I., 2019). В умовах децентралізації саме 
територіальні громади мають узяти на себе відповідальність за безпеку, 
благополуччя, добробут дітей, своєчасну підтримку вразливих категорій 
населення.  

До вразливих категорій належать ті, хто має обмежені ресурси для 
самостійного задоволення потреб та реалізації прав у суспільстві, 
перебуваючи у звичайних умовах, та/або за незалежних від них обставин 
потрапивши у складні життєві обставини. Усі ці категорії людей 
потребують соціальної допомоги та підтримки на цих рівнях, особливо 
на рівні громади, де безпосередньо складаються умови для задоволення 
їхніх потреб, відновлення нормальної життєдіяльності. 

У науковій літературі розкриті теоретичні концепції соціально-
педагогічної роботи з дітьми та молоддю (І. Звєрєва, А. Капська, 
Л. Міщик, А. Рижанова); особливості соціалізації дітей та молоді в 
сучасних умовах (Н. Гавриш, Г. Лактіонова, С. Савченко); основи 
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соціально-правового захисту дітей і молоді (Н. Агаркова, О. Караман, 
І. Ковчина); технології соціальної роботи з різними групами клієнтів 
(Р. Вайнола, Н. Заверико, С. Харченко); організацію соціально-
педагогічної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю (І. Іванова, 
Н. Грабовенко, В. Ляшенко); особливості профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі та формування здорового способу життя 
неповнолітніх (О. Вакуленко, І. Козубовська, В. Оржеховська); розвиток 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (Г. Бевз, Л. Кальченко, І. Пєша); зміст та форми соціально-
педагогічної роботи з сім’єю як провідним інститутом соціалізації 
особистості (Т. Алєксєєнко, В. Кравець, І. Трубавіна).  

Аналіз літературних джерел та результатів наукових досліджень із 
проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи дозволяє зробити 
висновок, що в численних і вагомих за теоретичними й прикладними 
надбаннях цих наук залишається поза увагою проблема комплексного 
дослідження вразливих категорій населення в громаді. 

Тому, метою нашої статті є розкриття поняття вразливі категорії 
населення; класифікація вразливих категорій населення як об’єкта 
соціальної роботи в громаді. 

В Україні клієнтами чи потенційними клієнтами соціальної роботи 
найчастіше вважають представників вразливих (пригнічених) верств, 
груп населення («груп ризику»), тобто індивідів, групи, що зазнають чи 
мають ризик зазнати негативних впливів соціальних, економічних, 
екологічних чинників або захворіти (Вступ до соціальної роботи: 
навчальний посібник, 2005). 

З огляду на те, що соціальна робота зорієнтована на професійну 
допомогу різним групам клієнтів, доцільно розглянути зміст поняття 
«вразливі категорії населення».  

Розберемо визначення «вразливі категорії населення» поетапно. 
Термін «вразливий» означає той, який легко й швидко піддається 
зовнішнім подразненням; сприйнятливий, чутливий (Словник 
української мови, 1970-1980, Т. 1., с. 758). А «категорія» – це група, 
розряд однорідних предметів, осіб або явищ, що відрізняється від інших 
певними ознаками (Словник української мови, 1970-1980, Т. 4., с. 118). 
Соціально вразливими категоріями населення, в широкому розумінні, є 
представники вразливих/пригнічених категорій населення, а саме: 
індивіди або соціальні групи, що мають більшу, ніж інші, ймовірність 
зазнати негативних впливів соціальних, екологічних факторів або дістати 
хвороби. Синонімом цього поняття є «групи ризику» (Введення у 
соціальну роботу, 2001, с. 18). Ознайомившись з літературою, ми 
знайшли наступне визначення поняття «вразливих категорій населення» 
– це групи осіб, які мають обмежені ресурси для самостійного 
задоволення потреб та реалізації прав, перебуваючи у звичайних умовах, 
та осіб, які за незалежних від них обставин потрапили до особливо 
складних соціальних умов (Соціальна робота з соціально вразливими 
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категоріями (групами), 2019). Отже, виходячи з вищенаведеного, можна 
сказати, що поняття «вразливі категорії населення» характеризує ту 
частина суспільного класу, яка в даний період часу або на постійній 
основі найбільш сприятлива до дії негативних зовнішніх чинників, та 
потребує безпосередньої підтримки і захисту з боку держави та 
недержавних органів, бо з ряду причин не в змозі забезпечити собі гідних 
умов існування  

Законодавство України визначає «вразливі категорії населення» як 
потенційних отримувачів соціальних послуг, що мають найбільший 
ризик потрапляння в складні життєві обставини через вплив зовнішніх 
(соціальних, економічних, природних, політичних, екологічних тощо) та 
внутрішніх (матеріальний стан, фізичні та розумові вади розвитку, вік, 
спосіб життя тощо) чинників (Соціальна робота з вразливими сім’ями та 
дітьми, 2017). 

Незважаючи на те, що в різних державах до цієї категорії віднесено 
різних груп людей, існує певна подібність у всіх країнах. До загальної 
категорії особливо вразливих громадян належать біженці, люди похилого 
віку, представники етнічних і расових меншин, інваліди, особи, що 
вийшли із психіатричних лікарень чи в’язниць, хворі чи з поганим 
здоров’ям, бездомні чи ті, хто живе у скрутних умовах або шукає 
притулку, батьки-одинаки, жінки, що мають на утриманні інших членів 
родини і мають скромний статок, довгострокові безробітні, працюючі 
особи літнього віку, молоді люди і діти. Багато хто з них, зрозуміло, не 
належить до особливо вразливих категорій населення. Їхня вразливість 
частіше стає наслідком недосконалості наявної системи соціального 
забезпечення, цінностей, що переважають у суспільстві, практичних 
заходів, здійснюваних у суспільному житті, і загострюється цими ж 
факторами (Халамендик В. Б., 2006). 

Таким чином, вразливими категоріями населення, водночас 
клієнтами соціальної роботи, є люди (окремі індивіди або групи), які 
переживають соціальні проблеми власного існування і яким надають 
допомогу у розв’язанні цих проблем спеціалізовані соціальні інституції 
(Швалб Ю., 2010).  

Дослідник А. Реут здійснив класифікацію вразливих категорій 
населення: 

1) громадяни, що не здатні до самообслуговування через різні 
обставини (у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю);  

2) громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації, а їх 
середньомісячний сукупний дохід є нижчим від установленого 
прожиткового мінімуму (безробітні, що шукають роботу; біженці; 
постраждалі від стихійних лих тощо);  

3) діти та молодь, що перебувають у складній життєвій ситуації 
(інваліди, сироти, безпритульні, малозабезпечені тощо) (Рассказова О. І., 
2012).  
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Вразливі групи населення – особи/сім’ї, які мають найвищий ризик 
потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих 
зовнішніх та/або внутрішніх чинників (Закон України «Про соціальні 
послуги»). 

Чинниками соціальної вразливості є:  
 перебування у важких природних умовах; 
 захворювання (стан здоров’я); 
 функціональна обмеженість та особливі потреби; 
 вік (похилий, дитячий, молодий); 
 невідповідні соціальним умовам освіта та професія; 
 відсутність належної зайнятості; 
 соціальна виключність; 
 відсутність мережі соціальної підтримки; 
 порушення прав та соціально-правова незахищеність; 
 підвищена споживацька навантаженість − вплив катастрофічних 

подій у житті. 
Соціально вразливі категорії можна розділити на три групи:  
1. Категорії осіб, що мають обмежені ресурси для повноцінної 

життєдіяльності та соціальної конкурентноздатності, проте не 
перебувають в стані соціальної дезадаптації: неповні та багатодітні сім’ї 
безробітні  підлітки й молодь особи похилого віку люди з особливими 
потребами, з неповною працездатністю (III групи інвалідності) біженці, 
переселенці. 

2. Особи, які перебувають в стані дезадаптації внаслідок СЖО, 
проте не втратили можливості відновлення за певних умов здатності до 
самостійної життєдіяльності особи з функціональними обмеженнями 
(II група інвалідності) особи, що перенесли складні захворювання або 
зазнали важких травм особи, опинились в стані соціальної дезадаптації 
внаслідок злочинів (постраждалі від торгівлі людьми, експлуатації, 
насилля тощо) постраждалі від природних, техногенних та соціальних 
катастроф бездомні, безпритульні діти, які залишились без піклування 
дорослих. 

3. Особи, що перебувають в стані соціальної дезадаптації через 
тимчасову або незворотну втрату можливостей для самостійної 
життєдіяльності та потребують сторонньої допомоги у задоволенні 
потреб особи, що зазнають впливу важких захворювань люди з 
функціональними обмеженнями (I група інвалідності) особи похилого 
віку, які потребують постійної сторонньої допомоги (Соціальна робота з 
соціально вразливими категоріями (групами), 2019). 

В Україні, на нашу думку, до соціально вразливих (незахищених) 
верств населення слід віднести такі категорії громадян:  

 інваліди та члени їхніх сімей (малозабезпечені особи, котрі 
проживають з інвалідом I, II групи внаслідок психічного розладу; діти-
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інваліди та їхні батьки; інваліди з дитинства, члени їхніх сімей; особи, 
яким надається психіатрична допомога);  

 учасники війни (інваліди та діти війни), учасники АТО;  
 жертви радянського режиму (жертви нацистських переслідувань 

та члени їхніх сімей; жертви політичних репресій і члени їхніх сімей; 
депортовані особи, котрі повернулися в Україну на постійне проживання, 
члени їхніх сімей);  

 громадяни похилого віку (самотні громадяни пенсійного віку; 
громадяни пенсійного віку, які не мають права на пенсію);  

 особи, що не мають права на пенсію (інваліди з дитинства; 
церковнослужителі та священнослужителі; біженці, іноземці й апатриди, 
котрі постійно проживають на території України; жінки з почесним 
званням «Мати-героїня»);  

 діти та молодь (діти із малозабезпечених сімей; учні шкіл; діти-
сироти);  

 сім’ї з дітьми (малозабезпечені сім’ї; одинокі матері з дітьми; 
сім’ї, які перебувають у тяжких життєвих ситуаціях; 
опікуни/піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки);  

 сільські жителі й мешканці гірських районів (сільські жителі; 
особи, що переселилися у трудонедостатні сільські населені пункти; 
мешканці гірських населених пунктів);  

 особи, уражені ВІЛ/СНІД (хворі на СНІД і члени їхніх сімей; 
ВІЛ інфіковані й члени їхніх сімей);  

 постраждалі унаслідок Чорнобильської катастрофи (ліквідатори 
та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи);  

 тимчасово непрацюючі громадяни (безробітні громадяни та їхні 
утриманці; тимчасово непрацездатні громадяни; вагітні жінки);  

 колишні ув’язнені (звільнені з-під варти особи; люди, звільнені з 
місць позбавлення або обмеження волі);  

 бездомні громадяни (бездомні громадяни, безпритульні діти) 
(Матвієнко І. Л., 2017). 

Відповідно до чинного законодавства, для вразливих категорій 
населення може бути встановлена державна допомога, у тому числі 
грошова, а саме: а) державна допомога малозабезпеченим сім’ям; 
б) державна допомога сім’ям з дітьми; в) державна соціальна допомога 
інвалідам; г) допомога по безробіттю; д) пенсія, аліменти чи інші 
соціальні виплати, допомоги, компенсації по догляду.  

Зважаючи на сучасні загрози і виклики, соціальні 
працівники/фахівці із соціальної роботи в громаді мають приділяти 
особливу увагу питанням:  

 соціальної адаптації та примирення внутрішньо переміщених 
сімей та дітей (за умов сучасної політичної та економічної ситуації в 
Україні з’явилася нова вразлива категорія, якій, на жаль, притаманні такі 
негативні явища, як бідність, розірваність соціальних зв’язків, 
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відсутність житла, роботи, психологічні травми; нині близько 27 000 осіб 
– це діти в сім’ях внутрішньо переміщених);  

 сприяння соціалізації та реінтеграції вихованців і випускників 
інтернатних закладів у спільноту (щороку близько 4,5 тисяч вихованців 
інтернатних закладів досягають повноліття та розпочинають самостійне 
життя. На шляху до самостійності вони стикаються з низкою проблем, 
зумовлених як наслідками недосконалої системи інтернатного виховання 
(зокрема, сформованою споживацькою позицією та складністю адаптування 
до нових умов), так і відсутністю житла, соціальних послуг, підтримки);  

 соціальної допомоги особам, які пережили травму чи втрату, 
зокрема внаслідок стихійного лиха або війни (нині у державі 
загострюється збройний конфлікт, що призводить до збільшення 
кількості осіб, які зазнають травм чи втрат. Внаслідок травматичного 
досвіду людина переживає стани, які спричиняють нестабільність і 
неконтрольованість життєвих ситуацій, тощо. Особливої підтримки 
потребують учасники АТО, їх родини, а також сім’ї, рідні яких зазнали 
поранення, стали інвалідами);  

 соціальної роботи із сім’ями, в яких є особи, залежні від 
психоактивних речовин (така робота є однією з найскладніших. На жаль, 
для сучасного суспільства характерні посилені алкоголізація та 
наркотизація молоді жіночої статі, мода на вживання ПАР у підлітковій 
субкультурі, розширення спектру вживаних психоактивних речовин);  

 соціальної підтримки осіб, які живуть з ВІЛ/СНІД (за даними 
ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами 
МОЗ України», 2015 року в Україні зафіксовано понад 264 тисяч 
випадків ВІЛ-інфекції, зокрема зареєстровано більше ніж 75 тисяч 
хворих на СНІД, із них: 3036 – це діти, у яких підтверджено діагноз ВІЛ-
інфекція. У зв’язку з цим важливо підвищувати рівень обізнаності 
спеціалістів, батьків про ВІЛ-інфекцію загалом, особливості її перебігу, 
механізм дії антиретровірусної терапії (далі АРТ) та наслідки відмови 
хворих від лікування; активніше впроваджувати на рівні громади досвід, 
напрацьований в межах проектів Глобального фонду);  

 запобігання насильству та жорстокому поводженню з дітьми 
(особливість української ситуації полягає в тому, що донедавна проблема 
насильства щодо дітей була прихованою. Діти можуть стати жертвами 
насильства вдома, у школі, на вулиці. Нині визнано, що будь-який вид 
жорстокого поводження/насильства шкодить здоров’ю дитини чи 
становить небезпеку для її розвитку та життя. Водночас саме сімейне 
насильство є найбільш значущим негативним фактором, оскільки 
впливає на зростання соціального сирітства, бездоглядності, 
безпритульності та злочинності серед неповнолітніх);  

 соціальної роботи із сім’ями, в яких є особи з інвалідністю 
(фізичними та психічними розладами) (типовими для таких сімей є 
фінансові та матеріальні труднощі, а також проблеми, пов’язані з: 
постійним психічним та нервовим перевантаженням, нерозумінням з 
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боку соціального оточення, відчуттям покинутості, самотності; 
лікуванням, здійсненням медичної і педагогічної корекції та компенсації 
порушень; отриманням технічних засобів і спеціального приладдя, 
задоволенням потреб у періодичному контролі стану здоров’я, 
кваліфікованих консультаціях, оздоровленні, реабілітації, освіті. Нині 
актуалізується надання необхідної своєчасної підтримки таким сім’ям, 
забезпечення доступності усіх послуг на рівні громади);  

 запобігання відмовам від дітей раннього віку та влаштуванню в 
інтернатні заклади (надзвичайно важливим для формування здорової, 
цілісної особистості є присутність поряд із дитиною, ще з раннього її віку, 
дорослого, до якого формується стійка прив’язаність. Відсутність такого 
постійного і близького емоційно-чуттєвого контакту негативно впливає на 
те, як у дитини надалі складатимуться стосунки з найближчим оточенням, 
чи буде вона довіряти іншим, справлятися з труднощами. Доведено, що 
діти, позбавлені батьківського піклування, відстають у розвитку від 
однолітків, які мають сім’ю, вже до кінця першого року життя);  

 соціальної підтримки сімей з особами, які перебувають у 
конфлікті із законом (в Україні більше 6000 засуджених за скоєння 
злочинів. Соціальна підтримка таких осіб полягає у зміні їх життєвих 
цінностей, формуванні вмінь просоціальної поведінки, адаптації до умов 
соціуму, створенні сприятливого підтримувального середовища тощо) 
(Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми, 2017). 

Таким чином, розкривши поняття вразливі категорії населення та 
зробивши класифікацію вразливих категорій населення як об’єкта 
соціальної роботи в громаді важливим завданням стає відпрацювання 
нової моделі соціальної роботи із вразливими категоріями населення. 
Така модель покликана:  

 найбільше відповідати потребам вразливих категорій населення і 
враховувати можливості суспільства;  

 максимально та ефективно інтегрувати потенціал і зусилля 
спеціалістів громади (соціальних працівників, учителів, вихователів, 
психологів, соціальних педагогів, медиків, працівників служб у справах 
дітей, органів МВС) для підтримки вразливих категорій населення;  

 бути спрямованою на профілактику сімейного неблагополуччя, 
партнерство із сім’ями та дитиною, сприяти підвищенню 
відповідальності батьків та спеціалістів за становище дітей;  

 відповідно до міжнародних стандартів, передбачати реальні 
механізми забезпечення прав дитини, вразливих громадян у разі 
порушення таких прав.  

 Новий формат соціальної роботи із вразливими категоріями 
населення має бути спрямований на забезпечення їх потреб, 
профілактику сімейного неблагополуччя, а не на боротьбу з наслідками 
поширення тих чи інших негативних чинників (Соціальна робота з 
вразливими сім’ями та дітьми, 2017). 
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Караман О. Л., Юрків Я. І. Вразливі категорії населення  

як об’єкт соціальної роботи в громаді 
У статті розкривається поняття вразливі категорії населення; 

перераховані чинники соціальної вразливості; наведені категорій 
громадян, які відносяться до вразливих категорій населення: інваліди та 
члени їхніх сімей; учасники війни (інваліди та діти війни), учасники 
АТО; жертви радянського режиму (жертви нацистських переслідувань та 
члени їхніх сімей; жертви політичних репресій і члени їхніх сімей; 
депортовані особи, котрі повернулися в Україну на постійне проживання, 
члени їхніх сімей); громадяни похилого віку (самотні громадяни 
пенсійного віку; громадяни пенсійного віку, які не мають права на 
пенсію); особи, що не мають права на пенсію (інваліди з дитинства; 
церковнослужителі та священнослужителі; біженці, іноземці й апатриди, 
котрі постійно проживають на території України; жінки з почесним 
званням «Мати-героїня»); діти та молодь (діти із малозабезпечених 
сімей; учні шкіл; діти-сироти); сім’ї з дітьми (малозабезпечені сім’ї; 
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одинокі матері з дітьми; сім’ї, які перебувають у тяжких життєвих 
ситуаціях; опікуни/піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки); 
сільські жителі й мешканці гірських районів (сільські жителі; особи, що 
переселилися у трудонедостатні сільські населені пункти; мешканці 
гірських населених пунктів); особи, уражені ВІЛ/СНІД (хворі на СНІД і 
члени їхніх сімей; ВІЛ інфіковані й члени їхніх сімей); постраждалі 
унаслідок Чорнобильської катастрофи (ліквідатори та постраждалі 
внаслідок Чорнобильської катастрофи); тимчасово непрацюючі 
громадяни (безробітні громадяни та їхні утриманці; тимчасово 
непрацездатні громадяни; вагітні жінки); колишні ув’язнені (звільнені з-
під варти особи; люди, звільнені з місць позбавлення або обмеження 
волі); бездомні громадяни (бездомні громадяни, безпритульні діти). 

Ключові слова: вразливі категорії населення, об’єднана 
територіальна громада, соціальна робота. 

 
Караман Е. Л., Юркив Я. И. Уязвимые категории населения 

как объект социальной работы в сообществе 
В статье раскрывается понятие уязвимые категории населения; 

перечислены факторы социальной уязвимости; приведены категорий 
граждан, которые относятся к уязвимым категориям населения: 
инвалиды и члены их семей; участники войны (инвалиды и дети войны), 
участники АТО; жертвы советского режима (жертвы нацистских 
преследований и члены их семей; жертвы политических репрессий и 
члены их семей; депортированные лица, которые вернулись в Украину на 
постоянное проживание, члены их семей); граждане пожилого возраста 
(одинокие граждане пенсионного возраста; граждане пенсионного 
возраста, не имеющие права на пенсию); лица, не имеющие права на 
пенсию (инвалиды с детства; церковнослужители и священнослужители; 
беженцы, иностранцы и апатриды, постоянно проживающие на 
территории Украины, женщины с почетным званием «Мать-героиня»); 
дети и молодежь (дети из малообеспеченных семей, учащиеся школ, 
дети-сироты); семьи с детьми (малообеспеченные семьи; одинокие 
матери с детьми; семьи, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях; 
опекуны / попечители, усыновители, приемные родители) сельские 
жители и жители горных районов (сельские жители, жители горных 
населенных пунктов); лица, пораженные ВИЧ/СПИД (больные СПИДом 
и члены их семей; ВИЧ инфицированные и члены их семей); 
пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (ликвидаторы и 
пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы); временно 
неработающие граждане (безработные граждане и их иждивенцы; 
временно нетрудоспособные граждане; беременные женщины); бывшие 
заключенные (освобождены из-под стражи лица, люди, освобожденные 
из мест лишения или ограничения свободы); бездомные граждане 
(бездомные граждане, беспризорные дети).  
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Karaman O., Yurkiv Ya. Vulnerable Population Categories as a 

Social Work Object in the Community 
The article describes the concept of vulnerable categories of the 

population; the listed factors of social vulnerability; lists the categories of 
citizens who belong to vulnerable categories of the population: persons with 
disabilities and their families; participants in the war (invalids and children of 
war), participants in the ATO; victims of the Soviet regime (victims of Nazi 
persecution and their family members; victims of political repression and their 
families; deportees who returned to Ukraine for permanent residence, their 
families); senior citizens (single retirement citizens; pensioners who are not 
eligible for retirement); persons who are not entitled to a pension (children 
with disabilities; clergy and clergy; refugees, foreigners and stateless persons 
residing on the territory of Ukraine; women with honorary title "Mother-
heroine"); children and young people (children from low-income families; 
schoolchildren; orphans); families with children (low income families; single 
mothers with children; families in difficult situations; guardians / carers, 
adoptive parents, foster parents); villagers and mountain dwellers (villagers; 
displaced persons in disadvantaged rural settlements; inhabitants of mountain 
settlements); persons affected by HIV / AIDS (AIDS patients and their 
families; HIV infected and their families); victims of the Chornobyl disaster 
(liquidators and victims of the Chornobyl disaster); temporarily unemployed 
citizens (unemployed citizens and their dependents; temporarily disabled 
citizens; pregnant women); former prisoners (persons released from custody; 
people released from places of detention or restraint of liberty); homeless 
citizens (homeless citizens, homeless children).  

Key words: vulnerable, united territorial community, social work. 
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ПОГЛЯД МОЛОДІ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ 2014–2019 рр. 
 

Гібридна війна, що шостий рік триває в Україні, як особливий 
спосіб здійснення агресії згадується в історичних джерелах різних 
періодів. Але сьогодні в епоху інформаційних технологій способи та 
методи її ведення набули зовсім інших масштабів, форм та розмірів. 
Використання новітніх технологій дозволило якісно змінити тактику 
ведення війни, а нові можливості дозволяють ворогу діяти миттєво. 
Особливо небезпечною зброєю виявилася інформаційна зброя, яка 
блискавично поширюється й без пострілу вбиває. Вбиває віру, 
свідомість, адекватність сприйняття; руйнує родини, відвертає людей 
один від одного. Необхідно визнати, що в інформаційній війні ми поки 
що програємо. Російська пропаганда як вірус, що передається через ЗМІ і 
вражає свідомість, від якого відсутня вакцина, а імунітет дає збій 
програми. Тому так важливо докласти зусиль, щоб допомогти людям, які 
зазнали і продовжують зазнавати інформаційного впливу вистояти й 
перемогти. Найуразливішою ланкою суспільства є молодь. П’ять років 
для молодої людини – це третина життя. Це важке випробування для 
незагартованої свідомості. Свідомості, на яку постійно здійснюється 
вплив і тиск.  

Порятунком для молоді з тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, частини Луганської та Донецької областей 
стали освітні центри «Донбас – Україна», що були створені в 
переміщених закладах вищої освіти у 2016 році. Основне завдання 
Центрів – супровід та допомога в отриманні української освіти 
абітурієнтами, місцем проживання яких є територія проведення Операції 
Об’єднаних Сил. 

Ініціатором створення освітніх центрів «Донбас–Україна» був 
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» та голова вченої ради університету, народний депутат 
Верховної Ради України 8-го (2014 – 2019 рр.) скликання В. Курило, який 
разом з іншими депутатами розробив та сприяв прийняттю низки законів, 
що забезпечують рівний доступ до освіти молоді з тимчасово окупованих 
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територій, а також сталий розвиток тимчасово переміщених вищих та 
професійно-технічних закладів (Курило, 2017). Серед них: 

 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія 
проведення антитерористичної операції (№ 1114-VIII, 2016); 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були 
переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження (№1731-VIII, 2016). 

Так, завдяки діяльності освітніх центрів «Донбас – Україна» до 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» протягом 2016–2019 років уже 
вступило та здобувають українську освіту 783 осіб з тимчасово 
окупованої території (2016 –149 осіб, 2017 році – 224 особи, 2018 році – 
219 осіб, у 2019 році – 191 особа). І це, на наш погляд, є потужним 
засобом протидії інформаційній агресії, а також значним кроком до 
реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій в український 
освітній та правовий простір. 

Крім законотворчої діяльності, науковці Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка досліджують 
проблему соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході 
України, психолого-педагогічні особливості дітей і молоді, що стали 
жертвами гібридної війни на сході України, стан освіти і виховання на 
тимчасово окупованій території (В. Курило, С. Савченко, О. Караман 
(Курило & Савченко & Караман, 2018), Є. Хриков, Я. Юрків та ін.). 

Дуже ґрунтовними є наукові розвідки інших українських учених, 
присвячені розкриттю психологічних механізмів маніпулювання 
масовою та індивідуальною свідомістю населення в умовах гібридної 
війни на сході України (О. Гойман, В. Гурковський, А. Дубина, 
Р. Колеснікова, І. Кононов, Н. Марута, М. Маркова та ін.). 

Проте, на сьогодні немає досліджень щодо виявлення ставлення до 
подій, що відбуваються на сході України вже протягом п’яти років, у 
жителів тимчасово окупованих територій. 

Тому метою статті стало узагальнення результатів діагностичного 
дослідження поглядів молоді з тимчасово окупованої території щодо 
подій в Україні, пов’язаних з інформаційною та військовою агресією РФ. 

З метою вивчення поглядів молоді з тимчасово окупованих 
територій нами було проведено анонімне анкетування абітурієнтів, які у 
2019 році вступали до ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» через освітній центр «Донбас – Україна». 

Тому основними методами дослідження стали: діагностико-
експериментальні – опитування (анкетування) з метою вивчення поглядів 
молоді з тимчасово окупованої території на події в Україні 2014 – 
2019 рр. та теоретичні – аналіз, синтез для узагальнення результатів 
діагностичного дослідження та їх інтерпретації. 
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В опитуванні взяли участь 240 абітурієнтів від 16 до 39 років. Серед 
яких 130 жіночої статі та 110 чоловічої відповідно. 

Результати анкетування показали, що про можливість пільгового 
вступу до закладу освіти 68% опитаних дізналось з Інтернету. Це, 
передусім, соціальні мережі, у яких активно обговорювалися питання 
навчання на підконтрольній Україні території; статті на сайтах новин, у 
яких повідомлялось про можливість та додаткові пільги для мешканців 
окупованих територій; група «Донбас – Україна» у Fecebook тощо. 22% 
повідомили, що дізнались про цю програму від друзів або знайомих, які 
вже навчаються або цікавляться такою інформацією. 6% вступників про 
пільгові умови вступу дізналися за допомогою різного роду реклами 
(банери, листівки, реклама в ЗМІ тощо). І 2% становлять поодинокі 
відповіді типу: «За порадою», «Почув інформацію в школі» і т. ін. 

Більшість учасників самостійно визначилася з місцем навчання. 
Так, при виборі навчального закладу 40% абітурієнтів повідомили, що 
самостійно обрали ЗВО, 25% вступників з вибором допомагали знайомі, 
13% для вибору скористалися Інтернетом, 12% зробили свій вибір за 
порадою батьків, 10% опитаних обрати місце навчання допомогли 
родичі, що проживають на підконтрольній Україні території. 

На підставі отриманих відповідей дітей з окупованих територій ми 
умовно поділили на кілька груп. Першу групу складають діти, які 
починали навчатися в мирному Луганську і приїхали на підконтрольну 
Україні територію для того, щоб завершити навчання (хоча необхідно 
визнати, що певна частина дітей завершувала своє навчання в 
окупованому Луганську). Але ці діти вже завершили навчання. До другої 
групи можна віднести дітей, які свідомо або за переконанням своїх 
батьків вступали в українські навчальні заклади. І третю групу 
становлять діти, яким знадобився час для того, щоб оцінити 
привабливість українського диплому. 

Учасники анкетування перевагу українському диплому державного 
зразка віддали через його визнання у всьому світі (76%). Можливість 
працевлаштування як в Україні, так і за кордоном, перспективу 
продовжити навчання в інших країнах світу оцінили 38%. Те, що 
український диплом – це якісна освіта та можливості для подальшого 
розвитку зазначили 32%. У 25% анкет це питання було залишене без 
відповіді. 5% становили дещо пафосні відповіді типу: «Люблю Україну», 
«Патріот» тощо. 

Розуміючи труднощі, з якими доводиться стикатися мешканцям 
окупованих територій та переселенцям, ми запропонували абітурієнтам 
обрати місце для проживання, у якому вони б почувалися комфортно. 
58% опитаних змінили б своє місце проживання на різні українські міста: 
Київ, Львів тощо. 8% хотіли б жити у Європі, 3% у Канаді, 3% в Японії. 
У Луганську хотіли б залишитися лише 5% респондентів. І 22% 
залишили це питання без відповіді.  
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Необхідно зазначити, що при аналізі анкет досить високий відсоток 
питань реципієнти залишали без відповіді. Це означає, що люди 
почуваються незахищеними, тому не можуть, навіть, в анонімних 
анкетах вільно висловлювати свою думку, виражати громадську позицію. 
Причин тому кілька: від страху за свої переконання до відсутності 
власної позиції. Страх за своє життя, страх нав’язаний громадською 
думкою, оточенням, російськими ЗМІ привчили людей до покори. Тому 
люди звикли мовчати, а про себе думають: «А мені ще додому 
повертатися»; «А чи не засудять мене в рідному місті?»; «А чи не 
дізнаються у відповідних органах, що я десь щось комусь сказав…». 
Відсутність власної чітко сформованої позиції відбувається через 
внутрішні протиріччя, бо з одного боку, російська пропагандистка 
машина вбиває в голови людей ненависть до всього українського, не 
допускає ніякого інакомислення, з іншого – альтернативні джерела 
інформації (українські ЗМІ, Інтернет) висвітлюють події кардинально 
протилежно. Подвійність у висвітлення однієї й тієї ж інформації 
перешкоджає формуванню власної думки, а інстинкт самозбереження 
блокує формування чіткої громадянської позиції. 

На формування особистості, крім оточення та родини, суттєвий 
вплив справляють засоби масової інформації. Тому ми поцікавилися, які 
ж ЗМІ популярні сьогодні серед молоді. 76% опитаних повідомили, що 
віддають перевагу Інтернетним ЗМІ. Така позиція є цілком зрозумілою 
через доступність та швидкість отримання інформації. 13% з метою 
отримання інформації дивляться телевізор, 3% довіряють друкованим 
видання і 8% залишили це питання без відповіді. 

Хоча цілком зрозуміло, що всі опитані дивляться телевізор, 
користуються Інтернетом і можуть читати друковані видання. Отримані 
відповіді переконують у тому, що молодь віддає перевагу сучасним 
засобам отримання інформації – Інтернету. Інтернет сьогодні вміщує в 
себе все: дубльовані друковані видання, телебачення, соціальні мережі, 
аналітику, новинні ресурси, розваги тощо. А от контент кожен сам 
обирає собі особисто. Тому ми поцікавилися, чи мають наші абітурієнти 
доступ до українських ЗМІ (хоча сьогодні за наявності бажання та 
Інтернету це не є проблемою). Хоча, разом з тим, ми розуміємо, що 
відсутність трансляції українського TV на окуповані території 
залишається великою проблемою для населення. Дивитись українські 
канали можуть лише власники супутникового телебачення. 

67% респондентів повідомили, що мають доступ до українських 
ЗМІ, 22% відповіли, що не мають такого доступу, а 11% залишили це 
питання без відповіді. 

Щоб з’ясувати телевізійні вподобання, ми поцікавилися, які ж 
канали та програми дивиться молодь на окупованій території. 31% 
опитаних повідомили, що взагалі не дивляться телевізор, ще 31% 
залишили це питання без відповіді. Такий великий відсоток можна 
пояснити або небажанням говорити правду, або свідченням того, що 
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люди перестали дивитись телевізор. Серед українських каналів 25% 
опитаних дивляться 1+1, 5% СТБ, 3% Інтер. 

Зневіру у достовірність висвітлення інформації ми побачили з 
відповідей на питання «Яким новинним ресурсам Ви довіряєте?» Так, 
33% не довіряють ніяким новинним ресурсам, ще 36% опитаних 
залишили це питання без відповіді, тобто уникнули відповіді. Отже 69% 
респондентів не довіряють новинним ресурсам і можливості отримати за 
допомогою них достовірну інформацію.  

19% довіряють інформації з Інтернету, хоча ми не можемо 
визначити якій саме, 4% повідомили, що довіряють каналу 1+1, 1% 
дивиться новини на СТБ, 1% зазначили, що телевізійним, але невідомо 
яким саме, ще 2% офіційним, хоча знову таки джерело встановити не 
вдалося і 4% перевіреним (ким і чим невідомо). 

Як бачимо, ситуація з довірою до ЗМІ досить неоднозначна. Люди 
не довіряють тому, що чують та бачать, а ще бояться про це говорити. 

При цьому 44% повідомили, що більш достовірною вважають 
інформацію українських ЗМІ, 28% довіряють інформації, отриманій від 
своїх близьких, 20% залишили це питання без відповіді, 5% довіряють 
російським джерелам, а 3% місцевим ЗМІ. 

Дуже цікаві і певною мірою результативні відповіді, які дозволяють 
опосередковано пролити світло на ситуацію. 44% довіри до українських 
ЗМІ. Начебто непоганий і найвищий показник у цьому питанні, якби не 
але. З деяких анкет ми бачимо не реальну ситуацію, а захисну реакцію. 
Люди відповідають так, як би ми це хотіли чути, а не так, як вони це 
насправді відчувають. І тут ми не хочемо нікого образити чи звинуватити 
в брехні. Але, якщо порівняти відповіді на деякі питання в окремих 
анкетах, то можна побачити невідповідність, або, навіть, протилежність у 
відповідях. Наприклад, люди, які зазначили, що не мають доступу до 
українських ЗМІ, довіряють інформації саме українських видань. Або 
люди, які вказали, що хотіли б жити в Україні, довіряють російським 
ЗМІ. 

На нашу думку, дуже великий відсоток людей (20%) уникнули 
відповіді. Це або небажання вільно висловити свою думку, або страх 
бути неправильно зрозумілим. 

Проте, 5% відкрито висловилися за довіру російським ЗМІ, а ще 3% 
– місцевим. Ми поважаємо їх точку зору, але це означає, що 8% опитаних 
українців, які проживають на тимчасово окупованій території, 
погоджуються з позицією окупантів. Це тривожний показник для 
України. 

60% опитаних повідомили, що цікавляться життям суспільства на 
підконтрольній Україні території, 26% повідомили, що не стежать і не 
цікавляться, 14% залишили це питання без відповіді.  

Інтерес до суспільного, політичного, економічного, культурного 
життя країни свідчить не тільки про задоволення людської цікавості, а й 
про ототожнення себе з цим життям, або навпаки протиставляння свого 
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життя іншому. Російська пропаганда багато в чому налаштована на 
протиставляння, щоб на контрасті показати як у них все добре, а у нас 
все погано. Тому позитивні відповіді на це питання варто оцінювати в 
контексті інших відповідей. Якщо, наприклад, людина зазначає, що 
довіряє російським ЗМІ і в той же час повідомляє, що цікавиться 
суспільним життям України, то це можна віднести до задоволення 
допитливості. Такі відповіді складають 3% від загальної кількості. Якщо 
ж людина позитивно відповіла на питання про довіру до українських 
ЗМІ, цікавиться суспільним життям країни і часто стикається з 
недостовірним висвітленням інформації про Україну, то в такому разі ця 
людина ототожнює себе з Україною, відчуває себе її часточкою. Таких 
відповідей з позитивним посилом до України нараховується 39%. 

51% опитаних повідомили, що часто зіштовхуються з неправдивою 
інформацією про Україну, 26% рідко, 3% ніколи і 20% залишили це 
питання без відповіді. При цьому 100% тих, хто довіряє місцевим ЗМІ, 
повідомили, що часто стикається з неправдою, ті, хто довіряють 
російським ЗМІ – рідко. 33% з 44% тих, хто вважає достовірною 
інформацію від українських ЗМІ вказали, що часто стикаються з 
неправдивою інформацією про Україну. 

28% учасників проекту після закінчення закладу вищої освіти 
планують повернутися на непідконтрольну територію, 30% не планують 
цього робити. Вочевидь, навчання розцінюється ними як можливість 
залишити окуповану територію. Підтвердженням цього є питання про 
привабливість українського диплому, де вони зазначили про додаткові 
можливості та перспективи. 25% ще вагаються, тому зазначили, що ще 
остаточно не визначилися. 17% респондентів не відповіли на це питання. 

Вину за початок війни на Донбасі 22% опитаних покладають на 
Росію, 8% звинувачують місцеві еліти, ще 2% вказують на зговір 
місцевих еліт з Росією. Україну, як винуватся початку конфлікту, не 
назвав ніхто. Хоча 49% сказали, що це спільна провина, у якій винуваті 
всі в однаковій мірі. 19% залишили це питання без відповіді. Це саме той 
випадок, коли 81% респондентів вільно висловили свою думку. Хоча, 
при цьому достатньо велика частина учасників утрималася від відповіді. 
Якщо подивитися на їхній вік, то можна зазначити, що на незручні 
питання переважно не відповідали респонденти «старшого» віку 25+, 
хоча були серед них і 17-ти – 20-ти річні респонденти. 

На питання про надання особливого статусу Луганській області 8% 
висловилися позитивно, 36% негативно, 42% зазначили, що ще не 
визначилися і 14% залишили питання без відповіді. Позиція з 
позитивним та негативним ставлення є зрозумілою. Але 42% молодих 
людей вагаються. У них ще немає стійкої особистої позиції та чіткого 
уявлення про можливі наслідки.  

На нашу думку, вибір відповідей був вичерпним і людина з будь-
якою точкою зору могла обрати для себе позицію. Але все таки 14% 
промовчали. У цьому питанні небажання висловитися можна розцінити 
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як страх відкрито висловити свою точку зору, яка може не збігатися з 
точкою зору організаторів опитування. 

Цікавими виявилися відповіді про курс України до ЄС та НАТО. За 
даними опитування, що проводилося соціальною групою «Рейтинг» у 
травні 2019 року, серед жителів сходу України на підконтрольній 
території 57% мешканців висловилися за курс до ЄС і 53% підтримали 
вступ України в НАТО. 

У нашому опитуванні 31% учасників підтримують курс України в 
ЄС та НАТО. Проти висловилися 5% респондентів. Вагаються та ще не 
визначилися 42% і 8% не відповіли на це питання. 

Вирішити конфлікт на Донбасі 58% опитаних пропонують 
дипломатичним шляхом, 8% висловилися за замороження конфлікту, 3% 
схиляються до військового розв’язання і 28% утрималися від відповіді на 
це питання. 

У вирішенні конфлікту зацікавлена як Україна, так і мешканці 
тимчасово окупованої території. Людей лякає невизначеність та можливе 
загострення ситуації. Замороження конфлікту не може призвести до його 
врегулювання. Хоча ситуація невизначеності влаштовує керівництва 
квазі-республік, які непогано влаштувалися та окремих пенсіонерів, які 
отримують кілька пенсій. Тому, до якої групи віднести 8% відповідей, 
незрозуміло. Хоча для багатьох людей, які пережили обстріли та 
руйнування, прийнятна будь-яка позиція, аби тільки не стріляли. Хоча 
військове вирішення конфлікту, як бачимо, також має підтримку серед 
населення. 

Проведене дослідження дозволило подивитися на стан проблеми 
окупованих територій очами молодих людей. І хоча ми добре розуміємо, 
що не всі відповіді були щирими та відвертими, отримані результати 
дозволили побачити загальні тенденції та настрої. А те, що люди з 
тимчасово окупованих територій приїжджають на навчання, свідчить про 
необхідність продовження роботи таких проектів, як освітній центр 
«Донбас – Україна». 

Наступні наші розвідки будуть присвячені дослідженню думки 
молоді щодо подій на сході України 2014-2019 рр. у зоні проведення 
ООС, що проживає на підконтрольній Україні території. 

 
Список використаної літератури 

1. Курило В. С. Діяльність університету щодо забезпечення права 
на здобуття освіти особами, місцем проживання яких є територія 
проведення АТО. Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному 
вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції: зб. наук. праць / за ред. 
В. С. Курила, С. В. Савченка, О. Л. Караман. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ 
імені Тараса Шевченка», 2017. С. 136–147. 2. Курило В. С., 
Савченко С. В., Караман О. Л. Соціалізація особистості в умовах 
гібридної війни на сході України: монографія / за ред. В. С. Курила. К.: 
Талком, 2018. 240 с. 3. Про внесення змін до деяких законів України 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

23

щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, 
переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження: Закон України №1731-VIII від 03.11.2016 р. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1731-19 (дата звернення 29.09.2019). 
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія 
проведення антитерористичної операції: Закон України № 1114-VIII від 
19.04.2016 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1114-19 (дата 
звернення 25.09.2019). 
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на події в Україні 2014–2019 рр. 
У статті наведено результати діагностичного дослідження щодо 

поглядів молоді з тимчасово окупованих територій на події в Україні 
2014–2019 рр. 
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Зокрема, наводяться дані, що відбивають ставлення молодих людей 
до кола суперечливих питань в умовах гібридної війни на сході України: 
України як держави, української освіти, можливості отримати 
український диплом, жити в Україні, доступу і довіри українським ЗМІ, 
шляхів завершення конфлікту на сході України, надання автономного 
статусу Луганській та Донецькій областям та ін. 

Зроблено висновок про те, що незважаючи на ураження свідомості 
внаслідок інформаційної війни та агресивної пропаганди, частина молоді 
з тимчасово окупованих територій намагається знайти відповіді й 
розібратися в складній ситуації, що склалася на сході України. А тому 
обирають українську освіту як підґрунтя для свободи вибору 
майбутнього, особистісного й професійного розвитку у відкритому 
європейському просторі. 

Ключові слова: молодь, тимчасово окупована територія, українська 
освіта. 

 
Курило Н. А. Взгляд молодежи с временно оккупированных 

территорий на события в Украине 2014-2019 гг. 
В статье приведены результаты диагностического исследования 

взглядов молодежи с временно оккупированных территорий на события 
в Украине 2014–2019 гг. 

В частности, приводятся данные, отражающие отношение молодых 
людей к кругу спорных вопросов в условиях гибридной войны на 
востоке Украины: Украины как государства, украинского образования, 
возможности получить украинский диплом, жить в Украине, доступа и 
доверия украинским СМИ, путей завершения конфликта на востоке 
Украины, предоставления автономного статуса Луганской и Донецкой 
областям и др. 

Сделан вывод о том, что несмотря на поражение сознания 
вследствие информационной войны и агрессивной пропаганды, часть 
молодежи с временно оккупированных территорий пытается найти 
ответы и разобраться в сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому 
выбирают украинское образование как основу для свободы выбора 
будущего, личностного и профессионального развития в открытом 
европейском пространстве. 

Ключевые слова: молодежь, временно оккупированная территория, 
украинское образование. 

 
Kurylo N. The View of Young People From the Temporarily 

Occupied Territories on the Events in Ukraine for 2014–2019 Years 
The article presents the results of a diagnostic study on the views of 

young people from the temporarily occupied territories on the events in 
Ukraine for 2014–2019 years. 

In particular, the data reflecting the attitude of young people to the range 
of controversial issues in the context of hybrid warfare in East of Ukraine: 
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Ukraine as a state, Ukrainian education, opportunities to obtain a Ukrainian 
diploma, live in Ukraine, access to and confidence in the Ukrainian media, 
ways to end the conflict in East of Ukraine, granting autonomous status to 
Luhansk and Donetsk regions, etc. 

It is concluded that, despite the defeat of consciousness as a result of the 
information warfare and aggressive agitation, some of the young people from 
the temporarily occupied territories are trying to find answers and to 
understand the difficult situation in the East of Ukraine. Therefore, they 
choose Ukrainian education as a basis for the freedom to choose their future, 
personal and professional development in an open European space. 

Key words: young people, temporarily occupied territory, Ukrainian 
education. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТУ 
 

Глобалізація (від англ. global – загальний, всесвітній, від лат. 
globus – куля) – економічні, торговельні, фінансові, технологічні, 
політичні, соціальні, трудові, інформаційні та інші процеси, що мають 
глобальний, планетарний масштаб. Її сутність проявляється через 
економічну, політичну, культурну взаємодію країн та народів, утворення 
міжнародних організацій та структур. 

В умовах глобалізації світ вступає в нову реальність, яка вимагає 
від нього жити за принципами «глобального он-лайну», тобто 
розвиватись в унісон з іншими державами, творити глобальну державну 
політику відповідно до технології, апробованої вже державами-лідерами 
геополітичного розвитку. В результаті такого тотального впливу 
глобалізації змінюється специфіка розвитку світу, трансформаційно-
модернізаційних змін зазнають традиційні форми соціальної організації, 
на зміну яким приходить глобальне суспільство, глобальне інформаційне 
суспільство, глобальне масове суспільство, мережеве суспільство 
(суспільство мережевих структур) та суспільство глобального ризику 
(Р. Войтович, 2013). 

На думку А. Лекаца, Е. Арутюнова та В. Свериденка, під процесом 
глобалізації слід розуміти створення єдиної зони для вільного обміну в 
різних сферах людської діяльності. В результаті ефективної глобалізації 
світова спільнота здатна перейти на якісно новий рівень свого розвитку, 
а осмислення цього процесу дозволить людині краще орієнтуватися в 
світовому життєвому просторі (А. Лекаца & Е. Арутюнов & 
В. Свериденко, 2014). 

Можна виокремити декілька підходів до дослідження глобалізації: 
 економічний аспект – транснаціональні корпорації та банки, 

транскордонний рух фінансів і робочої сили, єдине ринкове 
господарство; 

 політичний аспект – зростання впливу міжнародних урядових, 
неурядових і транснаціональних організацій; 
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 комунікативний аспект – Інтернет, зростання мобільності 
населення (туризм, міграції), міждержавна інтеграція; 

 соціальний аспект – завдяки медіа та Інтернету формується 
глобальна громадська думка (П. Вербицька & О. Волошенюк & 
Г. Горленко, 2018, с.7). 

Мета нашої статті – проаналізувати вплив глобалізації на 
соціалізацію особистості. Тобто нас цікавить соціально-педагогічний 
аспект глобалізаційних процесів. 

Глобалізація як системний процес торкається всіх сторін і сфер 
життєдіяльності сучасної людини, безпосередньо впливаючи на 
формування особистості. Процес за своєю суттю неоднозначний і 
суперечливий, з одного боку, розширює можливості міжособистісної 
комунікації за рахунок інформаційних технологій, з іншого, породжує 
явище відчуженості, що виявляється у вигляді охолодження і розриву 
відносин особистості з найближчим оточенням, випаданням з соціальних 
зв’язків. 

Спробуємо детально проаналізувати позитивний та негативний 
вплив глобалізації на соціалізацію особистості. Почнемо з розгляду 
аргументів про користь глобалізаційних процесів для розвитку 
соціальності сучасної людини. 

Особливістю формування особистості в умовах глобальних змін є 
становлення нових ціннісно-смислових орієнтирів, які можна визначити 
як «глобально-постіндустріальні». Це пов’язано з розширенням 
особистісного простору за рахунок активного використання інноваційних 
технологій і сучасних засобів комунікації. Як наслідок виникають нові 
форми міжособистісних відносин, завдяки яким зв’язок між народами, 
країнами і людьми стає більш тісним та інтенсивним. Правлячим 
режимам стає все складніше ізолювати своїх громадян від решти світу. 
Люди отримують свободу вибору каналу інформації – чи буде він 
визнаний і підтримуваний владою, чи незалежний від її контролю. Тобто 
розвиток нових інформаційних технологій, глобальних каналів 
комунікації розширює кордони зовнішньої свободи особистості. 

Внаслідок цього з’явилися зміни у сприйнятті людиною життя, 
істотне збагачення її потенційних можливостей, розширення 
соціокультурних уявлень. Плани, устремління, мрії дітей, підлітків, 
юнаків і дівчат у модернізованих суспільствах можуть формуватися, 
орієнтуючись не тільки на норми, цінності, стилі життя, характерні для 
їхнього безпосереднього оточення, але й на ті зразки, які ваблять до себе, 
навіть залишаючись недоступними. 

Під впливом глобалізаційних впливів змінюються цінності. Що 
таке цінності? Це узагальнені уявлення про найбільш бажані типи благ і 
способи їх отримання, в яких концентрується попередній досвід індивіда 
і на основі яких здійснюється вибір подальшої поведінки. З ціннісними 
орієнтаціями пов’язані найбільш міцні знання (переконання) і найбільш 
значущі соціальні норми. Цей комплекс духовних утворень робить 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

28

особистість автономною системою, що представляє собою певну 
цілісність, якесь «ядро особистості», яке служить підставою 
самовизначення в складних життєвих ситуаціях. 

Те позитивне, що привнесла нова соціальна ситуація – такі цінності, 
як діловитість, ініціатива, підприємливість, прагнення до інновацій, 
можливість реалізувати творчий потенціал. При цьому слід зазначити, 
що посилюється прагматизм молоді при виборі майбутньої професії. 
Молода людина оцінює навчальний заклад зі строго визначених позицій: 
чи отримає вона в них такі знання, які знадобляться їй у майбутньому 
житті, чи допоможуть знайти своє місце в умовах ринкової конкуренції? 
І такий прагматизм, на нашу думку, теж є позитивним явищем.  

С. Пальчевський аналізуючи глобальні проблеми людства і 
соціалізацію особистості в нових умовах, наводить ще й такі аргументи 
позитивного впливу глобалізації. Розвиток міжнародного транспорту 
щорічно збільшує потоки пасажирів і вантажів. Світ стає ніби меншим, 
компактнішим, відстані скорочуються, а люди отримують можливість 
мігрувати, мандрувати до інших країн, працювати в них і налагоджувати 
ділові та культурні контакти. 

У політиці загального поширення набувають ідеали і стандарти 
демократії та захисту громадянських прав. Дедалі тісніше згуртовують 
людей у всьому світі культурні традиції, відповідні їм стандарти 
поведінки й освіти. Світом поширюється англійська мова, вона набуває 
статусу мови міжнародного спілкування і це полегшує відносини між 
представниками різномовних країн. 

Перестають існувати ідеологічні бар’єри, особливо для молоді. 
Розвиваються коопераційні зв’язки вчених світу. Зростає роль численних 
міжнародних організацій, важливих для соціальної сфери. (Рада Європи, 
Європейська Спілка (ЄС), Організація із економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР), Організація з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), Організація Об’єднаних Націй (ООН) та її агенції (Програма 
розвитку ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ), Всесвітній банк тощо). Завдяки 
своїй базі та масштабам членства ці організації володіють великими 
ресурсами і технічним досвідом. Партнерство з ними дає доступ до 
істотного фінансування, професіоналізму та найновішої інформації 
(документація, технічні звіти, плани проектів) (С. Пальчевський, 2005, 
с. 170). 

В цілому, глобалізація для молодих людей, хоча і не для всіх, 
означає більше інформації, більше можливостей для того, щоб побачити 
світ, більше мобільності, різноманітності у виборі культури і способу 
життя, і більше можливостей для розвитку різноманітних молодіжних 
спільнот по всьому світу для висловлення своєї солідарності. 

Разом з великою кількістю переваг, які створює глобалізація для 
соціалізації особистості, величезна кількість дослідників і громадських 
діячів вказують на її негативні наслідки. 
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Дослідниця Н. Головач попереджає про негативні зміни у ціннісних 
орієнтаціях молодих людей. У сучасному глобальному інформаційному 
просторі переважно зникає основа духовної самоідентифікації, так як 
людина перетворюється на споживача масової культури, як наслідок 
відбувається формування певних життєвих стилів. Через інформаційні 
технології виробляється і диктується система споживання продуктів 
культури, а тому виникає ймовірність абсолютизації матеріальних 
цінностей. 

Пропагується етика гедонізму, в якій метою життя і вищим благом 
визнається насолода, як наслідок відбувається порушення соціальних 
цінностей і норм та зміни в оцінках добра і зла. Молодь позбавляється 
духовного імунітету, який формується культурою, моральністю, 
вихованням, яке завжди пов’язане з вихованням цінностей, ставлення 
людини до світу, до Бога, до себе, до інших та спрямований на 
внутрішній світ людини. І якщо в традиційній культурі кожен дорослий 
член суспільства відчував себе зобов’язаним орієнтуватися на правила і 
норми соціуму, то в сучасній світі людина має більшу свободу вибору. 
Сучасна постмодерністська людина є, перш за все, людиною вільною від 
будь-яких зобов’язань (Н. Головач, 2016). 

Набагато складніше в глобалізованому світі з пануванням масової 
культури здійснювати національно-патріотичне виховання дітей та 
молоді, формувати їх національну ідентичність. Глобалізація світових 
процесів несе загрозу розмивання етнічної та культурної самобутності 
народів, уніфікацію життя за чужими стандартами. Суттєвий вплив на 
ціннісні орієнтації та ідеали соціума здійснюють засоби масової 
інформації. Недолуга політика останніх підсилює вплив на молоде 
покоління західної (і в першу чергу американської) культури низького 
ґатунку, перетворюючись на стійкий фактор руйнування етнічної 
ментальності. 

Все більше молодих людей називають себе космополітами 
(«громадянами світу»), мало дбаючи про збереження чистоти своєї мови, 
вивчення і популяризацію національної культури, історії свого народу. У 
вік глобалізації та інтеграції традиційні етнічні цінності декому можуть 
здаватися архаїчними і неістотними. Проте сучасні реалії вимагають 
ураховувати етнічний фактор, адже у випадку вступу України в 
Європейську спільноту саме етнічна самобутність сприятиме тому, щоб 
певний етнос не розчиниться безслідно серед інших народів. 

Усе більша кількість вчених уважає, що проблема безетнічності 
фактично є проблемою безсоціальності і навіть антисоціальності. 
Прогалини в етнічній свідомості людей – одна з головних причин 
поширення так званої «масової культури», обивательщини, пияцтва, 
неробства, духовної ницості, конформізму, оскільки знищення традицій 
неодмінно веде до морального, духовного, культурного та економічного 
занепаду. 
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Прямий негативний вплив на соціалізацію особистості чинять так 
звані глобальні проблеми. До найбільш істотних з них сьогодні належать: 
забруднення навколишнього середовища, бідність, безробіття, 
злочинність, тероризм, глобальні конфлікти у світовому співтоваристві. 
Так, наприклад, господарська діяльність, що веде до забруднення 
навколишнього середовища, відбивається на умовах життя (і, отже, 
соціалізації) усього населення земної кулі (природно, в одних його 
частинах більше, в інших – менше). Глобальні економічні і політичні 
процеси визначають умови життя людей у тій або іншій країні. 

Зважаючи на це, головна проблема соціалізації в глобальному 
масштабі полягає у всебічному використанні її засобів для збереження 
«старих», «організованих», тих, які залишаються незмінними, частин 
структур на засадах загальновизнаних духовних цінностей людства за 
умови змін «нових» структур, які здатні поновлювати властивості всієї 
системи, на базі доцільного використання найновіших досягнень 
загальнолюдської культури (С. Пальчевський, 2005, с.171). 

А. Лекаца, Е. Арутюнова та В. Свериденко вважають, що 
нейтралізувати негативний вплив глобалізації можна, якщо вирішити такі 
основні завдання: 

 об’єднання основних регіональних, локальних, національних 
проблем в єдине ціле; 

 злиття окремих господарських структур світу в єдиний 
техногенний простір; 

 реорганізація та встановлення спільності політичних структур, 
правових форм, культури, науки; 

 зближення національних традицій, звичаїв, менталітету окремих 
народів, націй; 

 поступова уніфікація всіх сторін життя людей; 
 передача досвіду передових держав в області демократії охорони 

і забезпечення прав особистості на інші країни світу; 
 широке поширення новітніх наукових, технологічних, 

юридичних ідей, рішень, проектів та ін. (А. Лекаца & Е. Арутюнов & 
В. Свериденко, 2014). Якщо людству це вдасться, глобалізація буде мати 
більше переваг, аніж недоліків, і її вплив на соціалізацію особистості 
стане більш позитивним. 

На думку членів Всесвітньої комісії з соціальних аспектів 
глобалізації МОП, домінуюча ідея глобалізації повинна перейти від 
менш вузької зацікавленості питаннями ринків до більш широкої 
зацікавленості питаннями людей. Соціальний вимір глобалізації 
стосується роботи, здоров’я та освіти, однак він виходить далеко за межі 
цього. Це вимір глобалізації, яку відчувають люди в своєму 
повсякденному житті і діяльності: сукупність їх прагнень для 
демократичної участі і матеріального благополуччя. Краща глобалізація є 
ключем до кращого і безпечного життя людей усього світу в 21 столітті. 
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Таким чином, в результаті ефективної глобалізації світова 
спільнота здатна перейти на якісно новий рівень свого розвитку, а 
осмислення цього процесу дозволить людині краще орієнтуватися в 
світовому життєвому просторі. 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених 
процесу глобалізації і його впливу на формування та соціалізацію 
особистості, дане явище вимагає подальшого вивчення і більш глибокого 
аналізу саме соціальними педагогами. 
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Мальцева О. І. Соціалізація особистості в умовах глобалізації 
світу 

У статті на основі аналізу наукових джерел, статистичних даних та 
нормативних документів розкрито вплив глобалізаційних процесів на 
соціалізацію особистості. 

Встановлено, що глобалізація як системний процес торкається всіх 
сторін і сфер життєдіяльності сучасної людини, безпосередньо 
впливаючи на формування особистості. Процес за своєю суттю 
неоднозначний і суперечливий.  

Виявлено, що для молодих людей, глобалізація ніби розширяє 
кордони особистісного простору за рахунок активного використання 
інноваційних технологій і сучасних засобів комунікації. Це означає 
більше інформації, більше можливостей для того, щоб побачити світ, 
більше мобільності, різноманітності у виборі культури і способу життя, і 
більше можливостей для розвитку різноманітних молодіжних спільнот 
по всьому світу. 

Особливістю формування особистості в умовах глобальних змін 
названо становлення нових ціннісно-смислових орієнтирів, які можна 
визначити як «глобально-постіндустріальні». Такі цінності, як 
діловитість, ініціатива, прагматизм, підприємливість, прагнення до 
інновацій, можливість реалізувати творчий потенціал – здатні позитивно 
впливати на соціалізацію особистості. 

Проаналізовано ризики формування особистості в умовах 
глобалізації світу. Це втрата національної ідентичності, негативний 
вплив низькопробної «масової культури», абсолютизація матеріальних 
цінностей, глобальні проблеми людства. Названо ймовірні шляхи 
нейтралізації їх негативного впливу як на людство в цілому, так і на 
окрему особистість. 

Ключові слова: соціалізація, глобалізація, особистість, світ. 
 
Мальцева О. И. Социализация личности в условиях 

глобализации мира 
В статье на основе анализа научных источников, статистических 

данных и нормативных документов раскрыто влияние глобализационных 
процессов на социализацию личности. 

Установлено, что глобализация как системный процесс касается 
всех сторон и сфер жизнедеятельности современного человека, 
непосредственно влияя на формирование личности. Процесс по своей 
сути неоднозначный и противоречивый. 

Выявлено, что для молодых людей, глобализация расширяет 
границы личностного пространства за счет активного использования 
инновационных технологий и современных средств коммуникации. Это 
означает больше информации, больше возможностей для того, чтобы 
увидеть мир, больше мобильности, разнообразия в выборе культуры и 
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образа жизни, и больше возможностей для развития различных 
молодежных сообществ по всему миру. 

Особенностью формирования личности в условиях глобальных 
изменений названо становления новых ценностно-смысловых ориентиров, 
которые можно определить как «глобально-постиндустриальные». Такие 
ценности, как деловитость, инициатива, прагматизм, предприимчивость, 
стремление к инновациям, возможность реализовать творческий потенциал 
– способны положительно влиять на социализацию личности. 

Проанализированы риски формирования личности в условиях 
глобализации мира. Это потеря национальной идентичности, негативное 
влияние низкопробной «массовой культуры», абсолютизация 
материальных ценностей, глобальные проблемы человечества. Названы 
вероятные пути нейтрализации их негативного влияния как на 
человечество в целом, так и на отдельную личность. 

Ключевые слова: социализация, глобализация, личность, мир. 
 
Mal'tseva O. Socialization of the Individual in the Conditions of 

Globalization of the World 
The article analyzes the influence of globalization processes on the 

socialization of the individual based on the analysis of scientific sources, 
statistics and normative documents. 

It is established that globalization as a systematic process touches all 
sides and spheres of life of the modern man, directly influencing the formation 
of personality. The process is inherently ambiguous and controversial. 

It is revealed that for young people, globalization seems to be expanding 
the boundaries of personal space through the active use of innovative 
technologies and modern means of communication. This means more 
information, more opportunities to see the world, more mobility, diversity in 
the choice of culture and lifestyle, and more opportunities for the development 
of diverse youth communities around the world. 

One of the peculiarities of personality formation in the context of global 
change is the emergence of new value-meaning landmarks that can be defined 
as "globally-postindustrial". Values such as efficiency, initiative, pragmatism, 
entrepreneurship, the desire for innovation, the ability to realize creative 
potential - are able to positively influence the socialization of the individual. 

The risks of personality formation in the conditions of globalization of 
the world are analyzed. This is the loss of national identity, the negative 
impact of low-profile «mass culture», the absolutization of material values, the 
global problems of humanity. The possible ways of neutralizing their negative 
impact on humanity as a whole and on the individual are named. 

Key words: socialization, globalization, personality, world. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗВО ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 
 

На сучасному етапі відносин суспільства з довкіллям бережливе 
ставлення до природи має складати невід’ємну частину загального 
світогляду кожного громадянина України, яка є однією з найбільш 
неблагополучних в екологічному плані країн Європи. Саме тому 
формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з 
природою є пріоритетними напрямами реформування виховання, що 
відображено в Законі України «Про вищу освіту» (2016 р.), Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки (2013 р.), Проекті 
Концепції розвитку педагогічної освіти (2017 р.), Проекті Закону України 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 
на період до 2030 року» (2018 р.). 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що в останні роки 
активізувалися наукові і практичні пошуки дослідників у сфері екології, 
екологічної освіти, особливостей формування екологічної культури і 
свідомості особистості. Роль екологічної культури у процесі формування 
духовної культури особистості та суспільства подані у працях Н. Бібік, 
С. Бородавкіна, А. Букіна, О. Вербицького, О. Захлєбного, І. Звєрева, 
В. Ільченко, О. Плахотнік, І. Суравегіної, Г. Ткачук, В. Червонецького та 
ін. Питання впливу засобів масової комунікації на формування 
екологічної культури у суспільстві було предметом дослідження таких 
науковців, як А. Алдашева, В. Медвєдєв, А. Оржаховська, 
В. Пустовойтов, Т. Ровинська, В. Ситаров, С. Фомба та ін.  
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Проблемам входження індивіда в соціум присвячені праці таких 
відомих закордонних дослідників як Т. Адорно, Ш. Берн, Е. Дюркгейм, 
Е. Еріксон, Л. Колберг, Ч. Кулі, Р. Мертон, Д. Рісмен, Т. Парсонс, 
Ж. Піаже, Г. Тард, К. Хорні. Серед вітчизняних авторів, які зробили 
вагомий внесок у розробку проблеми соціалізації, слід назвати таких: 
В. Андрущенко, В. Бех, І. Бех, Є. Бистрицький, Л. Бондаренко, 
В. Войтко, Г. Волинка, В. Волович, В. Горський, Л. Губерський, 
В. Кремень, М. Лукашевич, В. Москаленко, М. Михальченко, 
І. Надольний, В. Пазенок, С. Харченко, В. Шинкарук. Студентська 
проблематика в соціалізаційному аспекті розглядалася в дослідженнях 
Л. Ази, Б. Ананьєва, В. Андрющенка, Л. Гордіна, Ю. Загороднього, 
М. Карпенка, В. Курила, В. Лісовського, А. Мудрик, Н. Осипова, 
Н. Рейнвальд, С. Савченка та ін. 

Аналіз особливостей виховання екологічної культури як соціальної 
характеристики та проявів її здатності до розвитку досліджували 
С. Акавова, Д. Зінов’єв, Н. Казнова, І. Крутова, В. Куніцина, Т. Таюрська 
та ін. Це, в свою свою чергу, дозволило виділити основні функції, які 
можна розуміти через специфіку діяльності, багатообразних відносин, 
спілкування і можливостей студентів. Смислова функція обумовлює 
здатність студента до сприйняття навколишньої природи як цінності та 
відношення до екологічної культури як якості, яке духовно збагачує 
особистість. 

Як показав аналіз літератури, питання формування екологічної 
культури як фактору соціалізації студентів ЗВО засобами масової 
комунікації  потребують подальшого вивчення. 

Мета статті – проаналізувати та узагальнити особливості 
формування екологічної культури як фактору соціалізації студентів ЗВО 
засобами масових комунікацій. 

Процес соціалізації студентської молоді в умовах сучасного 
інформаційного суспільства характеризується надзвичайною складністю 
і суперечливістю. Особливий науковий інтерес представляє процес 
соціалізації студентів ЗВО у межах соціального інституту засобів масової 
комунікації, який сьогодні виступає одним із головних інститутів 
соціалізації у суспільстві та створює унікальні умови і специфічне 
середовище, що відповідає потребам студентства як окремої соціально-
демографічної групи.  

Зазначимо, що дослідження проблеми соціалізації ведуться у різних 
напрямах. Результатом роботи науковців є велика кількість теоретичних і 
емпіричних розвідок і публікацій. Н. Голованова (Голованова, 2004) 
зазначає, що розгляд методологічних і теоретичних аспектів проблеми 
соціалізації виражається, щонайменше, п’ятьма підходами: соціологічний 
підхід (соціалізація розглядається як трансляція культури від покоління 
до покоління, як загальний механізм соціального наслідування, що 
охоплює стихійні взаємодії й організовані – виховання й освіту); 
факторно-інституційний (соціалізація визначається як сукупність 
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(складне явище, якому характерна певна автономність, а не жорстка 
ієрархічна система) дії факторів, інститутів і агентів соціалізації); 
інтеракціоністський підхід (соціалізація припускає міжособистісна 
взаємодія, спілкування, без якого неможливе становлення особистості і 
сприйняття нею картини світу); інтеріорізаціонний (соціалізація являє 
собою освоєння особистістю норм, цінностей, установок, стереотипів, 
вироблених суспільством, в результаті чого у неї складається система 
внутрішніх регуляторів, звичних форм поведінки); інтраіндивідуальний 
(соціалізація є творчою самоорганізацією особистості, перетворення 
себе, будується як діяльнісна модель виховання).  

Під соціалізацією студентської молоді найчастіше розуміється 
процес становлення і розвитку як всієї соціально-демографічної групи 
(студентства), так і окремо кожного студента від початку його навчання у 
вищому навчальному закладі і до переходу до іншої соціально-
демографічної групи (Болдырев, 2015; Харченко, 2006). Зокрема, під 
соціалізацією студентської молоді ЗВО засобами масової комунікації 
розуміється «динамічний, безперервний процес взаємодії студентів з 
інститутом ЗМК, що обумовлює активне засвоєння студентами системи 
соціальних норм, цінностей, які транслюються засобами мас-медіа, і 
перетворення їх у власну систему соціальних установок, ціннісних 
орієнтацій, що забезпечуюють становлення особистості й гармонійне 
входження до соціуму» (Курліщук, 2008, с. 8-9). 

Таким чином, під соціалізацію ми традиційно розуміємо процес 
засвоєння особистістю соціального досвіду і соціальних ролей, що 
визначають різні типи взаємодії з навколишнім середовищем. Відповідно 
до такої логіки, соціалізація студентів ЗВО засобами масової комунікації 
включає засвоєння знань про природу, формування розуміння зв’язку 
між діяльністю людини і екологічним станом навколишнього світу. За 
таких умов формування екологічної культури як інтегративної якості 
особистості, що втілює духовно-моральні цінності та визначальні 
екологічно-моральні вчинки, і характеризується не тільки оволодінням 
технічними, науково-економічними знаннями, вміннями, навичками, а й 
естетичним ставленням до природи, розвитком емоційно-чуттєвої сфери 
людини, вихованням її естетичних потреб та інтересів, проявом творчої 
діяльності є визначним фактором цього процесу. 

Екологічна культура відіграє важливу роль в житті суспільства і 
будь-якої соціально-демографічної групи, що входить до його складу. 
Крім того, виступає засобом акумуляції, зберігання і передачі людського 
досвіду. Інтеграційна функція екологічної культури реалізується через 
засвоєння системи екологічних цінностей, ідеалів, що формують і 
регулюють норми поведінки певної спільноти, об’єднуючи і 
забезпечуючи її цілісність.  

При цьому екологічна культура виступає адаптаційним чинником 
людини до змін умов навколишнього середовища, яка ґрунтується на 
історичній взаємодії із світом природи, забезпечуючи гармонійне 
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співіснування з довкіллям і виражається у наукових знаннях, способах 
практичного засвоєння моральних норм, ціннісних орієнтацій та 
культурних традицій (Дробноход, 2000, с.16).  

Сьогодні процес формування екологічної культури особистості 
неможливо уявити поза інформаційних технологій, які в сучасному 
інформаційному суспільстві формують загальну суспільну свідомість, і 
виступають не просто фоном повсякденного життя (як це було ще кілька 
років тому), а безпосередньо життєвим середовищем сучасної людини. 
Погоджуючись з твердженням, що засоби масових комунікацій 
«забезпечують «колір і звук» екологічним проблемам» (Черноморденко, 
2009, с.114), ми вважаємо, значним їх вплив на формування екологічної 
культури студентської молоді.  

Так, інститут засобів масової комунікації (ЗМК) виступає основним 
джерелом екологічної інформації для населення, зокрема широко 
розповсюджує актуальні екологічні знання серед студентства, тим самим 
безпосередньо впливає на процеси формування екологічної свідомості та 
екологічного світосприйняття. За таких умов ЗМК виконують 
культуроутворюючу функцію і функцію екологічного виховання. З точки 
зору формування екологічної культури суспільства, цей факт є 
позитивним, оскільки потенціал ЗМК в екологізації суспільного життя є 
безмежним. У «Концепції екологічної освіти України» (2002) 
наголошується на оперативності засобів масової комунікації, а також їх 
можливості максимально широкого розповсюдження екологічної 
інформації, здатності швидко попередити про екологічну небезпеку та 
вчасно проінформувати про способи поведінки у надзвичайних 
ситуаціях.  

Як було зазначено вище, сучасні ЗМК не просто виконують 
інформативну функцію, а формують адекватні екологічні уявлення 
людини і громадянина, виховують відповідальне ставлення до природи, 
популяризують природовідповідальні стратегії взаємодії суспільства з 
навколишнім природним середовищем. Усе це робить їх одним із 
головних факторів ефективної екологічної освіти. Такі характеристики 
інституту засобів масової комунікації, як масовість розповсюдження 
інформації, періодичність інформаційної діяльності, її оперативність, 
доступність, відкритість та діалогічність, інтегрованість в інші соціальні 
інститути і зв’язок з усіма галузями соціальної дійсності, створюють 
сприятливі умови для їх застосування з метою екологічної освіти і 
просвітництва серед студентства.  

Для вирішення задач дослідження у жовтні – грудні 2017 року та 
лютому – березні 2019 року нами було проведене опитування на базі 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). У ньому взяли участь студенти денної і заочної форми 
навчання І – ІV курсів спеціальностей «Середня освіта. Українська мова і 
література», «Середня освіта. Біологія і здоров’я людини», «Садово-
паркове господарство» та «Менеджмент». Загальна кількість 
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респондентів – 298 осіб (184 особи взяли участь в опитуванні у 2017 році 
та 114 осіб – у 2019 році). Опитування проводилось з використанням 
спеціально розробленого інструментарію (анкети), яка включала 
12 основних запитань. Структуру анкети було побудовано відповідно до 
особливостей предмету дослідження, що  дало змогу виявити рівень 
обізнаності студентської молоді щодо екологічних проблем регіону, їх 
ставлення до питань формування екологічної культури, розуміння і 
оцінку ролі різних соціальних інститутів у цьому процесі тощо.  

Результати проведеного дослідження показали високий рівень 
зацікавлення студентства у питаннях екологічного розвитку регіону: 
70,8% опитаних (211 осіб) визнали їх серед першочергових проблем 
регіону, а 72,48% (216 осіб) зазначили, що радо залучаться до 
екологічних програм. Найвищий рівень готовності залучитися до 
екологічного руху в регіоні було зафіксовано серед студентів 
спеціальностей «Середня освіта. Українська мова і література» та 
«Садово-паркове господарство». При цьому 62,08% (185 осіб) вважають, 
що на сучасному етапі в українському суспільстві приділяється 
недостатня увага екологічним проблемам, що негативно відбивається на 
загальному рівні екологічної культури населення. Важливо зазначити, що 
кількість студентів готових залучатися до екологічних програм і проектів 
протягом періоду дослідження зросла. У 2019 році 85,96% респондентів 
виявили бажання брати участь у екологічних програмах, у той час як у 
2017 році цей показник дорівнював 79,3%.  

Опитування показало, що більшість студентської аудиторії вважає 
головним джерелом екологічної інформації у ланцюзі «суспільні 
організації, ЗМК, навчальні заклади, родина, друзі» – засоби масової 
комунікації. Цей варіант відповіді зазначили 81,2% респондентів 
(242 особи). Навчальні заклади, друзі та родина за відсотковими 
показниками значно поступаються ЗМК – 38,59% (115 осіб), 26,84% 
(80 осіб), 16,44% (49 осіб) відповідно. Суспільні організації посіли 
останню позицію. Як головне джерело екологічної інформації їх 
сприймає лише 7,04% респондентів (21 особа).  

Кількісне відношення у наведених даних перевищує 100, оскільки 
студенти обирали по декілька варіантів відповідей (за умовами анкети 
було зазначено, що їх має бути не більше 3). 

Тож ми бачимо, що для більшості студентської аудиторії головним 
джерелом екологічної інформації виступають засоби масової комунікації, 
які беруть активну участь у формуванні громадської думки щодо 
екологічних питань, значною мірою впливають на оцінку ситуацій, 
визначають особливості екологічної поведінки своєї аудиторії, 
впливають на екологічну свідомість і процеси формування екологічної 
культури. 

Слід відзначити, що у студентській аудиторії наявний високий 
рівень довіри до інформації ЗМК. Характер цієї довіри не безапеляційний 
до всіх повідомлень, а скоріше вибірковий, оскільки більшість 
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респондентів на запитання опитування: «Чи довіряєте ви інформації 
ЗМК», дала відповідь: «Довіряю, але не всій» – 88,92% (265 осіб). 
Безапеляційно довіряють інформації поширюваній по різних каналах 
ЗМК – преса, радіо, телебачення, Інтернет – 5,03% (15 осіб). Взагалі не 
довіряють інформації ЗМК – 6,04% (18 осіб). Важливо підкреслити, що 
високий рівень довіри до інформації, що поширюється ЗМК був наявний 
під час опитування як у 2017, так і в 2019 роках і отримані показники 
суттєво не відрізнялися – 88,58 % і 87,71% відповідно.  

Студентська аудиторія активно і згуртовано реагує на повідомлення 
ЗМК, це пояснюється такими її характеристиками як корпоративність, 
відкритість, мобільність. Особливостями сприйняття молодіжною 
аудиторією інформації ЗМК, на нашу думку, є вікові потреби 
студентства: потреба у спілкуванні, потреба у самоутвердженні та 
самовираженні. Молоді люди залишаються надзвичайно чутливими до 
інформаційного та емоційного впливів мас-медіа на їх психіку.  

Дієвість впливу ЗМК на студентську аудиторію значною мірою 
визначається високою частотністю користування молоддю мас-медіа. Як 
показало опитування студентська аудиторія щодня звертається до мас-
медіа, більш того 89,59% респондентів (267 осіб) зазначило, що це 
відбувається кілька разів на день. При цьому показник частотності 
користування ЗМК за період з жовтня – грудня 2017 року по лютий – 
березень 2019 року зріс на 2,7%.  

Отримані у ході дослідження данні дають підстави розглядати 
засоби масової комунікації дієвим фактором екологічного виховання і 
формування екологічної культури студентської молоді. Поширюючи 
екологічну освіту, ЗМК визначають екологічну свідомість студентської 
молоді  (сукупність знань, вмінь і навичок людини у справі взаємодії з 
природою) і особливості екологічної поведінки (дії, які безпосередньо 
або опосередковано пов’язані з впливом на навколишнє середовище, 
особливості використання природних ресурсів тощо).  

Формування екологічної культури студентів засобами масових 
комунікацій відбувається через: 

 інформаційно-світоглядну діяльність: розповсюдження 
різноманітної інформації з усіх сфер життєдіяльності людського 
суспільства, у тому числі знань про біосферу, особливості взаємодії і 
впливу людини на природу і навколишнє середовище, реальний стан 
навколишнього середовища, проблеми охорони природи і формування 
громадської думки щодо першочерговості її вирішення в умовах 
сучасного суспільства тощо;  

 просвітницьку діяльність: цілеспрямований освітній і виховний 
вплив ЗМК, не може не позначатися на особливостях суспільного 
мислення і стосовно екологічних проблем, формування активних 
життєвих позицій щодо раціонального використання природних ресурсів 
для забезпечення власної життєдіяльності, розвиток індивідуальної 
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відповідальності особистості за стан навколишнього середовища як на 
регіональному, так і на державному і світовому рівнях та ін.; 

 комунікативно-розвивальну діяльність: взаємодія з засобами 
масової комунікації дає можливість молодій людині навчитися 
опосередковано спілкуватися з спільнотою і суспільством, до якого вона 
належить, доносити своє бачення сутності екологічних проблем і 
включатися до суспільної природоохоронної діяльності. Зокрема, 
поширеними формами набуття комунікативних навичок сьогодні є 
соціологічні опитування, що проводяться через ЗМК, різні екологічні 
заходи – акції, конкурси, участь в екологічних форумах в Інтернет-
мережі, а також можливість моніторингу, головним чином через 
соціальні мережі міжнародних, національних та регіональних заходів 
екологічного спрямування, поповнення інформаційної бази тощо;  

 соціалізаційно-інтегративну діяльність: передаючи правила і 
норми поведінки у суспільстві, систему життєвих еталонів, основних 
цінностей, у тому числі у сфері екологічних відносин, ЗМК акумулюють 
традиційний досвід і нововведення, необмежено впливаючи на процеси 
екологізації суспільної свідомості і суспільного життя. Інтеграція до 
регіональних і світових екологоосвітніх і природозахисних проектів 
відбувається через усвідомлене розуміння сучасних проблем екології та 
розвиток відчуття особистої відповідальності за їх вирішення. 

Дослідження проблеми формування екологічної культури як 
фактору соціалізації студентів ЗВО засобами масових комунікацій 
допоможе у пошуку нових, ефективних шляхів з впровадження освітніх 
екологічних програм, які в повному обсязі забезпечують просвітництво 
студентів з питань екології. Проведене дослідження повністю не 
відображає багатогранність даної проблеми. Оскільки, заходи, що 
приймаються для розвитку екологічної культури, як на рівні студентів, 
так і в цілому, повинні носити комплексний характер і включати в себе 
всі можливі заходи щодо зміни відносин суспільства до довкілля. Такі 
заходи включають у себе не тільки і не стільки підвищення рівня знань в 
області екології. Вони повинні бути спрямовані на зміну сприйняття  
природи як такої.  

Перспективними напрямками для вивчення могли б стати подальші 
розробки щодо змісту й оптимізації форм екологічної діяльності 
студентів з використанням потенціалу ЗМК спрямованих на 
гармонізацію процесу соціалізації, зокрема екологічної, в умовах 
аудиторної і позааудиторної навчально-дослідної роботи у ЗВО. 
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Павленко І. Г., Курліщук І. І. Формування екологічної 

культури як фактор соціалізації студентів ЗВО засобами масової 
комунікації 

У статті розглянуто формування екологічної культури як фактору 
соціалізації молоді вищих навчальних закладів засобами масової 
комунікації (ЗМК), під яким автори розуміють динамічний, безперервний 
процес взаємодії студентів з інститутом ЗМК, що обумовлює активне 
засвоєння системи соціальних норм, цінностей, у тому числі екологічних, 
які транслюються засобами мас медіа, і процес їх перетворення на 
систему соціальних установок, орієнтованих на гармонійне входження 
особистості до соціуму. Визнаючи важливість ролі екологічної культури 
у житті як окремого індивіда чи соціально-демографічної групи, так і 
суспільства в цілому, показано її значення як засобу акумуляції, 
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зберігання і передачі людського досвіду та провідного чинника 
інтегративних процесів у суспільстві, що впливають на адаптацію 
людини до умов навколишнього середовища, забезпечуючи гармонійне 
співіснування з довкіллям. У роботі також висвітлені функції сучасних 
мас медіа, які здійснюють дієвий вплив на формування екологічної 
культури студентської молоді. 

Ключові слова: соціалізація, екологічна культура, засоби масової 
комунікації, студентська молодь ЗВО. 

 
Павленко И. Г., Курлищук И. И. Формирование экологической 

культуры как фактор социализации студентов вузов средствами 
массовой коммуникации 

В статье рассмотрено формирование экологической культуры как 
фактора социализации молодежи высших учебных заведений средствами 
массовой коммуникации (СМК), под которым авторы понимают 
динамичный, непрерывный процесс взаимодействия студентов с 
институтом СМК, что обусловливает активное усвоение системы 
социальных норм, ценностей, в том числе экологических, которые 
транслируются средствами масс медиа, и процесс их превращения в 
систему социальных установок, ориентированных на гармоничное 
вхождение личности в социум. Признавая важность роли экологической 
культуры в жизни как отдельного индивида или социально-
демографической группы, так и общества в целом, показано ее значение 
как средства аккумуляции, хранения и передачи человеческого опыта и 
ведущего фактора интегративных процессов в обществе, влияющего на 
адаптацию человека к условиям окружающей природной среды, и 
обеспечивающего его гармоничное существование в условиях ёё 
изменений. В работе также проанализированы функции современных 
масс медиа, которые осуществляют действенное влияние на 
формирование экологической культуры студенческой молодежи. 

Ключевые слова: социализация, экологическая культура, средства 
массовой коммуникации, студенческая молодежь вузов. 

 
Pavlenko I., Kurlishchuk I. Formation of Ecological Culture as the 

Factor of University Student Socialization by Mass Media 
The paper is devoted to the problem of ecological culture formation as 

the factor of University student socialization by mass media that is understood 
as an ongoing dynamic process of students’ interaction with mass media, 
which leads to the active assimilation to the system of social norms, values, 
including environmental ones, which are broadcast by different mass media, 
and the process of their transformation into a system of social attitudes 
focused on the harmonious entry of a person into the society. The importance 
of the role of ecological culture in the modern society is shown. The 
ecological culture as a mean of accumulation, storage and transmission of 
human experience and the main factor of integrative processes in the society 
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that affects the adaptation of a person to the conditions of the natural 
environment, and ensures the person’s harmonious existence is revealed. In 
modern Ukrainian society the importance of ecological culture of University 
students is determined by the relevance its part in their general and 
professional competencies. Ecological culture is seen as a result of human 
environmental education and a measure of individual environmental 
competence. It is a number of skills to solve environmental problems and to 
make responsible decisions for environment protection. The authors examine 
the role of ecological culture in the process of students’ socialization and the 
influence of mass media on the development of student youth ecological 
culture. A complex of theoretical and empirical methods has been used, for 
example: analysis, synthesis, systematization of existing scientific papers for 
studying the issues of mass media impact on ecological culture of university 
students, questionnaire. 

The research results have shown that formation of ecological culture is 
an effective factor of University students’ socialization, and mass media is the 
efficient mean of formation and development of student youth ecological 
culture. 

Key words: socialization, ecological culture, University students, mass 
media. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ НОВИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ 

ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ УСЕРЕДИНІ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 
Хід проведення реформи децентралізації в Україні, яка де-факто 

стартувала з 2015 року, вступила у вирішальну фазу – завершення 
створення по всій країні близько 1500 об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ) до кінця поточного року. При чому, на початок 2019 року в 
Україні функціонувало лише 806 об’єднаних територіальних громад, які 
охопили 33% усієї підконтрольної українській владі території (189,4 тис. 
кв. км) і в межах яких проживало 21,1% усього населення країни (8,3 млн 
осіб) (Дуб, 2019). У повідомленні представника уряду на засіданні 
Верховної ради України 1 листопаду 2019 року були наведені дані щодо 
суттєвого збільшення кількості створених ОТГ, чисельність яких 
перевищила вже 920 одиниць, а площа країни, що охоплена ними, вже 
перевищила 40%. Але все ж таки значна частка країни потребує 
термінової децентралізації у дуже короткий час. 

Сам процес децентралізації, який Україна здійснює практично 
останньою з східноєвропейських країн, акумулював у собі багато рис 
позитивного зарубіжного досвіду, але також і оголив ряд проблемних 
питань, актуалізація яких підвищується як в самому процесі формування, 
так і повноцінного функціонування вже протягом 2-3 років створених 
ОТГ. 

Найбільш загальною причиною прояви певних проблем, пов’язаних 
з формуванням і функціонуванням ОТГ, є недостатня увага, яке 
приділили розробники реформи децентралізації та учасники масового 
руху зі створення ОТГ передбаченню майбутнього, прогнозуванню явищ, 
які неминуче повинні виникнути в умовах повної реформи низового 
рівня самоврядування в країні. Основні недоліки та прорахунки в процесі 
формування ОТГ можна звести до наступних чотирьох аспектів. 

Перше. В процес масового створення ОТГ абсолютно не 
враховувався можливий вплив загальної адміністративно-територіальної 
реформи країни, неминучою після повного формування структури ОТГ. 
Хоча на це повинен був націлювати досвід Польщі, кількість воєводств 
якої в результаті реформи 1999 року скоротилася з 49 до 16, а число 
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повітів (аналогів українських районів) – до 315. Зараз, в очікуванні 
завершення створення приблизно 1500 ОТГ в Україні вже активно 
обговорюється питання укрупнення районів і створення на їх основі 
трохи більше 100 округів, що може також призвести і до актуальності 
питання укрупнення областей як одиниць вищого рівня 
адміністративного поділу України. Усвідомлення цього процесу в цілому 
призводить деякі ОТГ до переоцінки орієнтації з центрів сьогодні 
існуючих районів і областей на нові й ще невідомі центри укрупнених 
адміністративних одиниць. 

Друге. Відомо, що ОТГ взяли під свою опіку тисячі установ сфери 
освіти, культури, охорони здоров’я з централізованим фінансуванням їх 
за рахунок субвенцій зі зведеного бюджету країни, тоді як паралельно 
проводяться реформи систем освіти і охорони здоров’я, які не пов’язані з 
процесом формування структури ОТГ. Так, розробляється структура 
провідних, так званих «опорних», загальноосвітніх шкіл неминуче веде 
до їх розміщення в найбільш великих населених пунктах, при тому, що 
фінансування, а значить, і існування інших шкільних закладів, 
передбачається залишити на рішення громад при повному їх 
фінансуванні за рахунок власних коштів ОТГ. При цьому складність 
прийняття самими ОТГ подібних рішень виходить за рамки чисто 
фінансових проблем, оскільки потрібно забезпечити необхідний рівень 
конкурентної шкільної освіти, а в іншому випадку – при відмові від 
власних шкіл – забезпечити логістичний процес доставки школярів в 
опорні школи в інших населених пунктах з урахуванням наявності 
необхідних доріг, транспортних засобів, їх обслуговування та ін. 

Також, при створенні структури ОТГ не бралися до уваги наслідки, 
пов’язані з формуванням в процесі проведення реформи охорони 
здоров’я госпітальних округів, створення в них медичних центрів при 
неминучому припинення фінансування багатьох існуючих медичних 
закладів в ОТГ, що ставить подібну проблему вибору або власного 
фінансування медичних установ, або забезпечення медичного 
обслуговування своїх жителів за межами ОТГ. 

Третє. Особливістю законодавчо визначеного порядку створення 
ОТГ, починаючи з 2014 року, став двоетапний процес, коли на першому 
етапі створення ОТГ йшло шляхом добровільного об’єднання, а в даний 
час до кінця 2019 року має місце примусове створення ОТГ для 
населених пунктів, які до сих пір або не взяли участь, або не знайшли 
задовільного рішення щодо об’єднання в ОТГ. При цьому, протягом 
декількох років постійно удосконалювалося і доповнювалося 
законодавство щодо порядку створення ОТГ, зокрема, починаючи з 
3 квітня 2018 року, з’явилася можливість створення ОТГ на базі 
об’єднання населених пунктів сільського та селищного типу разом із 
прилеглими містами обласного підпорядкування (Дубровік-Рохова, 
2018). Для дрібних населених пунктів поблизу таких міст з’явилися 
більш привабливі можливості об’єднання, оскільки великі міста завжди є 
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привабливими і акумулюють частину населення з прилеглих районів. 
Тоді як населені пункти, які створили ОТГ до прийняття законом цього 
положення, втратили таку можливість. 

Четверте. Загальна реформа самоврядування в Україні, частиною 
якої є створення ОТГ, законодавчими актами подається, перш за все, як 
реформа фінансової децентралізації, хоча в дійсності вона є 
фундаментальною перебудовою політичної влади, державних фінансів, 
міського та сільського політичного та соціального життя (Умланд, 2019). 
Створення ОТГ переслідує не тільки завдання об’єднання дрібних 
громад в більші, стійкі й самодостатні одиниці самоврядування, а й 
глибоке реформування обласних і районних органів влади, посадовці 
якої, призначувані центром, позбавляються своїх колишніх прерогатив на 
користь обраних рад об’єднаних територіальних громад. Передача 
бюджетно-правових повноважень з національного і регіонального рівнів 
на рівень ОТГ призводить не просто до прозорості формування й 
розподілу ресурсів, а й до підвищення активності участі жителів громад в 
управлінні, до створення нових шансів самореалізації населення у себе 
вдома, тобто фактично до формування нового публічного простору 
всередині ОТГ. При цьому воно формується під впливом багатьох 
зовнішніх факторів, що відображають зміщення центрів влади зверху 
вниз, появу принципово нових відносин співробітництва і конкуренції 
міст, селищ і сіл один з одним як в складі ОТГ, так і поза нею, 
конкуренції громад. ОТГ, як форма самоорганізації населення 
привносить нові акценти в співвідношення людини і влади, індивідуума і 
суспільства, ставлячи жителя ОТГ в положення суб’єкта абсолютно 
нових для нього відносин між особистим і суспільним. 

Фактично в ОТГ формується принципово нова парадигма 
положення людини як члена громади, що не мала аналогів в системі 
колишньої адміністративної моделі: район – населений пункт – 
особистість. Нова парадигма відчуття свого місця в громаді звичайним 
мешканцем ОТГ вже відрізняється від колишнього відчуття себе в 
колишніх умовах завдяки різкому зближенню потреб людини і бюджету 
ОТГ, між рішеннями виборного органу керівництва ОТГ і особистим 
ставленням до їх виконання, між особистою пропозицією рядового члена 
ОТГ і відповідальністю керівництва за його розгляд. Таким чином, роль 
індивідуума в ОТГ зростає в порівнянні з місцем індивідуума всередині 
традиційного великого міста або району, а її піднесення йде в напрямку 
до ролі акціонера в Акціонерному товаристві (АТ), інтереси якого не 
обмежуються особистим, а й спрямовані на успіх спільної справи. 

З позицій управління взаємини людини і влади в місті або районі до 
їх реформування можна охарактеризувати як відносини між об’єктом і 
суб’єктом публічного управління зі слабо вираженою зворотним 
зв’язком. Публічний простір, що формується всередині ОТГ, слід вже 
описувати з позицій публічного адміністрування з більш вираженим 
зворотним зв’язком, тоді як відносини між акціонерами в АТ 
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підкоряються принципам жорсткішого корпоративного управління. 
Таким чином, формально, публічний простір всередині ОТГ займає 
серединне становище між парадигмами взаємин всередині традиційного 
міста або району, з одного боку, і всередині акціонерного товариства – з 
іншого. Характеристику нових аспектів формування публічного 
простору в ОТГ представимо в табл. 1 у порівнянні з характеристиками 
публічного простору в інших системах. 

Отже, успіх сформованих ОТГ як нових базових адміністративних 
одиниць не може бути забезпечений без урахування ролі окремої людини 
– учасника ОТГ як господарських самодостатніх об’єктів. А з іншого 
боку, можливості розвитку кожному члену ОТГ повинна надати ОТГ, 
потенціал якої формується самим новим статусом цієї нової 
адміністративно-господарчої одиниці.  

Таблиця 1  
Нові аспекти формування внутрішнього публічного простору в ОТГ 

у порівнянні із іншими традиційними системами 
Ознака 

характеристики 
 

Середовище 
міста, району 

до реформування 

Публічний 
простір в ОТГ 

Середовище 
Акціонерного 

товариства (АТ) 
1. Характер 
загальної системи 
управління  

Публічне управління 
із слабким зворотним 
зв’язком  

Публічне 
адміністрування 
із суттєвим 
зворотним 
зв’язком  

Корпоративне 
управління із 
визначеними 
повноваженнями 

2. Характер участі 
людини в прийнятті 
рішень з місцевого 
самоврядування 

Опосередкована, 
через виборних 
представників 
місцевих рад 

Безпосередня, 
шляхом надання 
власних 
пропозицій до 
ради ОТГ 

Безпосередня, 
шляхом участі в 
загальних зборах 
акціонерів 

3. Характер 
відношення до 
рішень органу 
врядування   
 

Вибіркове, 
найчастіше – в межах 
дотримування правил 
внутрішнього 
розпорядку роботи 
органів влади, 
користування 
загальними закладами 
та ін.   

Повне в межах 
сторін 
життєдіяльності, 
регламентованих 
органом 
врядування ОТГ   

Безумовне, шляхом 
виконання 
повноважень згідно 
з займаною 
посадою, 
виконуваною 
роботою  

4. Характер 
зацікавленості у 
стані середовища  

Вибіркова, 
здебільшого 
обмежена сферою 
діяльності людини 

Суттєва 
зацікавленість в 
загальних 
доходах ОТГ як 
джерела 
покращення 
їхнього власного 
стану  

Повна 
зацікавленість у 
прибутковості 
діяльності АТ як 
джерела отримання 
дивідендів 

5. Міра 
відповідальності за 
власну позицію в 
спільноті  

Практично відсутня  Контролюється 
громадою 

Повністю 
регламентована 
Статутом АТ 
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На жаль, проблема забезпечення необхідного симбіозу нових 
можливостей людини в ОТГ і потенційних джерел його саморозвитку не 
була поставлена авторами проекту децентралізації України на чільне 
місце. Розведення в часі і різна швидкість процесу децентралізації 
зумовила формування ОТГ з різними початковими умовами, що вже 
призвело до різних соціально-економічних показниках їх 
функціонування. 

Так, сьогодні, вже опираючись на досвід двох-трьох років 
повноцінного функціонування раніше створених ОТГ, можна 
констатувати, що економічні успіхи ОТГ доволі розрізняються, особливо, 
в частині їхньої здатності наповнювати власні бюджети і фінансувати 
видатки, які поліпшують життя громад. За опублікованими даними, 
наприклад, найбагатша сільська громада за підсумками роботи за 2018 рік 
заробила майже 18 000 грн власних доходів на одного мешканця, хоча 
середній показник серед всіх існуючих на той момент сільських ОТГ 
становив  лише 2700 грн. Лише в 12-ох ОТГ (це менше 2% всіх ОТГ 
країни) дохід на одну особу перевищував 10 000 грн. (Дуб, 2019). 

Приведемо в табл. 2 дані стосовно чисельності, суми власного 
доходу та частки доходу у розрахунку на одного мешканця по деяких 
ОТГ. 

Таблиця 2 
Дані щодо чисельності та доходів ОТГ  

Назва ОТГ Область 
 

Звітн
ий 

періо
д 
 

Чисе
ль-

ність 
мешк
анців
, тис. 
осіб 

Власні 
доходи 
ОТГ, 

тис. грн. 

Власні 
доходи 

на  
одного 

мешканц
я ОТГ, 

тис. грн. 

Джере
ло 

1 2 3 4 5 6 7 

Троїцька 
Сенчанська 
Слобожанська 
Боратинська 
Вербківська 
Оліїівська 
Богданівська 
Шахівська 
Степанецька 
Гречаноподівська 
Троїцька 
Чмирівська 

Дніпропетр. 
Полтавська 
Дніпропетр. 
Волинська 
Дніпропетр. 
Житомирс. 
Дніпропетр. 
Донецька 
Черкаська 
Дніпропетр. 
Луганська  
Луганська 

9 
місяц
ів 
2018 
року 
– 
– 
– 
– 
– 
2018 
2019 

2,7 
3 
14,6 
7,5 
7,5 
5,3 
6,8 
2,9 
5,3 
3,6 
14,1 
7,68 

48330 
50100 
229220 
94380 
84000 
58300 
74120 
31030 
55650 
37440 
97871 
16468 

17,9 
16,7 
15,7 
12,1 
11,2 
11,0 
10,9 
10,7 
10,5 
10,4 
6,9 
2,14 

[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[4] 
[5] 

 
Дані стосовно отриманих власних доходів ОТГ у розрахунку на 

одного мешканця доволі розрізняються і вже стає зрозумілим, які 
чинники на це впливають. Так, найбільш корисним є наявність на 
території ОТГ виробничих та інших бізнесових структур, особливо – 
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великих підприємств, а також і бюджетних установ, оскільки податок на 
доходи фізичних осіб (ПДФО) забезпечує загалом більше як 50% усіх 
власних доходів ОТГ. При чому, чим вище заробітна плата працівників 
підприємств та установ, тим більше сума відрахувань до бюджету 
громади. Тобто, у виграшному становищі виявилися ОТГ, створені на 
основі більш розвинених промислових та агропромислових районів. 
Навпаки, негативним чинником є близькість ОТГ до великих 
промислових міст, якщо вони відволікають на себе діяльність мешканців 
сусідніх ОТГ, створених з відносно слабших у сенсі виробничого 
розвитку селищ та сіл. Загалом, у системі створених ОТГ спостерігається 
їх поділ ОТГ на такі, що приваблюють до себе увагу та участь у своєї 
діяльності мешканців інших ОТГ (назвемо їх реципієнтами), а з іншого 
боку – на такі, діяльність мешканців яких здійснюється за межами ОТГ 
(назвемо такі ОТГ донорами). У результаті наявності такої диференціації 
ОТГ вже створюються суттєві тенденції до зубожіння ОТГ-донорів і, 
навпаки, збагачення ОТГ-реципієнтів. Тобто, звичайна як за умов 
минулого адміністративного устрою, участь мешканця будь-якого 
населеного пункту у діяльності іншого, що не викликало ніякого впливу 
на їхні відносини раніше, призводить до створення нових ефектів, які 
відображаються на формуванні й використанні бюджетів ОТГ. Покажемо 
схемою на рис. звичайні приклади участі мешканців одних ОТГ в 
діяльності інших, що впливають на порядок утворення й витрачання 
бюджетів громад.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Схема участі мешканців одних ОТГ у діяльності інших та їхній 

вплив на характер взаємовідносин бюджетів ОТГ: АЗС – автозаправні 
станції, ПДФО – податок на доходи фізичної особи. 
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Як бачимо зі схеми на рис., звичайні прояви людського життя в 
умовах ОТГ призводять до впливу на формування доходів і видатків 
їхніх бюджетів. Так, робота мешканців сіл і селищ, прилеглих до більш 
значних населених пунктів, у тому числі міст за межами ОТГ, означає 
сплату ними податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету ОТГ-
реципієнта. Придбання палива, інших товарів та послуг також збільшує 
надходження до бюджету ОТГ-реципієнта у вигляді акцизів і податків. У 
той же час мешканці ОТГ-донора користуються результатами діяльності 
громади за рахунок власних зароблених коштів. Користування послугами 
з охорони здоров’я на території інших ОТГ потребує укладення певних 
міжбюджетних трансфертів від ОТГ-донорів до ОТГ-реципієнтів, 
оскільки суми бюджетних субвенцій останні отримують з урахуванням 
власного населення. Так, у даний час наслідки подібних колізій у повній 
мірі відчуває Чмирівська ОТГ, що межує із містом Старобільськом, в 
якому працює немала кількість мешканців сіл, що включені до 
Чмирівської ОТГ. Сам статус міста Старобільська як районного центра у 
минулому суттєво змінюється із створенням Старобільської ОТГ, коли 
кошти державної бюджетної субвенції на утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я виділяються з урахуванням лише чисельності 
мешканців Старобільської ОТГ, а не цілого району, як було раніше. 
Внаслідок цього вже мають місце надсилання певних рахунків на адресу 
Чмирівської ОТГ для сплати за медичні послуги, надані мешканцям 
Чмирівки та наближених до неї сіл. Не випадково, що Чмирівка, яка стає 
типовим ОТГ-донором, заробляє найменшу суму власних доходів в 
розрахунку на одного мешканця, що демонструють дані табл. 2. У той же 
час, доходи Троїцької ОТГ у розрахунку на одну особу більш суттєві, і це 
не в останню чергу через те, що вона не відчуває такого впливу від 
знаходження поряд більш значного селища або міста. Наявні факти 
підтверджують те, що при створенні ОТГ певним чином не 
враховувалися очікувані результати, яких можна було би частково 
передбачити, запроваджуючи елементи критеріального підходу до 
створення самодостатніх економічних кластерів ОТГ (Савченко 2019).  

Отже, створюване нове публічне середовище усередині ОТГ 
потребує окремої уваги, аналізу стану і сприяння спільноті ОТГ 
виконувати роль дійсної участі в управлінні громадою, у формуванні і 
розподілі коштів її бюджету. Очевидно, що вирішування подібних задач 
не може обмежуватися лише заходами публічного адміністрування, яке в 
цілому в Україні регламентується законом України «Про адміністративні 
послуги» (Закон України, 2012). Специфіка публічного адміністрування 
полягає в тому, що його вплив на громадськість здійснюється в формі 
інструментів – рішень виборчих органів, адміністративних та нормативних 
актів і процедур, що встановлюють правила поведінки, призначені не для 
кожного індивідууму, а для певних груп осіб. При тому, що кожне 
адміністративне рішення виражає волю суб’єкта публічного 
адміністрування, встановлює межі прав і відповідальності осіб, але не 
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може регламентувати їхні обов’язки стосовно особистих переміщень, 
вибору місця роботи навчання, лікування тощо. Зниження рівня 
економічного життя в конкретній ОТГ неминуче спонукає відцентрові 
тенденції, що можуть йти в розріз із внутрішнім патріотичним 
налаштуванням людини на сприяння розвитку власній ОТГ. 

Отже, усвідомлення наявності вказаних негативних явищ в кожній 
конкретній ОТГ потребує своєчасного реагування, розробки системи 
заходів запобігання подібним тенденціям, підсилення дієвості публічного 
адміністрування, заохочення членів громад до праці на їх користь, 
сприяння, у тому числі за рахунок виділення спеціальних коштів 
бюджету, розвитку фермерства та інших видів малого бізнесу і 
мікропідприємництва в ОТГ. Не треба виключати також актуалізацію 
необхідності законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з 
наявністю нерівних умов формування системи ОТГ в країні, що склалися 
протягом останніх років проведення реформи децентралізації. 
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Савченко О. С. Актуалізація нових аспектів формування 

публічного простору усередині об’єднаних територіальних громад в 
Україні 

У статті розкрито виявлення нових проблемних аспектів 
формування публічного простору усередині об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ), породжених у процесі проведення децентралізації в 
Україні. Цей процес, який Україна здійснює практично останньою з 
східноєвропейських країн, акумулював у собі багато рис позитивного 
зарубіжного досвіду, але також і оголив ряд проблемних питань, 
актуалізація яких підвищується як в самому процесі формування, так і 
повноцінного функціонування вже створених ОТГ. Визначено, що через 
нерівні стартові умови створення ОТГ спостерігається їх поділ на такі, 
що приваблюють до своєї діяльності мешканців інших ОТГ, що 
призводить до збільшення відрахувань до бюджетів цих громад, і на такі, 
мешканці яких лише користуються умовами проживання, не сплачуючи 
податків та інших платежів до бюджетів своїх громад. Усвідомлення 
наявності вказаних негативних явищ в кожній конкретній ОТГ потребує 
своєчасної розробки заходів запобігання їм, підсилення дієвості 
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публічного адміністрування, заохочення членів громад до праці на їх 
користь, сприяння розвитку підприємництва.  

Ключові слова: децентралізація, об’єднані територіальні громади, 
публічний простір, бюджет громади. 

 
Савченко А. С. Актуализация новых аспектов формирования 

публичного пространства внутри объединенных территориальных 
общин в Украине 

В статье раскрыто выявление новых проблемных аспектов 
формирования публичного пространства внутри объединенных 
территориальных общин (ОТО), порожденных в процессе проведения 
децентрализации в Украине. Этот процесс, который Украина 
осуществляет практически последней из восточноевропейских стран, 
аккумулировал в себе многие черты положительного зарубежного опыта, 
но также и обнажил ряд проблемных вопросов, актуализация которых 
повышается как в самом процессе формирования, так и полноценного 
функционирования уже созданных ОТО. Показано, что из-за неравных 
стартовых условий создания ОТО наблюдается их разделение на те, 
которые привлекают к своей деятельности жителей других ОТО, что 
приводит к увеличению отчислений в бюджеты этих общин, и на такие, 
жители которых лишь пользуются удобствами проживания, не платя 
налогов и других платежей в бюджеты своих общин. Осознание наличия 
указанных негативных явлений требует своевременной разработки 
мероприятий к их предупреждению, усилению действенности 
публичного администрирования, содействию развития 
предпринимательства. 

Ключевые слова: децентрализация, объединенные территориальные 
общины, публичное пространство, бюджет общины. 

 
Savchenko O. Updating of New Aspects of Public Space Formation 

within United Territorial Communities in Ukraine 
The article discusses the emergence of problematic aspects in the 

formation of public space within United Territorial Communities (UTC), 
generated in the process of decentralization in Ukraine. This process, which 
Ukraine carries out practically the last of the Eastern European countries, has 
accumulated a positive foreign experience, but also exposed a number of 
problematic issues in the very process of formation and full functioning of the 
already created UTC. It is determined, that because of unequal starting 
conditions, there is a division of UTC into those that attract residents of other 
UTC to their activities, which leads to an increase in payments to the budgets 
of these communities. At the same time, there remain those whose residents 
only enjoy the convenience of living in their UTC without paying taxes and 
other payments to their budgets. The decline in the level of economic life in an 
UTC inevitably prompts centrifugal tendencies that go against the patriotic 
inclination of man to promote the development of one's own UTC. Solving 
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such problems cannot be limited only by public administration measures, 
whose influence on the public is exercised in the form of administrative and 
normative acts, which establish rules of conduct for certain groups of persons, 
but do not regulate their responsibilities regarding personal transfer, choice of 
place of work, study, treatment etc. Awareness of these negative phenomena 
in each specific UTC require timely development of measures to prevent them, 
strengthen the effectiveness of public administration, encourage community 
members to work in their favor, promote entrepreneurship. 

Key words: decentralization, united territorial communities, public 
space, community budget. 
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ПОНЯТТЯ «СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ»  

У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ 
 

Серед актуальних проблем сучасного українського суспільства є 
дестабілізація його розвитку, що виявляється як у соціально-політичній 
кризі, так і в кризі сімейних відносин, вихованні та становленні нового 
покоління українців. Це зумовлено різними факторами, зокрема: 
нестабільною соціально-економічною, політичною ситуацією та 
переживання перехідного періоду в житті нації. 

Перетворення у соціально-економічному та політичному житті 
України в 90-х рр. XX ст. породили безробіття, бідність, дитячу 
бездоглядність, а сучасні події характеризуються вимушеною міграцією 
та іншими негативними соціальними явищами, які зумовили стійке 
зростання чисельності населення, яке потребує соціальних послуг.  

В умовах реформування системи соціального захисту населення 
особливої уваги набуває питання організації соціальної роботи з 
вразливими групами населення, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. Трансформаційні процеси, характерні для сучасного 
українського суспільства, сутність соціальних взаємодій в інших країнах, 
а також міжнародні зобов’язання України щодо забезпечення прав дітей 
вимагають оновлення стратегії й тактики дій державних і неурядових 
організацій в інтересах юних громадян. 

Аналіз літератури показав, що під складними життєвими 
обставинами більшість дослідників розуміють будь-яку складну 
ситуацію, яка призводить до порушення працездатності, сформованих 
відносин, породжує негативні емоції й переживання, виникає 
дискомфорт, що за певних умов можуть бути несприятливі наслідки для 
розвитку особистості (Андрєєва, 2004). 

Проблеми модернізації системи соціальних послуг в Україні 
розглядають у своїх роботах такі українські дослідники, як К. Дубич, 
Я. Белевцова, М. Кравченко, О. Дзюбенко, М. Паладій. 

За останні роки підготовлено нмзку багатопланових праць, у яких 
висвітлюються різні аспекти соціально-педагогічної діяльності з особами 
та сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: 
основи соціально-правового захисту дітей і молоді та підготовка до цього 
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майбутніх соціальних педагогів/соціальних працівників (Н. Агаркова, 
О. Караман, Л. Кальченко, І. Ковчина, Я. Кічук); історія розвитку прав 
дітей (Ю. Василькова, Л. Волинець); становлення й розвиток сімейних 
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (Г. Бевз, І. Пєша); зміст та форми соціально-педагогічної 
роботи з сім’єю як провідним інститутом соціалізації особистості 
(Т. Алєксєєнко, І. Трубавіна, Т. Кравченко); теорія і практика соціально-
педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю (І. Звєрєва, 
А. Капська, Г. Лактіонова, А. Рижанова, Л. Штефан); соціально-
педагогічна робота з дітьми в територіальній громаді (О. Безпалько); 
формування громадянськості учнівської молоді (Н. Чернуха); діяльність 
сучасних громадських молодіжних об’єднань України (Ю. Поліщук, 
О. Лісовець); підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності 
(Л. Міщик, В. Поліщук, Р. Вайнола, С. Харченко, В. Штифурак); 
доброчинність у сфері освіти України (Н. Сейко).  

Багато дослідників присвятили наукові праці дослідженню 
проблеми психічного розвитку дітей в складних життєвих обставинах, 
зокрема у контексті: психолого-педагогічних умов розвитку дитини 
(А. Прихожан, В. Слюсаренко, В. Яковенко); сімейного виховання як 
оптимальної умови гармонійного розвитку дитини (Г. Гмайнер, 
П. Лесгафт, О. Макаренко, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський); диференціальної психології, оскільки діти інтернатних 
закладів помітно відрізняються від тих, які виховуються в сім’ї, 
психофізіологічними характеристиками розвитку, формуванням 
міжособистісних стосунків, становленням емоційно-вольової та 
інтелектуальної сфер особистості (І. Дубровіна, Н. Краснова, М. Буянов, 
А. Кравченко, А. Андреєва, А. Шахматовa, А. Прихожан, Н. Толстих, 
С. Мещерякова, М. Лисіна, О. Бодальова, І. Єжова, Дж. Боулбі, А. Адлер, 
А. Фройд, Р. Шпица).  

Поряд з тим формування ефективної системи соціальної підтримки 
та адаптації осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах 
потребує теоретичного обґрунтування напрямів та форм соціальної 
роботи. Маловивченим залишається вивчення проблеми осіб, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, у міждисциплінарному 
вимірі. 

Тому метою статті став аналіз поняття «складні життєві обставини» 
на міждисциплінарному рівні.  

Методи дослідження – аналіз і синтез для дослідження поняття 
«складні життєві обставини» у міждисциплінарному вимірі. 

Соціальна політика будь-якої держави спрямована на соціальний 
захист різних соціальних і демографічних груп населення, особливо тих 
осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ефективний 
соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальні виплати, 
а насамперед розвинена мережа соціальних послуг, які надаються з 
урахуванням особливостей і потреб різних категорій клієнтів. З 
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урахуванням означеного, сучасна система соціальних послуг повинна 
відповідати потребам громадян і орієнтуватися на покращення якості 
їхнього життя (Звіт-моніторинг системи соціальних послуг в Україні, 
2015).  

У законодавстві України визначення соціальної послуги обмежене 
рамками складних життєвих обставин. У сучасній науковій літературі 
складні життєві обставини є складовою частиною соціальної ексклюзії. 
Цей термін уперше став вживатися у Франції для позначення соціально 
незахищених категорій населення. Відповідно соціальні послуги, 
покликані допомогти громадянину подолати ці обставини, потенційно 
можуть мати більш широкий спектр діяльності. На сьогодні 
сформувалися два підходи до розуміння сутності соціальної ексклюзії:  

 французький, орієнтований на соціальну інтеграцію громадян у 
суспільне життя, – передбачає визнання переважних прав спільнот на 
захист їх цілісності і вимагає поваги прав будь-яких меншин; ексклюзія 
розглядається як наслідок примусового соціального порядку, який 
служить інтересам інклюзованих; 

 англосаксонський – передбачає індивідуальну свободу і рівні 
права для всіх громадян, трактує соціальну інтеграцію як результат 
вільного вибору відносин як між індивідами, так і між індивідами і 
державою; соціальна ексклюзія розглядається як наслідок соціальної 
диференціації і економічного поділу праці і громадських сфер 
(Абрахамсон, 2001). 

Трактування сутності терміну «складні життєві обставини» 
наведено у Законі України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні 
послуги». Відповідно до закону, складні життєві обставини – обставини, 
що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, 
функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.  

До чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини 
відносять: 

а) похилий вік; 
б) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; 
в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого 

лікування; 
г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання 

психоактивних речовин; 
ґ) інвалідність; 
д) бездомність; 
е) безробіття; 
є) малозабезпеченість особи; 
ж) поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків; 
з) ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання 

своїх обов’язків із виховання дитини; 
и) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в 

місцях позбавлення волі; 
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і) жорстоке поводження з дитиною; 
ї) насильство за ознакою статі; 
й) домашнє насильство; 
к) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; 
л) шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, 

бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, 
тимчасовою окупацією. 

Складні життєві обставини завжди характеризуються 
невідповідністю між тим, що людина хоче (зробити, досягти і т.п.), і тим, 
що вона може, опинившись в даних обставинах і маючи у своєму 
розпорядженні наявні власні можливості. 

Така неузгодженість перешкоджає досягненню спочатку поставленої 
мети, що тягне за собою виникнення негативних емоцій, які служать 
важливим індикатором труднощів в тих чи інших обставинах для людини. 

Складні життєві обставини – це обставини, які об’єктивно 
порушують життєдіяльність особи (інвалідність, нездатність до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, сирітство, 
бездоглядність, малозабезпеченість, безробіття, відсутність визначеного 
місця проживання, конфлікти і жорстоке поводження у сім’ї, самотність 
тощо), які вона не може подолати самостійно. 

Складні життєві обставини, під впливом яких складаються способи 
поведінки, і формується ставлення до ускладнень, мають різний характер. 

Існують різні підходи до аналізу обставин: структурний і 
змістовний і два основні підходи до опису обставин: описовий та 
класифікаційний. 

Складні обставини виникають у разі неврівноваженості в системі 
відносин особистості та її оточення або невідповідності між цілями 
прагненнями і можливостями їх реалізації або якостями особистості. 
Подібні обставини висувають підвищені вимоги до здібностей і 
можливостей людини, до її морального і матеріального потенціалу, 
обмежують її активність. 

Існує кілька класифікацій категорії «складні життєві обставини». 
Одні вчені класифікують їх за ступенем участі людини: складні життєві 
обставини (хвороба, небезпека інвалідності або смерті); складні 
обставини, пов’язані з виконанням будь-якої задачі (утруднення, 
протидія, перешкоди, невдачі); складні обставини, пов’язані з соціальним 
впливом (обставини «суспільної поведінки», оцінки і критики, 
конфлікти, тиск і т. п.). Інші науковці визначають складні обставини в 
найзагальнішому плані як обставини неможливості – це такі обставини, у 
яких суб’єкт зіштовхується з неможливістю реалізації внутрішніх 
необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і т. п.).  

Згідно з Порядком виявлення сімей (осіб), які перебувають у 
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та 
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) до сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах, належать сім’ї (особи), які 
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не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив, 
зокрема, таких обставин: 

1) жорстоке поводження з дитиною в сім’ї; 
2) відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї 

(особи); 
3) відсутність житла, призначеного та придатного для проживання; 
4) відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк, взяття під варту одного з членів сім’ї (особи), 
насильство в сім’ї (у тому числі щодо дитини); 

5) тривала хвороба, встановлена інвалідність (у тому числі дітей), 
вроджені вади фізичного та психічного розвитку, малозабезпеченість, 
безробіття одного з членів сім’ї (особи), що негативно впливає на 
виконання батьківських обов’язків, призводить до неналежного 
утримання дитини та догляду за нею; 

6) спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (особа) 
частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно 
піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті; 

7) ухиляння батьків від виконання обов’язків з виховання дитини; 
8) відібрання у батьків дитини без позбавлення батьківських прав; 
9) стихійне лихо; 
10) дискримінація осіб та/або груп осіб. 
З огляду на те, що держава на конституційному рівні гарантує 

реалізацію соціальних прав громадян, але не завжди має можливість 
забезпечити їх матеріально, найбільш оптимальним має стати соціальний 
супровід їх у випадках перебування у складних життєвих обставинах. 
Необхідно дати можливість громадянам мобілізувати внутрішні сили для 
самостійного виходу зі складних життєвих обставин, і тільки в 
крайньому випадку слід втрутитися, щоб здійснити дієву підтримку. 
Вважаємо, що діяльність сучасної соціальної держави в цьому напрямі 
має багато спільного з ідеєю психологічного супроводу, і у зв’язку з цим 
концепцію ринку соціальних послуг доцільно будувати на цій 
ідеологічній основі (Греба, 2010). 

У психології поняття «складні життєві обставини» розглядається у 
контексті поняття «критичні життєві ситуації». Серед психологів, які 
займаються вивченням складних життєвих ситуацій, одним із найбільш 
відомих є Ф. Василюк. 

Існують чотири ключові поняття, якими в сучасній психології 
описуються критичні життєві ситуації. Як такі виступають: стрес. 
фрустрація, конфлікт і криза. 

Ф. Василюк у своїй роботі виходив із загального уявлення, згідно з 
яким тип критичної ситуації визначається характером стану 
«неможливості», у якому опинилася життєдіяльність суб’єкта. 
«Неможливість» ця визначається, у свою чергу, тим, яка життєва 
необхідність виявляється паралізованою внаслідок нездатності наявних у 
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суб’єкта типів активності справитися з наявними зовнішніми і 
внутрішніми умовами життєдіяльності. 

Ці зовнішні та внутрішні умови, тип активності та специфічна 
життєва необхідність і є тими головними пунктами, за якими будемо 
характеризувати основні типи критичних ситуацій та відрізняти їх один 
від одного (Василюк, 1984). 

Перша критична ситуація, про яку піде мова – стрес. 
Неясність категоріальних підстав і обмежень найбільше 

позначилися на понятті стресу. Стрес позначав спочатку неспецифічну 
відповідь організму на дію шкідливих агентів, які проявляються в 
симптомах загального адаптаційного синдрому. 

Таким чином, головна тенденція в опануванні психологією поняття 
стресу, на думку Ф. Василюка, полягає в запереченні неспецифічності 
ситуацій, що породжують стрес. Не всякі вимоги середовища 
викликають стрес, а лише ті, які оцінюються як загрозливі, що 
порушують адаптацію, контроль, перешкоджають самоактуалізації. 

Будь-які вимоги середовища можуть викликати критичну, 
екстремальну ситуацію тільки в істоти, яка неспроможна впоратися з 
вимогами взагалі. 

Наступна ситуація – фрустрація. Необхідними ознаками 
фрустраційної ситуації відносно більшості визначень є наявність сильної 
мотивації досягнення мети (задовольнити потребу) та перепони, які 
перешкоджають цьому досягненню. 

Поєднання сильної мотивації до досягнення певної мети та перепон на 
шляху до неї, неодмінно, є необхідною умовою фрустрації, проте часом ми 
долаємо значні труднощі, не впадаючи при цьому в стан фрустрації. 

Наступна ситуація – конфлікт. Завдання визначення психологічного 
поняття конфлікту досить складне. Рішення цього завдання тісно 
пов’язане із загальною методологічною орієнтацією дослідника. 
Прихильники психодинамічних концептуальних схем визначають 
конфлікт як одночасну актуалізацію двох або більше мотивів 
(спонукань). Біхевіористи сверджують, що про конфлікт можна говорити 
лише тоді, коли є альтернативні можливості реагування. Нарешті, з точку 
зору когнітивної психології в конфлікті зіштовхуються ідеї, бажання, 
мета, цінності – словом, феномени свідомості. Ці три парадигми розгляду 
конфлікту зливаються в окремих авторів у компромісні конструкції, і 
якщо конкретні втілення таких поєднань частіше за все виявляються 
еклетичними, то сама ідея подібного синтезу виглядає дуже 
перспективною: насправді, за трьома названими парадигмами легко 
вгадуються три фундаментальні для розвитку сучасної психології 
категорії – мотив, дія та образ, які в ідеалі повинні органічно 
поєднуватися в кожній конкретній теоретичній конструкції. 

Ситуація кризи. Кризою можна назвати такий віраж на життєвому 
шляху, коли під загрозою опиняється життєвий задум, проект майбутньої 
світобудови. 
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Старий життєвий світ руйнується частково чи майже дощенту. 
Людині доводиться відмовлятися від звичних уявлень про цінності, 
ідеали, смисли, цілі. Вона опиняється перед запитаннями, які не мають 
однозначних відповідей. 

Кризова ситуація допомагає людині зрозуміти свій життєвий задум, 
дає можливість побачити, пережити власне минуле, теперішнє й 
майбутнє водночас, усвідомити їхній нерозривний зв’язок, обумовленість 
одне одним (Горбач, 2015). 

Таким чином, проблема складних життєвих обставин є доволі 
актуальною в сучасному українському суспільстві. Так, у сучасній 
науковій літературі складні життєві обставини є складовою частиною 
соціальної ексклюзії. Трактування сутності терміну «складні життєві 
обставини» наведено у Законі України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про 
соціальні послуги».  

У психології поняття «складні життєві обставини» розглядається у 
контексті поняття «критичні життєві ситуації».  

Однак, подальшого дослідження потребує проблема формування 
ефективної системи соціальної підтримки та адаптації осіб, що 
опинилися у складних життєвих обставинах.  
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Черниш О. О. Поняття «складні життєві обставини» у 

міждисциплінарному вимірі 
У статті розкрито та проаналізовано поняття «складні життєві 

обставини» на міждисциплінарному рівні. Розкрито сутність та 
особливості соціальної політики держави, яка спрямована на соціальний 
захист різних соціальних і демографічних груп населення, особливо тих 
осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Схарактеризовано 
трактування сутності терміну «складні життєві обставини» у 
законодавстві України. Представлено сутнісні характеристики чинників, 
що можуть зумовити складні життєві обставини. У статті розкрито кілька 
класифікацій категорії «складні життєві обставини». Схарактеризовано 
чотири ключові поняття, якими в психології описуються критичні 
життєві ситуації.  

Ключові слова: складні життєві обставини, критичні життєві 
ситуації, соціальна послуга.  

 
Черныш О. А. Понятие «сложные жизненные обстоятельства» в 

междисциплинарном измерении 
В статье раскрыто и проанализировано понятие «сложные 

жизненные обстоятельства» на междисциплинарном уровне. Раскрыта 
сущность и особенности социальной политики государства, 
направленной на социальную защиту различных социальных и 
демографических групп населения, особенно тех людей, которые 
оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Охарактеризована 
трактовка сущности термина «сложные жизненные обстоятельства» в 
законодательстве Украины. Представлены сущностные характеристики 
факторов, которые могут вызвать сложные жизненные обстоятельства. В 
статье раскрыто несколько классификаций категории «сложные 
жизненные обстоятельства». Охарактеризованы четыре ключевых 
понятия, которыми в психологии описываются критические жизненные 
ситуации. 

Ключевые слова: сложные жизненные обстоятельства, критические 
жизненные ситуации, социальная услуга. 

 
Chernysh O. The Concept of «Difficult Life Circumstances» in a 

Multidisciplinary Dimension 
The article describes and analyzes the concept of «difficult life 

circumstances» at the multidisciplinary level. The meaning and features of the 
social policy of a country that aims the social protection of different social and 
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demographic groups of the population, especially those who find themselves 
in difficult life circumstances, are revealed. Іn modern scientific literature, 
difficult life circumstances are an integral part of social exclusion. The 
interpretation of the meaning of the term «difficult life circumstances» in the 
legislation of Ukraine is characterized. Under difficult circumstances, most 
researchers understand any difficult situation that leads to disability, 
relationships, creates negative emotions and emotions, there is discomfort that, 
under certain conditions, may have adverse effects on personality 
development. 

The essential characteristics of the factors that can lead to difficult life 
circumstances are presented. The article describes several classifications of the 
category «difficult life circumstances». Four key concepts describe critical life 
situations in psychology. 

Key words: difficult life circumstances, critical life situations, social 
service. 
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОДНА З УМОВ 
УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Перехід до інноваційної парадигми розвитку сучасного 

громадянського суспільства в Україні зумовлений багатьма чинниками: 
економічними, політичними, соціальними тощо. Але більш за все на його 
результативність впливає наявність масштабних інвестицій у 
формування людського капіталу. Не викликає сумнівів розуміння того, 
що від мотивації на інноваційну модель поведінки громадян та від 
віддачі, яку приносить соціально активна особистість, буде залежати 
майбутнє нашої країни. При цьому вирішальне значення матиме 
здатність особистості критично оцінювати різноманіття соціальних 
впливів у відкритому соціумі й вибирати з них ті, які не містять 
антиукраїнських, антигромадських, кримінальних, а і в цілому – 
деструктивних елементів. Фактично мова йде про зріле критичне 
мислення людини як основи його соціальної імунної системи. 

Про гостру необхідність формування критичного мислення 
особистості заговорили в Україні після початку війни на Донбасі, коли 
частина населення стала жертвою інформаційно-психологічної війни, не 
змогла протистояти агресивній брехливій пропаганді, була психічно й 
психологічно розтрощена й доведена до такого стану, що перейшла на 
бік окупанта. Першим ґрунтовним нормативним документом, що 
визначив першочерговість формування критичного мислення з самого 
дитинства, стала Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року (Концепція «Нова українська школа»), прийнята у 
2016 році. Концепція визначає 11 ключових компетентностей, якими 
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повинен володіти випускник Нової української школи, та спільні для всіх 
компетентностей вміння, серед яких – критичне і системне мислення. І 
хоча проблема критичного мислення у психолого-педагогічній науці не 
нова, саме з моменту прийняття Концепції у вітчизняній науці 
починаються активні пошуки щодо змісту і технологій формування 
критичного мислення у молодого покоління в Україні.  

На сьогодні авторитетними дослідниками феномену «критичне 
мислення» по праву вважаються Дж. Браус, Д. Вуд, Дж. Дьюї, 
А. Кроуфорд, М. Ліпман, Д. Макністер, Р. Поул, Д. Халперн; 
А. Авершин, Т. Воропай, Л. Києнко-Романюк, Т. Ноєль-Цигульска, 
О. Пометун, С. Терно, О. Тягло та ін. Ґрунтовний аналіз та узагальнення 
поглядів цих та інших науковців щодо визначення дефініції «критичне 
мислення» у науковому педагогічному дискурсі робить у своїх розвідках 
М. Починкова (Починкова, 2019). 

Саме на праці перерахованих вище дослідників спираються сучасні 
автори, які на теоретичному й методичному рівнях розглядають шляхи та 
механізми формування критичного мислення в учнів, зокрема в контексті 
Концепції нової української школи (Н. Бібік, І. Большакова, Н. Софій 
О. Онопрієнко, М. Починкова, Ю. Найда, М. Пристінська, І. Большакова, 
Л. Шимон, О. Тягло, Н. Вукіна та ін.). 

Проте, на сьогодні обмаль праць, які б розкривали процес 
формування критичного мислення в контексті соціалізації особистості. 

Метою статті є довести, що формування критичного мислення є 
однією з важливих умов успішної соціалізації особистості в сучасному 
інформаційному суспільстві. 

Методами дослідження в процесі розкриття мети стали: аналіз, 
синтез, узагальнення – для зʼясування сутності критичного мислення як 
міждисциплінарного феномену, виокремлення його характеристик; 
проектування – для представлення технології формування критичного 
мислення в контексті соціалізації особистості.  

Передусім зазначимо, що критичне мислення – міждисциплінарний 
феномен, що досліджується у філософії, психології, педагогіці та інших 
науках про людину. Так, з точки зору філософської науки критичне 
мислення повʼязано з умінням логічно мислити та аргументувати, 
аналітично дискутувати та правильно висловлювати думку. У 
педагогічній літературі критичність розглядається як усвідомлений 
контроль за ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої 
відбувається оцінювання роботи, думок, вироблених гіпотез, шляхів їх 
доведення тощо (Авершин, 2009, с. 134). Зокрема, С. Терно виокремлює 
ознаки, за допомогою яких можна визначати себе як особистість, що 
критично мислить:  

 відкритість до інших думок, тобто здатність уважно 
прислухатися до інших поглядів, оцінювати різні шляхи вирішення 
проблеми;  
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 компетентність – прагнення обґрунтовувати свою думку за 
допомогою реальних фактів і знання справи;  

 інтелектуальна активність – виявлення інтелектуальної 
ініціативи у конфронтаційних ситуаціях, небайдуже сприйняття подій;  

 допитливість – уміння проникнути у сутність джерел інформації;  
 незалежність мислення – відсутність побоювання незгоди з 

групою, нездатність до некритичного слідування думкам інших;  
 уміння дискутувати – уважне ставлення до протилежних думок, 

уміння висувати ідеї, які об’єднують;  
 проникливість – здатність до проникнення у сутність питання, 

явища, інформації, не розпорошуватися на дрібні деталі;  
 самокритичність – розуміння особливостей свого мислення, 

своїх «окулярів» (Терно, 2009, с. 100). 
Перед соціальною ж педагогікою стоїть питання: які соціальні 

інституції відіграють провідну роль у процесі формування критичного 
мислення особистості?  

Безумовно, певною мірою цей процес забезпечується гармонійною 
єдністю впливів різних інститутів соціалізації – засобів масової 
інформації, сімʼї, референтних груп, особистого соціального досвіду 
тощо. Проте, усе ж таки провідна роль належить системі освіти. 

Звідси розвиток цієї системи стає ключовим елементом у 
зростаючій глобальній конкуренції за оволодіння умами молоді й однією 
з найбільш важливих життєвих цінностей. Освітня система має увібрати 
в себе найсучасніші знання і технології. Провідні завдання сучасної 
школи – розкриття здібностей кожного учня, виховання порядної та 
патріотичної людини, особистості, готової до життя у 
високотехнологічному, конкурентному світі. 

Щоб максимально повно вирішувати поставлені перед сучасною 
школою завдання, необхідно використовувати нові технології. На наш 
погляд, однією з них є технологія формування та розвитку критичного 
мислення особистості. Ця проблема в період розширення інформаційного 
простору набуває особливої актуальності.  

Що ж треба розуміти під критичним мисленням у сфері освіти? 
Якщо звернутися до аналізу різних визначень наведених вище вчених і 
спробувати вичленувати те, що стосується освітньої сфери, то під 
критичним мисленням слід розуміти сукупність якостей і умінь, що 
обумовлюють високий рівень аналітичної культури учня і викладача, а 
також оцінне, логічне і рефлексивне мислення, для яких знання є не 
кінцевою, а відправною точкою, що забезпечує обʼєктивну самостійну 
оцінку фактів, явищ, подій, інформації. 

На наш погляд, формування критичного мислення передбачає 
створення базового світоглядного фундаменту особистості – самостійну, 
осмислену позицію. Ця позиція значно підвищує надійність освіти, 
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оскільки вона стає усвідомленою і рефлексивною та підвищує 
комунікативний потенціал особистості. 

Важливо враховувати і ту обставину, що критичне мислення 
поширюється не на всі цінності, які культивуються в сучасному соціумі. 
Такі базові загальнолюдські цінності, як чесність, доброта, 
справедливість, гуманність та їм подібні не повинні піддаватися 
критичного переосмислення. Вони повинні складати фундамент, на 
якому вибудовується вся подальша ієрархія цінностей і особистісних 
якостей, що відповідають сучасному розвитку суспільства, новим 
глобальним трендам, викликам сучасності. 

Крім того, процес формування критичного мислення не повинен 
відбуватися хаотично й безконтрольно з боку державних інституцій та 
громадянського суспільства. Державна політика в освітній сфері повинна 
не тільки запропонувати нові базові цінності, а й активно формувати 
відповідні цим цінностям поведінкові принципи і життєві переконання. 
Тільки в цьому випадку володіння зазначеними цінностями буде 
сприйматися як природна потреба, а повʼязані з ними дії – як 
усвідомлена необхідність. 

Вирішення цього соціально-педагогічного надзавдання вимагає 
кардинального перегляду позиції педагога як творця духовного світу 
особистості. Вихователь, учитель, соціальний педагог, професор 
університету – усі вони реально відчувають зміни в єдиному для всіх 
освітньому просторі сучасної України. Про це дуже влучно висловився 
А. Маслоу. Майже через століття його слова не втратили актуальності: 
«Першовідкривач, творець, дослідник, як правило, діє самостійно, 
охоплений страхами і сумнівами, схильний до самооправдання. Він 
кидає виклик людському невігластву, гордині, часом навіть параної. Він 
зобовʼязаний бути відважним, не боятися виглядати смішним, помилок і 
постійно памʼятати про те, що він є (Маслоу, 1997). 

Практичне розвʼязання проблеми формування критичного 
мислення особливо важливе на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства і держави. Зовнішня окупація Донбасу посилюється 
факторами внутрішнього характеру, такими як соціокультурна 
дезадаптація молоді, утрата індивідуальності, знеособлення, не здатність 
критично осмислювати те, що відбувається, спустошеність і самотність, 
утрата сенсу існування – усе те, що у психіатрії визначається як 
екзистенціальний невроз. Подібний стан наповнює життя молодих людей 
апатією, безцільністю існування, безглуздістю дій і думок, призводить до 
втрати емоційності, нездатності до емпатії, руйнування цілісності 
особистості. 

Водночас, значна частина молоді володіє основами критичного 
мислення. Це ті молоді люди, які засвоїли прийоми інтерпретації 
інформації, здатні виокремлювати у величезному масиві фактів 
протиріччя і неправду, знаходити взаємозвʼязок з причинами і 
наслідками, аргументувати свою позицію, відстоювати точку зору. Такі 
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люди відчувають упевненість при взаємодії з інформаційним простором, 
вільно оперують різноманітними ресурсами, толерантно сприймають 
різні точки зору, зберігаючи при цьому свої фундаментальні ціннісні 
орієнтири. 

Критичне мислення є мисленням соціальним. Будь-яка думка 
формується і перевіряється тільки у спілкуванні з іншими. Коли ми 
сперечаємося, читаємо, обговорюємо, заперечуємо й обмінюємося 
думками з іншими людьми, ми уточнюємо і поглиблюємо свою власну 
позицію. Для педагогів важливо вміти організовувати різні форми 
групової роботи, у якій активно застосовувати дискусії, суперечки, 
відкриті дебати. 

Процес формування критичного мислення є інтегральною 
технологією, оскільки в ньому втілено елементи різних педагогічних 
технологій – формування комунікативних умінь і навичок, розвиток 
мислення, організація самостійної роботи тощо. 

Формування критичного мислення лежить і в основі визначення 
якості освіти. Коли ми говоримо про якість освіти, то найчастіше маємо 
на увазі надійність сформованих характеристик, адекватність отриманої 
освіти сучасним соціально-економічним умовам; урахування умов, які 
можуть статися в майбутньому; наявність певних додаткових параметрів, 
які підвищують гідність освіти (неформальна освіта, самоосвіта тощо). 
Технологія формування критичного мислення – це система стратегій і 
методичних прийомів, призначених для використання в різних 
предметних галузях, видах і формах роботи. Вона дозволяє домагатися 
таких освітніх результатів, як уміння працювати з інформаційним 
потоком у різних галузях знань, що постійно зростають і оновлюються; 
уміння висловлювати свої думки (усно і письмово) ясно, упевнено і 
коректно щодо оточуючих; уміння виробляти власну думку на основі 
осмислення різного досвіду, ідей і уявлень; уміння вирішувати проблеми; 
здатність самостійно займатися своєю освітою (академічна мобільність); 
уміння співпрацювати і працювати в групі; здатність вибудовувати 
конструктивні взаємини з іншими людьми тощо. 

Активно застосовуючи цю технологію, доцільно, на наш погляд, 
приділяти велику увагу виробленню якостей, необхідних для 
продуктивного обміну думками: терпимості, умінню слухати інших, 
відповідальності за власну точку зору. Таким чином можна наблизити 
навчальний процес до реального життя, що протікає за стінами класної 
кімнати. Будь-яка педагогічна діяльність у підсумку спрямована на 
побудову ідеального суспільства, і в цьому сенсі навіть один шкільний 
клас, навчений основам критичного мислення, є кроком до досягнення 
великих цілей. У звʼязку з великим арсеналом прийомів і методів, що 
входять у технологію формування китичного мислення, кожен викладач 
може обрати ті, які близькі особисто йому, не виходячи за межі 
рамкового підходу цієї технології (дозволено все те, що не заборонено). 
Тобто, для будь-якого педагога вона може стати «своєю». Це дуже 
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важливо в тому випадку, коли педагогічний колектив прагне досягти 
позиційного єдності всіх викладачів.  

Учені виділяють три стадії технології розвитку критичного 
мислення, в основі яких лежить дидактична закономірність, що отримала 
у вітчизняній педагогіці назву дидактичного циклу, а в зазначеній 
технології – логічний ланцюжок «виклик – осмислення – рефлексія». Ця 
закономірність є загальною, адже в її основі лежать закономірності 
розумової діяльності людини. Оскільки їй підпорядковується засвоєння 
інформації в будь-якій галузі знання, то технологією розвитку 
критичного мислення можна впроваджувати на будь-якому предметному 
матеріалі. Отже, представляємо орієнтовні стадії технології формування 
критичного мислення: 

І стадія. Виклик – актуалізація наявних знань, пробудження 
інтересу до отримання нової інформації, постановка учнем власних цілей 
навчання.  

II стадія. Осмислення змісту – отримання нової інформації, 
осмислення нової інформації, співвіднесення нових знань з уже 
наявними знаннями.  

III стадія. Рефлексія – цілісне осмислення, узагальнення отриманої 
інформації, привласнення нового знання учнем, формування власного 
ставлення до досліджуваного матеріалу. 

Цей алгоритм можна використовувати при конструюванні будь-
якого заняття (уроку, лекції, практичного заняття) в закладах освіти. 

Таким чином, критичне мислення є міждисциплінарним 
феноменом, а технологія формування критичного мислення особистості є 
універсальною для будь-яких галузей знань та рівнів освіти – дошкільної, 
загальної середньої, вищої, позашкільної, самоосвіти. 

З точки зору соціальної педагогіки формування критичного 
мислення розглядається як одна з умов успішної соціалізації особистості 
в сучасному інформаційному суспільстві, запорукою інформаційної 
безпеки особистості та підставою для досягнення успіху в будь-якій 
сфері життєдіяльності. 

Технологія формування критичного мислення – це система 
стратегій і методичних прийомів, метою і результатом якої є здатність 
особистості  працювати з інформаційним потоком у різних галузях знань, 
висловлювати думки ясно, упевнено і коректно щодо оточуючих, 
виробляти власну думку на основі осмислення різного досвіду, ідей і 
уявлень, конструктивно вирішувати проблеми, займатися самоосвітою, 
співпрацювати і працювати в команді, вибудовувати конструктивні 
взаємини з іншими людьми тощо. Під час теоретичного дослідження 
визначено три узагальнені етапи технології формування критичного 
мислення особистості: 1) виклик, 2) осмислення, 3) рефлексія. 

Наступним кроком наукового пошуку буде розробка теоретичної 
моделі та характеристика компонентів технології формування 
критичного мислення. 
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Савченко С. В., Курило В. С. Формування критичного 

мислення як одна з умов успішної соціалізації сучасної особистості 
У статті розкрито процес формування критичного мислення як одну 

з умов успішної соціалізації сучасної особистості. Доведено, що 
критичне мислення є міждисциплінарним феноменом, сутність якого 
полягає в умінні логічно мислити та аргументувати, аналітично 
дискутувати та правильно висловлювати думку. Визначено соціально-
педагогічний аспект формування критичного мислення в контексті 
соціалізації особистості в сучасному інформаційному суспільстві. 
Представлено технологію формування критичного мислення як систему 
стратегій і методичних прийомів, метою і результатом якої є здатність 
особистості  працювати з інформаційним потоком у різних галузях знань, 
виробляти власну думку. Визначено й охарактеризовано три етапи 
технології формування критичного мислення особистості: 1) виклик, 
2) осмислення, 3) рефлексія. 

Ключові слова: критичне мислення, особистість, соціалізація, 
інформаційне суспільство, формування критичного мислення, 
технологія. 
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Савченко С. В., Курило В. С. Формирование критического 
мышления как одно из условий успешной социализации 
современной личности 

В статье раскрыт процесс формирования критического мышления 
как одно из условий успешной социализации современной личности. 
Доказано, что критическое мышление является междисциплинарным 
феноменом, сущность которого заключается в умении логически 
мыслить и аргументировать, аналитически дискутировать и правильно 
выражать мнение. Определен социально-педагогический аспект 
формирования критического мышления в контексте социализации 
личности в современном информационном обществе. Представлена 
технология формирования критического мышления как система 
стратегий и методических приемов, целью и результатом которой 
является способность личности работать с информационным потоком в 
разных областях знаний, формировать собственное мнение. Определены 
и охарактеризованы три этапа технологии формирования критического 
мышления личности: 1) вызов, 2) осмысление, 3) рефлексия. 

Ключевые слова: критическое мышление, личность, социализация, 
технология, формирование критического мышления, информационное общество. 

 
Savchenko S., Kurylo V. Formation of Сritical Тhinking as Оne of 

the Conditions for Successful Socialization of the Modern Рersonality 
The article describes the process of forming critical thinking as one of the 

conditions for successful socialization of the modern personality. It is proved that 
critical thinking is an interdisciplinary phenomenon, and technology of formation 
of critical thinking of personality is universal for all branches of knowledge and 
levels of education – preschool, general secondary, higher, extracurricular, self-
education. Critical thinking is presented as the ability to think logically and to 
reason, to think analytically, and to express opinion correctly. 

The social and pedagogical aspect of the formation of critical thinking in 
the context of socialization of the individual in the modern information society 
is defined. The technology of formation of critical thinking as a system of 
strategies and methodical techniques is presented. The purpose and result of 
which is the ability of the individual to work with the information flow in 
different fields of knowledge, to express thoughts clearly and correctly, to 
make their own opinion based on the understanding of different experiences, 
ideas and ideas, to constructively solve problems, to work as a team and etc. 
Three stages of technology of formation of critical thinking of personality are 
defined and characterized: 1) challenge, 2) reflection, 3) reflection. 

Key words: critical thinking, personality, socialization, information 
society, formation of critical thinking, technology. 
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РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 
Наукове обґрунтування та вивчення проблеми формування 

інформаційної культури майбутніх учителів в умовах інформаційно-
гібридної війни, визначення ступеня розробленості в теорії та 
відображення в практиці педагогіки вищої професійної освіти, виявлення 
специфіки навчально-виховного процесу в умовах інформаційно-
гібридної війни надало нам можливість розпочати проведення науково-
педагогічної діагностики реального рівня сформованості інформаційної 
культури майбутніх учителів в умовах інформаційно-гібридної війни.  

Різні аспекти проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів 
в умовах інформаційно-гібридної війни були предметом розгляду в 
роботах Я. Галета, А. Гура, О. Караман, А. Коломієць, О. Литвиненко, 
Л. Макаренко, С. Савченка, Н. Уханова, Є. Хрикова та ін.  

В останні роки питання формування інформаційної культури 
майбутніх учителів було досліджено в наукових роботах українських 
дослідників таких, як Н. Апшай, Т. Бабенко, О. Глушак, О. Данильян, 
О. Доля, Л. Калініна, А. Клименко, І. Сопілко, В. Степанов та ін. 

Методологія дослідження спирається на визначення понятійно-
категоріального апарату дослідження, включає обґрунтування його 
теоретичних засад, аналіз та систематизацію існуючого досвіду, охоплює 
аналіз публікацій, присвячених питанню, що вивчається у друкованих 
періодичних виданнях. 

Мета статті полягає в розробці критеріїв сформованості 
інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-
гібридної війни.  

В контексті нашого дослідження виникає необхідність визначити 
сутність поняття «діагностика», що є ключовим. У перекладі з грецької 
мови діагностика означає здатність до розпізнання (БСЭ, 1972, с. 223). 

Головними функціями педагогічної діагностики вважають 
оптимізацію процесу навчання; забезпечення в інтересах суспільства и 
правильне визначення результатів навчання; звести до мінімуму помилки 
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під час процесу навчання, керуючись критеріями, що були заздалегідь 
розроблені. Саме педагогічна діагностика дозволяє проаналізувати 
навчальний процес і визначити результати навчання. При цьому під 
діагностичною діяльністю розуміється процес, у ході якого, слід 
дотримуватися необхідних наукових критеріїв якості, вчитель 
спостерігає за тими, хто навчається, та здійснює анкетування, обробляє 
дані спостережень і опитувань та повідомляє про отримані результати з 
метою пояснити мотиви або передбачити процес навчання в 
майбутньому (Ингенкамп, 1991, с. 8). 

Ми погоджуємося, що головна мета педагогічної діагностики 
полягає в інформаційному забезпеченні системи управління навчальним 
процесом щодо вибору змісту і оптимальних методів навчання у 
конкретний момент навчального процесу (Колгатін, 2009, с. 125).  

Перш ніж розробити критерії та показники сформованості 
інформаційної культури майбутніх учителів в умовах інформаційно-
гібридної війни, нам слід визначити зазначенні поняття.  

В Українському педагогічному словнику визначено, що поняття 
«критерій» застосовується для швидкої оцінки достовірності 
відмінностей у контрольній і експериментальній групах (Гончаренко, 
1997, с. 181).  

У дослідженні вважаємо за доцільне дотримуватися наукової 
позиції вчених (Козак, 2013, с. 77), які розглядають поняття «критерій» 
ширше за своїм змістом, ніж поняття «показник», і що показник є 
складовою критерію: ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність 
критерію виражаються конкретними показниками.  

Показник, за своєю сутністю, є характеристикою певного аспекту 
критерію, за яким можна дійти певних висновків (Великий тлумачний 
словник сучасної української мови, 2001, с. 1032).  

Під час визначення критеріїв сформованості інформаційної 
культури студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни ми 
відштовхувалися від об’єктивної необхідності удосконалити процес 
формування інформаційної культури студентської молоді в умовах 
інформаційно-гібридної війни. Отже, нами було виокремлено критерії, 
наявність яких визначалася за допомогою певних показників з метою 
схарактеризувати рівні сформованості інформаційної культури 
студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни.  

В межах нашого дослідження при визначені критеріїв і показників 
ми спиралися на теоретико-методологічні основи формування 
інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-
гібридної війни, які були описані у попередніх дослідженнях. В структурі 
інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-
гібридної війни нами було виокремлено такі компоненти як ціннісно-
потребнісний, когнітивно-комунікативний, інтерактивно-технологічний і 
критично-рефлексивний.  

На основі відокремлених компонентів інформаційної культури, 
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нами було виділено такі критерії: мотиваційно-аксіологічний, змістовно-
процесуальний, прогностично-діяльнісний, аналітично-результативний.  

В межах нашого дослідження кожен критерій спрямований на 
оцінювання окремого компонента інформаційної культури студентської 
молоді в умовах інформаційно-гібридної війни. Відповідно до 
визначених критеріїв нами було запропоновано відповідні у змістовному 
плані показники, які розкривають сутність як критеріїв, так і компонентів 
інформаційної культури. Отже, рівень сформованість інформаційної 
культури студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни 
можливо визначити лише за умови виявлення кожного критерію. В свою 
чергу кожен критерій представлений певними показниками, які 
характеризують його. 

Перейдемо, безпосередньо, до детальної характеристики кожного з 
критеріїв інформаційної культури студентської молоді в умовах 
інформаційно-гібридної війни. 

Перший критерій – мотиваційно-аксіологічний, який пов’язаний з 
ціннісно-потребнісним компонентом, складається із двох семантично 
пов’язаних слів. Цей критерій відображає причини вибору ціннісних 
орієнтацій студентської молоді. Цей критерій є базовим, оскільки саме 
аксіологічний компонент впливає на формування особистісної сфери 
студентської молоді, від якої залежить формування інформаційної 
культури. 

Мотиваційно-аксіологічний критерій відображає власні мотиви 
ціннісного національно-патріотичного позитивного ставлення до системи 
українських цінностей, поглядів, інтересів і рішень у життєво важливих 
сферах суспільної й державної діяльності студентської молоді особливо в 
умовах інформаційно-гібридної війни. Цей критерій також свідчить про 
потребу студентської молоді до саморозвитку та самовдосконалення, 
прагнення осмислити сласні потенційні можливості як громадянина 
української держави.  

Зазначений критерій характеризується наявністю стійких мотивів 
досягнення успіху, самореалізації у професійній і громадській діяльності; 
наявністю ціннісних орієнтацій на громадську і професійну діяльність. 

Нами було запропоновано такі показники мотиваційно-
аксіологічного критерію, як: 

 наявність мотивації щодо пошуку, вилучення та критичним 
аналізом певної інформації; 

 наявність ціннісних орієнтацій національно-патріотичного 
позитивного ставлення на громадську і професійну діяльність, на 
розкриття потенційних можливостей, на розширення самоосвіти і 
кругозору завдяки інформаційно-комунікативним технологіям; 

 здатністю виявити завуальовану негативну інформацію, яка 
сприяє послабленню ціннісних орієнтирів української нації; 

 наявність стійких мотивів досягнення успіху, самореалізації у 
професійній і громадській діяльності. 
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Другий критерій – змістовно-інформаційним когнітивно-
комунікативного компонента інформаційної культури студентської 
молоді в умовах інформаційно-гібридної війни. Вищезазначений 
критерій характеризує рівень активності студентської молоді щодо 
формування інформаційної культури, яка спрямована на розкриття 
потенційних можливостей, на розширення самоосвіти і кругозору 
студентської молоді завдяки інформаційно-комунікативним технологіям.  

Змістовно-інформаційним критерій відображає вміння і навички 
студентської молоді використовувати інформаційно-освітні ресурси, 
інформаційні системи, інформаційні технології у професійній та 
навчальній діяльності, створюючи інноваційні освітні продукти.   

Цей критерій передбачає оцінку ефективності та якості засвоєних 
студентською молоддю базові знання про інформаційні ресурси, 
інформаційні системи, про інформаційно-психологічну безпеку тощо. 

Вважаємо, що змістовно-інформаційний критерій ґрунтується на 
прийнятих у педагогіці та психології кількісних і якісних показниках 
ефективності освітнього процесу та самоосвіти, рівня підготовленості 
студентської молоді до критичного мислення стосовно отриманої 
інформації, рівня підготовленості протистоянню інформаційно-
психологічного впливу.  

Показниками змістовно-інформаційного критерію вважаємо такі: 
 наявність базових знань про інформаційні ресурси, 

інформаційні системи, інформаційні технології, інформатизацію 
суспільства; 

 сформованість вмінь роботи з інформаційними даними, 
застосування засобів інформаційно-комунікативних технологій у 
навчальній і професійній діяльності; 

 здатність до самостійного створення і вироблення нових знань 
на основі отриманої інформації. 

Третій критерій – прогностично-діяльнісний інтерактивно-
технологічного компонента інформаційної культури студентської молоді 
в умовах інформаційно-гібридної війни. Інтерактивна складова охоплює 
обмін інформацією, а також те, як інформація формується, уточнюється, 
впливає на формування особистісної думки студентів.  

Прогностично-діяльнісний критерій характеризується вмінням 
студентської молоді прогнозувати і критично ставитися до отриманої 
інформації; вміння прогнозувати потребу або її відсутність у 
протистоянні інформаційно-психологічному впливу. Звідси, цей критерій 
характеризується здатністю студентської молоді виявити завуальовану 
негативну інформацію, яка сприяє послабленню ціннісних орієнтирів 
української нації.  

Цей критерій відображає здатність студентської молоді в умовах 
інформаційно-гібридної війни до інформаційної проникливості, уміння 
проектувати і будувати можливі наслідки на основі отриманої 
інформації. 
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Діяльнісна складова прогностично-діяльнісного критерію 
відображає вміння студентської молоді впроваджувати в педагогічну 
практику сучасні освітні технології, які сприяють формуванню 
інформаційної культури. 

Звідси, нами було визначено такі показники прогностично-
діяльнісного критерію: 

 наявність громадської активної позиції, мобільності, 
адаптивності в різних проявах інтеракції; 

 використання всіх операції із дотримання їх послідовності та 
цілковитим усвідомленням дій щодо критичного аналізу нової 
інформації; 

 здатність до інформаційної проникливості, уміння проектувати і 
будувати можливі наслідки на основі отриманої інформації. 

І, нарешті, останній четвертий критерій – аналітично-
результативний, який пов’язаний з критично-рефлексивним 
компонентом інформаційної культури студентської молоді, є одним з 
ключових критеріїв, оскільки він відображає, з одного боку, результат 
процесу, а з іншого – аналіз результату, який має бути незалежним і 
справедливим.  

Цей критерій ґрунтується на вміння студентської молоді адекватно 
аналізувати результат власної діяльності, порівнювати його і самостійно 
корегувати стратегію переосмислення й обробки отриманої інформації 
використовуючи технології інформаційно-психологічної безпеки від 
інформаційно-психологічного впливу. 

Досягнення адекватної самоаналізу і аналізу власної результатів 
відбувається на основі адекватної самооцінки і саморефлексії завдяки 
використанню технології критичного аналізу отриманої інформації. 

Отже, показниками аналітично-результативного критерію нами 
було виокремлено такі: 

 наявність умінь і навичок самоаналізу отриманої інформації, як 
формується, уточнюється, впливає на свідомість людини, знання 
технологій критичного переосмислення й обробки отриманої інформації; 

 виявлення самооцінки і саморефлексії стосовно критичного 
аналізу отриманої інформації;  

 здатність передбачити результат завдяки отриманої інформації на 
основі самоаналізу ціннісних морально-етичних знань, уявлень, ступеня 
ціннісного ставлення до отриманої інформації через поведінку та діяльність. 

Отже, нами було теоретично запропоновано й розроблено критерії 
сформованості інформаційної культури студентської молоді в умовах 
інформаційно-гібридної війни. На основі виокремлених компонентів 
інформаційної культури було виявлено такі критерії, як мотиваційно-
аксіологічний, змістовно-процесуальний, прогностично-діяльнісний, 
аналітично-результативний. Нами також було розроблено показники 
відповідно до кожного критерію. 

Наступною етапом наших подальших досліджень ми плануємо 
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розробити діагностичний інструментарій щодо виявлення рівнів 
сформованості інформаційної культури студентської молоді в умовах 
інформаційно-гібридної війни.  

 
Список використаної літератури 

1. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. 
А. М. Прохоров. Москва: Советская энциклопедия, 1972. Т. 8. 592 с. 
2. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. Москва: Педагогика, 
1991. 240 с. 3. Колгатін О. Г. Педагогічна діагностика та інформаційно-
комунікаційні технології: монографія. Харків: ХНПУ, 2009. 324 с. 
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 
376 с. 5. Козак Л.В. Критерії готовності майбутніх викладачів 
дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної 
діяльності. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 1. С. 76 – 
88. 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / уклад. і 
голов. ред. В. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с. 

 
References 

1. Prokhorov, A. M. (Ed.). (1972). Bol'shaya sovetskaya enciklopediya 
[The Great Soviet Encyclopedia]. (Vols. 1-30; Vol. 8). Moskva: Sovetskaya 
enciklopediya [in Russian]. 2. Ingenkamp, K. (1991). Pedagogicheskaya 
diagnostika [Pedagogical diagnostics]. Moskva: Pedagogika [in Russian]. 
3. Kolhatin, O. H. (2009). Pedahohichna diahnostyka ta informatsiyno-
komunikatsiyni tekhnolohiyi [Pedagogical diagnostics and information-
communication technologies]. Kharkiv: KHNPU [in Ukrainian]. 
4. Honcharenko, S. (1997). Ukrayins’kyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian 
Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid’ [in Ukrainian]. 5. Kozak, L. V. (2013). 
Kryteriyi hotovnosti maybutnikh vykladachiv doshkil’noyi pedahohiky i 
psykholohiyi do innovatsiynoyi profesiynoyi diyal’nosti [Readiness Criteria of 
Future Teachers Preschool Pedagogy and Psychology for Innovative 
Professional Activities]. Pedahohichnyi protses: teoriya i praktyka – The 
Pedagogical Process: Theory and Practice, 1, 76-88 [in Ukrainian]. 
6. Busel, V. (Ed.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoyi 
ukrayins’koyi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. 
Kyiv; Irpin’: VTF «Perun» [in Ukrainian].  

 
Шехавцов М. О. Розробка критеріїв сформованості 

інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-
гібридної війни 

У статті проведено науково-педагогічну діагностику реального 
рівня сформованості інформаційної культури майбутніх учителів в 
умовах інформаційно-гібридної війни, визначено сутність понять 
«діагностична діяльність» та «діагностика», схарактеризовано ключові 
функції та головну мету педагогічної діагностики (інформаційне 
забезпечення системи управління навчальним процесом в контексті 
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визначення змісту і оптимальних методів навчання у конкретний момент 
навчального процесу). Розглянуто поняття «критерій» і «показник». У 
структурі інформаційної культури студентської молоді виокремлено такі 
компоненти як ціннісно-потребнісний, когнітивно-комунікативний, 
інтерактивно-технологічний і критично-рефлексивний. На основі 
означених компонентів інформаційної культури виділено наступні 
критерії: мотиваційно-аксіологічний, змістовно-процесуальний, 
прогностично-діяльнісний та аналітично-результативний. Представлено 
детальну характеристику кожного з критеріїв інформаційної культури 
студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни. Відповідно 
до визначених критеріїв запропоновано відповідні у змістовному плані 
показники, які розкривають сутність як критеріїв, так і компонентів 
інформаційної культури. 

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційно-гібридна 
війна, показники, критерії, студентська молодь. 

 
Шехавцов М. А. Разработка критериев сформированности 

информационной культуры студенческой молодежи в условиях 
информационно-гибридной войны  

В статье проведена научно-педагогическая диагностика реального 
уровня сформированности информационной культуры будущих учителей 
в условиях информационно-гибридной войны, определена сущность 
понятий «диагностическая деятельность» и «диагностика», 
охарактеризованы ключевые функции и главная цель педагогической 
диагностики (информационное обеспечение системы управления 
учебным процессом в контексте определения содержания и оптимальных 
методов обучения в конкретный момент учебного процесса). 
Рассмотрены понятия «критерий» и «показатель». В структуре 
информационной культуры студенческой молодежи выделены такие 
компоненты как ценностно-потребностный, когнитивно-
коммуникативный, интерактивно-технологический и критическо-
рефлексивный. На основе указанных компонентов информационной 
культуры выделены следующие критерии: мотивационно-
аксиологический, содержательно-процессуальный, прогностично-
деятельностный и аналитико-результативный. Представлена подробная 
характеристика каждого из критериев информационной культуры 
студенческой молодежи в условиях информационно-гибридной войны. В 
соответствии с указанными критериями предложены соответствующие в 
содержательном плане показатели, которые раскрывают сущность как 
критериев, так и компонентов информационной культуры. 

Ключевые слова: информационная культура, информационно-
гибридная война, показатели, критерии, студенческая молодежь. 

 
 
 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

79

Shekhavtsov M. Development of the Criteria of Information Culture 
in Students’ Youth in the Context of Information-Hybrid Warfare  

The article is devoted to topical problems of development of the criteria 
of information culture in students’ youth in the context of information-hybrid 
warfare; determination of the degree of this problem elaboration in theory and 
its practical accomplishment in pedagogy of higher professional education; 
revealing of educational process features under the conditions of information-
hybrid warfare which make it possible to conduct scientific-and-pedagogical 
diagnostics of the current level of development of information culture in 
prospective teachers under the specified conditions. The fundamental nature of 
the concepts “diagnostic activity” and “diagnostics” are defined in the course 
of the given article. Key functions and the main purpose of pedagogical 
diagnostics (information support of the educational process management 
system in the context of determining the contents and the most advantageous 
methods of learning at a particular moment of the educational process) are 
characterized. The terms “criterion” and “indicator” are considered. In the 
structure of information culture of students’ youth such components as value-
based, cognitive-communicative, interactive-technological and critical-
reflexive are distinguished. On the background of the identified components of 
the information culture, the following criteria are distinguished: motivational-
axiological, contensive-procedural, prognostic activity-based and analytical-
resultative. The activity-based component reflects the ability of students’ 
youth to introduce into current practice modern educational technologies 
which contribute to the development of information culture. A detailed 
description of each of the criteria of information culture of students’ youth in 
the context of information-hybrid warfare is presented. According to the 
defined criteria, relevant indicators in terms of their content which reveal the 
fundamental nature of both the criteria and the components of the information 
culture are suggested. The prospects for further researches include the 
development of diagnostic tools to define the level of information culture in 
students’ youth. 

Key words: information culture, information-hybrid warfare, indicators, 
criteria, students’ youth. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ  

ПІД ЧАС ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
На сьогодні актуальним в суспільстві та системі освіти є процес 

становлення Нової української школи, яка має закласти її новий зміст на 
основі формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей 
та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як 
«особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного 
мислення, патріот з активною позицією, новатор, здатний змінювати 
навколишній світ та вчитися впродовж життя» (Концепція НУШ, 2018). 
Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української 
школи, має стати невід’ємною складовою всього освітнього процесу, 
наскрізно проходячи через навчальні предмети та систему позакласної 
роботи та орієнтуватися на загальнолюдські цінності (Водолазька, 2018). 
З огляду на це постала необхідність створення в ЗЗСО сприятливих умов 
для формування соціально активної особистості.  

У педагогіці питання соціальної активності досліджувалося 
багатоаспектно: як головне в характеристиці особистості – суб’єкта 
суспільних відносин (Є. Белозерцев, А. Зосімовский, Т. Коннікова, 
Т. Мальковской, Т. Окушко та ін.), як міра прояву соціальної дієздатності 
людини (Н. Анікєєв, Л. Вохминова, Б. Вульфов, О. Газман, Н. Огурцов, 
Е. Малах та ін.), як відповідальне і зацікавлене ставлення людини до 
праці, суспільства, духовного й суспільного життя (Ю. Азаров, 
Л. Архангельський, Л. Гордін, Л. Захарова, Л. Іванов та ін.). 

Різні аспекти проблеми виховання соціально активної особистості 
розкрито в працях І. Беха, Л. Канахівської, Т. Мальковської, 
Л. Нафікової, Н. Остапенко, І. Павловата, Ю. Поліщук, С. Полякова, 
О. Тельної, О. Чугунової та інших. 

Проблемам формування соціальної активності підлітків присвячено 
праці С. Абрамової, О. Безпалько, Л. Канішевської, Н. Клімкіної, 
О. Лавренко, Л. Петько, М. Уйсімбаєвої, М. Шопіної та ін. 
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Проте питання формування соціальної активності учнів у 
позакласній діяльності в закладах загальної середньої освіти 
залишаються не достатньо дослідженими. 

Метою статті є розкриття особливостей формування соціальної 
активності підлітків у позакласній діяльності закладів загальної 
середньої освіти. 

Завдання статті:  
 розкрити зміст поняття «соціальна активність підлітків»;  
 визначити специфічні особливості формування соціальної 

активності підлітків;  
 розглянути шляхи формування соціальної активності під час 

позакласної роботи у ЗЗСО. 
Специфіка формування соціальної активності у підлітків зумовлена 

віковими особливостями, адже підлітковий вік, як стверджує А. Реан, є 
особливим періодом у розвитку особистості. Емоційна нестабільність, 
зумовлена фізіологічними (фізіологічні процеси дорослішання), 
соціальними чинниками (незадоволення потреб в емоційному 
благополуччі, пошук власної Я-концепції, прагнення до самореалізації, 
зміна місця дитини в суспільстві, зміна її позиції при вступі в нові 
відносини зі світом дорослих, світом їх цінностей), може мати такі 
наслідки, як конфліктність, агресивність, асоціальна поведінка, 
девіантність) (Реан, 2003). Соціальна активність є результатам 
соціалізації підлітків.  

Підлітковий вік характеризується активним засвоєнням суспільних 
норм і функцій, оволодінням соціальними ролями, прагненням знайти 
своє місце в системі суспільних зв’язків; усвідомленням життєво 
важливих цінностей та встановленням стійких взаємовідносин з 
оточуючими (Канішевська, 2014). 

У підлітків є кілька можливостей для відчуття власної 
індивідуальності, креативності. Одна з них – розвиток своєї особистості 
за зразком та подобою особистості дорослої людини, оскільки саме 
дорослий в очах дитини володіє самостійністю, лідерськими здібностями 
і соціальною креативністю. Тому перше, чого прагне підліток, це 
показати собі та оточуючим, що він вже не дитина (Бех, 2012). Одним із 
виявів дорослості підлітком є його соціальна активність. 

Під соціальною активністю підлітків ми розуміємо складне 
особистісне утворення, яке визначається і регулюється комплексом 
установок, уявлень, переконань, звичок, стереотипів поведінки, які 
реалізуються в соціальній сфері суспільства й пов’язані з діяльністю в 
соціумі та дозволяють їм успішно адаптуватися і здійснювати його 
перетворення, рівень сформованості яких визначає самоактуалізацію та 
соціальну поведінку підростаючого покоління з метою самореалізації. 

Як ми вже зазначали, розвиток соціальної активності стає одним з 
найважливіших завдань освіти. Сьогодні у ЗЗСО впроваджуються нові 
освітні стандарти, і в зв’язку з цим розробляються програми виховання і 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

82

соціалізації школярів. Зокрема, в «портреті випускника школи» 
позначені наступні особистісні характеристики, що розкривають 
соціальну активність школярів: творча мотивація і готовність до 
інновацій; готовність до співпраці; усвідомлення змісту й спрямованості 
своєї особистості; повагу до законодавства і норм етики; усвідомлення 
відповідальності перед сім’єю, суспільством, державою, людством; 
високий рівень комунікативних умінь, в тому числі умінь взаємодіяти і 
відстоювати свою думку (Ніколаєску, 2014). 

У дослідженнях (С. Абрамової, 2011; О. Безпалька, 2012; 
О. Киричук, 1983; Н. Клімкіної, 2009; М. Уйсімбаєвої, 2014) завдання 
розвитку соціальної активності школярів зводяться до формування 
основних її компонентів: знань і уявлень про реалії соціальної дійсності, 
про об’єкти та суб’єкти соціального життя, їх особливості та взаємодії; 
ціннісних соціальних орієнтацій; позитивної емоційної оцінки 
значущості соціальної активності; умінь і навичок, необхідних для 
реалізації соціальної активності в суспільстві й розвиток умінь 
співвідносити процес і результат своєї діяльності з точки зору 
особистісної та суспільної необхідності (Уйсімбаєва, 2014). 

Проте, з точки зору нормативних документів, позакласна діяльність 
сприяє вихованню та соціалізації учнів та відрізняється від урочної 
діяльності часом проведення, є складовою освітнього процесу в ЗЗСО та 
її зміст визначається у варіативній частині основної освітньої програми 
(Про освіту, 2017). 

Напрямами роботи з розвитку соціальної активності підлітків в 
освітньому процесі є: знайомство особистості й засвоєння нею поняття 
соціальної активності; організація змістовного дозвілля, що включає всі 
види виховання (духовно-морального, художньо-естетичного, військово-
патріотичного та ін.); орієнтування та підтримка вияву будь-якої 
соціальної ініціативи з боку учнів (Булавенко, 2019). 

Перед початком дослідження нами були вивчені можливості 
позаурочної діяльності в ЗЗСО. Нами визначено, що освітній заклад 
надає підліткам можливість спробувати себе в різних видах діяльності 
(інтелектуальній, трудовій, художньо-естетичній, проектній, 
дослідницькій тощо). 

Засобом організації позаурочної діяльності є: проведення 
конкурсів, проектних робіт; участь в конкурсах дослідницьких робіт; 
проведення інтелектуальних ігор; організація дитячих об’єднань. Крім 
цього, ЗЗСО реалізує ряд програм додаткової освіти, спрямованих на 
розвиток творчих, художніх та інтелектуальних здібностей та інтересів 
школярів. Окремого напрямку з розвитку соціальної активності школярів 
у програмі освітнього закладу немає, тому вважаємо за можливе 
впровадження результатів нашого дослідження у практику ЗЗСО. 

Отримані нами результати рівнів сформованості соціальної 
активності підлітків показали, що у більшості респондентів переважають 
низький і середній рівні розвитку компонентів соціальної активності, а 
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значить, є необхідність розвивати в учнів: знання про об’єкти соціальної 
дійсності, особливості соціальної взаємодії суб’єктів; систему соціальних 
ціннісних орієнтацій; вміння оцінювати значущість соціальної активності 
та вміння аналізувати власну діяльність з позицій її особистісної та 
суспільної значущості. 

У результаті нашого дослідження ми визначили наступні проблеми 
розвитку соціальної активності школярів в практиці освіти: 

 спостерігається недостатня увага інститутів соціалізації до 
цілеспрямованого розвитку соціальної активності учнів; 

 відсутній педагогічний супровід розвитку соціальної активності 
підлітків у позаурочній діяльності, у зв’язку з методичною 
непідготовленістю педагогів; 

 в учнів виявлений низький рівень мотивації та інтересу до 
соціально значущої діяльності. 

Аналізуючи проблему дослідження, ми вивчили ряд робіт 
(Абрамова, 2011; Бех, 2012; Баркунова, & Сорокин, & Фролова, 2018; 
Киричук, 1983; Коляда, 2008; Прашко, 2013; М. Уйсімбаєва, 2014) які 
розкривають завдання і психолого-педагогічні умови розвитку соціальної 
активності учнів у позаурочній діяльності. Для успішного розвитку 
соціальної активності учнів у ЗЗСО вчені пропонують створювати такі 
педагогічні умови: наявність соціально-психологічних відносин й 
адекватного соціально-педагогічного середовища; створення умов для 
розвитку інтелектуального і духовного потенціалу особистості школяра, 
що сприяє в подальшій діяльності перетворенню соціальної дійсності. 

На нашу думку формуванню соціальної активності учнів сприятиме 
різноманітна соціально значуща позакласна діяльність – це виховні 
години, позакласні заходи, соціальні проекти та акції, ігрова та 
колективна діяльність, волонтерство тощо. 

У процесі формування соціальної активності учнів враховували 
принцип добровільності, адже заняття проводилися в позаурочний час. 
Тому ми не змушували підлітків обов’язково брати участь у цій роботі. 
Однак, обрані нами форми й методи проведення занять, відповідали 
вимогам принципу зацікавленості, що не викликало проблем із 
залученням до них вихованців.  

З метою формування соціальної активності підлітків у позакласній 
діяльності ми використовували соціальні тренінги, як форму групової 
роботи, спрямовану на формування комунікативної компетентності 
підлітка, необхідної для реалізації соціальної активності. Соціальні 
тренінги: «Соціальна діяльність – це просто?», «Гендерна рівність», «Чи 
толерантний я?», «Я – емпат», «Вміння бути лідером», «Лідерство – це 
відповідальність» сприяли: формуванню навичок партнерського 
спілкування, обговорення проблем взаємин як із дорослими, так і з 
однолітками; вирішення моральних конфліктів; формування в учасників 
почуття приналежності до групи; розвиток почуття індивідуальної 
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відповідальності, підвищення групової згуртованості та впевненості 
підлітків у власних можливостях. 

Під час тренінгів, було використано активні методи: вирішення 
соціальних і педагогічних завдань, аналіз проблемних ситуацій, рольові та 
ділові ігри, метод соціального проектування. Їх використання дозволяли 
розвивати креативне мислення для ефективного планування та реалізації 
соціальних ініціатив; імітувати ситуації та знаходити нестандартні підходи 
до вирішення проблемних ситуацій, знаходити шляхи й об’єкти 
докладання своїх сил і творчої енергії на користь соціуму. 

Під час виховних годин варто використовувати технологію 
колективної творчої діяльності (Киричук, 1983), яка спрямована на розвиток 
соціальної активності підлітків, їх творчих та інтелектуальних здібностей, 
на розвиток готовності до участі в соціально значущій діяльності. Вона 
передбачала таку організацію спільної діяльності підлітків (а інколи й 
дорослих), при якій всі члени колективу брали участь у плануванні, 
підготовці, здійсненні й аналізі запланованої справи. При цьому, завдання 
формулювалося таким чином, щоб основними мотивом діяльності підлітків 
стало прагнення до самовираження й самовдосконалення. Колективні творчі 
справи спрямовані на пошук, винахід і мають соціальну значущість. 
Основними методами навчання були діалог, спілкування рівноправних 
партнерів (Канішевська, Булавенко, 2018). Результати діяльності 
опрацьовувались за допомогою публікації роботи, виставки, нагородження, 
присвоєння звання «Майстра» тощо. 

Серед активних форм діяльності, під час проведення виховних годин, 
використовувались такі: тематичне творче панно, колаж, оформлення 
класного альбому, інсценізація, сюжетно-рольова гра, анкета думок, 
тренінг, колективна творча справа, презентація, уявна подорож, експедиція, 
гра-мандрівка, екологічна стежка, моделювання соціальних ситуацій. 

Під час виховних годин розглядались такі питання, як: «Які цінності є 
соціально значущими?»; «Відповідальність та її види»; «Безкорисливість, 
прагнення робити добро, допомагати людям»; «У чому цінність сили 
духу?»; «Як протистояти насильству?»; «Що значить мати активну життєву 
позицію?»; «Чому важливо бути соціально активною особистістю?»; «Що 
значить формальні та неформальні взаємовідносини в класі?»; «Вплив 
неформальних молодіжних груп на формування особистості».  

Використання у виховній діяльності активних та інтерактивних 
методів сприяло формуванню позитивної мотивації учнів до соціально 
схвалюваної поведінки, самопізнання, самореалізації, самовдосконалення 
та самостійності; спонукало учнів до спільної діяльності, діалогу з 
іншими суб’єктами освітнього процесу; сприяло формуванню в них 
активної життєвої позиції тощо.  

Сподобалась підліткам така форма роботи, як спільний перегляд 
фільмів. Для спільного проведення дозвілля ми відібрали художні фільми, 
які не дивлячись на захоплюючий сюжет, емоційну насиченість та 
привертаючи сучасну молодіжну аудиторію, дозволяли б обговорювати з 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

85

підлітками ціннісну проблематику. Обираючи художні фільми для 
підлітків, ми керувалися такими вимогами: у фільмі має розглядатись 
значима для підлітків тема; фільм має бути змістовним і досить 
динамічним; не повинен мати сцени, не призначені для показу в 
підлітковій аудиторії (жорстокість, секс, вживання наркотиків, 
ненормативна лексика); педагог повинен добре орієнтуватися у змісті 
фільму та ціннісній проблематиці, яка в ньому порушується; проблематика 
фільму повинна сприяти формуванню соціальної активності підлітків. 

У практичній роботі з формування соціальної активності підлітків 
використовували тематичні ігри, наприклад, «Вибір молодих», 
«Моделювання випадків з життя», «Стихійне лихо», «Подорож у часі» 
тощо. При цьому до таких занять учні готувалися заздалегідь, що давало 
можливість вирішувати життєво важливі проблеми й долати реальні 
труднощі.  

З метою формування соціальної активності учнів було апробовано 
соціальну освітню програму «Я – волонтер», яка передбачала включення 
підлітків в соціально значущу діяльність, що сприяла формуванню їх 
лідерської позиції, розвитку ініціативи й соціальної активності. У межах цієї 
програми були проведені: вільні дискусії «За і проти волонтерської 
діяльності», «Два – чотири – всі разом» тощо; бесіди «Золоте правило – 6», 
«Допоможи ближньому», «Вчимося доводити справу до кінця» тощо; ігри 
«Волонтерський квест», «Ми – команда» тощо; майстер-класи «Що означає 
волонтерство?», «12 причин не здаватись» тощо; круглі столи «Уроки 
волонтерства», «Команда однодумців» тощо; конференції «Нові можливості 
волонтерської взаємодії», «Солідарна активність волонтерів-дітей» тощо; 
різноманітні акції: «Притулок для тварин», «Врятуй синичку», 
«Допоможемо ветерану» тощо; соціальні проекти «Франдрайзинг – для 
волонтерської діяльності», «Обізнаність, впевненість, допомога» тощо. 

Ефективним для формування соціальної активності є соціальне 
проектування. Адже завдяки соціальним проектам підлітки мали 
можливість: робити самостійний вибір тієї діяльності, яка найбільше 
відповідає інтересам і здібностям самого вихованця (адже дитина, яка 
здійснює вибір, несе і особисту відповідальність за його наслідки); брати 
реальну участь у вирішенні соціальних проблем (адже у цей період 
становлення особистості яскраво виражені потреба бути потрібним, 
корисним іншим, бажання перевірити свої здібності в реальній справі); 
організовувати колективну роботу над справою, яка формує важливі 
соціальні навички, вкрай необхідні сьогодні для трудової діяльності; 
отримати справжню школу життя (у школяра, який бере участь в 
різноманітних проектних видах діяльності, значно підвищується шанс 
зробити вірний вибір свого майбутнього). 

Прикладами реалізованих соціальних проектів є такі: «На захисті 
довкілля» та «Екологічні ініціативи» – екологічні проблеми району, 
міста, звалища, забруднення річок, охорона флори і фауни тощо; «Добрі 
справи людям і місту» – програми допомоги ветеранам, сиротам, людям, 
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що потрапили у важку життєву ситуацію; «Місто і автомобіль» – 
проблеми експлуатації транспортних засобів та шляхи їх вирішення; 
«Організація змістовного дозвілля» – створення і розвиток клубів за 
інтересами, дитячих об’єднань, активне і змістовне дозвілля; «Молодь і 
ЗМІ» – створення і розвиток дитячих ЗМІ; «Калейдоскоп творчих ідей» – 
авторські та колективні творчі проекти; «Чи може середня річка 
принести прибуток?» – створення зони відпочинку на березі річки; «Як 
позбутися шкідливих звичок» – проблеми шкідливих звичок серед 
молоді; «Таємний покупець» – тестування діяльності магазинів, 
розважальних і культурних закладів та дошкільних установ тощо. 
Реалізація соціальних проектів дала можливість підліткам побачити свій 
реальний внесок у зміну соціальної ситуації в місцевому співтоваристві; 
сформувати навички колективної роботи з підготовки та реалізації 
власними силами реальної соціально корисної справи тощо.  

Однією з форм проектної діяльності, що сприяє формуванню 
соціальної активності особистості, є участь дітей у загальношкільних чи 
загальноміських соціальних акціях, до проведення яких залучалися усі учні 
ЗЗСО, учителі та батьки. Таке розширення освітнього простору позитивно 
впливало на формування соціального досвіду учнів. Основною метою 
проведення соціальних акцій є поширення інформації та загострення уваги 
до певної соціальної проблеми. Проте, у процесі визначення мети на 
першому місці має виступати педагогічна проблема – формування 
соціальної активності учнів. Результат у вирішенні соціально значущих 
проблем також важливий, але має в даному контексті другорядне значення. 
Адже для підлітка головне – зрозуміти, що від його активності залежить 
благополуччя інших людей, рідного міста, країни. 

Протягом останніх років були реалізовані різні соціальні акції: збір 
одягу, взуття сім’ям, які перебувають у важкій життєвої ситуації; збір 
овочів для будинку пристарілих; акція милосердя «Разом дружна сім’я» – 
благодійна допомога дітям з дитячої лікарні; акція «Новорічний 
серпантин» – збір іграшок для дітей школи-інтернату; щорічна акція 
«Тиждень добрих справ», «Тиждень радості». 

Дослідники дитячого громадського руху зазначають, що дитяче 
об’єднання має певні м ожливості соціального виховання підлітків, до 
яких відносяться: соціальна сутність дитячої організації, яка включає 
дітей в широкий спектр суспільних відносин, що виводить їх на освоєння 
певних соціальних ролей, норм, позицій (Коляда, 2009). Соціальна 
активність підлітка в колективі, а конкретно – в організованому 
дитячому колективі, яким є дитяче об’єднання, формується і 
проявляється яскравіше, ніж в інших умовах, оскільки дитячий колектив 
виступає в якості системи соціальних відносин. Кожен член такого 
колективу вступає у взаємодію з іншими членами об’єднання, засновану 
на принципах керівництва, відповідальності, підпорядкування.  

Участь підлітків у внутрішньошкільних дитячих об’єднаннях, таких 
як: «Ерудит», «Євроклуб», «Клуб мандрівників», «Джура», 
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«Екопатруль», «Волонтер» та в прес-центрі «Вітрила» створює цінний 
досвід, який є джерелом формування соціальної активності особистості. 
Атмосфера постійного пошуку, радість власного відкриття, сприяють 
формуванню соціальної активності підлітків й позитивно відбиваються 
на результатах участі школярів в конкурсах різного рівня. Тож, 
переважна більшість підлітків стала постійними учасниками дитячих 
об’єднань та брала активну участь у позакласній діяльності ЗЗСО. 

Вирішення проблеми формування соціальної активності підлітків є 
перспективним для подальшого дослідження. Варто більш детально 
дослідити гендерний аспект залучення підлітків до соціально значущої 
діяльності у ЗЗСО. 
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Кирилюк С. Д. Формування соціальної активності підлітків під 

час позакласної діяльності у закладах загальної середньої освіти 
У статті розкрито особливості формування соціальної активності 

підлітків у позакласній діяльності закладів загальної середньої освіти. 
Розкрито зміст поняття «соціальна активність підлітків», визначено 
специфічні особливості формування соціальної активності підлітків, 
розглянуто шляхи формування соціальної активності під час позакласної 
роботи у закладах загальної середньої освіти. Визначено напрями 
виховної роботи у позакласній роботі з формування соціальної 
активності підлітків; проблеми розвитку соціальної активності у закладах 
загальної середньої освіти. Схарактеризовано основні форми соціально 
спрямованої позакласної діяльності. Розкрито потенціал соціальних 
тренінгів, виховних годин, активних та інтерактивних методів роботи з 
підлітками, соціальне проектування, соціальні акції для формування 
соціальної активності підлітків. 

Ключові слова: соціальна активність підлітків, позакласна робота, 
виховання, форми і методи виховної роботи, дитячі об’єднання. 

 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

90

Кирилюк С. Д. Формирование социальной активности 
подростков во время внеклассной деятельности в учреждениях 
общего среднего образования 

В статье раскрыты особенности формирования социальной 
активности подростков во внеклассной деятельности учреждений общего 
среднего образования. Раскрыто содержание понятия «социальная 
активность подростков», определены специфические особенности 
формирования социальной активности подростков, рассмотрены пути 
формирования социальной активности во время внеклассной работы в 
учреждениях общего среднего образования. Определены направления 
воспитательной работы во внеклассной работе по формированию 
социальной активности подростков; проблемы развития социальной 
активности в учреждениях общего среднего образования. 
Охарактеризован основные формы социально направленной внеклассной 
деятельности. Раскрыт потенциал социальных тренингов, 
воспитательных часов, активных и интерактивных методов работы с 
подростками, социальное проектирование, социальные акции для 
формирования социальной активности подростков.  

Ключевые слова: социальная активность подростков, внеклассная 
работа, воспитание, формы и методы воспитательной работы, детские 
объединения. 

 
Kirilyuk S. Formation of Adolescent Social Activity During 

Extracurricular Activities in General Secondary Education Institutions 
The article describes the peculiarities of formation of adolescent social 

activity in extracurricular activities of general secondary education institutions. 
The content of the concept of "social activity of adolescents" is revealed, 
specific features of formation of social activity of adolescents are defined, ways 
of formation of social activity during extracurricular work in institutions of 
general secondary education are considered. The directions of educational work 
in extracurricular work on forming of social activity of teenagers are 
determined. Problems of social activity development in general secondary 
education institutions are identified. The main forms of socially oriented 
extracurricular activity are characterized. The potential of social trainings, 
teaching hours, active and interactive methods of working with teenagers, social 
designing, social actions for forming of social activity of teenagers is revealed. 
The role of children's associations and the social educational program "I 
volunteer" in shaping the social activity of the individual is defined. The article 
presents the analysis of the problem of development of social activity of 
students in extracurricular activities. 

Key words: adolescent social activity, extracurricular work, education, 
forms and methods of educational work, children's associations. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 
Формування патріотизму у підростаючого покоління – одна з 

найважливіших державних і громадських функцій сьогодення. У процесі 
модернізації громадянського суспільства дана проблема залишається 
однією з найактуальніших. За останні п’ять років, в умовах гібридної 
війни що відбувається на Сході України, ставлення держави до цієї 
проблеми стало змінюватися, почала вибудовуватися система 
патріотичного виховання, яка враховує чинники зовнішнього і 
внутрішнього характеру.  

Сучасне суспільство розуміє патріотизм, як явище різноманітне і 
неоднозначне. Це пояснюється складною природою даного явища і 
різноманіттям форм його прояву. Ідея патріотичного виховання виходить 
на якісно новий рівень в умовах сучасної держави. В даний час є 
важливим відродження в суспільстві почуття істинного патріотизму як 
соціальної і духовно-моральної цінності, формування в учнів закладу 
загальної середньої освіти соціально-значущі і громадянсько-активні 
якості, які зможуть проявлятися в тих видах діяльності, які пов’язані із 
захистом інтересів своєї Батьківщини (Арцишевський, 2008). 

Всебічно, гармонійно розвинута особистість є важливим 
структурним елементом суспільства, виховання якої багато в чому 
зумовлює перспективи і напрямки розвитку країни, тому патріотичне 
виховання старшокласників є однією з найважливіших завдань держави 
(Кулагіна, 2001). 

З одного боку, значимість даної проблеми в теоретичному аспекті 
обумовлена дискусійністю сенсу самого визначення поняття 
«патріотизм». Неоднозначність трактування його і фальсифікація 
близькими за змістом значеннями говорить про те, що процес 
концептуалізації не закінчений. Саме тому посилюється значимість 
комплексного, соціокультурного синтезу даного поняття.  

Визначена проблема є однією із значущих в контексті розуміння 
закономірностей і особливостей впливу патріотичного виховання на 
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вирішення соціально-політичних, економічних і культурологічних 
проблем сучасного українського суспільства. У зв’язку з цим проблема 
виховання патріотизму привертає увагу всього суспільства, є предметом 
полеміки між представниками різних суспільно-політичних сил.  

З іншого боку, актуальність даної проблеми полягає в тому, що не 
тільки традиції в розумінні і формуванні патріотизму, а й сучасна 
соціально-педагогічна робота, дозволяє за допомогою різноманітних 
технологій, засобів, форм та методів вдосконалювати процес 
патріотичного виховання підростаючого покоління, особливість якої 
полягає в тому, що вона дозволяє молодій людині через саморозвиток, 
проживання та засвоєння певного історичного досвіду створювати 
модель духовно-моральної поведінки і формувати громадянсько-
патріотичні почуття.  

На сьогоднішній день вивчено широке коло питань, пов’язаних з 
проблемами патріотичного виховання. Перші згадки про значущість 
патріотичного виховання можна простежити в працях Аристотеля, 
Платона, в роботах філософів Нового часу – Г. Гегеля, І. Гердера, 
Т. Гоббса, І. Канта. Згодом розуміння поваги до Батьківщини, як вищої 
цінності, розглядається в працях М. Макіавеллі, Ж.-Ж. Руссо, І. Фіхте та 
ін.; виховання людини як громадянина і патріота розглядали 
Я. Коменський, К. Ушинський, М. Грушевський та ін.; питання 
патріотичного виховання та формування громадсько-активної 
особистості, обґрунтування виникнення патріотизму як соціально-
значущого явища, а також сутність, завдання і методи патріотичного 
виховання було розкрито в працях О. Духновича, А. Макаренка, 
В. Сухомлинського та ін. 

Різні педагогічні аспекти патріотичного виховання можна знайти в 
наступних наукових доробках. В. Борисов розглядає педагогічні умови 
розвитку громадянської культури особистості; Л. Тімакова визначає роль 
національної спрямованості в системі громадянського виховання; 
концептуально-програмні засади патріотичного виховання зростаючої 
особистості в умовах модернізаційних суспільних змін характеризуються 
К. Чорною; О. Голтвяниця робить наголос на самовихованні та 
саморегуляції учнів в процесі набуття особистісних компетенцій; 
патріотичне і духовне виховання, ціннісне самовизначення й розвиток 
особистості досліджуються О. Ароновим, Л. Зоріловим, І. Романовим, 
Н. Хворовим та ін.; відродження патріотичної свідомості в процесі 
формування молодої людини відзначається в роботах С. Дармодехіна, 
В. Лутовінова та ін.; патріотичне виховання з позиції культури, 
моральності, гуманізму, людської діяльності можна знайти у роботах 
І. Ільїна, В. Соловйова, І. Ястрєбцева та ін.; І. Бех вважає, що «патріотизм» 
є не тільки важливим завданням виховання, а й могутнім педагогічним 
засобом в процесі особистісного становлення людини (Бех, 2006). 

Таким чином, на сьогоднішній день можна констатувати наявність 
значної кількості різноспрямованих наукових доробок з питань виховання 
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патріотизму у підростаючого покоління. Аналіз досліджень з визначеної 
проблеми свідчить, що питанням спрямованого патріотичного виховання у 
закладі загальної середньої освіти, узагальненню досвіду формування 
патріотичних якостей учнів не приділяється належної уваги в умовах 
сьогодення. Не повністю реалізується принцип народності в патріотичному 
вихованні, основна цінність якого сконцентрована в українознавстві, 
національній культурі. Знижує ефективність роботи з патріотичного 
виховання одноманітність форм, зайве копіювання, відсутність інтересу до 
введення інновацій у процес виховання. Діти та молодь не залучаються до 
активно-творчої національно-патріотичної діяльності, не враховуються їх 
вікові особливості. Наявна безсистемність в організаційно-педагогічних 
діях, що призводить до відсутності цілісного процесу патріотичного 
виховання. Відсутність наукових праць, у яких було б обгрунтовано зміст 
патріотичного виховання та практичні технології його втілення у виховний 
процес закладу загальної середньої освіти в умовах викликів сучасності й 
зумовило вибір теми нашої статті, мета якої – охарактеризувати соціально-
педагогічні технології патріотичного виховання старшокласників закладу 
загальної середньої освіти в умовах сьогодення. 

Поняття «патріотизм» на різних етапах історичного розвитку 
розумілося неоднозначно. В античності термін patria («батьківщина») 
застосовувався до рідного міста-держави, яка не є широкою спільністю, 
таким чином, термін patriota позначав жителя свого міста-держави. Часом 
появи слова «патріот» можна вважати період Французької революції ХVІІІ 
ст., патріотами вважалася та частина населення, яка боролася за народну 
справу, що захищала республіку, показуючи свою відданість і вірність 
рідній країні, на відміну від зрадників батьківщини (Кузьменко, 2000).  

У філософському словнику надається поняття «патріотизм» (грец. 
Patris – батьківщина) під яким розуміється моральний і політичний 
принцип, соціальне відчуття, змістом якого є любов до батьківщини, 
відданість їй, гордість за її минуле і сьогодення, прагнення захистити 
інтереси батьківщини (Гавлітіна, 2006).  

Проблема виховання любові до своєї Батьківщини, відданості, 
готовності служити їй, завжди займала найголовніше положення в теорії 
і практиці виховання і становить виняткову важливість на сучасному 
етапі розвитку нашого суспільства, в умовах гібридної війни, що 
відбувається на Сході України.  

Напрями патріотичного виховання підростаючого покоління 
спираються на Конвенцію ООН «Про права дитини», Конституцію 
України, Закон України «Про освіту», Концепцію патріотичного 
виховання громадян України, Сімейний Кодекс України, цільову 
програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-
2021 роки. У зв’язку з цим проблема патріотичного виховання 
підростаючого покоління стає однією з найактуальніших у виховному 
процесі закладу загальної середньої освіти і разом з тим вона визначає 
нові можливості і, відповідно, нові підходи до її вирішення як складової 
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частини цілого процесу соціальної адаптації, соціалізації, життєвого 
визначення та становлення особистості. 

В сучасне поняття «патріотизм» свідомість людини вкладає, перш 
за все, емоції, пов’язані з місцем народження особистості, з її 
становленням і батьківським вихованням. Величезне значення мають 
звичаї і традиції громади, образ життя місцевого населення, історичні 
відомості. Отже, «патріотизм» – це складне особистісне утворення, яке 
проявляється в особливостях характеру, в свідомості і почуттях людини, 
у вчинках і діях, що поєднують в собі любов до Вітчизни, до місця, де 
народилася людина. Особливою характерною рисою патріотизму є 
почуття гордості за історичне минуле своєї країни, міста або населеного 
пункту, а також бажання служити своїй країні, захищати і 
підпорядковувати свої особисті інтереси її інтересам (Коваленко, 2001). 

До компонентів патріотизму можна віднести:  
 когнітивний – визначений рівень знань з історії своєї 

Батьківщини, свого рідного краю, свого народу, що дозволяє формувати 
пошану та гордість за минуле своєї країни;  

 мотиваційний – визначений рівень сформованості потреб та мотивів, 
спрямованих на активну творчу діяльність та активне пізнання нового;  

 емоційний – поєднує в собі позитивні переживання особистості 
по відношенню до історичного минулого країни;  

 творчий – устрімлення в поведінковому аспекті творити історію 
країни сьогодні, передбачає активну позитивну позицію в дії 
(Петронговський, 2002).  

Патріотичне виховання полягає в цілеспрямованій і систематичній 
діяльності держави, соціальних інститутів, об’єднань і громадських 
організацій щодо формування патріотичних почуттів у громадян. Воно 
тісно пов’язане з передачею життєвого досвіду, культурних цінностей, 
історичної спадщини від покоління до покоління. Виховання патріотизму 
нерозривно з соціально-педагогічною діяльністю, спрямованою на 
формування духовно-моральної особистості, що відчуває зв’язок зі своєю 
країною і захищає її інтереси, зберігає і примножує культурні та 
історичні традиції свого народу. Патріотичне виховання – це система, яка 
включає в себе зовнішні (держава, громадські об’єднання, соціально 
виховні інститути: сім’я, школа тощо) і внутрішні (культурні та історичні 
цінності) чинники, що сприяють патріотичному вихованню 
підростаючого покоління (Оришко, 2007).  

Старший шкільний вік є найбільш сприятливим для виховання 
патріотичних почуттів, бо характеризується величезним інтересом до 
навколишнього світу. Орієнтуючись на вікові особливості 
старшокласників, можна визначити основні особливості формування 
патріотизму дітей старшого шкільного віку, а саме:  

 любов до матері, до рідних і близьких; відчуття уваги і турбота 
батьків (саме ці особливості є початком виховання патріотизму у дітей); 
формування співчуття іншій людині, емпатії; виховання любові, 
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прихильності до того місця, де дитина народилася, що стає в 
майбутньому основою для відданості, любові, поваги до своєї країни; 

 діяльність старшокласника, бо найбільш активно людина 
розвивається тільки в процесі власної активності (формування емоційно-
дієвого ставлення до оточуючих проходить у спільній діяльності з 
дорослими та однолітками); 

 процес залучення дітей до культурної спадщини (системне 
виховання породжується історією народу, його матеріальною і духовною 
культурою, що створюють найбільш сприятливе середовище для 
виявлення і розвитку в дитині національних особливостей) (Бех, 2007); 

 формування у старшокласника національного духовного 
характеру (дотримання і збереження національних традицій та звичаїв 
забезпечує зв’язок, спадкоємність поколінь, на них тримається духовно-
моральне життя народу).  

Сьогодні, з урахуванням змін у соціокультурних орієнтаціях 
старшокласників, патріотичне виховання учнів відіграє вагоме значення 
для успішного розвитку країни та впливає на соціальний стан нашої 
Держави. Людина, як найвища цінність, є основою сучасного виховного 
процесу, тому набуває особливого значення формування основних 
життєво важливих компетенцій і серед них велике значення набувають 
соціальні компетенції – громадянськість і патріотизм. Держава 
зацікавлена в тому, щоб діти росли громадянами – патріотами, здатними 
забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, і, як підсумок, 
усвідомлення спільності власної долі здолею Батьківщини (Соціалізація 
дітей та учнівської молоді: практико-орієнтований аналіз, 2017). 

Соціальні інститути, основною метою яких є задоволення 
суспільних потреб, впливають а особистість старшокласника, 
відповідають його потребам, формують його світогляд, в тому числі 
виховують в ньому почуття любові до Батьківщини. До основних 
соціальних інститутів, що впливають на виховання патріотизму можна 
віднести наступні. 

Держава. В Україні система патріотичного виховання громадян 
охоплює, перш за все, підростаюче покоління. Молоде покоління 
проходить соціалізацію в умовах цивілізаційних змін, зміст яких 
ускладнюється. Тому інноваційні цінності в пріоритеті, поряд з 
традиційними, до того ж соціалізація проходить в умовах дисфункції 
соціальних інститутів. Таким чином, в свідомості старшокласників 
патріотичні чинники виховання представляються не як система виховних 
заходів, а як уявлення громадянина країни певних гарантій, 
можливостей, в результаті чого виникає почуття патріотизму (Концепція 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 2015).  

Українська держава, одним з головних стратегічних завдань в 
умовах сьогодення, ставить створення суспільства, що забезпечує 
безпеку та гідне життя людей, зміцнення у громадян поваги до держави, 
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її законів, а реалізувати ці завдання можна лише шляхом виховання 
патріотизму у підростаючого покоління.  

Родина. Однією з провідних функцій сім’ї є виховання. Батьки 
закладають основи майбутньої особистості, передають дітям життєвий 
досвід, знання, прищеплюють духовні цінності, в тому числі патріотизм 
(Кононенко, 1997). З покоління в покоління передаються сімейні історії 
про минуле родини, її героїв, подвиги. Більшість сімей зберігають 
фотографії минулих років, розповідають дітям про людей, зображених на 
них. Останнім часом багато сімей займаються пошуком своїх предків, 
складають Генеалогічне древо свого роду. Також в деяких сім’ях є 
предмети, які є сімейними цінностями, це нагороди, одяг, ікони та ін. 
Крім того, у багатьох сім’ях є сімейні традиції, які дбайливо зберігаються 
і передаються наступним поколінням.  

Заклад загальної середньої освіти. Школа, будучи освітнім і 
виховним інститутом, формує та розвиває патріотичні почуття у учнів. 
Головною метою виховної системи закладу є формування всебічно 
розвиненої особистості, яка володіє духовно-моральними якостями, 
любить свою Батьківщину. Протягом всього процесу навчання діти 
беруть участь в різних заходах патріотичного спрямування: диспути, 
бесіди, тренінги, рольові ігри, класні години та ін.  

Фольклор і література. Найпоширенішим засобом виховання 
патріотичних почуттів є билини, сказання, пісні, що звеличують 
український народ; ігри, що мають характер протиборства. У літературі 
проблема формування патріотизму порушена більшістю письменників, 
що представляють різні історичні епохи і працюють в різних 
літературних жанрах. 

Культурні цінності. Кожна історико-культурна епоха породжує свої 
імена-символи, які стають невід’ємною частиною культури кожного 
народу, кожної епохи і людства в цілому. Збереження тезауруса культури, 
в тому числі і імен-символів, забезпечує спадкоємність традиції. 
Виявлення значущих для сучасного школяра імен-символів дозволяє 
судити про спрямованість його ціннісних і культурних орієнтацій (Тарас 
Шевченко є втіленням літературного генія, Богдан Хмельницький – 
державного, Григорій Сковорода – духовного, Іван Богун – 
полководницького тощо) (Соціалізація дітей та учнівської молоді: 
практико-орієнтований аналіз, 2017).  

Життя дитини пов’язане з культурою свого народу, з її народними 
святами (урочиста форма відзначення всіляких подій особистого або 
громадського життя), обрядами (стійка сукупність відносин і дій, прийнята 
соціальною групою для найбільш значимих ситуацій), традиціями 
(комплекс елементів культурної і соціальної спадщини, яка передавалася 
від одного покоління до іншого), які несуть в собі цінність і символічність 
того, що відбувається навколо дитини (Васютинський, 2005). 

Таким чином, особливостями патріотичного виховання 
старшокласників є: формування інтересу до історії своєї сім’ї, родоводу, 
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історії міста, села, почуття причетності до них; дбайливе ставлення до 
традицій сім’ї, міста, села і бажання їх дотримуватися; поваги до захисників 
держави; формування інтересу до народної культури, духовного зв’язку з 
рідним народом; формування національно-духовного характеру; спільна 
емоційно-почуттєва діяльність дітей і дорослих (Кузь, 2005). 

Патріотичне виховання вміщує: героїко-патріотичне (пропаганда 
військових професій, знаменних історичних дат, виховання гордості за 
діяння героїчних предків (Кириченко, 2007)); національно-патріотичне 
(любов до малої Батьківщини, до свого народу, шанобливе ставлення до 
національних традицій і культури (Киричук, 2002)); громадянське 
(правова культура, громадянська позиція, готовність до добровільного та 
свідомого служіння своїй Вітчизні); цивільно-патріотичне (відносини 
між державою і громадянином, що забезпечують необхідні права і 
обов’язки) (Драчук, 2000)).  

До концептуальних положень, які повинні стати основою розробки 
технології соціально-педагогічної діяльності патріотичного виховання 
старшокласників в закладі загальної середньої освіти щодо подолання 
можна віднести наступні: 

1. Термін патріотизм в найбільш узагальненій формі розуміється 
нами як моральний і політичний принцип, соціальне відчуття, змістом 
якого є любов до Батьківщини, відданість їй, гордість за її минуле і 
сьогодення, прагнення захистити інтереси Батьківщини. 

2. Соціально-педагогічна діяльність з патріотичного виховання – 
комплекс педагогічних (освітньо-виховних), соціальних, психологічних, 
правових заходів, спрямованих на патріотичне виховання 
старшокласників. Завданнями якого є створення соціально-педагогічних  
умов щодо виховання у старшокласників патріотизму, розширення знань 
про Батьківщину, її минуле та сьогодення, виховання почуття обов’язку і 
відповідальності перед нею, формування певних способів поведінки, що 
дозволяють проявляти любов до Батьківщини в повсякденному житті 
(знання, уміння, навички патріотичного поводження). 

3. Основними формами та методами у здійсненні патріотичного 
виховання старшокласників повинні виступати: інформування, 
переконання, навіювання, переконання, розповідь з етичної тематики, 
бесіди тощо, що призводить до формування відданості, любові, поваги до 
своєї країни. 

Такою в загальному вигляді є вихідна концепція технології 
соціально-педагогічної діяльності патріотичного виховання 
старшокласників в закладі загальної середньої освіти. 

Важливим є визначення етапів розробки технології соціально-
педагогічної діяльності, до яких можна віднести наступні: теоретичний – 
пов’язаний з формулюванням цільової установки, визначенням предмета 
технологізації, виділенням структурних елементів та виявленням причинно-
наслідкових зв’язків і відносин, в які включений об’єкт соціально-
педагогічної роботи; методичний – характеризується вирішенням завдань 
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вибору джерел, шляхів і способів отримання інформації про стан об’єкта 
клієнта соціально-педагогічної роботи, вивчення прийомів і засобів обробки 
і аналізу цієї інформації і принципів трансформації висновків у конкретні 
рекомендації для перетворювальної діяльності; процедурний – передбачає 
вирішення завдань, пов’язаних з організацією діяльності з апробації, 
усуненням недоліків, рекомендацій і з виробленням алгоритму дій. 

Соціально-педагогічна технологія – це послідовна, поетапна 
реалізація скоординованих педагогічних дій, операцій, процедур, що 
забезпечує логічну впорядкованість й етапність дій усіх суб’єктів 
соціально-педагогічної діяльності, досягнення мети і одержання 
оптимальних прогнозованих результатів соціально-педагогічної роботи. 
Ця діяльність не зводиться до одноразового акту, а являє собою процес, 
який характеризується зміною змісту, форм, методів, які циклічно 
повторюються при вирішенні кожного нового завдання в соціальній 
сфері (Кузьменко, 2000). 

Розробка соціально-педагогічної технології обумовлена тим, що 
соціально-педагогічна робота, як і будь-який інший різновид соціальної 
діяльності, має свою структуру, завдяки якій вона може поетапно 
розчленовуватися і послідовно реалізовуватися. Основними компонентами 
діяльності виступають діагностика проблеми, цілепокладання, вибір 
способів дії і інструментарію, оцінка результатів діяльності. 

Застосування соціально-педагогічної технології патріотичного 
виховання старшокласників у виховну діяльність закладу загальної 
середньої освіти дозволить поетапно реалізовувати виділені структурні 
компоненти.  

Діагностика рівня патріотичної вихованості старшокласників, 
метою якої повинно стати виявлення рівня патріотичного виховання 
учнів та рівня готовності вчителів закладу до роботи з учнями з 
патріотичного виховання, що дозволить визначити підходи, заходи та 
інструменти, які можуть допомогти вчителям відігравати провідну роль у 
процесі патріотичного виховання школярів за допомогою вивчення 
особистісних карт старшокласників; теста Рокіча «Діагностика ціннісних  
орієнтацій особистості»; анкети «Патріотизм у розумінні сучасної 
молоді»; методики Собкіна «Вимірювання толерантних установок у 
сфері міжнаціональних відносин». 

Соціально-педагогічна робота з вчителями має за мету підготовку 
вчителів до патріотичного виховання старшокласників, ознайомлення їх з 
інноваційними методами роботи, а саме: ознайомлення вчителів з 
психолого-педагогічними особливостями віку старшокласників; надання 
учителям старших класів необхідних методичних матеріалів про 
патріотичну освіту; інформування вчителів про інноваційні технології 
роботи з учнями під час проведення позакласних часів з питань 
патріотизму; допомога в організації спільної взаємодії вчителів, учнів, 
батьків з питань патріотичного виховання. До форм і методів такої роботи 
можна віднести: засідання методичної комісії з проблеми патріотичного 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

99

виховання старшокласників; науково-практичний семінар для педагогічного 
колективу закладу «Особливості патріотичного виховання в умовах 
сьогодення», демократичний діалог «Патріотичне виховання – це....?»; 
створення однопрофільного клубу для вчителів «Ніхто крім нас»; дискусія-
круглий стіл «Україна в умовах гібридної війни на Сході України»; 
розробка, апробація інноваційних технологій форм та методів роботи з 
старшокласниками, які мають низький рівень патріотичного виховання. 

Здійснення безпосередньої роботи з патріотичного виховання 
старшокласників має за мету надати учням необхідну інформацію щодо 
поняття «патріотизм», поглиблення знань старшокласників про Україну, 
її історію та події, які відбуваються в країні, обгрунтування важливості 
патріотизму в сучасний час; формування у старшокласників особистого 
ставлення до Батьківщини, як базової цінності, навичок відповідальної 
поведінки; виховання у старшокласників поваги до ветеранів Операції 
Об’єднаних сил, Другої світової війни, до ветеранів локальних війн; 
залучення до конкретної діяльності для патріотичної вихованості 
старшокласників. 

Для досягнення мети можна провести наступні заходи: ситуаційно-
рольова гра «Толерантні відносини у сфері міжнаціональних відносин», 
метод відкритої трибуни «Мої почуття до України», інтелектуальний 
аукціон метод аналізу соціальних ситуацій «Як я розумію поняття 
«патріотизм» в умовах сьогодення» та ін.; метод «мозкової атаки» «Моя 
Україна»; круглий стіл «Гібридна віна на сході України»; презентація 
проектів «Україна через десять років і моє життя в ній»; оформлення 
стенду «Наші герої»»; організація зустрічі старшокласників з учасниками 
Операції Об’єднаних сил, представниками військових комісаріатів та ін.. 

Таким чином, патріотичне старшокласників вміщує декілька 
напрямів: виховання у дітей патріотичного усвідомлення й поведінки 
громадянської та патріотичної позиції; суспільно значущої мотивації 
патріотичної діяльності; повага до державної символіки; підготовка до 
служби в армії, захисту Батьківщни; організація роботи з краєзнавства та ін.  

Безпосередньо технології патріотичного виховання повинна 
орієнтуватися на наступні духовноморальні цінності: усвідомлення своєї 
історичної, культурної, національної та духовної приналежності до 
Батьківщини; громадянська активність; слідування закону; відповідальність 
за особисті дії; толерантне відношення до інших людей; неприйняття 
національної та релігійної нестерпності. Змістовна частина повинна 
включати наступні ідеї: створення виховного середовища й досвіду 
патріотичної поведінки, використання виховно-освітнього й розвиваючого 
потенціалу змісту соціально-педагогічної роботи для формування 
патріотичних поглядів, переконань; самостійно-пошукової діяльності; 
проблемних ситуацій з метою вироблення патріотичних ціннісних 
орієнтацій; формування позитивної мотивації та розвиток гуманістичних 
відношень; самостійна участь у патріотичній творчій діяльності.  
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Ефективність даної роботи значною мірою залежить від спрямованості 
виховного процесу, форм та методів його організації в якому пріоритетна 
роль належить активним методам, що грунтуються на демократичному стилі 
взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню 
критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: 
соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод 
відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, 
«мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним 
характером, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій та ситуацій 
успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, 
демократичний діалог, методики колективних творчих справ, традицій, 
символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки; майстер-класи; запрошення 
спеціалістів; використання прийомів та форм занять, які сприяють 
формуванню міжособистісних відношень, культури співробітництва, 
співтворчості; педагогічна організація сумісних заходів різноманітних 
традицій і ритуалів, діяльність у групах (одновікових та різновікових); 
прийоми стимулювання творчості (вистави, конкурси, різні види спільної 
діяльності); педагогічні засоби розвитку комунікативної культури дітей, які 
створюють умови для. демонстрації «майстерності» та особистих даних учнів 
у практичній діяльності; засоби, які сприяють соціалізації учнів, включення 
старшокласників в суспільно-корисну діяльність. 

Все вищесказане дає підстави стверджувати, що патріотичне 
виховання старшокласників умовах сьогодення є невід’ємною частиною 
державної політики виховного процесу закладу загальної середньої освіти.  
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Краснова Н. П. Соціально-педагогічні технології патріотичного 

виховання старшокласників закладу загальної середньої освіти в 
умовах сьогодення 

У статті розкрито поняття «патріотизм» як моральний принцип, 
соціальна та моральна якість; представлено компоненти патріотизму 
(когнітивний, мотиваційний, емоційний, творчий); надано характеристику 
патріотичного виховання як системи, що вміщує зовнішні (держава, 
громадські об’єднання, соціально виховні інститути: сім’я, школа тощо). і 
внутрішні (культурні та історичні цінності) чинники. Надано вихідна 
концепція соціально-педагогічної технології патріотичного виховання 
старшокласників в закладі загальної середньої освіти, визначено етапи її 
розробки (теоретичний, методичний, процедурний) та структуру 
(діагностика проблеми, цілепокладання, вибір інструментарію, оцінка 
результатів діяльності). Доведено, що найбільш ефективними методами 
патріотичного виховання є активні методи, що спрямовані на самостійний 
пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й 
творчості (ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, 
соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові 
атаки», демократичний діалог, методики колективних творчих справ, 
переконання, інформаційно-доказовий метод, пошуковий метод, дискусія; 
метод аналізу соціальних ситуацій морально-етичного характеру).  

Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, соціально-
педагогічні технології патріотичного виховання старшокласників. 

 
Краснова Н. П. Социально-педагогические технологии 

патриотического воспитания старшеклассников среднего 
общеобразовательного учреждения в современных условиях 

В статье раскрыто понятие «патриотизм» как моральный принцип, 
социальное и нравственное качество; представлены компоненты патриотизма 
(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, творческий); 
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охарактеризовано патриотическое воспитание как система, которая включает 
внешние (государство, общественные объединения, социальные 
воспитательные институты: семья, школа и т.д.) и внутренние (культурные и 
исторические ценности) факторы. Предоставлена исходная концепция 
социально-педагогической технологии патриотического воспитания 
старшеклассников среднего общеобразовательного учреждения, определены 
этапы ее разработки (теоретический, методический, процедурный) и структура 
(диагностика проблемы, целеполагание, выбор инструментария, оценка 
результатов деятельности). Доказано, что наиболее эффективными методами 
патриотического воспитания являются активные методы, направленные на 
самостоятельный поиск истины, способствующие формированию 
критического мышления, инициативы и творчества (ситуационно-ролевые 
игры, социодрама, метод открытой трибуны, социально-психологические 
тренинги, интеллектуальные аукционы, «мозговые атаки», демократический 
диалог, методики коллективных творческих дел, убеждение, информационно-
доказательный метод, поисковый метод, дискуссия, метод анализа социальных 
ситуаций морально-этического характера). 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, социально-
педагогические технологии патриотического воспитания старшеклассников. 

 
Krasnovа N. Socio-Pedagogical Technologies of Patriotic Education 

of Senior Pupils of Institution of General Secondary Education in the 
Present Conditions 

The article describes the concept of «patriotism» as a moral principle, social 
and moral quality; components of patriotism (cognitive, motivational, emotional, 
creative) are presented; the characteristic of patriotic education as a system that 
includes external ones (state, public associations, social educational institutions: 
family, school, etc.) is given and internal (cultural and historical values) factors. The 
initial concept of the socio-pedagogical technology of patriotic education of high 
school students in the institution of general secondary education is provided, the 
stages of its development (theoretical, methodical, procedural) and structure 
(diagnostics of problem, goal-setting, choice of tools, evaluation of the results of 
activity) are defined. It is proved that the most effective methods of patriotic 
education are active methods aimed at independent search for the truth and 
contribute to the formation of critical thinking, initiative and creativity (situational 
role games, sociodrama, method of an open tribune, socio-psychological trainings, 
intellectual auctions, «brain attacks», democratic dialogue, methods of collective 
creative work, persuasion, information and evidence method, search method, 
discussion, method of analyzing social situations of a moral and ethical nature). 

Key words: patriotism, patriotic upbringing, social-pedagogical 
technologies of patriotic education of senior pupils. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ 
МОЛОДІ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ 
У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Молодь з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування залишаються однією з найбільш вразливих і найменш 
психологічно захищених соціальних груп, яка потребує 
мультидисциплінарного й мультипрофесійного підходу. Чим довше 
молода людина проживає в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного 
типу (ДБСТ) після досягнення нею 18 років, тим більше ризиків для неї в 
майбутньому: страх виходу в самостійне життя, відсутність практичних 
навичок життя поза сім’єю, відчуття неготовності до автономного життя.  

За останні роки підготовлено ряд багатопланових праць, у яких 
висвітлюються різні аспекти соціально-педагогічної діяльності з 
молоддю, а саме: основи соціально-правового захисту дітей і молоді 
Н. Агаркова, Л. Волинець, О. Караман, Л. Кальченко; становлення й 
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування Г. Бевз, К. Ігнатенко, І. Пєша, С. Тунтуєва; 
зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю як провідним 
інститутом соціалізації особистості Т. Алєксєєнко, І. Трубавіна; теорія і 
практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю 
І. Звєрєва, А. Капська, Г. Лактіонова, О. Удалова; соціально-педагогічна 
робота з дітьми в територіальній громаді О. Безпалько; процес соціально-
педагогічної роботи з прийомними сім’ями та ДБСТ Г. Бевз, А. Капська, 
Н. Комарова; методика діагностики сім’ї та діагностика дитячих та 
юнацьких об’єднань Н. Краснова, І. Сьомкіна, С. Харченко, Я. Юрків. 

Одним із важливих шляхів у діяльності соціального педагога з 
підготовки молодої людини до переходу на етап напівнезалежного або 
автономного проживання є будування її на основі соціально-педагогічної 
діагностики. Такий етап життя молодої людини, з одного боку, є 
відповідальним етапом соціалізації як людини, з іншого – етапом адаптації 
до нових умов життєдіяльності, ускладненими статусом дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського піклування (Капська, 2012).  
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Для того, щоб процес адаптації до життєдіяльності у відкритому 
суспільстві з подальшою інтеграцією особистості у соціальні групи не 
мав травматичний характер, необхідно на етапі підготовки до 
самостійного проживання проводити діагностику готовності до виходу 
молодої людини з числа статусних дітей в самостійне життя. 

У науково-педагогічній і психологічній літературі існує кілька 
підходів до визначення сутності і змісту поняття «діагностика». 
Відповідно до мети, цілей, змісту і методів, що застосовуються, 
діагностика, а отже і – діагноз, може бути психологічною, медичною, 
соціальною, педагогічною і, відповідно – соціально-педагогічною. Діагноз 
визначається як результат застосування діагностичних процедур і методів. 
Він містить в собі підсумки, результати проведеної діагностичної роботи. 

Соціальна діагностика – комплекс способів, за допомогою яких 
визначають рівень соціального благополуччя/неблагополуччя і 
соціального здоров’я певного соціального середовища (мікросоціуму). 

Соціальна діагностика вирішує типові для неї завдання, до яких 
відноситься: 

 виявлення специфічних соціальних якостей, особливостей 
розвитку й поведінки об’єкта; 

 визначення ступеня розвитку різноманітних властивостей, їх 
прояву в кількісних і якісних показниках; 

 опис особливостей об’єкта; 
 ранжування специфічних властивостей об’єкта; 
 вироблення рекомендацій та розроблення проектів, програм. 
Отже, соціальна діагностика – це: 
1) діяльність з розпізнавання й аналізу соціальних патологій і 

проблем; 
2) процес такого аналізу з формулюванням обґрунтованого 

висновку про предмет роботи; 
3) галузь соціальних наук, присвячена методам отримання знань 

про суспільство. 
Соціально-педагогічна діагностика – спеціально організований 

процес пізнання, під час якого відбувається збір інформації про 
особистість, соціум та про вплив на них різних факторів. Метою 
діагностики є визначення стану об’єкта соціально-педагогічної роботи. 

У своїй діяльності соціальний педагог користується різними видами 
діагностики, застосовуючи їх відповідно до поставлених завдань у 
конкретних ситуаціях професійної підтримки. 

Під час проведення соціально-педагогічної діагностики готовності 
молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 
до самостійного життя у відкритому суспільстві спеціаліст повинен 
дотримуватися соціально-етичних вимог – принципів діагностики 
(Архипова & Майборода & Тютюник, 2011): 

Принцип об’єктивності – по-перше, соціальний педагог не 
повинен залежати від зовнішніх факторів; по-друге, соціальний педагог 
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повинен протистояти впливу на результати власних незнань, аберації 
власного життєвого досвіду. Це може блокувати корекцію соціальної 
патології. Вплив таких факторів може негативно відобразитись як на 
зборі фактів, так і на їх інтерпретації. 

Принцип верифікації соціальної інформації – встановлення її 
достовірності, можливості її перевірити. Соціальна дійсність містить 
багато протиріч, поодиноких фактів і випадковостей. Тому, щоб 
формулювати на їх основі закономірності, необхідно перевірити 
емпіричні дані теорією, отримані з різних джерел. 

Унаслідок цього необхідно застосовувати в діагностиці й принцип 
системності. Всі соціальні проблеми є полікаузальними, тобто, їх 
зародження і розвиток визначається не однією, а декількома причинами. У 
зв’язку з цим для того, щоб визначити фактори і способи вирішення 
життєвої трудності молодої людини, необхідно проаналізувати його 
мікросоціальне середовище, сімейні взаємостосунки, мати уявлення про 
інтелектуальний рівень і особливості характеру клієнта, стан його здоров’я. 

Принцип клієнтоцентризму, тобто розгляду всіх сторін соціальної 
дійсності, всіх зв’язків соціальної ситуації з точки зору інтересів і прав 
клієнта. Інші соціальні інститути захищають інтереси держави і суспільства, 
їх окремих закладів або організацій. Соціальний працівник/педагог – 
інтереси клієнта (звичайно, якщо це не входить у конфлікт із законом) і з 
урахуванням такої позиції будує всю свою діяльність. 

У реальній дійсності всі явища і процеси знаходяться в 
універсальному взаємозв’язку і взаємодії, тому важливим принципом 
діагностики є принцип причинної обумовленості. 

Принцип комплексного підходу в соціальній діагностиці полягає 
в необхідності обліку і аналізу всіх умов і чинників, що спричинили або 
сприяють виникненню певного соціального явища. 

Принцип конфіденційності – нерозголошення отриманих 
результатів без персональної згоди на це особи, яка виступала об’єктом 
дослідження. 

Принцип організації моніторингу, оцінки (соціально-
педагогічний моніторинг – науково-обґрунтована система періодичного 
збору, узагальнення, аналізу інформації про стан об’єкта соціально-
педагогічної діяльності – молодої людини). 

Принцип «Не нашкодь!» – діагностичні результати ні в якому 
випадку не повинні бути використані на шкоду молодій людині, яка 
досліджувалась. 

Принцип ефективності – не варто пропонувати молодій людині 
рекомендації, які за наслідками діагнозу для неї не корисні, можуть 
призвести до небажаних або непередбачуваних наслідків. Соціально-
педагогічна діагностика повинна бути побудована на спільній діяльності 
й взаємодопомозі соціального педагога і клієнта. 

Отже, соціально-педагогічна діагностика завжди вимагає особливої 
уваги, чуйності до клієнта, обов’язкової його згоди і схильності. Перед 
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проведенням соціально-педагогічних діагностичних процедур молоді 
люди з числа дітей-сиріт повинні бути морально і психологічно 
підготовлені до того, щоб сприймати результати діагностики спокійно, 
без всяких хвилювань і переживань. Під час проведення діагностичних 
процедур необхідно виключити будь-який сторонній вплив або 
взаємовплив. Соціальний педагог, що займається соціально-
педагогічною діагностикою, повинен берегти професійну таємницю. 
Відомості, отримані в процесі діагностичного дослідження, можуть бути 
використані тільки для вдосконалення соціально-педагогічного процесу.  

Реалізуючи діагностичну функцію, соціальному педагогу слід 
дотримуватися наступних вимог: 

 додержуватися загальних технологічних вимог; 
 захищати інтереси підопічного; 
 керуватися етичним кодексом соціального педагога; 
 бути професійно компетентним; 
 дотримуватися міждисциплінарного підходу; 
 скласти карту-характеристику на молоду людину, яка готується 

до виходу із прийомної сім’ї/ДБСТ. 
У сучасній соціально-педагогічній діяльності застосовується метод 

«Соціальна історія клієнта», запропонований Л. Коваль, І. Звєрєвою і 
С. Хлєбік (Журавель & Кияниці & Петрочко, 2016), який ґрунтується на 
зборі інформації за допомогою запитань та складається із декількох 
розділів. Дані про розвиток та виховання дитини, за твердженням 
Л. Виготського, допоможуть створити цілісну картину різних подій у її 
житті, визначити чинники, які впливали на розвиток.  

Загальна структура, «соціальної історії клієнта»: 
Розділ 1. Особистість: ім’я, адреса, час та місце народження, 

шлюбний статус, релігійна, расова, етнічна належність; сім’я, близькі 
родичі – імена, дати народження і смерті, місця проживання, можливості 
сім’ї; освіта; трудова діяльність; культурний розвиток; оточуюче 
соціальне середовище: стосунки поза сім’єю.  

Розділ 2. Тривога, потреби, проблеми: причина звернення за 
допомогою (запит); час прояву стурбованості; початок, характер і 
результати спроб справитися з ними; фактори, які впливають на 
стурбованість і які сприяли зверненню за соціальною допомогою; 
здатність працювати, виконувати свої функції; загальнолюдські потреби 
клієнта; потреба клієнта як члена певної групи населення: фактори і 
установки у середовищі; статус клієнта; адаптація і стиль життя в групі 
тощо; потреби, які пов’язані з оточенням клієнта: обов’язки перед 
сім’єю, колегами, організацією; потреби клієнта, які пов’язані з 
проханням про допомогу. 

Розділ 3. Підтримка та обмеження в наданні допомоги: що очікує 
клієнт в період надання допомоги, які його уявлення про можливі 
результати, що може стати перешкодою в отриманні позитивних 
результатів, які внутрішні резерви для досягнення очікуваних змін; чи 
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здатна допомогти обстановка в оточенні клієнта чи завдає перешкод; 
фактори, які впливають на мотивацію клієнта.  

Даний перелік питань є не більш ніж схемою, яка може бути 
використана в роботі з молоддю, яка знаходиться на етапі переходу до 
самостійного життя. Соціальний педагог на основі цієї інформації може 
створити загальну характеристику рівня розвитку молодої людини, 
зрозуміти сутність її труднощів, оцінити їх глибину, визначити сфери 
впливу з метою усунення або подолання проблем. Ця схема, у той же час, 
не відкидає інших підходів. 

Визначальними критеріями для діагностики готовності молодих 
людей з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ми 
вважаємо: молода людина підтримує стосунки з прийомними 
батьками/батьками-вихователями після виходу із прийомної сім’ї, має 
професію відповідно до своїх інтересів і здібностей, стабільний прибуток, 
має соціальні та життєві навички, вміє формувати довготривалі стосунки з 
оточуючими, готова до сімейного життя та виховання власних дітей, 
розуміє важливість біологічної родини, підтримує стосунки з біологічними 
батьками та родичами за умови, якщо ці стосунки не шкодять молодій 
людині. Тобто, на момент виходу молодої людини в самостійне життя, 
він/вона повинен відповідати наступним вимогам: 

 Отримує професію – має повну загальну середню освіту, 
отримує додаткову/позашкільну освіту та спеціалізовану професійну 
освіту у відповідності з особистими інтересами і здібностями, а також 
набуває практичний професійний досвід або продовжує навчання у 
вищому навчальному закладі; 

 Має роботу і постійний дохід – влаштований на роботу і 
отримує постійний заробіток (принаймні в якості некваліфікованих 
робітників);  

 Має житло – забезпечений автономним місцем проживання: 
має власне житло або орендує житло на умовах довгострокової оренди. 

 Володіє соціальними навичками – вміє жити в спільноті, вміє 
встановлювати і підтримувати стосунки з іншими людьми, вирішувати 
конфлікти; знає свої права і обов’язки; поважає права та інтереси інших 
громадян, активна громадянська  та соціальна позиція. 

 Володіє життєвими навичками – має практичні навички, 
необхідні в повсякденному житті: вміє дбати про своє здоров’я, володіє 
навичками планування сім’ї, вміє раціонально розпоряджатися грошима 
та вести домашнє господарство, знаходити інтереси на додаток до роботи 
і навчання, отримувати різні послуги. 

 Емоційна стабільність – має позитивний та реалістичний 
погляд на життя, може прийняти своє минуле, а також вміє подбати про 
себе та про інших, демонструє психологічну зрілість. 

Інструментами діагностики готовності молоді з числа дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування до самостійного життя у 
відкритому суспільстві є запозичені методи дослідження: педагогічні, 
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психологічні, медичні, соціологічні (аналіз, синтез, моделювання, 
анкетування, опитування, спостереження, тести досягнень, тести 
здібностей, соціометрія, контактна бесіда, узагальнення досвіду, аналіз 
продуктів діяльності, вивчення документів, еко-карта, генограма тощо) 
так і власні методи соціальної педагогіки (соціально-педагогічне 
обстеження якості життя, соціально-педагогічний моніторинг, метод 
соціально-педагогічної паспортизації). 

Розглянемо методику «Визначення готовності молодої людини до 
самостійного життя», яку було розроблено спеціалістами Міжнародної 
благодійної організації «СОС Дитячі містечка» з метою вивчення 
сформованості параметрів готовності до напівнезалежного/автономного 
проживання. Методика складається зі схеми, яку заповнюють прийомні 
батьки дитини та прийомні діти/вихованці ДБСТ по черзі, індивідуально. 
Схему представлено у вигляді кола, яке поділено на чотири блоки: 
«Самопоміч», «Комунікабельність», «Освіта», «Соціалізація». До 
кожного блоку розроблено по п’ять показників. Кожний показник 
містить ще по п’ять суджень і якщо вказане судження підходить до 
характеристики активності об’єкта діагностики (молодої людини), 
закреслюється відповідний номер у схемі. 

Блок «Самопоміч»:  
 здоров’я – 1. Може повідомити про погане самопочуття 

дорослим; 2. Може прийняти призначені ліки та підготовлені процедури; 
3. Сам звертається до лікаря і лікується, відповідно призначень; 4. Надає 
собі першу допомогу сам і лікується далі під керівництвом лікаря; 
5. Вміє запобігати проблемам зі здоров’ям і сам в змозі надати першу 
допомогу собі та іншим. 

 харчування – 6. Повідомляє, коли голодний, і їсть їжу, куплену 
або приготовлену іншими; 7. Бере участь у закупівлі продуктів і 
приготуванні їжі дорослими; 8. Вміє сам купити необхідні продукти і 
приготувати заплановане блюдо; 9. Може самостійно приготувати обід 
або вечерю для себе і інших; 10. Може тривалий час жити, закуповуючи 
продукти і харчуючись самостійно. 

 побут – 11. Знає, як треба прибирати квартиру, прати речі, 
користуватися побутовими приладами; 12. Вміє під керівництвом 
дорослих прибирати квартиру, прати речі, користуватися побутовими 
приладами; 13. Вміє самостійно прибирати квартиру, прати речі, 
користуватися побутовими приладами; 14. Самостійно веде побут, 
планує зміни і робить для цього необхідні покупки. Робить дрібний 
ремонт; 15. Може вести господарство сам, ділитися своїм досвідом. 

 гігієна – 16. Під контролем дорослих щодня підтримує чистоту 
тіла і одягу, чистить зуби; 17. Частіше сам без контролю підтримує 
чистоту тіла і одягу; 18. Щоденні гігієнічні навички сформовані. Розуміє 
зв’язок між чистотою, режимом і збереженням здоров’я; 19. Гігієнічні 
навички звичні. Знає про вплив шкідливих звичок на здоров’я та життя і 
робить усвідомлений вибір; 20. Дотримується гігієни будинку і поза 
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нього. Сам для себе визначає корисний режим. Усвідомлює ризики, 
пов’язані з сексуальними стосунками і вміє запобігати їм. 

 життєві ситуації – 21. Не усвідомлює можливість небезпечних і 
«особливих» ситуацій. Всі життєві ситуації щодо дитини вирішують та 
запобігають батьки; 22. Знає про різні види небезпечних ситуацій і 
виході з деяких з них за допомогою дорослих або служб 101, 102, 103; 
23. Вміє передбачати і запобігати небезпечній та складній ситуації, але 
іноді потребує захисту і посередництва батьків; 24. Знає про різні види 
небезпечних ситуацій і способи їх уникнення, або виходу з них; 25. Вміє 
запобігати виникненню небезпечних ситуацій виходити з них. При 
необхідності використовує підтримку оточуючих і спеціальних служб. 

Блок «Комунікабельність»: 
 знайомство – 26. Складно знайомитися самому. Знайомства і 

наступні зв’язку безладні; 27. Здатний виявляти ініціативу при 
зав’язуванні знайомства; 28. Досить легко знайомитися з людьми, але 
постійні відносини рідкісні. Нерозбірливий у виборі знайомих; 29. Легко 
знайомиться, проявляючи ініціативу. Вміє підтримувати подальші 
відносини і дружити; 30. Сам активно і усвідомлено знайомиться, якщо є 
така потреба. Виявляє вибірковість в контактах і підтримці подальших 
відносин. Дорожить дружбою. 

 бесіда – 31. Вміє вести найпростіші побутові діалоги з 
близькими чи добре знайомими людьми; 32. Може будувати бесіди на 
будь-які теми зі знайомими людьми; 33. Вміє вступати в діалог і 
підтримувати бесіду з малознайомими людьми; 34. За необхідності вміє 
вступити в діалог з будь-якою людиною. Вміє підтримувати спрямовану 
бесіду і завершити її; 35. Може розпочати діалог з одним або з групою 
людей. Підтримує спрямовану бесіду або переводить її в потрібне русло, 
вміє аргументувати і збирати інформацію. 

 емпатія – 36. Не розуміє і не прагне зрозуміти, що відбувається 
«на душі» у людини, яка поруч. Слабо усвідомлює і диференціює власні 
емоції; 37. Прислухається до власних почуттів і розуміє наявність 
почуттів і переживань у інших людей, але не надає їм значення; 
38. Бачить зв’язок між емоціями і поведінкою і переживаннями інших 
людей. Сам відчуває почуття, реагуючи на це; 39. Емоційно реагує на 
переживання інших людей, вміє розділяти радість, надавати підтримку, 
коли людина в журбі; 40. Почуття людей значущі. Може, в залежності 
від обставин, активно або пасивно співпереживати. Вміє надавати 
емоційну і ін. види підтримки оточуючих. 

 вміння слухати – 41. Мінімально слухає оточуючих, частіше 
перебиває і переводить розмову на своє. Або ігнорує співрозмовника; 
42. Слухає співрозмовника, але слабо пам’ятає отриману інформацію. 
Мало коли може згадати й відтворити зміст і інтонацію розмови; 
43. Слухає співрозмовника, але досить пасивно. Може згадати й 
відтворити зміст і інтонацію розмови; 44. Є навик активного слухання. 
Робить висновки з розмови, або виокремлює корисну інформацію; 
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45. Досить уважно і активно слухає співрозмовника, вміє виділяти головне 
і чути деталі. Робить висновки з почутого, без злиття з позицією мовця. 

 конфлікти – 46. Виглядає розгубленим при невідповідності 
поглядів і інтересів своїх або інших людей. Тому, або демонструє 
агресивну поведінку по відношенню до оточуючих, або 
відокремлюється; 47. Не вміє домовлятися: в ситуації зіткнення поглядів 
і інтересів, що приводить до конфлікту. Легко втягується в чужі 
конфлікти; 48. Уникає конфліктів. Намагається домовлятися, але не вміє 
це робити, тому, змушений часто придушувати себе; 49. Будує з 
оточуючими відносини шляхом переговорів і договору, частіше – 
успішно; 50. Вміє домовлятися і безконфліктно будувати відносини з 
різними людьми. Дає право собі та ін. людям стояти на різних позиціях і 
сприймати світ по-різному. Не дозволяє втягувати себе в чужі конфлікти. 

Блок «Соціалізація»: 
 уявлення про самого себе – 51. Відомості про самого себе 

мінімальні, обмежуються анкетними даними; 52. Здатен назвати кілька 
своїх соціальних ролей і описати себе в них; 53. Здатний описати свій 
внутрішній і зовнішній світ; 54. Знає про свої сильні сторони і недоліки, 
має чіткі уявлення про свою особистість. Усвідомлює свою належність 
чи неналежність до різних груп людей; 55. Приймає своє минуле, себе, і 
інших людей такими – якими вони є насправді. 

 знання про різні соціальні установи – 56. Не має уявлення про 
існування та роботу різних соціальних служб і установ, мінімально 
обізнаний про роботу екстрених служб (101, 102, 103 і місцевих 
аварійних); 57. Обізнаність про роботу екстрених служб і знає, як і коли 
їх викликати. Мінімально обізнаний про соціальні служби і установи; 
58. Досить добре знає про призначення і роботу соціальних установ і 
служб. Готовий викликати при необхідності відповідну екстрену службу; 
59. Є навички взаємодії зі службами та установами при супроводі 
дорослого; 60. Самостійно використовує місцеву інфраструктуру: 
користується послугами паспортного столу, пошти, ощадбанку, 
соціального захисту. У будь-який момент готовий викликати екстрену 
службу для себе і оточуючих. 

 ціннісно-моральні норми – 61. Морально-етичні поняття розмиті. 
Провідні мотиви вчинків – отримання задоволення, власної вигоди або 
уникнення покарання; 62. Має уявлення про те, що таке добре, що таке 
погано. Знає про морально-етичних орієнтирів суспільства; 63. Має 
власну систему цінностей, намагається слідувати їй.; 64. Розуміє 
неоднозначність морально-етичних питань, шанобливо ставиться до 
людей, які мають іншу систему цінностей; 65. Усвідомлено 
відмовляється від участі в заходах, що можуть принести особисту 
вигоду, якщо це суперечить його системі цінностей і моральним законам. 

 відповідальність – 66. Не розуміє або ігнорує зв’язок між вчинками 
і наслідками; 67. У разі невдач звинувачує в цьому оточуючих: батьків, 
друзів, аж до уряду. У вдалих випадках, вважає, що пощастило; 68. Виконує 
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вимоги, що пред’являються до нього, тільки при наявності контролю з боку 
дорослих; 69. Здатний рефлексувати, що в діях було неправильно і що 
можна змінити, щоб більш успішно діяти в майбутньому; 70. Розуміє, до 
чого можуть привести ті чи інші дії або бездіяльності. Усвідомлено робить 
вибір, бере на себе відповідальність за це. 

 гроші – 71. Знає про існування грошей у дорослих і розглядає їх 
як джерело отримання задоволення від покупки; 72. Має власні 
кишенькові гроші від приймального батька. Не завжди сам розуміє, на 
що їх витратив; 73. Знає про те, як заробляють гроші батьки і на що вони 
витрачаються в сім’ї. Раціонально витрачає кишенькові гроші; 74. Знає, 
як можна заробити гроші, звідки вони беруться в сім’ї і як витрачаються. 
Бере участь в обговоренні сімейного бюджету. Раціонально витрачає 
кишенькові гроші і може «зібрати» невелику суму; 75. Має власний 
досвід заробляння грошей і розпорядження ними. Може протягом 1-3 
місяців самостійно жити на певну суму грошей, вкладаючись в бюджет. 

Блок «Освіта»: 
 інтелект – 76. Нерозвинений, серйозні затримки розвитку; 77. Є 

незначні затримки розвитку; 78. Нормальний інтелект, що відповідає 
віку; 79. Розвиток вище норми, обдарованість; 80. Видатні розумові 
здібності, які межують з геніальністю. 

 вільний час – 81. Сприймає вільний час як простір для 
«нічогонероблення», в кінцевому рахунку, не отримує задоволення від 
минулих годин; 82. Вміє заповнити вільний час, але однотипово, наприклад, 
заповнює його цілодобовим переглядом телевізора або грою на комп’ютері; 
83. Заповнює вільний час досить різноманітно, але без особливої користі 
для себе; 84. Проводить вільний час з користю для себе, частіше отримуючи 
задоволення від нього; 85. Вміє заповнювати вільний час корисними, 
приємними і цікавими для себе речами (захопленнями, контактами з 
друзями, прогулянками) Вміє також давати собі паузи повного 
розслаблення і відпочинку, орієнтуючись на потребу організму. 

 профорієнтація – 86. Не має уявлення ким буде і не 
замислюється про свою майбутню професію; 87. Проблема вибору 
професії актуальна, розмірковує про це, але ще не визначився; 
88. Обговорює вибір майбутньої професії з близькими людьми, радиться 
зі спеціалістами; 89. Визначився у виборі професії, реально співвідносить 
її зі своїми здібностями і можливостями. Знає, де її можна отримати; 
90. Готовий вступати до навчального закладу і отримувати обрану 
спеціальність, або готовий вступити на роботу за обраною спеціальністю. 
Бачить перспективи роботи за обраною спеціальністю. 

 саморозвиток – 91. Розвиток обумовлений зусиллями дорослих, 
обмежується рамками програми навчання; 92. З’являється інтерес до 
деяких сфер навчання або діяльності; 93. Сформовано стійкі інтереси, 
можливо, наявність хобі; 94. Рамки навчальних програм не влаштовують, 
є потреба розширення знань; 95. Сфери своїх інтересів визначає сам, 
шукає сам необхідні шляхи отримання інформації, що цікавить. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

114

 навчання – 96. Не вміє систематично і структуровано займатися. 
Потребує постійного супроводі дорослого для повноцінного виконання 
домашнього завдання і підготовки до наступного дня; 97. Іноді потребує 
контролю і підтримки з боку дорослого для повноцінного виконання 
домашнього завдання і підготовки до уроків; 98. Практично самостійний 
при підготовці домашнього завдання і серйозно ставиться до роботи під 
час уроку; 99. Старанно і послідовно займається, при необхідності 
звертається за допомогою до дорослих або однолітків; 100. Старанно і 
послідовно займається, усвідомлює необхідність занять для свого 
майбутнього. Самостверджується за рахунок успіхів в навчанні. 

Оцінка ступеня готовності до самостійного життя визначається за 
трьома рівнями: X, Y, Z. 

Рівень X – слабка, недостатня ступінь самостійності. Існують 
великі ризики під час самостійного проживання. 

Рівень Y – мінімальна ступінь готовності до самостійного життя. 
Можливі проблеми після виходу з прийомної сім’ї. 

Рівень Z – від достатнього до дуже високого ступеня готовності до 
самостійного життя. Може бути помічником, наставником, волонтером 
для старших підлітків, які готуються до напівнезалежного/пробного 
проживання. 

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка й 
упровадження цілісної програми соціально-педагогічної та психологічної 
підтримки молодої людини на етапі переходу до самостійності, інтеграції 
у відкрите суспільство. 
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Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна діагностика готовності 

молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування до самостійного життя у відкритому суспільстві 

У статті аналізується процес соціально-педагогічної діагностики, 
сформульовано соціально-етичні вимоги – принципи діагностики: 
принцип об’єктивності, принцип верифікації соціальної інформації, 
принцип клієнтоцентризму, принцип причинної обумовленості, принцип 
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конфіденційності, принцип організації моніторингу, принцип «Не 
нашкодь!». 

Стаття містить алгоритм методу заповнення «соціальної історії 
клієнта», який ґрунтується на зборі інформації про молоду людину, яка 
знаходиться на етапі переходу до самостійного життя. Представлено 
визначальні критерії готовності молодих людей з числа дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування до незалежного 
проживання: молода людина підтримує стосунки з прийомними 
батьками/батьками-вихователями після виходу із прийомної сім’ї, має 
професію відповідно до своїх інтересів і здібностей, стабільний 
прибуток, має соціальні та життєві навички, вміє формувати 
довготривалі стосунки з оточуючими, готова до сімейного життя та 
виховання власних дітей, розуміє важливість біологічної родини, 
підтримує стосунки з біологічними батьками та родичами за умови, якщо 
ці стосунки не шкодять молодій людині. 

Розкрито методику діагностики готовності молоді до самостійного 
життя у відкритому суспільстві. Методика складається з чотирьох блоків: 
«Самопоміч», «Комунікабельність», «Освіта», «Соціалізація». До 
кожного блоку розроблено по п’ять показників ступеня готовності 
молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 
до самостійного життя. 

Ключові слова: молодь з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, діагностика, соціально-педагогічна 
діагностика, самостійне життя. 

 
Литвинова Н. А. Социально-педагогическая диагностика 

готовности молодежи из числа детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки к самостоятельной жизни в открытом социуме 

В статье анализируется процесс социально-педагогической 
диагностики, сформулированы социально-этические требования – 
принципы диагностики: принцип объективности, принцип верификации 
социальной информации, принцип клиентоцентризма, принцип 
причинной обусловленности, принцип конфиденциальности, принцип 
организации мониторинга, принцип «Не навреди!». 

Статья содержит алгоритм метода ведения «социальной истории 
клиента», основанный на сборе информации о молодом человеке, который 
находится на этапе перехода к самостоятельной жизни. Представлены 
определяющие критерии готовности молодых людей из числа детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки к независимому проживания: молодой 
человек поддерживает отношения с приемными родителями/родителями-
воспитателями после выхода из приемной семьи, имеет профессию в 
соответствии со своими интересами и способностями, стабильный доход, 
имеет социальные и жизненные навыки, умеет формировать долговременные 
отношения с окружающими, готов к семейной жизни и воспитанию 
собственных детей, понимает важность биологической семьи, поддерживает 
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отношения с биологическими родителями и родственниками при условии, 
если эти отношения не вредят молодому человеку. 

Раскрыта методика диагностики готовности молодежи к 
самостоятельной жизни в открытом социуме. Методика состоит из 
четырех блоков: «Самопомощь», «Коммуникабельность», 
«Образование», «Социализация». К каждому блоку разработаны пять 
показателей степени готовности молодежи из числа детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки к самостоятельной жизни. 

Ключевые слова: молодежь из числа детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, диагностика, социально-педагогическая 
диагностика, самостоятельная жизнь. 

 
Lytvynova N. Socio-Pedagogical Diagnostics of Young People’s 

Readiness for Orphans and Children Deprived of Parental Care for 
Independent Living in an Open Society 

The article analyzes the process of social and pedagogical diagnostics, 
formulates socio-ethical requirements – principles of diagnostics: the principle 
of objectivity, the principle of verification of social information, the principle 
of client-centricity, the principle of causality, the principle of confidentiality, 
the principle of organization of monitoring, the principle ,,Do no harm!” 

The article contains an algorithm of the method of filling in the ,,client’s 
social history”, which is based on collecting information about a young person 
who is in the process of transition to independent life. Based on this 
information, a social educator can create a general characterization of a young 
person’s level of development, understand the nature of his or her difficulties, 
assess their depth, identify areas of influence to address or overcome problems. 

Defining criteria for the readiness of young people from orphans and 
children deprived of parental care for independent living are presented: young 
person maintains relationships with foster parents/caregivers after leaving 
foster care, has a profession in accordance with their interests and abilities, 
stable income, has social and life skills, is able to form long-term relationships 
with others, ready for family life and upbringing understands the importance 
of a biological family, maintains relationships with biological parents and 
relatives, provided that the relationship does not harm the young person. 

The methods of diagnostics of youth's readiness for independent life in 
an open society are revealed. The methodology consists of four blocks: ,,Self-
help”, ,,Communicative”, ,,Education”, ,,Socialization”. Five indicators of the 
degree of readiness of orphans and children deprived of parental care for 
independent living were developed for each block. 

Key words: youth from orphans and children deprived of parental care, 
diagnostics, social and pedagogical diagnostics, independent life. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, 

ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
 
За останні роки зросла роль діяльності соціальних педагогів. 

Значний контингент осіб, які потребують допомоги, є діти, котрі 
опинились у скрутній життєвій ситуації. Вагому їхню частину складають 
діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти. Дослідження 
проблеми роботи соціальних педагогів з такими дітьми набуває 
пріоритетного значення.  

На вирішення проблеми сирітства в Україні спрямовано ряд 
заходів: формується відповідна соціальна політика, розробляються і 
впроваджуються законодавча і нормативно-правова бази, забезпечується 
їх дієвість, заохочуються наукові дослідження у цій сфері, підтримується 
діяльність відповідних соціальних служб, готуються кваліфіковані кадри, 
впроваджуються нові альтернативні форми виховання. Та все ж за 
даними Державного комітету статистики, загальна кількість дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в країні становить 
100678 осіб, що зумовлює необхідність подальшого вивчення та 
дослідження даної проблеми. 

Проблема соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями 
дітей та молоді є предметом вивчення багатьох сучасних науковців. 
Зокрема, питанню особливості соціально-педагогічної діяльності з 
дітьми, позбавлених батьківського піклування присвячені праці 
Л. Артюшкіної, А. Капської, Н. Краснової, А. Поляничко, С. Харченко, 
О. Безпалько, О. Вакуленко, Л. Вольнової, О. Карпенко, Н. Олексюка, 
Ж. Петрочко (Богданова І. М., 2008, c.12-15). 

У своїх працях А. Капська розглядає діяльність соціального 
педагога у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дитячі будинки сімейного типу в системі захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вона приходить до 
висновку, що найвідповідальнішою роллю соціального педагога в 
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
є «захисник прав та інтересів дітей», що передбачає використання всього 
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арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів дітей, утому числі 
реалізації юридичної відповідальності щодо осіб, які вдаються до прямих 
чи опосередкованих протиправних дій щодо дитини. 

Праці С. Харченко, Н. Краснової та Л. Харченко присвячені 
проблемам сирітства в сучасній Україні, організації соціального захисту 
дітей-сиріт та методиці роботи соціального педагога з приймальною 
сім’єю.  

Поряд з тим формування ефективної системи соціальної підтримки 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування потребує 
теоретичного обґрунтування напрямів та форм соціальної роботи.  

Тому метою статті розкриття основних напрямів роботи 
соціального педагога з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування.  

У суперечливих умовах розвитку України найбільш незахищеними 
виявилися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів різного типу.  

До цієї категорії дітей, відповідно до чинного законодавства, 
належать: діти, у яких померли чи загинули батьки; діти, які залишилися 
без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, 
відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням 
батьків безвісти зниклими або недієздатними, оголошенням їх 
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та 
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами 
внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та 
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою 
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а 
також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися 
батьки, та безпритульні діти (Шахрай, 2006, c. 48-51). 

Забезпечуючи право кожної дитини жити у сімейному оточенні, 
соціальний педагог у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, залежно від життєвої історії конкретної 
дитини: 

 ініціює встановлення її статусу (за його відсутності); 
 сприяє якнайшвидшому усиновленню, працює з потенційними 

усиновителями; 
 лобіює питання передавання дитини до прийомної сім’ї чи 

будинку сімейного типу; 
 оформляє документи для встановлення опіки (піклування) над 

дитиною; 
 контролює питання призначення, оформлення та здійснення 

соціальних виплат дітям; 
 за необхідністю надає консультації після передавання дитини до 

прийомної сім’ї чи будинку сімейного типу іншим соціальним 
працівникам, що здійснюють соціальний супровід цих сімей. 
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Значний обсяг робіт соціального педагога в закладах для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пов'язаний із 
захистом житлових та майнових прав дітей. Основними діями 
соціального педагога щодо зазначеного можуть стати: 

 попередження випадків відчуження житла і майна, що є 
власністю дітей; 

 збір та підготовка необхідних документів для установлення 
опіки над майном і житлом дитини в передбачених законом випадках; 

 розроблення і здійснення самостійно або у співпраці з іншими 
державними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення 
законних інтересів дітей, контроль за виконанням цих заходів; 

 сприяння притягненню у встановленому законом порядку до 
відповідальності осіб, які допустили порушення житлових та майнових 
прав дітей; 

 представництво інтересів дітей в суді у випадках, визначених 
законом (Безпалько О. В., 2003, c. 21-24).  

Реалізуючи роль «агента з питань соціальних змін», соціальний 
педагог виступає одночасно у двох іпостасях: з одного боку, з’ясовує 
потреби дітей, класифікує відповідні факти, оцінюючи їх причини та 
наслідки; з іншого – надає підтримку дітям, мобілізує і координує їх 
зусилля, сам ініціює соціальні зміни у державних та громадських 
структурах. Під особливий контроль беруться діти, котрі щойно 
прибувають до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Основними принципами діяльності соціального педагога є 
законність, дотримання і захист прав дитини, диференційність, 
системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, 
відповідальність за дотримання етичних та правових норм. 

Нормативно-правову базу з соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, які позбавлені батьківського піклування складають: Конституція 
України, міжнародні нормативно-правові акти, закони України, акти 
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші 
нормативно-правові акти України. 

Найважливішими Законами України щодо захисту прав дітей-сиріт 
є: Закон України від 2001 року «Про охорону дитинства», щодо 
утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та безпритульних дітей (Соціальна робота з різними 
категоріями клієнтів, 2003, c.79-81). 

У Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», визначені поняття: 

 «дитина-сирота» – дитина, в якої померли чи загинули батьки; 
 «діти, позбавлені батьківського піклування» – діти, які 

залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх 
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батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських 
прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, 
оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях 
позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, 
розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від 
сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, 
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої 
батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, 
діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та 
безпритульні діти» (Богданова І. М., 2008, с. 12). 

«Усиновлення» допускається виключно в інтересах дитини 
відповідно до Закону України, а також визначений термін «усиновлення 
(удочеріння)»,а також є оформлена спеціальним юридичним актом 
(рішенням суду) передача на виховання в сім’ю неповнолітньої дитини 
на правах сина чи дочки (Безпалько О. В., 2003, с. 24). 

У Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського 
піклування» також пропоновані заходи соціального захисту дітей-сиріт 
(ст. 4), соціальний супровід дітей-сиріт (ст. 15), визначаються правові, 
організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 3). 

Закон України «Про охорону дитинства» від 2001 року визначає 
охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний 
пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, 
охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, 
встановлює основні засади державної політики у цій сфері. 

Важливим міжнародним нормативно-правовим документом є 
Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, яка 
ратифікована постановою Верховної Ради УРСР № 789 – ХІІ від 
27 лютого 1991 року «Про ратифікацію Конвенції про права дитини». 

У Конвенції зазначено, що дитина, яка постійно або тимчасово 
позбавлена сімейного оточення, не повинна залишатися в такому 
оточенні і має право на захист і допомогу держави (ст. 20), дозволяється 
існування системи усиновлення, яке забезпечує, щоб найкращі інтереси 
дитини враховувалися в першочерговому порядку (ст. 21). 

У Конвенції також закріплено право на життя (ст. 6), право на ім’я 
та громадянство (ст. 7), право на користування найбільш досконалими 
послугами системи охорони здоров’я (ст. 24), право на соціальне 
забезпечення (ст. 26), право на освіту (ст. 29), право на відпочинок та 
дозвілля (ст. 31), право на захист від усіх форм сексуальної експлуатації 
та сексуальних розбещень (ст. 34), право на захист від усіх форм 
експлуатації (ст. 36). 

Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб із їх числа здійснюється стосовно 
дітей, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, 
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прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а також щодо осіб 
із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Завдання соціального супроводу – сприяти адаптації дитини в новій 
сім’ї, створенню позитивного психологічного клімату в сім’ї, умов 
розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, 
забезпеченню оптимальних умов життя дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа та захисту їх 
прав. 

Соціальний супровід дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, та особи із їх числа здійснюється за 
спеціальним планом, який складається для кожної дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа і 
коригується раз на рік (Шахрай В.М., 2006, c.10). 

До проблеми соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, зверталися М. Бітякова, Г. Бевз, 
І. Пєша, Н. Бессонова, А. Капська, Н. Комарова, та ін. Проте, на жаль, у 
практичній діяльності соціальних педагогів соціально-педагогічний 
супровід у більшості випадків не здійснюється. 

Соціальний супровід дітей-сиріт повинен базуватися на таких 
принципах: 

 поваги до людини, визнання її цінності незалежно від реальних 
досягнень та поведінки особистості; 

 реалізації першочергового права дитини на зростання та 
виховання у сім’ї; 

 індивідуального та диференційованого підходу до кожної 
дитини; 

 толерантності та гуманізму, відповідальності за дотримання 
норм професійної етики (Соціальна педагогіка / Соціальна робота, 1997, 
c. 36). 

Соціальний супровід дітей-сиріт вважаємо доцільним здійснювати 
поетапно. 

Перший етап – підготовчий: 
 визначення характеристики соціальної ситуації, стану здоров’я 

та психофізіологічних особливостей дитини, а також первинне 
визначення потенційно можливих рішень проблеми; 

 зібрання соціальним педагогом необхідної інформації, матеріалів 
про шляхи і засоби вирішення проблеми, можливість адаптації даної 
інформації; 

 складання індивідуально орієнтованого плану дій щодо 
вирішення проблем дитини-сироти та її соціального супроводу. 

Другий етап – етап реалізації: 
 забезпечення ефективного виконання плану вирішення проблеми 

вихованця, а саме: виведення дитини зі стану кризи, гарантія її повної 
соціальної захищеності; 
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 психолого-педагогічне консультування, що включає: 
1) емоційно-вольову допомогу (підвищення впевненості дитини у 

собі, у своїх силах, власної впевненості у можливість подолання 
труднощів); 

2) інформаційну допомогу (забезпечення дитини інформацією щодо 
вирішення проблемної ситуації – надання відповідних знань із 
самозахисту, власних прав тощо); 

3) інтелектуальної допомоги (усвідомлення дитиною власної 
проблемної ситуації, у тому ж числі й у самовизначенні дитини відносно 
варіантів подальшого життя (місця та способу життя), отримання освіти 
тощо). 

Третій етап – етап рефлексії: осмислення результатів соціального 
супроводу (Шахрай В. М., 2006, c. 98-103). 

Соціальний педагог у своїй роботі з дітьми використовує різні 
методи, як комплекс професійних заходів та прийомів, спрямованих на 
досягнення завдань, щодо соціально-психологічної підтримки дітей-
сиріт. 

Психологічні методи: діагностика, корекція, психотерапевтичні 
тренінги, психологічний відбір, психологічна адаптація, аутотренінг, 
методи психотерапії. 

Соціологічні методи: метод спостереження, соціометричний метод, 
експеримент, метод експертних оцінок, аналіз документів. 

Педагогічні методи: формування свідомості, методи організаційної 
діяльності, методи стимулювання, ігрові методи, методи включення, 
соціальне навчання, методи схвалювання і засудження (Безпалько О. В., 
2003, c. 23-24). 

Основною технологією соціально-педагогічної роботи з 
прийомними сім’ями є соціально-педагогічний супровід таких сімей. 

Завданнями соціально-педагогічного супроводу сімей, які 
виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених опіки рідних батьків є: 

 ефективне використання наявних ресурсів для оптимальної та 
швидкої адаптації сім’ї і дитини-вихованця з метою вирішення 
проблеми; 

 надання допомоги батькам для того, щоб у подальшому вони 
могли вирішувати проблеми шляхом мобілізації власних ресурсів; 

 забезпечення партнерських стосунків між сім’єю, соціальною 
службою, іншими державними, громадськими установами для 
комплексного забезпечення прав прийомної дитини. 

Адаптація дітей-сиріт в прийомній сім’ї має цілий ряд 
особливостей: труднощі при оволодінні соціальними знаннями, уміннями 
і навиками, відставання в психічному, інтелектуальному розвитку, у 
встановленні емоційних зв’язків з іншими людьми, в першу чергу з 
прийомними батьками, оволодінні дозвіллєвою, суспільною і побутовою 
діяльністю, відчувають відставання і у фізичному розвитку. Ці проблеми 
обумовлені двома найважливішими чинниками: з одного боку, тривалою 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

124

відсутністю одного з основних інститутів соціалізації − сім’ї, а з іншого − 
специфікою соціальних установ закритого типу (Шахрай В.М., 2006, 
c. 98). 

Організація змісту життєдіяльності прийомних дітей полягає у 
виконанні наступних функцій: 

 економічна функція − передбачає отримання матеріальних 
засобів на виховання прийомної дитини в сім’ї (економічна самостійність 
прийомних батьків); 

 соціальна функція орієнтує прийомних дітей на створення 
майбутньої сім’ї па прикладі спілкування прийомних батьків; 

 соціально-педагогічна функція включає педагогічне керівництво 
процесом адаптації прийомних дітей в умовах прийомної сім’ї, його 
корекцію з боку соціальних педагогів, психологів на основі 
індивідуального і групового навчання і виховання, розвиток умінь і 
навиків поведінки, здібності взаємодії з навколишніми людьми; 

 дозвіллєва функція припускає організацію раціонального 
дозвілля прийомних дітей спільно з прийомними батьками, а також 
взаємозбагачення інтересів між ними; 

 емоційна функція, сприяє отриманню дитиною в прийомній сім’ї 
психологічного захисту; 

 функція духовного збагачення включає духовний розвиток 
прийомної дитини спільно з рештою членів сім’ї, їх духовне 
взаємозбагачення; 

 функція створення психологічного комфорту в рамках виховання 
і навчання прийомної дитини включає сукупність умов, в яких 
відбувається виховна і навчальна діяльність (Безпалько О.В., 2003, c. 53-
56). 

Найбільш перспективними формами роботи соціального педагога у 
процесі супроводу прийомної сім’ї є: 

 відвідування прийомної сім’ї; 
 підтримка телефонних контактів; 
 організація груп взаємодопомоги, спеціальні освітні програми; 
 представництво інтересів прийомних сімей; 
 посередництво при вирішенні суперечностей; 
 організація надання матеріальної допомоги за потребою; 
 аналіз ефективності функціонування прийомних сімей 

(Богданова І. М., 2008, c. 76-79). 
Методи: спостереження, бесіда, анкетування, створення соціально-

педагогічних ситуацій, педагогічний експеримент, аналіз спільної 
діяльності і ін. 

Критерієм ефективності соціально-педагогічного супроводу 
прийомних сімей є перехід сім’ї з клієнта супроводу до клієнта 
обслуговування і профілактики. Критерієм неефективності соціально-
педагогічного супроводу прийомних сімей є рецидиви порушень прав 
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членів сім’ї, асоціальні прояви у поведінці, деліквентна і девіантна 
поведінка членів сім’ї (Соціальна робота з різними категоріями клієнтів, 
2003, c. 41-42). 

Найбільш оптимальною формою соціально-педагогічної підтримки 
дітей-сиріт, на нашу думку, є групова, коли учні працюють разом для 
досягнення поставленої мети чи для виконання завдання. Перед 
людиною відкривається можливість побачити себе очима інших. Це 
взаємодія дорослих (соціального педагога, психолога й інших учасників 
соціально-педагогічного процесу) та групи учнів. Висока активність 
дітей-сиріт у роботі дає змогу вирішувати проблеми їх самовизначення 
(формування адекватної самооцінки, ціннісних орієнтацій, асертивності). 
У спілкуванні людина самовизначається, пізнає власні особливості, 
виробляє адекватну самооцінку. Такими формами роботи є: години 
спілкування, тренінгові заняття, «уроки успіху», засідання клубу, 
перегляд тематичних фільмів із подальшим обговоренням, аналіз 
ситуацій і фактів із життя сучасних успішних людей і визначення їхніх 
домінантних якостей; волонтерська робота тощо. 

Таким чином, проблема роботи соціального педагога з дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування є доволі 
актуальною в сучасному українському суспільстві.  

Однак, подальшого дослідження потребує проблема формування 
ефективної системи соціальної підтримки та адаптації дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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Поліщук О. А. Характерні особливості роботи соціального 

педагога з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування 

У статті розкрито та проаналізовано поняття «діти-сироти» та 
«діти, позбавлені батьківського піклування» на міждисциплінарному 
рівні. Розкрито сутність та характерні особливості роботи соціального 
педагога з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування. Представлено основні напрямки соціального супроводу 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У статті 
розкрито технології соціально-педагогічної роботи з прийомними 
сім’ями. Схарактеризовано методи та форми роботи соціального 
педагога у процесі супроводу прийомної сім’ї, серед яких 
перспективними є: організація груп взаємодопомоги, спеціальні освітні 
програми та представництво інтересів прийомних сімей.  

Ключові слова: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, соціальний супровід. 

 
Полищук Е. А. Характерные особенности работы социального 

педагога с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской 
опеки 

В статье раскрыто и проанализировано понятие «дети-сироты» и 
«дети, лишенные родительской опеки» на междисциплинарном уровне. 
Раскрыта сущность и характерные особенности работы социального 
педагога с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки. 
Представлены основные направления социального сопровождения детей-
сирот и детей, лишенных родительской опеки. В статье раскрыты 
технологии социальной работы с приемными семьями. 
Охарактеризованы методы и формы работы социального педагога в 
процессе сопровождения приемной семьи, среди которых 
перспективными являются: организация групп взаимопомощи, 
специальные образовательные программы и представительство 
интересов приемных семей. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, 
социальное сопровождение. 
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Polishchuk О. Characteristic Features of the Work of a Social 
Educator with Orphans and Children Deprived of Parental Care 

The article describes and analyzes the concepts of orphans and children 
deprived of parental care at the interdisciplinary level. The essence and 
characteristic features of work of social educator with orphaned children and 
children deprived of parental care are revealed. The main directions of social 
support for orphans and children deprived of parental care are presented. The 
article describes the technologies of social and pedagogical work with foster 
families. The methods and forms of work of the social teacher in the process 
of foster care support are characterized, among which promising are the 
organization of mutual aid groups, special educational programs and 
representation of foster care interests. 

Key words: orphans, children deprived of parental care, social support. 
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DIRECTIONS IN SOCIO-PEDAGOGIC ACTIVITIES CONCERNING 

A RAISE IN EFFICIENCY OF FOREIGN STUDENTS’ 
SOCIALIZATION PROCESS IN THE ASPECT OF GLOBALIZATION 

PROCESSES IN HIGHER EDUCATION 
 
Defining the problem. In the modern world, learning cannot be restricted 

by national priorities only. By attaining global traits, education ensures 
conditions for stable development of a person, a society, and a state. 
International cooperation is a powerful lever of the world higher education’s 
development, and is to perform an important role in ascertaining peace, mutual 
understanding and tolerance, in forming of mutual trust between peoples and 
countries. In current conditions of social life development in Ukraine, when 
higher education institutions have gained considerable autonomy, the role of 
international activity considerably increases, and training of foreign citizens 
becomes an important factor in strengthening authority and prestige of a 
higher education institution, that stipulates the topicality of educational 
migration in socio-cultural environment of Ukraine. An important goal of 
Ukraine’s higher education institutions is entering the international market of 
education services, and one of the ways of solving this task can be the success 
in internationalstudents’ socialization. 

Recent research and publications analysis. Educational migration within 
the context of development of Ukraine’s education system was studied by 
O. Gorchakova, A. Grynenko, V. Zhuravsky, O. Nitenko, Ya. Romashova, 
O. Yastremska, et al. In recent years, various aspects of training international 
students at higher education institutions were studied by the following 
Ukrainian and foreign researchers: I Al-Shabul, L. Aseikina, N. Bulgakova, 
L. Vasetska, N. Vasylenko, T. Dementieva, Ye. Lin, O. Yevdokymova, 
I. Zozulya, V. Kolomiyets, V. Kostomarov, I. Kushnir, Lin Hai, L. Mazitova, 
N. Mayatska, T. Merkulova, V. Nikolayenko, O. Palka, O. Rezvan, 
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L. Rybachenko, Ye. Stepanov, N. Tereschenko, N. Ushakova, A. Chistyakova, 
TzianYuetsi, Zin Nan, O. Schukin, et al. The issues of social, socio-
psychological, and socio-cultural adaptingof foreign students to a foreign 
socio-cultural environment were viewed by K. Burakova, L. Butenko, 
I. Grebennikova, M. Ivanova. Despite numerous research of various aspects of 
educational migration, insufficient attention is paid in modern science 
literature to studying the directions of socio-pedagogic activities concerning 
the raise in efficiency of educational migrants’ socialization within the context 
of current socio-cultural situation. 

The goal of the article is to consider the directions and technologic 
support of the international students’ socialization process in the aspect of 
globalization processes within the sphere of higher education. 

The results of theoretic research. Providing educational services is 
becoming one the main export branches for countries that position themselves 
as leaders in the international education services market. According to the data 
published by the UNESCO Statistics Institute and Economic Cooperation and 
Development Organization, more than 4.5 million of internationalstudents are 
currently involved in the international education services market, and the 
annual growth of this market is currently observed at the level of about 6.7%. 
The leaders in internationalstudents’ training are the EU (38% market share) 
and the North America countries (23% market share). The main regions 
“supplying” students abroad are Asian countries (about 52%), the highest 
index belonging to China (nearly 20%). According to the data of the 
mentioned Institute, the main factors influencing the selection of the country 
to study in, are the language of teaching, training program’s quality, cost of 
education and living, the target country’s immigration policies (the possibility 
of employment following the obtaining of an education) 
(http://intered.com.ua/web-resource). The presented statistical data attest tothe 
fact that currently Ukraine despite the complicated economic and political 
situation in the country has retained its attractiveness for foreign students. An 
urgent task at present is to maintain and improve this situation through a 
system of purposeful measures within the sphere of education quality and that 
of living standards, as well as to improve the educational migration process 
management, that stipulates the need in growing attention to socialization of 
international students, which is an important factor in the efficiency of the 
training process and takes place in a foreign pedagogic system from a 
student’s perspective. 

The greatest interest in the problems of foreign students’ adapting and 
socialization arose in mid-50s of last century, which was connected with the 
post-war boom in exchange of students and specialists, as well as with migration 
processes. The need in studying these issues has grown considerably in recent 
years, which is connected with the need in education systems’ transformation 
and is stipulated by countries’ needs in removing barriers impeding free 
movement and communication in the world environment. Since the social 
adaptation process is a complex and multi-faceted object in the dimension of a 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

130

higher education institution’s cultural-and-education environment being under 
the impact of numerous factors, to ensure the efficiency of this process it is 
primarily necessary to pay attention to socially controlled foreign students’ 
socialization, i.e. to social upbringing in an institution’s education-and-cultural 
environment. A. Ryzhanova determines social upbringing as “a process of 
purposefully created conditions for development of social subjects’ sociality in 
every sphere of a society” (Ryzhanova, 2005, p.14). And she interprets sociality 
as “a goal of social upbringing, a hierarchy of social values, social qualities, and 
social behavior leading to a socio-educational result – a manifestation of 
individual, positively-creative attitude to social life, in particular to its family, 
ethnic, religious, global aspects, etc.” (Ryzhanova, 2005, p.14). Socio-pedagogic 
activity is viewed by the researcher as “a scientifically substantiated, 
corresponding to the culture regulation of social upbringing in every sphere with 
the aim of non-compulsory attaining and development of sociality in social 
subjects (Ryzhanova, 2005, p.14). To raise international students’ sociality level 
it is necessary within socio-pedagogic activity to practice involving them into an 
active social activity on the premises of the “social probes” technology along 
with socio-pedagogic guidance of international students. 

Involving students into active social activities supposes intensive 
interaction between the two subjects of social creativity – a student’s 
personality and various social institutions, both subjects, notably, being in the 
state of permanent transformation, development, and mutual influencing one 
another. The process of their interaction evolves in a kind of an “adaptation 
space”, wherein pedagogues are able to model various social situations, 
turning it into the so-called “social probes field”. 

It is proved that a social probe is a peculiar pedagogic mechanism that 
places a student into unfamiliar social conditions, requiring working out a new 
behavioral model, causing a personality’s adapting mechanism to be activated 
on physiological, psychic, and social levels.  

An important socio-pedagogic condition that ensures efficacy of the process 
of international students’ socialization into conditions of a higher education 
institution’s cultural-and-education environment is socio-pedagogic support of 
this process which is defined as an assistance to a student in the process of social 
adaptation that is based on empathic understanding of his/her problems, free 
communication and creative interaction; as a special kind of higher education 
pedagogues, tutors, all personnel responsible for educative work with students 
aimed at removing psychologic stress in the course of a student’s social formation 
at a higher education institution; as a peculiar kind of pedagogic support oriented 
at a high level of a student’s freedom and independence. 

Under the pedagogic support of international students’ socialization 
processwe mean the assistance, which is based on empathic interaction and 
communication as a special kind of activity of a higher education institution 
pedagogues and tutors, of all personnel responsible for educative work with 
students aimed at removing psychologic stress in the course of a student’s 
being included into a foreign culture and their forming intercultural 
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competence, namely a positive attitude to various ethnic cultures. 
As additional characteristics which make it possible to describe the 

nuances of pedagogic support in more detail we will highlight the following: 
 pedagogic support is a process that is conducted professionally and is 

targeted at providing preventive assistance to foreign students; 
 the sphere of pedagogic support also includes, apart from purely 

adaptive tasks, the issues of multiculturalism policy; 
 provision of a possibility to maintain an intercultural polylogue based 

on interaction, interpenetrating, and inter-complementation; 
 establishing strong intercultural and interpersonal communication 

between representatives of different cultures; 
 including emotional component into the contents of pedagogic 

support determines the presence of emotional environment at a higher 
education institution, which we interpret as a certain field of relationships 
wherein a personality realizes itself by manifesting certain emotions or 
interacting with another person. 

It is pedagogic support that in certain cases attains the traits of preventive 
pedagogic support. This peculiarity is determined by its being directed at a 
student’s personality diagnostics that enable a pedagogue to project the nearest 
zone of his/her actual socialization needs. The essence of such a support lies in 
providing international students with information they will need soon. 

The content foundation of the technologies ensuring success of the 
adaptation process is made up of various forms and directions in pedagogic 
activities. Among the most successful ones we may note the following: special 
trainings, individual consultations, language courses, country study 
excursions, social practices, psychologic support, organization of informal 
communication between foreign and Ukrainian students, and so on. The use of 
learning videos containing information as to Ukrainians’ ethnic culture can not 
only facilitate internationalstudents’ adaptation processes, but also make a 
considerable positive impact on raising quality of future specialists’ 
professional training for foreign countries. The combination of formal 
methods of teaching (classroom work, presenting theoretic material) with 
informal ones (use of a recently seen video-material from social networks, 
chats, web conferences communication etc. for discussion) determines 
intensity of education and adaptation process. 

Finally, to solve the problems of international students’ adaptation it is 
necessary to create socio-pedagogic conditions that will facilitate this 
process.Such socio-pedagogic conditions are: creating a favorable socio-
pedagogic environment, the unity of training and education process intended 
for international students, cooperation of a higher education institution with 
other social institutions concerning the issue of foreign students’ staying in 
Ukraine. Usually, there is a special structural unit responsible for international 
student’s staying within the education-and-cultural environment of a higher 
education institution. This may be the foreign students’ training department, 
the international education and cooperation center, the foreign citizens’ 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

132

training center, the international department, etc. This structural unit maintains 
coordination of international students’ learning activities, evaluates the quality 
of training and methodological support of the training process for international 
students, their registration for staying in Ukraine, as well as educational work. 

Conclusions. The processes of international education migration call for 
improvement of international students’ training system, efficiency of which is 
determined, to a large extent, by succeeding in international students’ socialization, 
and which primarily takes place within the education-and-cultural environment of a 
higher education institution. For ensuring efficiency of this process in terms of 
current socio-cultural situation, it is, first of all, necessary to pay attention to socially 
controlled internationalstudents’ socialization which can be accomplished through 
involving them into active social interaction on the grounds of socio-pedagogic 
technology of “social probes” along with socio-pedagogic support of international 
students. Thus, the goal of socio-pedagogic activity concerning socialization of 
international students within the aspect of globalization processes in the sphere of 
higher education is transforming the international students into a subject of 
socialization, which is a perspective of our further research. 
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Стрельцова В. Ю., Карлюк С. В. Напрями соціально-

педагогічної діяльності щодо підвищення ефективності процесу 
соціалізації іноземних студентів в аспекті глобалізаційних процесів у 
сфері вищої освіти 

У статті зроблена спроба обгрунтування необхідності пошуку 
ефективних соціально-педагогічних технологій, орієнтованих на 
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підвищення ефективності соціалізації студентів-іноземців. Автори 
представляють напрями соціально-педагогическої діяльності, які 
забезпечують ефективне включення студентів-іноземців у нове соціально-
культурне середовище. Запропоновано соціально-педагогічну технологію 
«соціальних проб», сукупність відповідних форм та методів роботи 
(дискусії, метод творчих соціальних проектів, спеціальні тренінги, ділові 
імітаційні ігри, соціальні практики, ситуації соціальних проб тощо). 

Доведено, що соціальна проба – це особливий педагогічний 
механізм, який ставить студента в незнайомі для нього соціальні умови, 
вимагає від нього вироблення нової моделі поведінки, примушує 
активізуватися адаптаційні механізми особистості на фізіологічному, 
психічному й соціальному рівнях. 

Важливою соціально-педагогічною умовою, що забезпечує 
ефективність процесу соціалізації іноземних, є соціально-педагогічний 
супровід цього процесу, який визначено як допомогу студенту в процесі 
соціальної адаптації, що ґрунтується на емпатійному розумінні його 
проблем, вільному спілкуванні й творчій взаємодії; як особливу галузь 
діяльності педагогів ЗВО, кураторів груп, усіх відповідальних за виховну 
роботу зі студентами, спрямовану на зняття психологічного напруження в 
ході соціального становлення у ЗВО; як особливий вид педагогічної 
підтримки, орієнтований на високий ступінь свободи й автономії студента. 

Ключові слова: міжнародна освітня міграція, педагогічний супровід, 
соціально-педагогічна технологія «соціальних проб», соціалізація 
студентів-іноземців. 

 
Стрельцова В. Ю., Карлюк С. В. Направления социально-

педагогической деятельности, повышающие эффективность 
процесса социализации иностранных студентов в аспекте 
глобализационных процессов в сфере высшего образования 

В статье предпринята попытка обоснования необходимости поиска 
эффективных социально-педагогических технологий, ориентированных 
на повышении эффективности социализации студентов-иностранцев. 
Авторы представляют направления социально-педагогической 
деятельности, которые могут обеспечивать эффективное вхождение 
студентов-иностранцев в новую социокультурную среду. Предложена 
социально-педагогическая технология «социальных проб», совокупность 
соответствующих форм и методов работы (дискуссии, метод реализации 
разнообразных социальных проектов, специальные тренинги, деловые 
имитационные игры, социальные практики). 

Доказано, что социальная проба – это особый педагогический 
механизм, который ставит студента в незнакомые для него социокультурные 
условия, требует от него выработки новой модели поведения, заставляет 
активизироваться адаптационные механизмы личности на физиологическом, 
психическом, языковом, социальном уровнях.  

Важным социально-педагогическим условием, обеспечивающим 
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эффективность процесса социализации иностранных студентов является 
социально-педагогическое сопровождение этого процесса, который 
определен как помощь студенту в процессеи социокультурной 
адаптации, основанный на эмпатийном понимании его проблем, 
свободном общении и взаимодействии как особую область деятельности 
педагогов вузов, кураторов групп и всех ответственных за работу со 
студентами-иностранцами, направленную на снятие психологического 
напряжения в ходе социально-культурного становления, как особый вид 
педагогической поддержки, ориентированной на высокую степень 
свободы и автономии студента.  

Ключевые слова: международная образовательная миграция, 
социально-педагогическая технология «социальных проб», 
педагогическое сопровождение, социализация студентов-иностранцев. 

 
Streltsova V., Karlyuk S. Directions in Socio-Pedagogic Activities 

Concerning a Raise in Efficiency of Foreign Students’ Socialization 
Process in the Aspect of Globalization Processes in Higher Education 

The article represents an attempt to substantiate the need in a search for 
efficient socio-pedagogic technologies directed at improving efficiency of 
international students’ socialization. The authors present directions of socio-
pedagogic activities that ensure efficient involvement of international students 
into a new socio-cultural environment. There are offered the socio-pedagogic 
technology of “social probes”, a complex of corresponding forms and methods 
of work (discussions, the creative social projects method, special trainings, 
simulation games, social practices, social probes situations, etc.). 

An important socio-pedagogic condition that ensures efficacy of the process 
of international students’ socialization into conditions of a higher education 
institution’s cultural-and-education environment is socio-pedagogic support of 
this process which is defined as an assistance to a student in the process of social 
adaptation that is based on empathic understanding of his/her problems, free 
communication and creative interaction; as a special kind of higher education 
pedagogues, tutors, all personnel responsible for educative work with students 
aimed at removing psychologic stress in the course of a student’s social formation 
at a higher education institution; as a peculiar kind of pedagogic support oriented 
at a high level of a student’s freedom and independence. 

Thus, the goal of socio-pedagogic activity concerning socialization of 
international students within the aspect of globalization processes in the sphere 
of higher education is transforming the international students into a subject of 
socialization, which is a perspective of our further research. 

Key words: international education migration, pedagogic support, socio-
pedagogic technology of “social probes”, international students’ socialization. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІНННІСНО-СМИСЛОВИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКІЙ НАУЦІ 
 
Нестабільна політична та соціально-економічна ситуація в 

сучасному українському суспільстві провокує низку негативних 
наслідків, провідним з яких є переорієнтація системи цінностей у бік 
матеріальних, таких, що, у першу чергу, пов’язані із задоволенням 
базових потреб особистості. Означена проблема набуває все більшої 
актуальності, коли мова йдеться про студентську молодь, що навчається 
у закладах вищої освіти за педагогічним профілем, та у майбутньому 
стане транслятором цінностей для дітей.  

Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості доволі 
ґрунтовно представлена у філософській літературі. Так, опосередковано 
сутність цінностей визначали ще Платон та Аристотель. Становлення 
аксіології як науки пов’язано з іменами таких філософів, як Р. Гартман,  
П. Лапі, Р.-Г. Лотце та ін. Оригінальні точки зору з приводу тлумачення 
сутності цінностей та ціннісних орієнтацій людини подавали І. Кант, 
Г. Гегель, Ф. Ніцше, М. Шеллер, Р. Гартман тощо. Своєю чергою, смисл 
як філософська категорія досліджувалась Г. Риккертом, Е. Гуссерлем, 
М. Лосським та ін. 

Натомість, ціннісно-смислові орієнтації особистості, їхня сутність, 
структура та ієрархія традиційно є предметом дослідження психолого-
педагогічної науки. Але для більш детального розгляду їх сутності є 
дослідження означеної проблеми на філософському рівні.  

Отже, метою статті є дослідження проблеми формування ціннісно-
смислових орієнтацій особистості у філософській науковій літературі, що 
полегшить моделювання відповідної системи формування ціннісно-
смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 
в майбутньому.  

Логіка дослідження передбачає визначення сутності категорій 
«цінності» та «смисли», а також їхнього взаємозв’язку на філософському 
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рівні. Так, у довідковій літературі знаходимо таке розуміння категорії 
«цінності» ‒ це термін, що позначає належне та бажане, на відміну від 
реального, дійсного (Шинкарук, 2002, с. 707‒708). Тобто, цінність 
розуміється як дещо абстрактне, таке, до чого варто прагнути. 

З іншого боку, філософський словник трактує «смисл» як 
особливий зміст, яким людина наділяє прояви своєї життєдіяльності, 
предмети та явища об’єктивного світу в процесі його духовно-
практичного освоєння, і внаслідок цього надає їм певного значення в 
системі людської культури, в ієрархії суспільних цінностей 
(Шинкарук, 2002, с. 509). Отже, певна цінність набуває смислу, якщо 
вона приймається особистістю на внутрішньому рівні, інтеріоризується. 
Сама по собі цінність може не мати смислу для суб’єкта, та залишатись 
нормою, правилом, що не виконується. Натомість, коли абстрактна 
цінність набуває певного сенсу (смислу) для особистості, вона стає 
орієнтиром у діяльності та поведінці. 

Уперше до проблеми цінностей звертається ще Платон у своїх 
«Діалогах», який визнає такі цінності («блага»), як здоров’я, краса, 
родовитість, влада, шана, розсудливість, справедливість, мудрість тощо. 
Філософ уважав, що благом також є щастя, що полягає саме в мудрості, а 
мудрості можна навчитися за допомогою наук: «Наука дає людині не 
лише щастя, але і майстерність у будь-якій справі» (Платон, 1986, с. 281). 

Аристотель продовжує думки Платона щодо видів благ та у творі 
«Велика етика» поділяє їх на три категорії, а саме: ціновані, хвалимі та 
блага-можливості. Перші він визнає як найбільші цінності та відносить 
до них розум, душу, чесноту тощо. Хвалими є блага, що викликають 
похвалу інших, а блага-можливості це влада, краса, достаток, які можна 
використати як для добра, так і для зла. На думку мислителя, найвищі 
блага в душі ‒ розумність, чеснота, насолода (Аристотель, 1983).  

Для доби Середньовіччя притаманне розмежування вищих 
цінностей (божественних) та звичайних (мирських) цінностей. До першої 
категорії відносяться такі цінності як: Бог, добро, любов, стриманість, 
терпіння тощо. Людина з її потребами та бажаннями займала найнижче 
місце в такій ієрархії цінностей.  

В епоху Відродження звертаючись до проблеми цінностей 
М. Монтень відзначає: «… цінність речей залежить від думки, яку ми 
маємо про них», до того ж «певна річь, що здобута нами у процесі праці, 
коштує стільки, скільки вкладено в неї праці» (Монтень, 1992). Як 
бачимо, філософ підходить до проблеми цінностей з точку зору 
матеріальної значущості, здебільшого маючи на увазі матеріальні 
цінності, оскільки духовно-моральні, естетичні та, загалом, 
загальнолюдські цінності важко оцінити за означеним критерієм.  

Пізніше така позиція трансформується в раціоналістичний підхід 
щодо розуміння цінностей у Новий час (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Р. Декарт, 
Г. Лейбніц та ін.). Цінністю визнається те, що приносить користь, серед 
таких: розум, наука, прогрес, свобода тощо.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

137

І. Кант убачає найвищу цінність у моральній культурі людині, а 
моральну поведінку особистості розглядає як прояв її власної волі та 
зазначає, що світ цінностей творить виключно сама людина. Поділяємо 
таку думку, адже люди самі визначають цінності в залежності від 
історичних та соціально-економічних умов з одного боку, з іншого ‒ 
визначають для себе ті, що є пріоритетними, ті, що кожна особистість 
приймає для себе на особистісному рівні як певний життєвий орієнтир 
(ціннісні орієнтації), тобто цінності учений співвідносить з вольовим 
актом особистості. І. Кант виокремлює три рівні цінностей: ті, що мають 
ринкову ціну (трудові уміння), ті, що володіють афективною ціною 
(веселість, живий розум), ті, що мають внутрішню цінність (моральні 
вчинки) (Кант).  

Г. Гегель розглядає «цінності» з точки зору потреб людини та 
зазначає, що сама по собі річь не має значення, тобто вона не є цінною, а 
значимою вона стає лише тоді, коли задовольняє ту чи іншу потребу. 
Абстрактним вираженням цінності є гроші (Гегель, 1990). 
Розмірковуючи над проблемою ціннісних орієнтацій особистості, 
Г. Гегель говорить про доброчинність, вважаючи, що моральні вчинки 
мають носити не поодинокий характер, а стати постійною рисою 
особистості (Там само).  

Існуючі у суспільстві свого часу погляди на природу цінностей 
розрушає Ф. Ніцше та визначає їх як те, що людина приймає на 
особистісному рівні, те, заради чого вона діє та живе. У творі «Так 
говорив Заратустра» Ф. Ніцше зазначає: «Той, хто повинен бути творцем 
у добрі чи злі, істинно, той має бути спочатку руйнівником, що порушує 
цінності» (Ницше, 1990). Як бачимо, філософ намагається визначити нові 
ціннісні орієнтири у суспільстві загалом, вважаючи, що абстрактні 
цінності, що нав’язуються ззовні («створювати цінності ‒ це істинне 
право господ») не можуть бути цінностями для конкретної особистості  
(Ницше 2007). Ф. Ніцше виокремлює певні центри, де народжуються, 
трансформуються, нівелюються цінності, до яких належать: суспільство, 
держава, релігія, наука, мистецтво. Відповідно до того, який з центрів 
має найбільшу владу, зростає чи знижується рівень тих чи інших 
цінностей (Хайдеггер 1990, с. 143–176). Провідну цінність автор убачає у 
самій людині ‒ «надлюдині», яка має владу. 

З ім’ям Р. Лотце пов’язують виокремлення та становлення 
аксіології як науки, предметом якої є цінності як мірило духовного буття, 
що існують окремо від світу речей. На думку Р. Лотце самі цінності 
існують незалежно від їх усвідомлення людиною, натомість вони чинять 
різний вплив на особистість. Співзвучною є думка Г. Мюнстерберга, 
який зазначав, що цінності не пов’язані з окремими особистісними 
переживаннями людини, вони за своєю сутністю є надіндивідуальні та 
надособистісні. До вже існуючих моральних та естетичних цінностей він 
додає матеріальні, соціальні та правові цінності (Munsterberg, 1922). 
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Послідовники Г. Р. Лотце, зокрема В. Віндельбанд та Г. Ріккерт 
визнають «цінність» як найвищу філософську категорію та розуміють її 
як певну норму, правило, мірило оцінки фактів, подій, явищ; цінності є 
своєрідними ідеальними нормами.  

Г. Ріккерт вважає, що цінності не можна «переоцінити», як це 
намагався зробити Ф. Ніцше, вони є сталими, незмінними категоріями, 
проте, цінність стає нормою для конкретної особистості лише у тому 
випадку, коли приймається нею, набуває значущості, тобто смислу: 
«Сутність цінності полягає у значущості, а не у фактичності» (Риккерт, 
1908, с. 100). Як бачимо, смисл є тим зв’язуючим елементом, що об’єднує 
реальний світ та світ цінностей, відображає взаємозв’язок абстрактних 
аксіологічних норм з життям людини. Будь яка мета в житті людини 
залежить від того, які цінності є прийнятими, свою чергою, реалізуються 
вони у процесі діяльності та надають такій діяльності смисл.  

Подальший розвиток ідея взаємозв’язку цінностей та смислів 
знайшла своє відображення в роботах Е. Гуссерля, який на перший план 
висуває суб’єктивний досвід особистості, вважаючи, що цінності у 
процесі їх осмислювання, оцінювання набувають певного смислу для 
людини.  

Як бачимо, у філософських дослідженнях Г. Ріккерта та Е. Гуссерля 
цінності та смисли розглядаються як взаємообумовлюючі категорії. 
Якщо цінність не забарвлена особистісним смислом, то вона залишається 
цінністю-нормою, яка задана, натомість може ігноруватися конкретною 
особистістю. У разі, коли цінність набуває значення (смислу), вона стає 
орієнтиром у різних видах діяльності, тобто мова йдеться про ціннісно-
смислові орієнтації особистості. Означені ідеї стали методологічним 
підґрунтям для визначення ціннісно-смислової освітньої парадигми у 
майбутньому. 

М. Шеллер зазначає, що пізнання цінностей відбувається лише за 
допомогою емоцій («емоційний інтуїтивізм»), а самі цінності мають 
об’єктивний характер. Людина за М. Шеллером може відчувати цінності, 
а її внутрішній світ цінностей тим багатше, чим більше розвинені 
відчуття. Як бачимо, учений розмежовує цінності та їх носіїв, самі по 
собі цінності існують незалежно від особистості, а у разі набуття 
значення (смислу) тієї чи іншої цінності для людини вона стає ціннісною 
орієнтацією.  

До того ж М. Шеллер виокремлює ієрархію цінностей, визнаючи 
найвищими ті з них, які є найбільш довговічні (цінності божественного 
та прекрасного). Відповідно, чим швидкоплинніші цінності (відчуття 
приємного, задоволення від володіння певною річчю) тим нижчим є їхній 
ранг (Шеллер, 1994). 

М. Вебер пов’язує цінності з історичними процесами, що 
відбуваються у суспільстві, вважаючи, що для кожної епохи притаманні 
свої цінності. На думку філософа, існують вищі цінності, що є поза 
часом, натомість мирські цінності ‒ це той орієнтир, що обрала для себе 
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епоха. Відповідно, це позначається на ціннісних орієнтаціях людей, що 
живуть у конкретний історичний період, де домінують ті чи інші 
цінності.  

Схожа думка простежується в дослідженнях М. Кагана, який 
розглядає цінності в контексті розвитку культури та виокремлює поняття 
аксіологія культури. Власне культура розуміється ним як цілісна система 
норм, правил, певних ідеалів. Своєю чергою, цінності ‒ це визнаний 
особистістю на внутрішньому рівні орієнтир (сукупність норм та правил) 
діяльності, що виявляється у поведінці, міжособистісному спілкуванні 
тощо. Тобто цінності в роботах філософа ототожнюються з ціннісними 
орієнтаціями. Важливою є теза М. Кагана про те, що формування 
ціннісних орієнтацій особистості відбувається у сприятливому 
середовищі (Каган, 1997, с. 164). 

Ґрунтовною є теорія цінностей Р. Гартмана, який пропонує 
вимріяти означену категорію за допомогою так званої «повноти» тієї чи 
іншої речі. Інакше кажучи, цінність кожної речі є тим більшою, чим вона 
повніша, чим більше її властивостей можна пізнати (Hartman, 1973, 
с. 39). На основі запропонованої теорії Р. Гартман розробив 
психометричний метод дослідження ціннісних установок та орієнтацій 
особистості. 

Аналіз філософських доробок М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, 
А. Камю дозволяє зробити висновок, цінності розуміються ними як дещо 
суб’єктивне, тобто цінним є те, що важливо для людини та має певний 
сенс. Так, Ж.-П. Сартр пов’язує цінності та смисл із свідомістю 
особистості, вважаючи, що остання відіграє ключову роль під час вибору 
життєвого смислу людиною. Як вважає філософ, смисл надається як 
ситуації, так і зовнішнім речам і завжди обирається свідомістю» 
(Сартр, 2000). На думку Ж.-П. Сартра цінність це і є той смисл, що 
обрала для себе людина. Схожа думка простежується в роботах 
М. Хайдеггера, який зазначає, що цінності та смисли не є первинними, 
вони виробляються та привносяться у світ саме людиною.  

Протилежної думки дотримувався В. Тугаринов, визнаючи ціннісні 
орієнтації структурним елементом особистості, що ніби то є фільтром у 
процесі виокремлення значимого для конкретної людини. Натомість, 
філософ зауважував, що «окрема людина використовує лише ті цінності, 
які є в суспільстві, тому ціннісні орієнтації окремої людини є по своїй 
сутності цінностями суспільства, що її оточує» (Тугаринов, 1968).  

На сучасному етапі розвитку філософської науки ціннісні та 
смислові орієнтації досліджуються в межах розвідок І. Бакуми, 
А. Кавалерова, Л. Панченко, О. Петінової та ін. Так, ціннісні орієнтації 
тлумачяться як: 

 інтерналізовані соціальні цінності (А. Кавалеров) (Кавалеров 
2001); 

 соціально-детерміноване явище, що вивчається в контексті 
діяльності суспільства, де відбувається становлення особистості. Ціннісні 
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орієнтації є способом диференціації значущості об’єктів оточуючого 
світу, формуються під час вибору таких об’єктів як життєвозначущих 
(О. Петінова) (Петінова 2004); 

 елементи внутрішньої структури особистості, закріплені 
життєвим досвідом та емоційно-почуттєвими станами й переживаннями 
людини; сформовані ціннісні орієнтації є своєрідною віссю свідомості, 
що виявляється через поведінку, вчинки, переконання та потреби 
особистості (Л. Панченко) (Панченко 2003); 

 це когнітивно-емоційно-поведінкова компонента загальної 
спрямованості діяльного суб’єкта, стійка система соціальних установок 
особистості; ціннісні орієнтації володіють смислоутворюючою, 
стимулюючою, регулятивною функціям, у процесі реалізації яких 
визначається ієрархія цілей життя людини і способів їх досягнення 
(І. Бакума) (Бакума, 2009). 

Як бачимо, ціннісно-смислові орієнтації окремо не розглядаються 
філософською наукою, натомість, у тлумаченні ціннісних орієнтації вже 
закладено розуміння смислу як мірила цінностей для людини.  

Ґрунтовний аналіз різних філософських точок зору на сутність 
поняття «ціннісно-смислові орієнтації особистості» дозволяє нам 
зробити висновок про наявність двох провідних підходів, що пояснюють 
існування та значення поданої дефініції, зокрема: об’єктивістський та 
суб’єктивістський. У межах першого ‒ об’єктивістського ‒ підходу 
цінності та смисли розуміються як об’єктивно задані кимось заздалегідь 
(Богом, культурою, соціумом тощо). Відповідно, ціннісно-смислові 
орієнтації особистості обмежені такою заданістю, а особистість завжди 
обриє як значущі лише ті цінності, які вже відомі та існують незалежно 
від її свідомості.  

У межах протилежного ‒ суб’єктивістського ‒ підходу цінності та 
смисли безпосередньо пов’язані із задоволенням потреб особистості, а 
ціннісно-смислові орієнтації розуміються як ті цінності, що забарвлені 
смислом, тобто осмислені, усвідомлені, визнані та прийняті людиною на 
внутрішньому рівні (інтеріоризовані). Згідно такого підходу людина сама 
може стати творцем цінностей та їх транслятором.  

У нашому дослідженні, що пов’язано з формуванням ціннісно-
смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, 
ми орієнтуємось на другий підхід та вважаємо, що ціннісно-смислова 
сфера студента у процесі навчання зазнає певної трансформації, 
удосконалюється. Студенти не лише обирають, осмислюють та 
приймають для себе певні цінності (у тому числі професійні), а можуть 
стати їх творцем, транслятором у майбутньому.  

Отже, перспективами подальших досліджень є обґрунтування 
системи формування цінннісно-смислових орієнтацій майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти. 

 
 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

141

Список використаної літератури 
1. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т 

філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. 
Київ: Абрис, 2002. 742 с. 2. Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986. 607 с. 
3. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / пер. с древнегреч.; общ. ред. 
А. И. Доватура. Москва: Мысль, 1983. 830 с. 4. Монтень М. Опыты. 
Избранные произведения в 3-х томах. Tом I. Пер. с фр. М.: Голос, 1992. 
384 c. 5. Кант И. Основоположения к метафизике нравов. 
URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kant_omn/index.php. 
6. Гегель Г. Философия права / пер. с нем.: ред. и сост. Д. А. Коримов и 
В. С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. М.: Мысль, 
1990. 524 с. 7. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Сочинения. В 2 т. Т. 2. 
М.: Мысль, 1990. С. 5‒237. 8. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: 
Прелюдия к философии будущего / пер. с нем. СПб.: Азбука-классика, 
2007. 240 с. 9. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». Вопросы 
философии. №7. 1990. С. 143–176. 10. Munsterberg H. Philosophie der 
Werte. Grundzuge einer Weltanschauung. Leipzig: Zweite Auflage, 1921. 
370 p. 11. Риккерт Г. Философия истории / пер. с нем. и предисл. 
С. Гессена. Санкт-Петербург: Жуковский, 1908. 155 с. 12. Шелер М. 
Формализм в этике и материалистическая этика ценностей. Избранные 
произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 259‒337. 13. Каган М. С. 
Философская теория ценностей. Лекции. СПб.: ТОО ТК Петрополис, 
1997. 205 с. 14. Hartman R. S. Formal Axiology and the measurement of 
values. Value Theory in philosophy and Social science / ed. by Ervin Laszlo 
and S. Hilbur. Gordon and Breach, 1973. 320 p. 15. Сартр Ж.-П. Бытие и 
ничто: опыт феноменологической онтологии / пер. с фр. предисл. 
примеч. В. И. Колядко. Москва: Республика, 2000. 639 с. 
16. Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. Л.: Изд-во ЛГУ, 
1968. 124 с. 17. Кавалеров А. А. Цінність у соціокультурній 
трансформації: монографія. Одеса: Астропринт, 2001. 224 с. 
18. Петінова О. Б. Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях 
особистості: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / 
Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського. 
Одеса, 2004. 20 с. 19. Панченко Л. М. Формування ціннісних орієнтацій 
молоді в період системної трансформації українського суспільства: 
дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ін-т вищ. освіти АПН України. К., 
2003. 179 с. 20. Бакума І. М. Ціннісні орієнтації особистості в 
детермінації девіантної поведінки молоді: автореф. дис. ... канд. філос. 
наук: 09.00.03 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. 
Одеса, 2009. 20 c. 

 
References 

1. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Encyclopedic Dictionary of 
Philosophy]. (2002). V. I. Shynkaruk (Eds.). Kyiv: Abrys [in Ukrainian]. 
2. Platon. (1986). Dialogi [Dialogues]. Moskva: Mysl [in Russian]. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

142

3. Aristotel. (1983). Sochineniia [Writings]. Vols. 1-4. Vols. 4. Per. s 
drevnegrech. A. I. Dovatura (Eds.). Moskva: Mysl [in Russian]. 
4. Monten, M. (1992). Opyty [Experiences]. Izbrannye proizvedeniya v 3-h 
tomah – Selected works in 3 volumes. Vols. I. Per. s fr. Moskva: Golos [in 
Russian]. 5. Kant, I. Osnovopolozheniia k metafizike nravov [Foundations to 
the morals metaphysics]. Retrieved from  
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kant_omn/index.php [in 
Russian]. 6. Gegel, G. (1990). Filosofiia prava [Philosophy of law]. Per. s 
nem. D. A. Korimov i V. S. Nersesiants (Eds.). Moskva: Mysl [in Russian]. 
7. Nitsshe, F. (1990). Tak govoril Zaratustra [So said Zarathustra]. 
Sochineniya v 2 t. – Works in 2 volumes. Vols. 2. Moskva: Mysl [in Russian]. 
8. Nitsshe, F. (2007). Po tu storonu dobra i zla: Preliudiia k filosofii 
budushchego [On the other side of good and evil: Prelude to the philosophy of 
the future]. Per. s nem. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika [in Russian]. 
9. Khaidegger, M. (1990). Slova Nitsshe «Bog mertv» [Nietzsche's words 
«God is dead»]. Voprosy filosofii – Questions of philosophy, 7, 143-176 
[in Russian]. 10. Munsterberg, H. (1921). Philosophie der Werte. Grundzuge 
einer Weltanschauung. Leipzig: Zweite Auflage [in German]. 11. Rikkert, G. 
(1908). Filosofiia istorii [History of Philosophy]. Per. s nem. i predisl. 
S. Gessena. Sankt-Peterburg: Zhukovskii [in Russian]. 12. Sheler, M. (1994). 
Formalizm v etike i materialisticheskaia etika tsennostei [Formalism in ethics 
and materialistic ethics of values]. Izbrannye proizvedeniya – Selected works 
(pp. 259-337). Moskva: Gnozis [in Russian]. 13. Kagan, M. S. (1997). 
Filosofskaia teoriia tsennostei [Philosophical theory of values]. Sankt-
Peterburg: TOO TK Petropolis [in Russian]. 14. Hartman, R. S. (1973). 
Formal Axiology and the measurement of values. Value Theory in philosophy 
and Social science. Ervin Laszlo and S. Hilbur (Eds.). Gordon and Breach [in 
English]. 15. Sartr, Zh-P. (2000). Bytie i nichto: opyt fenomenologicheskoj 
ontologii [Being and Nothing: The experience of phenomenological ontology]. 
Per. s fr. predisl. primech V. I. Kolyadko. Moskva: Respublika [in Russian]. 
16. Tugarinov, V. P. (1968). Teoriya cennostej v marksizme [Value theory in 
Marxism]. Leningrad: LGU [in Russian]. 17. Kavalerov, A. A. (2001). 
Tsinnist u sotsiokulturnii transformatsii [Value in socio-cultural 
transformation]. Odesa: Astroprynt [in Ukrainian]. 18. Petinova, O. B. (2004). 
Sotsialno-pobutove v tsinnisnykh oriientatsiiakh osobystosti [Social-household 
in the value orientations of the individual]. Extended abstract of candidate’s 
thesis. Odesa [in Ukrainian]. 19. Panchenko, L. M. (2003). Formuvannia 
tsinnisnykh oriientatsii molodi v period systemnoi transformatsii ukrainskoho 
suspilstva [Formation of value orientations of youth in the period of systematic 
transformation of Ukrainian society]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]. 
20. Bakuma, I. M. (2009). Tsinnisni oriientatsii osobystosti v determinatsii 
deviantnoi povedinky molodi [Valuable orientations of the person in the 
determination of deviant behavior of young people]. Extended abstract of 
candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian]. 
 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

143

Бадер С. О. Проблема формування ціннісно-смислових 
орієнтацій особистості у філософській науці 

Стаття присвячена проблемі формування ціннісно-смислової сфери 
особистості, її аналізу з філософської точки зору. Автором досліджено 
генезис категорій «цінність» та «смисл», доведено їхній взаємозв’язок та 
взаємообумовленість на філософському рівні. Доведено, що «цінність» 
розуміється в контексті двох різних підходів ‒ об’єктивістського та 
суб’єктивістського. Визначено сутність поняття «ціннісні орієнтації 
особистості», що у філософській науці розуміється як ті цінності, що 
усвідомлені, осмислені та забарвлені певним смислом. 

Ключові слова: цінність, смисл, ціннісні орієнтації, ціннісно-
смислові орієнтації особистості.  

 
Бадер С. А. Проблема формирования ценностно-смысловых 

ориентаций личности в философской науке 
Статья посвящена проблеме формирования ценностно-смысловой 

сферы личности, ее анализу с философской точки зрения. Автором 
исследован генезис категорий «ценность», «смысл», доказана их 
взаимосвязь и взаимозависимость на философском уровне. Так же 
доказано, что «ценность» в философии рассматривается в контексте двух 
различных подходов ‒ объективистского и субъективистского. 
Определена сущность понятия «ценностные ориентации личности», 
которая в философской науке рассматривается как те ценности, которые 
осознаны, осмыслены и окрашены смыслом. 

Ключевые слова: ценность, смысл, ценностные ориентации, 
ценностно-смысловые ориентации личности.  

 
Bader S. The Problem of the Formation of the Value-Semantic 

Оrientations Sphere in Philosophic Science 
The article is devoted to the problem of the formation of the value-

semantic sphere of personality, its analysis from a philosophical point of view. 
The author studies the genesis of the categories «value» and «sense», and their 
interconnection and interdependence at the philosophical level have been 
proved. It is proved that «value» is understood in the context of two different 
approaches ‒ objectivist and subjectivist. The essence of the concept of value 
orientations of the personality is defined, which in philosophical science is 
understood as those values that are conscious, comprehended and painted with 
a certain meaning. 

Key words: value, meaning, value orientation, value-sense orientation of 
the person. 

 
Стаття надійшла до редакції 27.09.2019 р. 
Прийнято до друку 25.10.2019 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Караман О. Л. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

144

УДК 37.013 
 
DOI: 10.12958/2227-2844-2019-6(329)-1-144-153 
 
Дьоміна Вікторія Володимирівна, 
доктор педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов  
і перекладу Національного університету біоресурсів  
та природокористування України, м. Київ, Україна. 
vikusya.diomina83@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0002-3308-1754  
 
Котов Володимир Григорович, 
заслужений працівник культури України, старший викладач  
кафедри музики і хореографії ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна. 
kotov.vg@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0001-6171-7871  
 
Білоконь Олена Олегівна, 
студентка 4 курсу факультету початкової, технологічної та професійної 
освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Слов’янськ, Україна. 
bilokon1999@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-0392-7832   
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ 
 

Сучасні геополітичні тенденції та розширені горизонти для 
науковців зумовлюють ще більш динамічні зміни в світовому освітньому 
просторі. Залучення України до глобальних цивілізаційний процесів 
сприяють поширенню гуманізму, свободи вибору, національної гідності, 
супроводжуються дефініціям нових стратегічних і тактичних орієнтирів 
у галузі підготовки фахівців. Національна система освіти щодо розвитку 
науки визначається оновленням її сутності та форм організації 
навчально-виховного процесу, органічним поєднання педагогічної та 
психологічної науки, інтеграція вітчизняної освіти до європейського та 
світового наукових просторів.  

Проблема підготовка майбутнього вчителя до професійної 
діяльності на рівні формування і вияву творчої педагогічної майстерності 
у сфері навчання й виховання підростаючого покоління є важливим 
завданням для педагогічного ЗВО. Державні програми передбачають 
оптимізацію кадрового забезпечення навчальних закладів на основі 
модернізації системи підготовки педагогічних працівників. Саме в цьому 
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руслі реформується державна політика України у сфері освіти: щороку 
оновлюється законодавче поле освітянської галузі, доповнюється 
нормативно-правова база розвитку національної системи освіти згідно з 
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті 
(Кремень, 2011, с. 331). 

Створена система професійної підготовки сучасного вчителя є 
унікальною і доводить причасність вітчизняних досліджень до 
глобалізаційних процесів, які відбуваються у цивілізованому світі. В 
Україні інтелектуальні професії набирають масовий характер, а 
інвестиції в розвиток людського потенціалу стають актуальними і 
визначаються останнім часом, як найбільш вагомі та ефективні. Саме 
тому постає необхідність в образі сучасного педагога з високим рівнем 
педагогічної майстерності. У межах цього питання актуальним є 
формування творчої педагогічної діяльності працівників освіти.  

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про сталий 
(постійний) інтерес до проблеми формування творчої педагогічної 
діяльності працівників освіти, зокрема. Так, дослідженням проблем 
формування професіоналізму (Н. Гузій, І. Зязюн, Н. Кузьміна тощо) і 
творчого професійного мислення (О. Акімова, В. Андрущенко, 
Н. Глузман, Л. Джелілова тощо) в практиці підготовки майбутнього 
педагога в умовах університетської освіти; результати досліджень з 
проблеми формування і розвитку професійної компетентності, творчості, 
особистісної культури майбутнього вчителя (М. Євтух, В. Крутецький, 
Н. Ничкало тощо). 

Методичні засади формування творчої педагогічної діяльності 
вчителів обґрунтовували І. Андріаді, Є. Барбіна, І. Зязюн, Н. Тарасевич 
тощо. 

Уточнити сутність понять «педагогічна творчість», «творчість», 
«творча педагогічна діяльність»; розглянути основні наукові підходи до 
формування творчої педагогічної діяльності майбутнього вчителя; 
проаналізувати особливості та складники творчої педагогічної діяльності 
у сучасних соціокультурних умовах; визначити значення творчої 
педагогічної діяльності педагога у сучасному освітянському процесі. 

Для визначення рівня готовності до формування творчої 
педагогічної діяльності у студентів було використано такі методи 
дослідження, як: вивчення науково-методологічної літератури, бесіди зі 
студентами, спостереження за заняттями, вивчення нормативно-правових 
документів. 

У ході дослідження було здійснено опитування 42 студентів 
Донбаського державного педагогічного університету 3 та 4 курсів 
факультету ПТПО (Слов’янськ). Підчас опитування було виявлено, що 
86% студентів бачать свою майбутню професійну діяльність у творчому 
руслі, 75% займаються професійним самовдосконаленням (відвідають 
додаткові години хореографії та музики у ДВНЗ ДДПУ, їздять на 
змагання та мастеркласи, тощо), майже всі респонденти виявили бажання 
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творчо розвиватися. 
Творчою називають таку людську діяльність, яка спрямована на 

створення духовних та матеріальних цінностей і пройнята елементами 
новизни, вдосконалення, збагачення та подальшого розвитку. Отже ми 
вважаємо, що результатом творчої діяльності є нові, оригінальні й більш 
досконалі матеріальні духовні цінності, що мають об’єктивну чи 
суб’єктивну цінність. Творчість є одним із складних та загадкових явищ 
людського життя. 

Спрямованість наукових пошуків на вивчення онтології та 
феноменології творчої педагогічної діяльності свідчить про актуальність 
філософсько-педагогічної рефлексії, що домінує у філософській і 
педагогічній літературі. Категорія «діяльність» виявляється тісно 
пов’язаною з категорією творчості і категорією «акме» – вершини 
творчості, професійної зрілості. Тому філософія творчої педагогічної 
діяльності перебуває в діалозі з концептуальними і теоретичними 
структурами креатології – науки про творчість і акмеології – науки, що 
звертається до розкриття законів і закономірностей досягнення вершин 
творчості та професійної зрілості. 

Щодо педагогічної творчості, то в Українському 
енциклопедичному словнику С. Гончаренка таке її тлумачення: це 
оригінальний та високоефективний підхід учителя до навчально-
виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання та навчання. 
Творчий результат досягається систематичними цілеспрямованими 
спостереженнями, застосуванням педагогічного експерименту, 
критичним використанням передового педагогічного досвіду. 
Педагогічна творчість стосується різних сторін діяльності вчителя: 
проведення навчальних занять, організація колективу учнів, 
проектування особистості школяра, вироблення стратегії і тактики 
педагогічної діяльності з метою оптимального виконання завдань 
всебічного розвитку особистості (Гончаренко, 1997).  

У сенсі окресленої проблеми особливої значущості набуває 
концепція творчості, яку В. Сухомлинський називає могутнім стимулом і 
вершиною духовного життя людини, показником найвищого ступеня 
розвитку її інтелекту, почуттів, волі. Адже вчитель, котрий творить 
Людину, виконує окреслену місію тоді, коли він сам творить себе і 
передає це мистецтво учням, в чому і полягає його професійна 
самореалізація. 

Отже, узагальнюючи світоглядно-філософські основи творчої 
педагогічної діяльності, зазначимо, що онтологія орієнтована на 
розкриття сутності творчої педагогічної діяльності. 

Аналіз онтогенезу творчої педагогічної діяльності свідчить, що 
еволюційно вчительство виростає з майстерності і повертається до 
майстерності у формі «творчої педагогічної майстерності» як 
квінтесенції педагогічної функції людини, суспільства і відповідно 
вчителя, педагога. Майстерність є вершиною професійної творчості 
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людини, є формою самореалізації особистості у професійній діяльності, 
це рух до «акме» і вияв самого «акме». Водночас творча діяльність 
постає як найвищий рівень якісної праці, діяльності людини. Тому 
постановка проблеми творчої педагогічної діяльності, її подальшої 
онтологічної експлікації немислима без звертання до рефлексії з погляду 
нових наук, що активно почали розвиватися в кінці ХХ століття, – 
креатології, акмеології, квалітології.  

Креатологія визначається як наука, що вивчає закони творчості 
людини, і розглядається науковцями як політеоретичний комплекс, у 
склад якого входять психологія творчості, теорія педагогічної творчості, 
креативна психопедагогіка та ін., де феномен будь-якої творчості є 
феноменом розвитку. Таким чином творчість – це діяльність, в яку 
людина вкладає немовби частинку своєї душі. Процес творчості 
характерний тим, що творець самою парцею справляє вплив на тих, хто 
поряд х ним (Хаустова, 2015, с. 403-637).  

Учитель, який творить іншу людину, покликаний спочатку 
усвідомити постійне самотворення себе як людини і як вчителя. Однією з 
умов особистісного і професійного зростання науковці вбачають 
самоосвіту вчителя.  

Проблема творчості є однією з незайманих ділянок педагогічної 
теорії й освітньо-виховної практики, вважаємо що для її освоєння 
необхідно створити посібники про педагогічний аспект творчості. На 
нашу думку, у педагогічному розумінні творчість не є таким самим 
творенням духовно-матеріальних цінностей, як у поезії, живописі, 
музиці, тощо (Дьоміна, 2017). 

Процес майстерності ми розглядаємо, як вершину творчості в 
професійній діяльності, тобто вищим професійним творчим началом, 
який розкриває вищий рівень системно-соціальної якості особистості. 
Педагогічна майстерність постає як концентрований вираз креативної 
онтології педагога, в котрому через призму професійної педагогічної 
діяльності проявляється у «зібраному вигляді» сенс творчого буття 
людини (Субетто, 1999, с. 27). 

Тому сучасні дослідники приділяють особливу увагу підготовці 
майбутнього вчителя до творчої діяльності на засадах урахування основ 
педагогiчної творчостi, визначають аксіологічну складову у формуванні 
творчого потенціалу майбутнього вчителя, розглядаючи аксіологічний 
підхід як методологічну основу розвитку духовного потенціалу вчителя 
(Дьоміна, 2019,с.107), в основі якого – аксіологія – наука про цінності.  

Ще одним ніж науковим підходом до формування творчої 
педагогічної діяльності майбутнього вчителя є акмеологічний. 
Акмеологія як наука про закономірності розвитку дорослих людей під 
впливом освіти виникла на стику психології та педагогіки, що актуалізує 
її використання у формуванні творчої педагогічної діяльності майбутніх 
учителів.  
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Більшість дослідників у галузі акмеології вважають, що вона має 
диференціюватися з виокремленням педагогічної акмеології (Субетто, 
1999, с. 34), акмеології професійної діяльності та особистості; акмеології 
освіти, акмеології вдосконалення і корекції професійної діяльності тощо 
(Дьоміна, 2019, с. 108).  

З окреслених характеристик виходить, що: акмеологія тісно 
пов’язана з креатологією, оскільки творчість – субстанція осмислення 
онтологічного статусу «акме», а закони і закономірності креативної 
онтології людини перебувають в основі закономірностей її руху до 
«акме»; акмеологія і креатологія як наукові проблемно-орієнтовані 
комплекси взаємно доповнюють одна одну; хоча в наявних визначеннях 
акмеології категорія «творча майстерність» відсутня, однак, зважаючи на 
онтологічні та феноменологічні виміри цієї категорії, в які входить 
розуміння вершини професіоналізму, вершини творчості особистості, то 
акмеологія за своїм змістом і відповідної інтерпретації постає як 
людинознавча наука про закони досягнення людиною професійної 
майстерності (Субетто, 1999, с. 29).  

Ми розглядємо педагогічну майстерність як вищий рівень якості 
творчої професійної діяльності вчителя, і вважаємо слушною думку 
О. Субетто, який розглядає майстерність, як вищій прояв якості в 
професійній діяльності вчителя. Майстерність є формою реалізації 
квалітативної онтології людини (квалі – якість, квалітативізм – вчення 
про якість) (Субетто, 1976, с. 30).  

Квалітологія як наука про якість об’єктів і процесів будувалася 
виходячи з принципу триєдності: теорії якості, кваліметрії і теорії 
управління якістю. Сучасні квалітологічні дослідження спрямовані на 
вивчення досвіду діагностики, визначення критеріїв вимірювання і 
прогнозування педагогічної майстерності та педагогічної творчості.  

Отже, творча педагогічна діяльность є проявом якості людини, що 
відображається в якості її праці, її діяльності. У зв’язку зі зміною 
потенційної і реальної якості відбувається або звеличення якості людини, 
її професіоналізму, майстерності.  

Дослідники у поняття «творча педагогічна діяльність» закладають 
професіоналізм вчителя, його самореалізацію та творче виявлення, 
розкриття особистості педагога у своїй майстерності. Наприклад, 
категорія «творча педагогічна діяльність» часто зустрічається у 
філософсько-естетичному спадку М. Реріха, для якого вона означає 
якісність праці, рівень і одночасно вершину досконалості, що 
виявляється у продуктивності праці (Рерих,1990, с. 278).  

Висвітлюючи філософське розуміння творчої педагогічної 
діяльності, М. Реріх зазначає, що ця категорія постає як «звеличення 
духу», «торжество якості» (Рерих, 1990, с. 297). На думку науковця, 
важливою передумовою педагогічної діяльності виступає бажаність 
праці.  
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Основні ознаки формування творчої педагогічної діяльності 
визначалися ще з часів Сократа. Видатний філософ залишився в пам’яті 
людства як учитель, що сягнув висот творчої педагогічної діяльності, 
вчитель-творець, який винайшов особливий метод навчання (Кремень, 
2011).  

Педагогічні ідеї Платона щодо застосування особистісно-
орієнтованого навчання також можна розглядати як вимоги до 
формування творчої педагогічної діяльності, оскільки пізнання в 
навчанні, що має приносити радість, уможливлюється лише за умови 
особистісного спрямування учителя на кожного учня.  

Проблема професійного становлення вчителя і формування 
готовності до творчої педагогічної діяльності привертала увагу багатьох 
видатних мислителів, письменників, педагогів, котрі зробили вагомий 
внесок в історію вітчизняної педагогічної думки (Г. Сковорода, 
О. Духнович, Б. Грінченко, К. Ушинський, В. Сухомлинський, 
А. Макаренко тощо).  

Вони вважали, що на реалізацію мети досягнення довершеності і 
повинна бути спрямована діяльність педагога, що базується, перш за все, 
на його творчій педагогічній майстерності. Учитель має на уроках 
уникати шаблону й одноманітності, використовуючи і демонструючи 
результати теоретичної підготовки на практиці.  

Зважаючи на динамічні зміни в освітянській галузі проблема 
формування готовності до творчої педагогічної діяльності учителів 
набуває все більшої актуальності, що знаходить відображення у 
теоретичних розробках науковців (М. Антонеця, І. Бех, І. Довгань, 
В. Дьоміна тощо).  

Науковці приділяють особливу увагу виявленню системотвірних 
елементів творчої педагогічної діяльності, визначають взаємозв’язок між 
педагогічною майстерністю та педагогічною творчістю. 

Отже, вирішення проблеми формування творчої педагогічної 
діяльності майбутніх учителів бере початок з вивчення наукового спадку 
видатних мислителів, педагогів, філософів щодо сутності категорії 
«творча педагогічна діяльність» на різних історичних періодах.  

Професійний світогляд є важливим для формування готовності до 
творчої педагогічної діяльності майбутніх учителів. Це зумовлюється 
тим, що він визначається системою поглядів, яка динамічно 
розвивається, переконань, цінностей та ідеалів учителя, заснованих на 
філософських, педагогічних, психологічних, економічних, правових, 
наукових знаннях, які визначають спрямованість його професійної 
діяльності і знаходять своє відображення в самостійній особистісній 
позиції. Таким чином, професійний світогляд доцільно розглядати як 
інтегральну освіту вчителя з вираженою прогностичною спрямованістю, 
що дає змогу фахівцеві транслювати культурний досвід і сприяти його 
привласненню суб’єктами культури й освіти. Професійний світогляд, 
який формується під час здобуття студентом вищої освіти, характеризує 
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необхідні особистісні ресурси майбутнього фахівця і забезпечує 
ефективність його професійної педагогічної діяльності. 

Отже, аналіз наукових праць з досліджуваної проблематики 
дозволив нам стверджувати, що творча педагогічна діяльності є вищим 
рівнем якості педагогічної діяльності-дії й відповідно якості викладача, 
вчителя, педагога. Вона акумулює в собі не лише якість професіоналізму, 
але й якість особистості, тобто системно-соціальну якість людини. 
Внутрішня зумовленість творчої педагогічної діяльності як 
функціональної і системно-соціальної якості визначається внутрішнім 
розвитком особистості педагога, акумулюючим ефектом онтогенезу 
особистості, системою її ціннісних орієнтацій, системою здібностей, 
антропотипом людини, а зовнішня зумовленість – освітнім середовищем, 
соціумом, культурою, духовним простором, менталітетом, етносом.  

У нашому дослідженні творча педагогічна діяльність розглядалася 
як: вищий рівень прояву професіоналізму особистості, її творчості, вияву 
якості праці; вершина творчості, професійної зрілості, що несе в собі 
смисл «акме»; прояв гармонії та досконалості в діяльності вчителя; прояв 
відповідальності педагога за свою працю; цілісний прояв особистості – 
професіонала у своїй праці, що спрямована на подолання «вузькості» 
спеціалізації; постійний рух від однієї вершини до іншої; діалектична 
єдність вершини в професіоналізмі і його безмежності, оскільки немає 
меж досконалості, а шляхом подолання означених меж виступає 
творчість; проявом вищої форми культури й водночас механізмом 
відтворення зразків культури, що несе в собі сенс культурного 
успадкування, а тому розглядається як форма передавання досвіду, 
досягнень у досконалості.  

Розглянуті основні наукові підходи до формування творчої 
педагогічної діяльності майбутнього вчителя дозволяють стверджувати, 
що  між креатологією і акмеологією потрібно ввести аксіологію, оскільки 
без усвідомлення студентами ціннісної значущості творчої педагогічної 
діяльності для формування основ цього феномену у майбутніх учителів 
буде проблематичним.  

Перспективи подальшого дослідження ми пов’язуємо з вивченням 
особливостей системи формування творчої педагогічної діяльності 
майбутніх учителів, у якій би враховувалася більшість напрямів 
підготовки фахівців. 

 
Список використаної літератури 

1. Антонець М. Сучасні проблеми діяльності вчителя у 
педагогічній спадщині Василя Сухомлинського: монографія. 6-те вид. К.: 
Четверта хвиля, 2013. 224 с. 2. Бех І. Д. Виховання особистості. Вибрані 
наукові праці: у 2 т. Т. 2. Чернівці: Букрек, 2015. 640 с. 
3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / гол. ред. 
С. Головко. Київ: Либідь, 1997. 375 с. 4. Дьоміна В. В., Герасімова Ю. О. 
Формування творчої особистості майбутнього викладача у сучасних 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

151

соціокультурних умовах. Актуальные научные исследования в 
современном мире. Переяслов-Хмельницкий, 2018. Вип. 4 (36), Ч. 8. 
С. 64–71. 5. Довгань Л. І. Сучасний стан проблеми формування 
педагогічної майстерності викладача іноземної мови вищого навчального 
закладу. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні 
науки. 2016. Вип. 50. С. 90–93. 6. Кремень В. Г. Філософія 
людиноцентризму в освітньому просторі: навчально-методичний 
посібник. 2-е вид. К.: Т-во «Знання» України, 2011. 520 с. 7. Рерих Н. К. 
Избранное: учебное пособие. М.: Изд-во «Правда», 1990. 528 с. 
8. Субетто А. И. Онтология и феноменология педагогического 
мастерства. Книга первая. Тольятти, 1999. 208 с. 9. Хаустова О. В. 
Аксіологічний підхід як методологічна основа розвитку духовного 
потенціалу вчителя. Педагогіка. 2015. Вип. 12(65). С. 128–134. 
10. Domina V. V. Professional competence of the modern teacher is 
requirement for education in the context of European measurement. Theory 
and practice of introdusion of competence approach to higher education in 
Ukraine. Vienna: «Premier Publishing», 2019, С. 103–110. 

 
References 

1. Antonets, M. (2013). Suchasni problemy diialnosti vchytelia u 
pedahohichnii spadshchyni Vasylia Sukhomlynskoho [Modern Problems of 
Teacher Activity in Vasyl Sukhomlinsky's Pedagogical Heritage]. (6 ed.). K.: 
Chetverta khvylia [in Ukrainian]. 2. Bekh, I. D. (2015). Vykhovannia 
osobystosti [Personal education]. Vybrani naukovi pratsi – Selected scientific 
works. Vols. 1-2. Vols. 2. Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian]. 
3. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian 
Pedagogical Dictionary]. S. Golovko (Ed.). Kyiv: Lybid [in Ukrainian]. 
4. Domina, V. V. & Herasimova Yu. O. (2018). Formuvannia tvorchoi 
osobystosti maibutnoho vykladacha u suchasnykh sotsiokulturnykh umovakh 
[Formation of creative personality of future teacher in contemporary socio-
cultural conditions]. Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire – 
Current scientific researches in the modern world, 4 (36), 8, 64-71 
Pereyaslov-Hmel'nickij [in Ukrainian]. 5. Dovhan, L. I. (2016). Suchasnyi 
stan problemy formuvannia pedahohichnoi maisternosti vykladacha inozemnoi 
movy vyshchoho navchalnoho zakladu [The current state of the problem of 
forming the pedagogical skills of a teacher of a foreign language of higher 
education]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni 
nauky – Bulletin of Zhytomyr State University. Pedagogical Sciences, 50, 90-
93 [in Ukrainian]. 6. Kremen, V. H. (2011). Filosofiia liudynotsentryzmu v 
osvitnomu prostori [Philosophy of human-centrism in the educational space]. 
2 ed. K.: T-vo «Znannia» Ukrainy [in Ukrainian]. 7. Rerih, N. K. (1990). 
Izbrannoe [Favorites]. M.: Izd-vo «Pravda» [in Russian]. 8. Subetto, A. I. 
(1999). Ontologiya i fenomenologiya pedagogicheskogo masterstva [Ontology 
and phenomenology of pedagogical skill]. Kn. 1. Tol'yatti [in Russian]. 
9. Khaustova, O. V. (2015). Aksiolohichnyi pidkhid yak metodolohichna 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

152

osnova rozvytku dukhovnoho potentsialu vchytelia [Axiological approach as a 
methodological basis for the development of the spiritual potential of the 
teacher]. Pedahohika – Pedagogy, 12(65), 128-134 [in Ukrainian]. 
10. Domina, V. V. (2019). Professional competence of the modern teacher is 
requirement for education in the context of European measurement. Theory 
and practice of introdusion of competence approach to higher education in 
Ukraine (pp. 103-110). Vienna: «Premier Publishing» [in Austrian]. 

 
Дьоміна В. В., Котов В. Г., Білоконь О. О. Концептуальні 

основи формування творчої педагогічної діяльності студентів у 
сучасних соціокультурних умовах 

Сучасні соціокультурні тенденції зумовлюють необхідність у 
розвитку творчого потенціалу дитини. Саме тому майбутній вчитель 
повинен створити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей 
кожного учня, а також – прагнути до постійного самовдосконалення. У 
процесі професійної підготовки у студента повинна сформуватися 
готовність до розвитку творчих професійний здібностей. 

У запропонованій статті автором доводиться необхідність у 
формуванні творчої педагогічної діяльності у нового покоління 
майбутніх вчителів. Уточнено співвідношення термінів «педагогічна 
майстерність», «творча педагогічна діяльність». Досліджено основні 
наукові підходи до формування творчої педагогічної діяльності 
майбутнього вчителя. Розглянуто теоретичні засади дослідження 
феномену творчої педагогічної діяльності, що розкривають її сутність як 
вершини професійної майстерності вчителя. Визначено значення  творчої 
педагогічної діяльності педагога у сучасному освітянському процесі.  

Ключові слова: акмеологія, аксіологія, вчитель, квалітологія, 
креатологія, педагогічна майстерність, педагогічна творчість, творча 
педагогічна діяльність, професійна діяльність, творчість. 

 
Дёмина В. В., Котов В. Г., Билоконь А. О. Концептуальные 

основы формирования творческой педагогической деятельности 
студентов в современных социокультурных условиях 

Современные социокультурные тенденции обусловливают 
необходимость в развитии творческого потенциала ребенка. Именно 
поэтому будущий учитель должен создать благоприятные условия для 
развития творческих способностей каждого ученика, а также – 
стремиться к постоянному самосовершенствованию. В процессе 
профессиональной подготовки у студента должна сформироваться 
готовность к развитию творческих профессиональный способностей. 

В предлагаемой статье автором доказывается необходимость в 
формировании творческой педагогической деятельности в нового 
поколения будущих учителей. Уточнение соотношение терминов 
«педагогическое мастерство», «творческая педагогическая деятельность». 
Исследованы основные научные подходы к формированию творческой 
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педагогической деятельности будущего учителя. Рассмотрены 
теоретические основы исследования феномена творческой педагогической 
деятельности, раскрывают ее сущность как вершины профессионального 
мастерства учителя. Определено значение творческой педагогической 
деятельности педагога в современном образовательном процессе. 

Ключевые слова: акмеология, аксиология, учитель, Квалитология, 
креатология, педагогическое мастерство, педагогическое творчество, 
творческая педагогическая деятельность, профессиональная 
деятельность, творчество. 

 
Dоmina V., Kotov V., Bilokon O. Conceptual Bases of Formation of 

Creative Pedagogical Activity of Students in Modern Socio-Cultural 
Conditions 

The formation of creative personality is of particular importance in the 
context of socio-economic transformations in the modern world. At the same 
time, the strategic task of reforming education in Ukraine is the 
comprehensive development of the individual, the disclosure and realization of 
his creative and spiritual potential in various activities. 

Contemporary socio-cultural trends necessitate the development of a 
child's creative potential. Developing their abilities during training, the child 
retains the creative nature of attitude to any business that is absolutely 
necessary in society. That is why the future teacher should create favorable 
conditions for the development of creative abilities of each student, as well as 
– strive for continuous self-improvement. In the process of vocational training, 
the student should be ready to develop creative professional abilities. 

Thus, creative pedagogical activity is a manifestation of a person's 
quality, which is reflected in his quality of work, his activity. Due to the 
change of potential and real quality, there is an increase in the quality of a 
person, his professionalism, skill. 

In the proposed article the author proves the necessity of forming 
creative pedagogical activity in a new generation of future teachers. The 
relation between the terms «pedagogical skill» and «creative pedagogical 
activity» has been clarified. The basic scientific approaches to formation of 
creative pedagogical activity of the future teacher are investigated. Theoretical 
foundations of the study of the phenomenon of creative pedagogical activity, 
which reveal its essence as the tops of professional skill of the teacher, are 
considered. The importance of the teacher's creative pedagogical activity in the 
modern educational process is determined. 

Key words: acmeology, axiology, teacher, qualitology, creatology, 
pedagogical skill, pedagogical creativity, creative pedagogical activity, 
professional activity, creativity. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ 
 

Реформи у суспільстві загалом і в освіті зокрема тісно пов’язані з 
необхідністю вирішення певних соціально-педагогічних проблем. 
Соціально-економічні зміни, притаманні сьогоденню, загострюють 
проблему правового виховання підростаючого покоління. Необхідність 
розв’язання цих освітянських проблем зумовила пошук нових підходів 
до організації правовиховної роботи зі школярами, зокрема у 
загальноосвітніх школах-інтернатах. Незважаючи на те, що в Україні 
досить давно функціонують загальноосвітні заклади інтернатного типу, в 
яких здійснюється правове виховання підростаючого покоління, 
ефективність їхньої діяльності є недостатньою. Перебудова виховної 
роботи з учнями в загальноосвітніх школах-інтернатах потребує 
серйозної уваги вчених і практиків. 

Теоретичні засади діяльності шкіл-інтернатів розроблялися в 
роботах Б. Кобзаря, О. Кузьміної, Є. Постовойтова, В. Слюсаренка та ін. 
Актуальними для нас також стали висновки і результати досліджень з 
теорії правового виховання та організації навчально-виховного процесу в 
школах-інтернатах П. Вербицької (правове виховання у системі 
громадянської освіти), В. Дубровського (функції правової культури), 
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С. Карпенчук (правове виховання у системі національного виховання), 
Л. Канішевської (нові підходи щодо реалізації виховної діяльності в 
школах-інтернатах), Л. Кузьменко (правова вихованість як компонент 
соціальної зрілості особистості), С. Нікітчиної (взаємозв’язок морального 
і правового виховання), В. Оржеховської (профілактика правопорушень 
серед неповнолітніх), М. Подберезського (структура і поетапність 
реалізації правового виховання), О. Пометун (вивчення практичного 
права), А. Сиротенка (правове виховання школярів на уроках географії) 
та ін. Разом з тим, аналіз теоретичних досліджень та існуючої 
педагогічної практики дає змогу стверджувати, що проблема правового 
виховання учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів ще мало досліджена. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних 
засад правового виховання старшокласників загальноосвітніх шкіл-
інтернатів. 

Методи узагальнення, порівняння і систематизації були 
використані для обґрунтування обґрунтування психолого-педагогічних 
засад правового виховання старшокласників загальноосвітніх шкіл-
інтернатів. 

Ранній юнацький вік (15-17 років) у циклі особистісного розвитку 
займає одне з особливих місць, оскільки в цей час відбувається перехід 
від дитинства до дорослості. Біологічно – це період завершення 
фізичного дозрівання. У цьому віці спостерігається загострення інтересу 
старших школярів до визначення свого власного «Я», до пізнання і 
перетворення світу відповідно до ідеалів свободи, добра, краси; 
здійснюється поступовий перехід від колективної (групової) 
самосвідомості та ідентифікації себе з певною малою групою до 
загальнолюдської самосвідомості та усвідомлення своєї неповторності 
(Прихожан, 2015).  

Саме в цей період зароджуються основні риси зрілої особистості, 
формуються основні якості, механізми регулювання правомірної 
поведінки. У ранньому юнацькому віці з’являються нові утворення – 
елементи дорослості, які виникають внаслідок перебудови організму, 
становлення самосвідомості та світогляду, типу відносин з дорослими та 
ровесниками, способів соціальної взаємодії з ними. Новоутвореннями 
старшого шкільного віку є відкриття особистістю свого внутрішнього 
світу. Внутрішнє «Я» часто не збігається із зовнішньою поведінкою, 
актуалізуючи проблему самоконтролю. Наступне новоутворення – 
зростання потреби у досягненні духовної близькості з іншою людиною, 
спілкування з нею, відвертості тощо (Рубінштейн, 2007). 

Для правового виховання старшокласників велике значення має той 
факт, що після досягнення повноліття різко змінюється правовий статус 
молодої людини: формально припиняється стан «підопічності», 
розширюється дієздатність, посилюється відповідальність за порушення 
загальногромадянських, трудових та інших обов’язків, визначених і 
закріплених правом. Але якщо зміна правового статусу має 
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одномоментний характер, визначаючись переходом межі повноліття, то 
психологічне усвідомлення нової ситуації затримується. «Ножиці» між 
новим правовим статусом і психологічною позицією, відповідною 
попередній правовій поведінці, можуть призводити, і нерідко призводять, 
до конфліктних ситуацій (Рубінштейн, 2007, с. 103). 

Ранній юнацький вік є вже не настільки кризовим і критичним, як 
підлітковий. У цьому віці вже менш гостро проявляється суперечність 
між біологічною досконалістю, зрілістю юнака та його соціальною 
пасивністю, незрілістю, неготовністю ввійти у складне суспільне життя, 
в систему різнорідних соціальних відношень. У цей віковий період 
відбуваються істотні зміни в розвитку особистості, які полягають у 
докорінній зміні попередніх інтересів, відносин, особистісної поведінки.  

У процесі вмілого виховного впливу перехід підлітка до юнацького 
віку здійснюється як процес особистісного вдосконалення. Юнаки і 
дівчата у старших класах вже добре усвідомлюють своє право на 
повноцінне життя, дане їм від народження, і прагнуть визначити 
конкретні шляхи реалізації цього права. Головною особливістю раннього 
юнацького віку є усвідомлення власної індивідуальності, неповторності, 
несхожості на інших. У цей період формується індивідуальний характер, 
який є суб’єктивним чинником, регулятором життєвого процесу. 
Характер детермінує стиль ставлення людини до навколишніх умов, 
форму реагування, вчинки, поведінку, які відповідають нормам і 
правилам, прийнятим у суспільстві, і відповідним законам (Канішевська, 
2010). 

С. Рубінштейн вказував, що формування особистості починається з 
самопізнання і з появою потягу до свідомого оформлення свого «Я» 
самодіяльним шляхом. Тобто, інакше кажучи, особистістю не 
народжуються, а нею стають; людина творить сама себе, вступаючи у 
протистояння із власне природним. Людина повинна бути діяльною і 
самодіяльною (Рубінштейн, 2007). 

Саме у різних видах діяльності реалізується правове виховання і 
виникають основи правової культури. У навчанні засвоюються основи 
правових знань; у грі, спілкуванні, праці – реалізується право відповідно 
на навчання, на дозвілля. Через відносини з іншими людьми у 
старшокласника формуються відповідні потреби й інтереси, цінності та 
мотиви, правові переконання. 

Дослідники відзначають існування у ранньому юнацькому віці 
періоду високої сенситивності, тобто найсприятливіших можливостей 
для засвоєння узагальнених уявлень, що містяться в різних сферах 
суспільної свідомості. Це – найсприятливіший час розвитку психічних 
функцій (сприйняття, мовлення, пам’яті та ін.), що визначають психічний 
розвиток дитини і мають вирішальне значення для її навчання і 
виховання (Фіцула, 2010).  

Саме тому, на нашу думку, розвиток моральних якостей 
старшокласників, їх відповідальності, принциповості, законослухняності 
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є основою реалізації правового виховання та формування правової 
культури особистості. І від того, яким увійде у самостійне життя молода 
людина, як впишеться у суспільні процеси, наскільки активно братиме 
участь у суспільному житті, розв’язанні завдань, які нині стоять перед 
українським суспільством, значною мірою залежить доля країни, її 
завтрашній день.  

Виділяючи психолого-педагогічні особливості старшокласників 
шкіл-інтернатів, у тому числі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, ми повинні враховувати сучасну історичну 
ситуацію, в якій відбувається їхній розвиток, їхній соціальний статус, 
стать, індивідуально-типологічні властивості. 

На думку фахівців, для учнів шкіл-інтернатів характерним є 
практично орієнтований тип мислення, недостатній рівень розвитку 
образного, абстрактного, логічного мислення, пізнавальної активності, 
конструктивна дія без опори на зразок, що потребує активної роботи 
уявлення, викликає труднощі (Канішевська, 2010, с. 32). 

Старшокласники виявляють найвищий у порівнянні з іншими 
віковими групами рівень тривожності у всіх сферах спілкування, 
особливо з дорослими, від яких вони якоюсь мірою залежать. Це – 
критичний вік для психопатій, у ньому гостро проявляються, 
акцентуються деякі властивості характеру, що підвищує можливість 
психічних травм і відхилень у поведінці. Необхідно враховувати, що 
низький рівень емоційної реактивності – чинник психологічно 
несприятливий (Прихожан, 2015). 

Хворобливі симптоми і тривоги, що проявляються в юності, – часто 
не стільки реакція на специфічні складності самого віку, скільки прояв 
відстроченого ефекту більш ранніх психічних травм. 

Відсутність тісних стосунків з рідними, дорослими певним чином 
гальмує емоційний розвиток вихованців шкіл-інтернатів, призводить до 
наслідків так званого «госпіталізму» та психічної депривації – стану, 
який формується в результаті відсутності у суб’єкта впродовж тривалого 
часу можливості задовольняти основні життєві потреби. Причинами 
депривації можуть бути як внутрішні чинники (особистісні якості, вік, 
стать), так і зовнішні, серед яких найбільш вагомими є відсутність 
емоційного зв’язку з матір’ю і специфіка організації життєдіяльності 
дитини в інтернатних закладах. Значна обмеженість навколишнього 
предметного і соціального середовища призводить до збіднілості 
конкретно-почуттєвого досвіду дітей, часта зміна педагогів і вихователів 
викликає емоційну депривацію, відсутність особистісно орієнтованого 
підходу, достатньої уваги, піклування, любові сприяють виникненню 
станів пригніченості, депресії, неадекватної поведінки. Гіпертрофована 
потреба у спілкуванні з дорослими, залежність емоційного благополуччя 
дитини від ставлення до неї дорослого призводить до того, що у певної 
частини старшокласників шкіл-інтернатів зростає соціальна тривожність, 
потреба в особистісному емоційно-позитивному спілкуванні. Однак 
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регламентація спілкування педагогів з дітьми режимом і необхідністю 
його чіткого дотримання знижує інтенсивність зв’язків з дитиною, 
негативно впливає на розвиток рефлексії, емпатії, комунікативності 
вихованців (Канішевська, 2010, с. 119-120). 

Для більшості старшокласників шкіл-інтернатів характерна 
нестійка, неоднозначна самооцінка – від вкрай високої оцінки певних 
особистісних рис, властивостей, що відображає частіше бажане, а не 
реальне, до низької, конфліктної. Це, насамперед, є відображенням 
характеру взаємовідносин з оточуючими, невпевненості у собі, 
переживанням невідповідності своїх прагнень можливостям. 

Педагоги і психологи зазначають, що для юнацького віку 
характерною є потреба у спілкуванні з ровесниками. Це спілкування 
слугує старшокласникам і джерелом інформації, і специфічним 
емоційним контактом. Непевні життєві перспективи після закінчення 
школи, переживання власної непотрібності, відчуття самітності 
викликають у дітей прагнення знайти у такому спілкуванні емоційну 
теплоту, розуміння, визначення власної значущості. Однак у зв’язку з 
певною ізольованістю вихованців у школах-інтернатах ця потреба не 
реалізується повною мірою, а постійне спілкування інколи призводить до 
міжособистісних конфліктів, психологічної напруги (Козир, 2016). 

Психологи зазначають, що в школах-інтернатах часто вихованці з 
низькою вольовою регуляцією та мотиваційною установкою на 
уникнення зусиль на навчання надають перевагу уникненню не лише 
навчальних ситуацій, а й позашкільної діяльності. Це призводить до 
паралічу активності та ініціативи особистості, спричиняє нездатність 
оцінити себе як людину, що вміє досягти успіху, позбавляє прагнення 
спробувати власні сили у нових практичних діях. Можна зазначити, 
вказує А. Прихожан, що старшокласникам шкіл-інтернатів більш 
притаманна тенденція до частішого уникнення боротьби порівняно з їх 
однолітками із загальноосвітньої школи, у поведінці та у навчальній 
діяльності переважає мотивація до уникнення вольових зусиль та 
спостерігається нездатність учня до систематичної роботи. Це відповідно 
позначається й на готовності вихованців до навчання, загальному 
розвитку особистості, формуванню споживацьких установок відносно 
суспільства (Прихожан, 2007, с. 298-300). 

Тому врахування психолого-педагогічних особливостей вихованців 
шкіл-інтернатів на всіх етапах управління навчально-виховним процесом 
і правовим вихованням зокрема, розуміння їхніх можливостей і потреб як 
особливої соціальної групи є важливим чинником результативності 
виховних впливів педагогічних колективів. 

Продовжуючи науковий пошук у зазначеному напрямі, зауважимо, 
що правове виховання можна розглядати у широкому та вузькому 
розумінні. В широкому розумінні воно характеризується як вплив усіх 
правових чинників суспільного життя, в тому числі й правової системи, 
на формування в індивідів і колективів людей певних правових якостей, 
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що відповідають досягнутому в суспільстві рівневі правової свідомості та 
правової культури. У вузькому розумінні це – цілеспрямований, 
повсякденний, систематичний вплив юридичної теорії та практики на 
свідомість людей з метою виховання у них відповідного рівня правової 
свідомості, культури та зразкової правомірної поведінки. Метою 
правового виховання є: формування правосвідомості громадян і 
підвищення на цій основі їхньої правової культури, що складається 
передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед 
суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої 
поваги до законів і правил людського співжиття, готовності 
дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають 
волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними 
справами, рішучої боротьби з порушниками законів. 

Головні вимоги до справи ефективної реалізації завдань правового 
виховання особистості ми вбачаємо у: набутті людиною свідомих і 
глибоких правових знань; необхідності формування у свідомості людини 
переконань, установок, ціннісних орієнтацій, мотивів активної 
правомірної поведінки; формуванні у людини соціально-комунікативних 
якостей особистості, умінь і навичок практичного застосування набутих 
правових знань у повсякденному житті та ін.  

Виховання правосвідомості учнів передбачає засвоєння системи 
знань з питань держави й права; виховання поваги до законів своєї 
держави, глибокої переконаності в необхідності дотримання чинного 
законодавства; уміння визначати форми й способи своєї участі в житті 
суспільства, спілкуватися з демократичними інститутами, органами 
влади; захищати та підтримувати закони та права людини (Фіцула, 2014). 

Центральне питання змісту правової культури – усвідомлення 
взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її 
громадянською відповідальністю; визнання та забезпечення прав людини 
як єдиної норми для всіх людей. У процесі формування правової 
культури старшокласників важливо розвинути у них знання та вміння, 
необхідні для адаптації в суспільстві, в різних структурах його соціальної 
організації, забезпечення собі статусного просування та реалізації свого 
діяльнісного потенціалу (Шость, 2016).  

Правова культура формується у процесі соціалізації індивіда, 
нагромадження ним соціального досвіду взаємодій, співжиття у 
суспільстві, соціальних групах, організаціях, інститутах. Особливе 
значення правової культури простежується у процесі спілкування людей, 
коли виробляються і реалізуються найбільш її досконалі форми та рівні. 

Важливим засобом у реалізації правового виховання 
старшокласників є їх залучення до усіх видів діяльності: навчальної, 
соціальної, самотворчої, спілкування. Причому всяка діяльність повинна 
відповідати таким вимогам: бути проблемною за змістом, тобто 
відображати проблеми соціального становлення особистості (у тому 
числі й правового характеру) на даному віковому етапі; мати соціально 
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орієнтований характер, тобто слугувати розширенню бачення світу 
учнями, пізнанню ними різних сторін дійсності, людських стосунків, 
визначенню власної позиції у світі; характеризуватися різноплановою 
інформативною насиченістю: науково-технічною, правовою, 
філософсько-етичною, соціальною і т.д.; поєднувати суспільну 
необхідність і особистісну значущість; забезпечувати свободу вибору 
особистістю правових знань, установок, поглядів, переконань (Шость, 
2016, с. 39).  

Робота з виховання правової культури має охоплювати всі види 
діяльності школярів інтернатних установ: навчальну, ігрову, трудову, 
художню, спортивну, громадську. Особливе значення має залучення 
школярів до суспільного життя: участь у добродійних акціях, благоустрої 
міст і сіл, охороні навколишнього середовища, культурному 
обслуговуванні та волонтерській допомозі окремим верствам населення 
тощо. 

Особливу цінність у системі правового виховання має правове 
самовиховання – цілеспрямована, систематична діяльність людини з 
метою оволодіння правовими знаннями, розвитку позитивних правових 
мотивів,  формування навичок правомірної поведінки, що полягає в 
самостійних зусиллях, спрямованих на вироблення звички до активної 
правомірної поведінки та становлення соціальної позиції (Фіцула, 2010). 

Результатом правового виховання учнів шкіл-інтернатів має стати 
така інтегративна якість, як правова вихованість, що передбачає 
усвідомлення особистістю сутності правових норм, її переконаність 
необхідно їх дотримання, готовність до їх виконання, діяльність у 
відповідності до чинного законодавства. Як складова загальної 
вихованості особистості, правова вихованість проявляється в судженнях, 
оцінках, способах діяльності, конкретних вчинках чи бездіяльності в 
реальних ситуаціях.  

Правова вихованість індивіда формується під впливом соціальних 
умов усієї системи суспільних зв’язків і відносин, соціального стану, 
правосвідомості макро- та мікросоціальних груп, до яких він належить. 

Відповідно до зазначеного, у процесі реалізації правового 
виховання необхідно розв’язати, на нашу думку, такі завдання: правова 
підготовка шкільної молоді, формування її самосвідомості, 
правосвідомості, ціннісного ставлення до людського життя; розвиток 
творчого потенціалу кожного старшокласника, його нахилів і здібностей 
у різних сферах діяльності, включаючи правову; формування 
загальнолюдських цінностей, норм гуманістичної моралі; розвиток 
здатності до об’єктивної самооцінки, критичної оцінки навколишнього 
світу, саморегуляції поведінки, правового самовиховання; виховання 
поваги до закону, любові до праці, природи, людей. 

Виконуючи поставлені завдання, правове виховання в умовах 
школи-інтернату має реалізовувати такі основні функції, як: 
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1. Когнітивну, яка передбачає оволодіння правовими знаннями, 
навчання самостійно пізнавати й аналізувати явища та процеси, що 
відбуваються у суспільстві, правильно орієнтуватися у всезростаючому 
потоці різнобічної правової інформації та ін. 

2. Емоційно-мотиваційну, що ставить за мету виховання правових 
почуттів, позитивного ставлення до правових норм, внутрішньої 
мотивації правомірної поведінки. 

3. Поведінкову, що передбачає формування спрямованості на 
правомірну, соціально активну поведінку, умінь і навичок такої 
поведінки. 

Ранній юнацький вік є сенситивним періодом як для особистісного 
ставлення в цілому, так і для розвитку правосвідомості та правової 
культури зокрема. Саме в цей віковий період визначаються ціннісні 
орієнтації особистості, вибір смислу життя, формуються ідеали і 
прагнення до самовизначеності, самодетермінації, йде активний процес 
становлення соціальної зрілості. Проте старшим школярам шкіл-
інтернатів притаманні також і такі вікові особливості, як індивідуалізм, 
вузький практицизм, діляцтво, відкритість негативним впливам. Тому 
виховання правосвідомості, правової відповідальності, соціально 
значущої поведінки в цьому віці набуває особливого значення. 
Реалізацію правового виховання учнів середніх загальноосвітніх 
навчально-виховних інтернатних закладів доцільно здійснювати 
відповідно до таких його основних закономірностей: врахування 
залежності правового виховання від суспільства як особливої сфери 
життєдіяльності людей (правове виховання як суспільне явище); 
залежність ефективності виховання поваги до прав людини від характеру 
відносин між вихователями і вихованцями; залежність ефективності 
правового виховання і розвитку поваги до прав людини від відповідності 
між цілями та способами їх реалізації. Перспективою нашого наукового 
пошуку є розробка системи правового виховання старшокласників в 
умовах школи-інтернату. 
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Коношенко С. В., Коношенко Н. А., Кіс І. О. Психолого-

педагогічні засади правового виховання старшокласників шкіл-
інтернатів 

У статті теоретично обґрунтувано, що ранній юнацький вік є 
сенситивним періодом для розвитку правової свідомості та правової 
культури, оскільки в цей віковий період визначаються ціннісні орієнтації 
особистості, формуються ідеали і прагнення, йде активний процес 
становлення соціальної зрілості. Доведено, що старшим школярам шкіл-
інтернатів притаманні відкритість негативним впливам і тому виховання 
правової відповідальності в цьому віці набуває особливого значення. 
Обґрунтовано, що реалізацію правового виховання учнів середніх 
загальноосвітніх навчально-виховних інтернатних закладів доцільно 
здійснювати відповідно до таких його основних закономірностей: 
врахування залежності правового виховання від суспільства як особливої 
сфери життєдіяльності людей; залежність ефективності виховання поваги 
до прав людини від характеру відносин між вихователями і вихованцями; 
залежність ефективності правового виховання  і розвитку поваги до прав 
людини від відповідності між цілями та способами їх реалізації. 

Ключові слова: школа-інтернат, старшокласник, правове виховання, 
соціально-педагогічна робота. 

 
Коношенко С. В., Коношенко Н. А., Кис И. А. Психолого-

педагогические основы правового воспитания старшеклассников 
школ-интернатов 

В статье теоретически обосновано, что ранний юношеский возраст 
является сенситивным периодом для развития правового сознания и 
правовой культуры, поскольку в этот возрастной период определяются 
ценностные ориентации личности, формируются идеалы и стремления, 
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идет активный процесс становления социальной зрелости. Доказано, что 
старшеклассникам школ-интернатов присущи открытость негативным 
воздействиям и поэтому воспитание правовой ответственности в этом 
возрасте приобретает особое значение. Обосновано, что реализация 
правового воспитания учащихся средних общеобразовательных учебно-
воспитательных интернатных учреждений целесообразно осуществлять в 
соответствии со следующими закономерностями: учет зависимости 
правового воспитания от общества как особой сферы жизнедеятельности 
людей; зависимость эффективности воспитания уважения к правам 
человека от характера отношений между воспитателями и 
воспитанниками; зависимость эффективности правового воспитания и 
развития уважения к правам человека от соответствия между целями и 
способами их реализации. 

Ключевые слова: школа-интернат, старшеклассник, правовое 
воспитание, социально-педагогическая работа. 

 
Konoshenko S., Konoshenko N., Kis I. Psychological and 

Pedagogical Principles of Legal Education of Senior Pupils of Boarding 
Schools 

The article is theoretically substantiated that early adolescence is a 
sensational period both for the personal attitude in general and for the 
development of legal consciousness and legal culture in particular, since in 
this age period the values of the personality are determined, the choice of the 
meaning of life, the ideals and aspirations are formed, the active the process of 
becoming a social maturity. It is proved that the senior boarding school 
students are characterized by individualism, narrow practicalism, division, 
openness to negative influences, and therefore the education of legal 
consciousness, legal responsibility, socially meaningful behavior in this age 
becomes of special significance. It is substantiated that realization of legal 
education of students of secondary general educational institutions should be 
carried out according to the following basic principles: taking into account the 
dependence of legal education on society as a special sphere of people's life 
(legal education as a social phenomenon); the dependence of the effectiveness 
of the education of respect for human rights on the nature of the relationship 
between educators and pupils; the dependence of the effectiveness of legal 
education and the development of respect for human rights from the 
correspondence between the goals and methods of their implementation. 

Key words: boarding school, senior pupil, legal education, social 
pedagogical work. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ) 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливий вплив на 
державотворення України мають процеси, які відбуваються в освітній 
галузі. Помітні перетворення сьогодні здійснюються в усіх закладах 
освіти. Профілізація й диференціація навчання, інтенсивна 
комп’ютеризація, нові вимоги суспільства до випускників зумовлюють 
необхідність оновлення перш за все шкільної освіти. 

Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, 
соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. Державну 
політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, реалізують 
Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування. 

Питання розвитку освіти досліджувало низка науковців, такі як 
Я. Бурлака, В. Курило, Ю. Руденко, О. Сухомлинська. Однак науковці 
торкалися проблеми нашого наукового пошуку лише в межах своїх 
напрацювань. Тому виникає необхідність в висвітленні та уточненні 
питання теоретичних засад розвитку шкільної освіти в Україні (друга 
половина XX століття). 

Проведення коректного історико-педагогічного аналізу проблеми 
потребує в першу чергу визначення самого поняття «освіта» та «шкільна 
освіта». Це дасть змогу звернути увагу на всі аспекти навчання в 
закладах середньої освіти, дозволить сформувати своєрідний 
методологічний інструментарій для пояснення, оцінки й інтерпретації 
історико-педагогічних фактів. 

В словниках зафіксовано загальне поняття освіти як «сукупності 
знань, здобутих у процесі навчання» (Словник української мови, 1974, 
с. 755). Проте в більшості тлумачних словників з української мови освіта 
трактується як «сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, 
набутих у результаті навчання» (Тлумачний словник української мови, 
2002,  с. 599); «сукупність знань, одержаних у результаті систематичного 
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навчання» (Короткий тлумачний словник української мови, 1978, с. 174). 
Як бачимо, інтерпретація загального поняття «освіта» не однозначна.  

Здійснений аналіз літератури дає підстави стверджувати, що 
трактування вищезазначеного поняття змінювалося з часом. Лише деякі 
дослідники в наукових публікаціях усвідомлюють необхідність 
визначення його як певної цілісності. 

Щодо загальної середньої освіти, то вона є важливим компонентом 
загальної культури, яка визначає готовність людини до неперервної 
освіти та самоосвіти у вибраному напрямку. Аналіз літературних джерел 
показав, що проблема розвитку шкільної освіти в Україні в другій 
половині ХХ століття привертала увагу науковців, але в цілому 
історіографічний огляд засвідчує недостатню вивченість феномена. 
Науковці тією чи іншою мірою зосереджують увагу й висвітлюють 
окремі аспекти історії вітчизняної шкільної освіти лише в межах своїх 
досліджень. Зазначені дослідження можна умовно розділити за 
напрямками: 

1. Визначення періодів розвитку шкільної освіти в Україні в 
другій половині ХХ століття. 

2. Висвітлення проблем освіти відповідно до адміністративного 
поділу країни. 

3. Вивчення генези завдань та змісту шкільної освіти, щодо 
оновлення й модернізації процесу навчання в школі. 

4. Дослідження особливостей новаторського досвіду, 
спрямованості пошуків, педагогічних ідей і практики в педагогічній 
діяльності вчителів. 

Лише з урахуванням надбань вітчизняної педагогіки, методики 
викладання можна успішно модернізувати процес вивчення предметів в 
загальноосвітній школі. Саме тому вивчення зазначеної проблеми є 
необхідним і важливим. Одним із джерел відродження та розбудови 
національної системи освіти є результати історико-педагогічного аналізу 
її становлення й розвитку. В історії освіти України, як і в історії України, 
збереглися ще прогалини, які потрібно заповнити матеріалами 
об’єктивних досліджень. Особливий інтерес становить вивчення історії 
освіти України, зокрема шкільної освіти другої половини ХХ століття. 

Оскільки передумови розвитку шкільної освіти в досліджуваний 
період охоплюють досить тривалий період, то одним з важливих питань є 
періодизація цього процесу. На процес становлення й розвитку (генези) 
системи шкільної освіти України в другій половині ХХ століття 
впливали низка чинників: 

1. Світові тенденції розвитку шкільної освіти. 
2. Політико-територіальний чинник, суть якого полягає в тому, 

що з кінця 40-х – поч. 50-х рр. ХХ століття Україна стає соборною 
державою (включає всі території компактного проживання українців). З 
50-х рр. ХХ століття ми можемо нарешті говорити про єдину систему 
шкільної освіти України. 
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3. Особливості соціально-економічного розвитку регіонів у той чи 
той період часу та ін. (Курило, 2000, с. 35). 

Хронологічні межі розвитку системи шкільної освіти та етапи 
розвитку педагогічної думки в Україні у XX столітті не завжди збігалися. 
Були моменти, коли педагогічна думка випереджала практику, у той же 
час інколи педагогічна реальність сприяла появі нових педагогічних ідей. 
Але загалом педагогічна думка й практика, як і наука, розвиваються в 
єдиному ритмі, взаємно збагачуючи одна одну. 

Школу вважали органічною частиною системи державних установ, 
що розвивалися в руслі всіх соціальних процесів, підпорядкованих 
впливу загальних законів соціального розвитку. Саме це було підставою 
для обґрунтування хронологічних меж нарисів. Такий підхід мав певний 
сенс, оскільки не можна заперечувати визначного впливу цих подій на 
освіту та розвиток педагогічної науки. Проте завжди існували й чинники, 
що впливали на розвиток демократичної педагогічної думки в країні. До 
них належать й об’єктивні, і суб’єктивні чинники.  

У дослідженнях з історії педагогіки останнього часу вищеназвані 
об’єктивні та суб’єктивні чинники розглядаються як орієнтири для 
розподілу історико-педагогічної реальності на періоди. Так, Я. Бурлака 
та Ю. Руденко, підкреслюючи необхідність обґрунтування наукової 
періодизації української школи, виділяють такі етапи: 1-й – етап 
національного відродження (1900 – 1917 рр.); 2-й – становлення 
української державності (1917 – 1920 рр.); 3-й – відродження української 
школи та педагогічної науки (1920 – початок 30-х рр.); 4-й – уніфікація 
шкільного життя (1930 – 1940 рр.); 5-й – педагогічні дослідження та 
розвиток школи (1950 – 1980 рр.); 6-й – розвиток української школи в 
період незалежності (Бурлака & Руденко, 1992, с. 7–12). 

Значний вплив на визначення нових підходів до періодизації мають 
дослідження О. Сухомлинської. Розвиток педагогіки в Україні вона поділяє 
на такі періоди та етапи: І-й період: ІХ – ХVІ ст. Педагогічна думка княжої 
доби. ІІ-й період: 1569 – сер. ХVІІ ст. Педагогіка в контексті слов’янського 
Відродження. ІІІ-й період: друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст. (українського 
бароко). Педагогічна думка й школа козацької доби. ІV-й період: 1905 – 
1920 рр. Педагогічна думка й школа в період визвольних змагань 
українського нарду. VІ-й період: 1920 – 1991 рр. Українська педагогічна 
думка й школа за радянських часів. Етапи: 

І – 1920 – 1933 рр.: етап експериментування й новаторства; 
ІІ – 1933 – 1958 рр.: українська педагогіка як складова «радянської» 

культури; 
ІІІ – 1958 – 1985 рр.: українська педагогічна думка в змаганнях за 

демократичний розвиток; 
ІV – 1985 – 1991 рр.: становлення сучасного етапу розвитку 

української педагогічної думки в межах радянського дискурсу; 
V – 1991 р.: розвиток педагогіки й школи в Українській державі 

(Сухомлинська, 2003, с. 65 – 66). 
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Пояснювальна модель динаміки педагогічної думки, за словами 
О. Сухомлинської, базується на «…засадах, які випливають з самої її 
природи, яку ми розглядаємо як широке поняття духовної сфери, куди 
входять багато складових, серед яких філософія, релігія, ідеологія, 
мораль та етика і, безумовно, освіта, а також цілий ряд феноменів, що 
прямо не стосується школи, науки» (Сухомлинська, 2003, с. 48). 

Щодо школи, то її напрямок розвитку не завжди збігається з 
напрямком розвитку педагогічної думки. Вони мають багато спільного, 
але інколи різняться між собою. Освітній простір знаходиться 
здебільшого в соціальній сфері, відображає соціальні, політико-правові, 
економічні процеси, а разом з педагогічними явищами є фундаментом 
для періодизації розвитку школи. 

Таким чином, наукове дослідження дозволило здійснити уточнення 
поняття «освіта» та «шкільна освіта». Освіта є сукупністю 
систематизованих знань, умінь, навичок, набутих у результаті навчання. 
Загальна середня освіта виступає важливим компонентом загальної 
культури, яка визначає готовність людини до неперервної освіти та 
самоосвіти у вибраному напрямку. Наукові напрацювання з розвитку 
шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття умовно 
розділяються за напрямками: визначення періодів розвитку шкільної 
освіти в Україні в другій половині ХХ століття; висвітлення проблем 
освіти відповідно до адміністративного поділу країни; вивчення генези 
завдань та змісту шкільної освіти, щодо оновлення й модернізації 
процесу навчання в школі; дослідження особливостей новаторського 
досвіду, спрямованості пошуків, педагогічних ідей і практики в 
педагогічній діяльності вчителів. В ході дослідження процесу 
становлення й розвитку системи шкільної освіти України в другій 
половині ХХ століття виявлено впливові чинники: світові тенденції 
розвитку шкільної освіти; політико-територіальний чинник; особливості 
соціально-економічного розвитку регіонів у встановлений період часу та 
ін. 

В подальших наукових дослідженнях передбачається здійснити 
більш детальне висвітлення питання розвитку шкільної освіти в Україні 
(друга половина XX століття). 
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Павлюк О. М. Теоретичні засади розвитку шкільної освіти в 

Україні (друга половина ХХ століття) 
У статті здійснено уточнення поняття «освіта» та «шкільна освіта». 

Виявлено, що освіта є сукупністю систематизованих знань, умінь, 
навичок, набутих у результаті навчання. Загальна середня освіта 
виступає важливим компонентом загальної культури, яка визначає 
готовність людини до неперервної освіти та самоосвіти у вибраному 
напрямку. Встановлено, що освітній простір знаходиться здебільшого в 
соціальній сфері, відображає соціальні, політико-правові, економічні 
процеси, а разом з педагогічними явищами є фундаментом для 
періодизації розвитку школи. Доведено, що наукові напрацювання з 
розвитку шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття умовно 
розділяються за напрямками: визначення періодів розвитку шкільної 
освіти в Україні в другій половині ХХ століття; висвітлення проблем 
освіти відповідно до адміністративного поділу країни; вивчення генези 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

169

завдань та змісту шкільної освіти, щодо оновлення й модернізації 
процесу навчання в школі; дослідження особливостей новаторського 
досвіду, спрямованості пошуків, педагогічних ідей і практики в 
педагогічній діяльності вчителів.  

Ключові слова: освіта, заклади освіти, шкільна освіта, педагогіка. 
 
Павлюк Е. М. Теоретические основы развития школьного 

образования в Украине (вторая половина ХХ века) 
В статье осуществлено уточнение понятия «образование» и 

«школьное образование». Обнаружено, что образование является 
совокупностью систематизированных знаний, умений, навыков, 
приобретенных в результате обучения. Общее среднее образование 
выступает важным компонентом общей культуры, которая определяет 
готовность человека к непрерывному образованию и самообразованию в 
выбранном направлении. Установлено, что образовательное 
пространство находится в основном в социальной сфере, отражает 
социальные, политико-правовые, экономические процессы, а вместе с 
педагогическими явлениями является фундаментом для периодизации 
развития школы. Доказано, что научные наработки по развитию 
школьного образования в Украине во второй половине ХХ века условно 
разделяются по направлениям: определение периодов развития 
школьного образования в Украине во второй половине ХХ века; 
освещение проблем образования в соответствии с административным 
делением страны; изучение генезиса задач и содержания школьного 
образования, по обновлению и модернизации процесса обучения в 
школе; исследования особенностей новаторского опыта, направленности 
поисков, педагогических идей и практики в педагогической деятельности 
учителей. 

Ключевые слова: образование, учебные заведения, школьное 
образование, педагогика. 

 
Pavliuk E. Theoretical Foundations of the Development of School 

Education in Ukraine (Second Half of the Twentieth Century) 
The article clarifies the concepts of "education" and "school education". 

It is revealed that education is a collection of systematic knowledge, skills, and 
skills acquired as a result of learning. Secondary education is an important 
component of the general culture, which determines a person's readiness for 
continuing education and self-education in the chosen direction. It is 
established that the educational space is mostly in the social sphere, reflects 
the social, political, legal, economic processes, and together with the 
pedagogical phenomena are the foundation for the periodization of school 
development. It is proved that the scientific developments in the development 
of school education in Ukraine in the second half of the twentieth century are 
conditionally divided into the following areas: definition of periods of 
development of school education in Ukraine in the second half of the twentieth 
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century; coverage of educational problems in accordance with the 
administrative division of the country; study of the genesis of tasks and 
content of school education, with regard to updating and modernizing the 
process of learning in school; research of peculiarities of innovative 
experience, orientation of search, pedagogical ideas and practice in 
pedagogical activity of teachers. In the course of the study of the process of 
formation and development of the school education system of Ukraine in the 
second half of the twentieth century, influential factors were revealed: world 
trends in the development of school education; political and territorial factor; 
peculiarities of socio-economic development of regions in the established 
period of time, etc. 

Key words: education, educational establishments, school education, 
pedagogy. 
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СУТНІСНІ ОЗНАКИ ФЕНОМЕНУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН 

 
Для ефективного розвитку всіх ланок сучасного суспільства все 

більшого значення набуває розвиток позитивних взаємин з партнерами, в 
якості яких можуть виступати учасники різних соціальних груп та 
категорій. Становлення партнерських взаємин є передумовою успішної 
соціалізації особистості в різних сферах сучасного суспільства та в 
перспективі може сприяти забезпеченню високих результатів навчальної 
та професійної діяльності. Питання трактування сутності поняття 
«партнерські взаємини» не було предметом окремого дослідження. Хоча 
принципи, характеристики та особливості розвитку партнерських 
взаємин вже були представлені в науковому дискурсі. При цьому варто 
відзначити, що феномен партнерських взаємин більшою мірою 
досліджувався у економічній сфері. Зважаючи на потребу часу в 
ефективній, «командній» особистості, різні аспекти проблеми 
партнерських взаємин набувають особливої актуальності та доцільності. 

Певні характеристики партнерських взаємин розглянуто у наукових 
працях Т. Грибоєдової, В. Добренькова та І. Слепенкова, М. Дроздова, 
С. Іванова, І. Казанжи, Ю. Капусти та В. Оніпко, О. Коханової, І. Модель, 
Б. Модель, І. Реморенка, Т. Цквітарії, Г. Шигабетдінової тощо.  

Незважаючи на існування теоретичної бази щодо дослідження 
вказаної проблематики, на сучасному етапі розвитку науки набуває 
необхідності визначення сутності поняття «партнерські взаємини» та 
систематизація його ознак й характеристик.  

Метою статті є з’ясування сутності феномену партнерських 
взаємин, його ознак та характеристик. Для досягнення вказаної мети 
було виділено наступні завдання, а саме: 1) систематизація основних 
сутнісних ознак феномену партнерських взаємин; 2) формулювання 
сутності поняття «партнерські відносини» з урахуванням визначеного 
переліку ознак та їх характеристик. 

Систематизація основних сутнісних ознак феномену партнерських 
взаємин здійснена із використанням методів системного підходу, 
порівняльного аналізу. Розробка трактування сутності досліджуваного 
поняття проведена із використанням методу комплексного підходу, 
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завдяки якому представлено формування, що враховує об’єктивно 
оцінені підходи до вказаної проблематики. 

Розглянемо певні наукові підходи до трактування ознак 
досліджуваного поняття.  

Існує науковий підхід (основними представниками є С. Іванов, 
І. Реморенко), в рамках якого виокремлюються такі ознаки партнерських 
взаємин, як соціальна дія, взаємодія суб’єктів та її позитивні наслідки. 
Цей підхід пов’язаний із висвітленням партнерських взаємин у певному 
соціальному середовищі, орієнтованому на взаємодію, основану на 
спільних діях суб’єктів, спрямованих на досягнення позитивних 
результатів. 

Базовим терміном цього підходу є «соціальне партнерство», 
обґрунтоване в студіях І. Реморенка, сутність якого близька до 
партнерських взаємин. Відповідно до визначення автора, соціальним 
партнерством є спільна колективно розподілена діяльність різних 
соціальних груп, яка призводить до позитивних та поділюваних всіма 
учасниками даної діяльності ефектів (Реморенко, 2005). Акцентуючи 
увагу на спільній колективно розподіленій діяльності, автор визначає 
певний вид соціальної дії (процесу колективної співпраці), визначає 
взаємодію через виділення спільності діяльності, представляє її наслідки 
й результати.  

Отже маємо констатувати, що позитивні результати соціального 
партнерства й партнерських взаємин не є стихійними. Вони починаються 
з процесу ціле покладання. Тобто, цільові орієнтири партнерських 
взаємин є, на нашу думку, важливою сутнісною ознакою, що 
характеризує дане поняття.  

Схожою до окресленого підходу є позиція С. Іванова щодо 
характеристики партнерських взаємин в соціальному середовищі та їх 
структуризації в контексті соціальної дії. За твердженням автора, 
суб’єкт-об’єктні соціальні дії, як сутнісна ознака партнерських взаємин в 
соціальному середовищі, складаються з таких чотирьох елементів, а 
саме: 

1) суб’єктів дії (соціальні групи, індивіди), проте, ураховуючи, що 
автор не подає вичерпного переліку таких учасників (суб’єктів), 
вважаємо, що, відповідно до характеру взаємин, можна виділити певні 
категорії їх учасників на таких рівнях: 

 суб’єкти однієї вікової групи учасників (підлітки в освітньому 
середовищі закладу середньої освіти, класному колективі);  

 суб’єкти різних вікових, соціальних груп (підлітки та вчителі 
(педагогічний колектив); підлітки та їх батьки; підлітки та позашкільні 
учасники освітнього процесу (тренери, представники певних 
громадянських організацій тощо); підлітки одного закладу середньої 
освіти та іншого (зарубіжного) закладу освіти при використанні як 
прямого партнерства, так і віддаленого (із застосуванням вебінарів, 
конференцій, ігор тощо); 
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2) об’єктів дії (поведінка та мислення партнерів: мотиви, потреби, 
інтереси, цінності, норми установки тощо), які, за позицією автора, в 
межах ознаки суб’єкт-об’єктних соціальних, мають бути пов’язані з 
цільовими орієнтирами партнерських взаємин. Хоча, на нашу думку, 
доцільним було б виокремлення цільових установок в якості окремої 
сутнісної ознаки партнерських взаємин, а спільні інтереси, цінності, 
норми визначити як ціннісну ознаку партнерства. Це пов’язано з тим, що 
учасники партнерських взаємин можуть мати різні ціннісні орієнтири, 
інтереси, але успішно співпрацювати для досягнення спільної мети 
(наприклад, співпраця учителя та учнів при підготовці до олімпіади, 
конкурсу тощо);  

3) процесів дії в соціальному середовищі, що поділяються автором 
на зовнішньо зорієнтовані (результати партнерства групи учасників, які 
націлені на встановлення певних досягнень, перемог тощо) та 
внутрішньо зорієнтовані (саморозвиток, покращення певних умінь, 
навичок учасників партнерських взаємин);  

4) ситуаційних умов партнерських взаємин, що на думку, С. Іванова 
(Іванов, 2005) створюються на рівні умов адаптації учасників один до 
одного у відповідному партнерстві в соціальній групі та впливають на 
внутрішньо зорієнтовані процеси та на рівні ситуаційних умов системної 
інтеграції, що зумовлюють зовнішньо зорієнтовані процеси.  

Проте, вважаємо, що остання позиція є дискусійною, оскільки, 
якщо соціальна група є великою та впливовою, то, відповідно, сама може 
визначати характер та особливості ситуаційних умов. 

Відтак, аналіз представлених наукових позицій дає підстави 
констатувати такі сутнісні ознаки партнерських взаємин, як-от: цільові 
орієнтири та ціннісні орієнтації учасників. 

Дещо іншим є науковий підхід (В. Добренькова, І. Слепенкова), у 
контексті якого партнерських взаємини досліджуються у площині 
взаємовпливу учасників (індивидів, соціальних груп, спільнот) один на 
одного в процесі реалізації їх інтересів, цілей (Добреньков, Слепенков, 
1994). Зауважимо, що такий підхід є доцільним, оскільки партнерські 
взаємини мають ґрунтуватись на принципах рівноправ’я сторін, 
добровільності, рівності, довіри, взаємної зацікавленості (Грибоєдова, 
2008), добровільності прийняття на себе зобов’язань, відповідальності 
(Цквітарія), співробітництва, яке передбачає існування певних цілей 
учасників (Казанжи, 2017), і участь партнерів в такому процесі будується 
на їх самостійному виборі, бажанні вступати в паритетну взаємодію з 
іншими членами певної групи для реалізації тих або інших цілей. Щодо 
цілей, які можуть виступати в якості основи партнерських взаємин 
учасників, можна припустити, що вони можуть бути в цілому спільними 
для всіх партнерів, і у окремих з них можуть виникати власні додаткові 
індивідуальні цілі, які можуть бути незаявлені. За умов повного збігу 
цільових орієнтирів учасників партнерських взаємин можна 
констатувати високий рівень спільності цілей та інтересів. Якщо ж в 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

174

учасників спостерігаються різні цілі взаємодії, можна відзначити, за 
твердженням І. Модель, Б. Модель (Модель, Модель, 1999), існування 
компромісу, погодження або консенсусу, але в даному випадку 
спостерігається відсутність партнерських взаємини. 

Важливо відзначити, що цільові орієнтири учасників партнерських 
взаємин суттєво залежать від соціальних, діяльнісних, вікових 
індивідуальних характеристик. Якщо розглядати та оцінювати 
партнерські взаємини на рівні освітнього середовища, найбільший 
інтерес, на наш погляд, представляють саме цільові орієнтири за 
вказаними трьома параметрами (соціальне середовище, діяльність, вік).  

Можна виокремити основні характеристики партнерських взаємин 
в контексті взаємовпливу учасників, наведені в дослідженні Ю. Капусти, 
В. Оніпко (Капуста, Оніпко, 2015). А саме, автори вказують, що 
партнерські стосунки у вигляді співробітництва є спільною діяльністю та 
системою активності учасників, які взаємодіють один на одного, і цей 
феномен має характеристики: єдності цілей, тимчасової та просторової 
співприсутності, спільної керованості співпраці, існування 
взаємовідносин, що мають позитивні міжособистісні ознаки. В 
представленому переліку характеристик є як ті, що пов’язані із ознакою 
взаємовпливу учасників, так і такі, що відносяться до підходу, 
пов’язаного із цільовими орієнтирами партнерів (вказівка на спільні 
цілі). 

Варто виділити науковий підхід, пов’язаний із характеристикою 
процесу партнерських взаємин в контексті типології партнерських 
взаємин. 

Так М. Дроздов (Дроздов, 2016) виокремлює такі типи 
партнерських взаємин:  

 комунікативно-дидактичний, що передбачає можливість 
застосування комунікації, методу взаємного навчання (коли учасник 
партнерства для того, щоб пояснити, навчити своїх партнерів певним 
питанням вивчає їх сам, при цьому опановує навички виділення 
основних проблем, зв’язків, факторів тощо (Кроуфорд, Саул, Метьюз, 
Макінстер, 2006)); 

 управлінський (спільне управління партнерською взаємодією на 
рівні учасників партнерства), що уможливлює колегіальне, узгоджене із 
думками всіх учасників, відповідно до принципу паритетності, 
управління взаємодією між партнерами; 

 експертний (оцінка результативності партнерських взаємин за 
певними критеріями, параметрами, пов’язана із залученням до цього 
партнерства на рівні учасника експерта, групи експертів), який, на нашу 
думку, є доцільним за певних ситуаційних умов функціонування 
партнерських взаємин (наприклад, учасники об’єднані метою досягнення 
певних результатів (в навчанні, спорті, суспільних акціях, соціальних 
заходах), і для підвищення ефекту співпраці необхідне використання 
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експертної оцінки, яка дасть змогу виявити проблеми, переваги, недоліки 
та перспективи); 

 консультативний (консультування учасників партнерських 
взаємин із залученням консультанта (консультантів) на рівні їх участі в 
якості партнерів), що є можливим за певних ситуаційних умов, але 
результат такого партнерства полягає в консультуванні учасників щодо 
забезпечення кращого ефекту від спільної взаємодії; 

 проектно-діяльнісний (розробка та здійснення спільних проектів, 
акцій тощо), що формується за умов об’єднання учасників, які мають 
спільні цілі щодо реалізації певних проектів, акцій, і, якщо їх погляди на 
цей процес ідентичні.  

Зазначимо, що в умовах освітнього середовища на рівні підлітків це 
може бути партнерство щодо спільної участі у певних проектах за 
навчальними предметами (створення презентацій за певними темами, які 
вивчаються в межах процесу навчання; участь у конференціях; участь у 
конкурсах тощо). Додамо, що цей тип партнерських взаємин є 
результативним з точки зору саморозвитку, самоосвіти учнів. 

Проте зауважимо, що представлена вище типологізація може бути 
розширена в умовах освітнього середовища закладу середньої освіти. 

Є суттєвим ще один тип партнерських взаємин, виокремлений в 
дослідженні Г. Шигабетдінової (Шигабетдінова, 2014), а саме 
рефлексивний тип партнерських взаємин, оснований на рефлексивному 
управлінні своєю поведінкою (саморегуляції) учасниками, на 
самоуправлінні ситуацією взаємодії та вироблення правил, норм, 
цінностей взаємодії, що характеризується узгодженістю дій та 
розподіленням відповідальності за результати спільної діяльності, 
націленої на досягнення цілей учасників даного партнерства. 

Варто звернути увагу на науковий підхід, пов’язаний із 
визначенням процесу партнерських взаємин в контексті їх особистісної 
орієнтації (О. Коханова). Згідно із трактуванням авторки, партнерство 
виступає в якості способу особистісного розвитку його учасників, і 
передбачає становлення їх суб’єктивних характеристик, які зумовлюють 
формування високого рівня самосвідомості, якій притаманний 
самостійний вибір, існування вольових якостей, що є механізмом 
забезпечення зусиль, уваги, націлених на реалізацію практичної 
діяльності, безперервність процесу взаємодії, яку потрібно проводити 
разом з рівними за визначеними категоріями партнерами (відповідно 
підкреслюється існування проективної спроможності до партнерства з 
учасниками) (Коханова, 2013). 

Таким чином, аналіз репрезентованих наукових поглядів свідчить 
про їх ґрунтовність, проте є очевидною відсутність комплексного 
підходу, який би синтезував сутнісні ознаки процесу партнерських 
взаємин. Зважаючи на вищезазначене нами була здійснена спроба 
систематизації поданих ознак. У табл. 1 подано перелік сутнісних ознак 
процесу партнерських взаємин. 
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Таблиця 1 
Сутнісні ознаки процесу партнерських взаємин  

№ 
п/п 

Найменування сутнісної ознаки Характеристика  
Ознаки

1 Ознака дії Участь у певних спільних, партнерських 
заходах (акціях), здійснення певних 
спільних, партнерських заходів (акцій) 

2 Ознака взаємодії суб’єктів 
(учасників) 

Участь у партнерстві на рівні певних 
соціальних середовищ 

3 Ознака позитивних ефектів від 
партнерських взаємин 

Досягнення за різними категоріями на 
рівні учасників та партнерства в цілому 

4 Ознака цільових орієнтирів 
партнерських взаємин 

Спільні для всіх партнерів, і власні 
додаткові індивідуальні цілі, які можуть 
бути незаявлені 

5 Ціннісні ознаки партнерства Спільні життєві, соціальні, навчальні 
інтереси, норми (залежать від вікових, 
соціальних характеристик учасників) 

6 Ознака типологізації видів 
партнерства між учасниками 

Комунікативно-дидактичний, 
управлінський, експертний, 
консультативний, проектно-діяльнісний, 
конструктивний  

7 Особистісно орієнтована ознака 
щодо розвитку учасників 
партнерської взаємодії 

Розвиток певних навичок, умінь, 
індивідуальних результатів особистості, 
яка є учасником партнерських взаємин. 
Може відноситись до цільового орієнтиру 

8 Ознака розуміння учасниками 
ймовірності вирішення їх проблем 
в рамках партнерства 

Участь у партнерстві для забезпечення 
вирішення низки проблем особистісного, 
соціального, освітнього характеру. Може 
відноситись до цільового орієнтиру 

 
Отже, базуючись на окреслених ознаках партнерських взаємин, 

будемо трактувати їх як процес рівноправної, узгодженої взаємодії 
(конструктивного взаємовпливу та співпраці) на рівні учасників різних 
або однакових вікових, соціальних категорій відповідного соціального 
середовища із спільними цінностями, що пов’язана із певними спільними 
діями (заходами, акціями, процесами), націленими на досягнення 
цільових орієнтирів, забезпечення результативності.  

У процесі дослідження здійснено систематизацію сутнісних ознак 
процесу партнерських взаємин та представлено формулювання сутності 
зазначеного поняття. Оцінка наукових підходів щодо основних сутнісних 
ознак процесу партнерських взаємин дозволила розробити уніфікований 
перелік, який враховує існуючі погляди на зазначену проблематику. 
Встановлено, що до складу таких ознак можна віднести, зокрема: ознаку 
дії, ознаку взаємодії суб’єктів (учасників), ознаку позитивних ефектів від 
партнерських взаємин, ознаку цільових орієнтирів партнерських взаємин, 
ціннісні ознаки партнерства, ознаку типологізації видів партнерства між 
учасниками, особистісно орієнтовану ознаку щодо розвитку учасників 
партнерської взаємодії, ознаку розуміння учасниками ймовірності 
вирішення їх проблем в рамках партнерства. На основі наукових підходів 
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та вказаних ознак обґрунтовано авторське визначення сутності поняття 
«партнерські взаємини», яке є базовим у представленому дослідженні.  

Подані теоретичні позиції є засадою для подальшої розробки 
проблеми партнерських взаємин підлітків у освітньому середовищі 
закладу середньої освіти. 
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Сімсіт І. І. Сутнісні ознаки феномену партнерських взаємин 
У статті розглянуто наукові підходи щодо сутнісних ознак процесу 

партнерських взаємин. На підставі аналізу певних наукових позицій 
визначено уніфікований склад таких ознак. З’ясовано, що такими 
ознаками є: ознака дії, ознака взаємодії учасників, ознака позитивних 
ефектів від партнерських взаємин, ознака цільових орієнтирів 
партнерських взаємин, ціннісні ознаки партнерства, ознака типологізації 
видів партнерства між учасниками, особистісно орієнтована ознака щодо 
розвитку учасників партнерської взаємодії, ознака розуміння учасниками 
ймовірності вирішення їх проблем в рамках партнерства. На основі 
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аналізу наукових підходів до визначення ознак партнерських взаємин, 
обґрунтована авторський підхід до трактування. 

Ключові слова: партнерство, партнерські взаємини, ознаки 
партнерських взаємин, взаємодія, цільові орієнтири партнерських 
взаємин, суб’єкти взаємин, ситуаційні умови партнерських взаємин.  

 
Симсит И. И. Сущностные признаки феномена партнерских 

отношений 
В статье изучены научные подходы относительно сущностных 

признаков процесса партнерских отношений. Разработан их 
унифицированный состав, включающий: признак действия, признак 
взаимодействия участников, признак положительных эффектов от 
партнерских отношений, признак целевых ориентиров партнерских 
отношений, ценностные признаки партнерства, признак типологизации 
видов партнерства между участниками, личностно ориентированный 
признак по развитию участников партнерского взаимодействия, признак 
понимания участниками вероятности решения их проблем в партнерстве. 
Изложен авторский подход к трактованию феномена.  

Ключевые слова: партнерство, партнерские отношения, 
взаимодействие, целевые ориентиры партнерских отношений, субъекты 
отношений, ситуационные условия партнерских отношений. 

 

Sіmsit І. Essential Signs of the Phenomenon of Partnerships 
The article deals with scientific approaches to considering the essential 

features of the partnership process. Based on the analysis of certain scientific 
positions on the main features of the partnership process, a unified list of them has 
been developed. It was found that the following features are: action sign, sign of 
interaction of subjects, sign of positive effects of partnership relations, sign of 
partnership target points, values of partnership, sign of typology of types of 
partnership between participants, personally oriented sign of development 
participants in the partnership, a sign of understanding of the participants' 
likelihood of solving their problems within the partnership. On the basis of the 
analysis of scientific approaches to the interpretation of signs of partnership 
relations, the author's definition of this concept is grounded and its essence is 
determined. It is determined that partnerships are a process of equal, coordinated 
interaction (constructive interaction and cooperation) at the level of participants of 
different or equal age, social categories of the respective social environment with 
common values, which is associated with certain joint actions (actions, processes), 
aimed at achieving benchmarks, ensuring productivity. This interpretation takes 
into account the main essential features of the studied concept. 

Key words: partnership, partnerships, signs of partnerships, interactions, goals 
of partnerships, subjects of relationships, situational conditions of partnerships. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПРОСТОРУ І СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ 
ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ  

 
Профілактика є пріоритетним напрямом у системі соціально-

педагогічної діяльності будь-якого закладу загальної середньої освіти, 
яка на сьогоднішній день потребує інноваційних підходів до 
комплексного вирішення проблем, пов’язаних з соціалізацією й 
адаптацією особистості, її поведінкою, різними видами діяльності тощо. 
Застосування системного й інтегрованого підходів у профілактиці 
поведінкових девіацій учнів закладів загальної середньої освіти 
передбачає орієнтацію на створення соціально-педагогічних систем, 
соціально-педагогічного простору та соціально-педагогічного 
середовища як найбільш доцільних форм організації життєдіяльності, 
об’єднуючих у собі взаємодію впливів сукупності соціальних інститутів 
на соціальне становлення і розвиток учнів (Муромець, 2011). У зв’язку з 
цим у науковій спільності спостерігається тенденція щодо прагнення 
різнобічно дослідити, висвітлити і порівняти ці поняття, розкрити їх 
сутність. 

У розрізі дослідження педагогічних систем важливе значення для 
характеристики освітнього простору і середовища мають наукові праці 
О. Бєлякова, В. Бикова, В. Кременя, В. Кравця, Л. Крижановської, 
О. Матвієнко, В. Нечаєва та ін. При цьому, простір і середовище 
розглядаються як у цілому, так і в межах конкретного аспекту: з позиції 
розвитку особистості учня (М. Корнєва, В. Степанов та ін.), в 
аксіологічному і культурологічному аспектах (І. Беккер, С. Бондирєва, 
В. Журавчик, І. Реморенко, Т. Стеніна та ін.), як здоров’язберігаючі 
простір і середовище (Л. Крижановська, І. Мавзютова, Ю. Мосейчук, 
С. Омельченко та ін.) тощо. 

Аналіз джерел наукової літератури свідчить про наявність 
ґрунтовних і різнобічних пояснень категорій «простір» і «середовище», 
зокрема освітнього, виховного, соціально-культурного простору і 
середовища. Проте феномени саме соціально-педагогічного простору і 
середовища в контексті профілактики поведінкових девіацій 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. І, 2019  
 

 

181

обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти на сьогоднішній 
день є малодослідженими, що і стало метою дослідження.  

На наш погляд, найбільш ґрунтовно категорії простору і 
середовища з позиції системного підходу розведено В. Биковим і 
В. Кременем. Вчені зазначають, що в якості систем можуть розглядатися 
всі без винятку об’єкти і процеси об’єктивного світу, всі об’єкти, що 
входять до складу простору і середовища, а також самі простір і 
середовище, є системами. Автори розглядають загальний освітній 
простір, до складу якого входять цільові освітні простори. Вони 
зазначають, що досліджувана система є частиною тих чи інших цільових 
просторів. Система з тією чи іншою метою (за тих чи інших причин) 
може як входити до простору, так і виходити з нього. Що стосується 
категорії середовище, то ця категорія пов’язується з суттєвим оточуючим 
простором системи, в якому вона функціонує, розвивається і/або 
досліджуються. Досліджувана система функціонує і розвивається в 
середовищі. Простір системи передбачає належність системи до нього, а 
середовище, навпаки, не допускає належність системи до її ж середовища 
(В. Биков & В. Кремень, 2013). 

Простір є своєрідним ресурсом, певним резервом, потенціалом 
формування інтегрального і масштабного засобу становлення 
особистості (Мануйлов, 2009: 84). Середовище ж виступає як посередник 
між реальністю і дійсністю. Людина змінюється у середовищі та 
безпосередньо середовищем. Середовищу властива здатність до 
інтегрованості, яка створює відчуття безперервного потоку зовнішньої 
стимуляції, до інтенсивних переживань реальності (Муромець, 2011). 

Якщо простір інтегрує у себе систему та її середовище, що 
функціонує, досліджується і розвивається в його складі, то середовище 
оточує систему, забезпечуючи умови її доцільного, ефективного та 
безпечного функціонування і розвитку (В. Биков & В. Кремень, 2013). У 
просторі, на відміну від середовища, на центральний план виходять 
характеристики власне дійcності, існування об’єктів, а не їх зумовленості 
(Муромець, 2011: 240).  

Загальні уявлення про простір пов’язані з порядком розташування 
одночасно співіснуючих об’єктів. Простір передбачає набір певним 
чином пов’язаних між собою умов, які можуть мати вплив на 
особистість. Але при цьому в самому понятті простору не передбачено 
включеність у нього особистості, оскільки простір може існувати і 
незалежно від неї. Середовище також відображає взаємозв’язок умов, які 
забезпечують розвиток особистості, але у цьому випадку передбачається 
її присутність у середовищі, взаємовплив, взаємодія оточення з 
суб’єктом. 

На відміну від середовища, простір в широкому розумінні 
розглядається як сукупність соціальних інститутів, процесів і середовищ, 
які діють на конкретній території. Гармонійний розвиток суб’єктів, які 
входять до простору може проходити тільки у взаємозв’язку зі станом 
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оточуючого середовища, умовами життя в сім’ї, на вулиці тощо. Тобто 
простір виступає як потенційність, певна можливість для середовища, а 
середовище у просторі є параметром порядку у системі, яка 
самоорганізується (Кривых, 2010).  

Виходячи з цього, простір закладу загальної середньої освіти можна 
розглядати як свого роду поле активної взаємодії учня, педагога і 
середовища. 

У соціальній педагогіці простір, зокрема, освітній простір, 
розглядають як один з провідних чинників соціального виховання 
особистості, який має наступні специфічні особливості: організованість, 
структурованість і змістовність. Ці особливості є універсальними і 
властиві освітньому простору як на глобальному, так і локальному 
рівнях. І. Беккер і В. Журавчик визначають освітній простір як систему 
ієрархічно взаємопов’язаних компонентів, кожному з яких властива 
певна специфіка, яка визначається змістом і рівнем складності 
педагогічних завдань, що вирішуються у цьому секторі освітнього 
простору.  

Для побудови освітнього простору окремого закладу освіти 
перспективною є ідея блоково-модульної структури, яка включає в себе 
навчальний, навчально-виробничий і соціально-виховний блоки 
(сектори). У межах кожного блоку реалізується певний напрям освіти і 
вирішується комплекс однорідних локальних, конкретних педагогічних 
завдань.  

Розглянемо більш детально у межах нашого дослідження 
соціально-виховний блок, до складу якого входять соціально-
адаптаційний і виховно-розвивальний модулі. Завдання соціально-
адаптаційного модуля – допомога в адаптації до умов закладу освіти на 
початковому етапі освіти. Завдання виховно-розвивального модуля – 
організація виховання і різнобічний розвиток особистості учня в 
освітньому закладі. У склад кожного блоку і модуля входять певні 
служби, структурні підрозділи закладу освіти, а також ті організації, з 
якими цей заклад співпрацює в межах освітнього процесу (І. Беккер & 
В. Журавчик, 2009). 

О. Демченко, розглядаючи формування суб’єктності обдарованої 
особистості у культурно-освітньому просторі як умову її соціалізації, 
розглядає такий простір як  інтегративний / поліморфний соціально-
педагогічний конструкт, що об’єднує різнорівневі соціально-культурні та 
навчально-виховні умови, природні й спеціально змодельовані, 
педагогічно структуровані й упорядковані, та комплекс можливостей, які 
сприяють формуванню суб’єктності обдарованої особистості як у процесі 
інтеріоризації гуманістичних і національних цінностей, розвитку 
соціального інтелекту й соціальних здібностей, досягнення високих 
успіхів у різних видах діяльності та задоволення екзистенційних потреб, 
так і в ході якісного перетворення соціальної дійсності та різнорівневої 
взаємодії з усіма суб’єктами простору.  
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Системоутворюючим елементом простору є активність обдарованої 
особистості (її поведінка) як суб’єктивна складова, яка представлена в 
умовах простору низкою внутрішніх спонукань, індивідуально-
психологічними та особистісними властивостями, діяльнісними 
характеристиками. Завдяки активності особистості, її цілям і прагненням, 
а також способам і засобам їх реалізації стає можливим окреслення того 
кола елементів середовища, яке утворює простір. Соціальний педагог 
актуалізує чи створює умови та елементи культурно-освітнього 
простору, які стимулюють обдаровану дитину, але її поведінкова реакція, 
дії, судження, вчинки мають бути результатом власної ініціативи, 
бажання, вибору (Демченко, 2017). 

Спробу дати визначення соціально-педагогічному простору було 
здійснено Т. Стеніною. Дослідниця у змісті поняття соціально-
педагогічного простору виокремлює два аспекти: 

1) соціально-педагогічний простір як атмосфера, яка формується у 
процесі педагогічної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу, 
визначається педагогічними нормами і особливостями комунікативних 
відносин; 

2) соціально-педагогічний простір як фізичний простір закладу 
освіти, в якому відбувається освітній процес. 

Якість організації соціально-педагогічного простору визначає 
ефективність соціалізації особистості, характер її поведінки у 
суспільстві, мотивацію до праці тощо. Соціально-педагогічний простір 
не існує сам по собі. Для його організації необхідна цілеспрямована 
педагогічна діяльність структурних підрозділів закладу освіти, що 
передбачає включення всіх суб’єктів освітнього процесу. По суті, 
соціально-педагогічний простір закладу загальної середньої освіти являє 
собою особливу територіально-часову форму життєдіяльності 
обдарованих учнів у педагогічно організованих середовищах. 
Організація соціально-педагогічного простору передбачає 
формулювання умов ефективності педагогічного процесу, розробку 
можливих форм взаємодії його суб’єктів, стратегії і тактики прийняття 
рішень щодо реалізації процесу, проектування нових технологій, форм і 
засобів організаційної взаємодії суб’єктів освіти, педагогічних ситуацій 
тощо (Стенина, 2011).  

Отже, соціально-педагогічний простір Т. Стеніна розглядає як 
відкриту динамічну систему, де взаємодіють суб’єкти освітнього процесу 
і яка відповідає педагогічним умовам формування особистості, а також 
як результат взаємодії цих суб’єктів в якості продукування соціальних 
новацій, що гармонійно вбудовуються у систему як нові елементи і 
зв’язки між ними.  

У соціально-педагогічному просторі закладу загальної середньої 
освіти відкриваються нові можливості для реалізації потенціалу 
обдарованих учнів, формується поле інновацій. Суб’єкти вступають у 
педагогічну взаємодію і взаємовідносини з метою вирішення певних 
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завдань. У нашому випадку, це завдання профілактики поведінкових 
девіацій обдарованих учнів. Створення профілактичного соціально-
педагогічного простору закладу загальної середньої освіти спричиняє 
виникнення якісно нових ресурсів, що розвиваються на основі 
конструктивної діяльності його суб’єктів. 

Стосовно поняття соціально-педагогічного середовища в контексті 
профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів за основу нами 
взято визначення соціально-педагогічного середовища, сформульоване 
Н. Максимовською, яка розглядає його як складова простору, в якому 
формується соціальність особистості завдяки цілеспрямованій, науково-
обґрунтованій і системній соціально-педагогічній діяльності з метою 
ефективного соціального становлення людини, активного перетворення її 
на суб’єкт соціального розвитку себе й соціуму (Максимовська, 2008:16). 

Відповідно, профілактика поведінкових девацій обдарованих учнів 
у соціально-педагогічному середовищі закладу загальної середньої освіти 
виступає одним з напрямів соціально-педагогічної діяльності і 
складовою загального освітнього процесу у закладі загальної середньої 
освіти. 

Отже, нами здійснено спробу співвіднести поняття соціально-
педагогічного-простору і соціально-педагогічного середовища в 
контексті профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів 
закладів загальної середньої освіти. Соціально-педагогічний простір 
закладу загальної середньої освіти у цьому аспекті виступає своєрідним 
інтегральним ресурсом, який відкриває нові можливості для розвитку і 
реалізації потенціалу обдарованої особистості. Суб’єкти у ньому 
вступають у взаємодію з метою конструктивного вирішення 
особистісних і соціальних проблем обдарованих учнів, пов’язаних з їх 
адаптацією і соціалізацією, які супроводжуються різними негативними 
проявами у поведінці. Соціально-педагогічне середовище закладу 
загальної середньої освіти є складовою простору, в якому формується 
обдарована особистість за допомогою цілеспрямованої системної 
соціально-педагогічної діяльності, де профілактика поведінкових девацій 
обдарованих учнів виступає як один із напрямів діяльності соціального 
педагога і як складова загального освітнього процесу у закладі загальної 
середньої освіти. 

Перспективу подальших розвідок вбачаємо в побудові системи 
профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів закладів 
загальної середньої освіти з орієнтацією на створення соціально-
педагогічного простору та соціально-педагогічного середовища як 
найбільш доцільних форм організації життєдіяльності обдарованих 
учнів, що впливають на їх соціальне становлення і розвиток, 
забезпечують конструктивне вирішення особистісних, соціальних і 
поведінкових проблем. 
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Степаненко В. І. Співвідношення соціально-педагогічного 

простору і середовища в контексті профілактики поведінкових 
девіацій обдарованих учнів 

У статті на основі застосування системного підходу здійснено 
спробу співвіднести поняття соціально-педагогічного простору та 
соціально-педагогічного середовища закладу загальної середньої освіти в 
контексті профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів. 
Соціально-педагогічний простір закладу загальної середньої освіти у 
цьому аспекті розглянуто як своєрідний інтегральний ресурс, який 
відкриває нові можливості для розвитку і реалізації потенціалу 
обдарованої особистості, конструктивного вирішення її особистісних і 
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соціальних проблем, пов’язаних з адаптацією і соціалізацією, різними 
негативними проявами у поведінці. Соціально-педагогічне середовище 
закладу загальної середньої освіти визначено як складову простору, в 
якому формується обдарована особистість за допомогою 
цілеспрямованої системної соціально-педагогічної діяльності, де 
профілактика поведінкових девацій обдарованих учнів виступає як один 
із напрямів діяльності соціального педагога і як складова загального 
освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти. 

Ключові слова: обдарований учень, девіантна поведінка, заклад 
загальної середньої освіти, соціально-педагогічний простір, соціально-
педагогічне середовище, профілактика. 

 
Степаненко В. И. Соотношение социально-педагогического 

пространства и среды в контексте профилактике поведенческих 
девиаций одаренных учеников 

В статье на основе применения системного подхода предпринята 
попытка соотнести понятия социально-педагогического пространства и 
социально-педагогической среды учреждения общего среднего 
образования в контексте профилактики поведенческих девиаций 
одаренных учеников. Социально-педагогическое пространство 
учреждения общего среднего образования в этом аспекте рассмотрено 
как своеобразный интегральный ресурс, который открывает новые 
возможности для развития и реализации потенциала одаренной 
личности, конструктивного решения ее личных и социальных проблем, 
связанных с адаптацией и социализацией, различными негативными 
проявлениями в поведении. Социально-педагогическая среда учреждения 
общего среднего образования определена как составляющая 
пространства, в котором формируется одаренная личность с помощью 
целенаправленной системной социально-педагогической деятельности, 
где профилактика поведенческих деваций одаренных учащихся 
выступает как одно из направлений деятельности социального педагога и 
как составляющая общего образовательного процесса в учреждении 
общего среднего образования. 

Ключевые слова: одаренный ученик, девиантное поведение, 
учреждение общего среднего образования, социально-педагогическое 
пространство, социально-педагогическая среда, профилактика. 

 
Stepanenko V. The Ratio of Socio-Pedagogical Space and 

Environment in the Context of the Gifted Pupils’ Deviant Behaviour 
Prevention  

In the article, based on the use of a systematic approach, an attempt is 
made to correlate the concepts of the socio-pedagogical space and the social-
pedagogical environment of a general secondary education institution in the 
context of the gifted pupils’ deviant behaviour prevention. 
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The socio-pedagogical space of the institution of general secondary 
education in this aspect is considered as a kind of integral resource that opens 
up new opportunities for the development and realization of the potential of a 
gifted person, a constructive solution to his personal and social problems 
associated with adaptation and socialization, various negative manifestations 
in behaviour.  

The socio-pedagogical environment of the institution of general 
secondary education is defined as a component of the space in which a gifted 
person is formed through targeted systemic socio-pedagogical activity, where 
the gifted pupils’ deviant behaviour prevention of acts as one of the socio-
pedagogical activities and as a component of the general educational process 
secondary education. 

Key words: gifted pupil, deviant behaviour, general secondary education 
institution, socio-pedagogical space, socio-pedagogical environment, 
prevention. 
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СКЛАДОВІ ТА СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 
ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Конституцією України гарантовано право кожної дитини, як з 

нормотиповим розвитком, так і особливими освітніми потребами на 
доступність якісної освіти. Більшість дітей з особливими освітніми 
потребами можуть навчатись у закладах освіти за умови реалізації 
інклюзивного навчання, яке передбачає забезпечення комплексним 
психолого-педагогічним супроводом цих дітей, здійснюваного на основі 
результатів комплексної оцінки розвитку та відображеного в 
індивідуальній програмі розвитку.  

Проблему інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми 
потребами досліджують Ю. Бистрова, В. Бондар, Л. Будяк, І. Гудим, 
В. Коваленко, А. Колупаєва, І. Кузава, Ю. Найда, Т. Ілляшенко, 
С. Миронова, А. Обухівська, В. Синьов та ін. Аналіз досліджень 
свідчить, що найбільш оптимальним для впровадження освітньої інклюзії 
є дошкільний вік. Зокрема, В. Вертугіна зазначає, що в дошкільному віці 
у дітей не існує ніяких упереджень стосовно своїх однолітків, які 
потребують корекції порушень психофізичного розвитку, їм легше 
встановити контакт з ними; саме в дитинстві закладаються навички 
соціального спілкування, які сприяють формуванню активної життєвої 
позиції (Вертугіна, 2017, с. 102; Кузава, 2013).  
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Незважаючи на низку досліджень, проведених у галузі спеціальної 
педагогіки та психології, де розглядається проблема розробки 
індивідуальної програми розвитку, як засобу індивідуалізації освітнього 
процесу в закладі освіти, більшість досліджень присвячено технології 
індивідуального планування освітнього маршруту дітей шкільного віку. 
Наразі існує дефіцит методичних напрацювань стосовно змістовного 
наповнення кожного з розділів індивідуальної програми розвитку, 
додаткового вивчення потребує розробка індивідуальної програми 
розвитку дітей дошкільного віку в інклюзивному освітньому середовищі. 

Недостатня теоретична розробленість та практична значущість 
проблеми побудови індивідуальної програми розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами в умовах інклюзивних закладів 
дошкільної освіти обумовили вибір теми статті. 

Мета статті: визначити змістовне наповнення кожного з розділів 
індивідуальної програми розвитку дитини дошкільного віку в закладі 
освіті. 

Навчально-виховний процес в інклюзивних групах закладів 
дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних 
рекомендацій Міністерства освіти і науки України, зокрема Листа МОН 
України від 13.11.2018 № 1/9-691 «Щодо організації діяльності 
інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», на основі застосування 
особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням 
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з 
особливими освітніми потребами (ООП). З метою створення 
оптимальних освітніх середовищних умов та кращого засвоєння 
освітньої програми з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП розробляється 
індивідуальна програма розвитку. 

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) розглядається як документ, 
що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми 
потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, 
корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється 
групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою 
визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання. 

Освітній процес в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти 
здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за 
програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в 
установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП, які мають 
бути чітко визначені в індивідуальній програмі розвитку дитини. Тож, 
індивідуальна програма розвитку є документом, який регламентує 
стратегію та тактику індивідуального психолого-педагогічного 
супроводу дитини з ООП в умовах закладу дошкільної освіти з метою 
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гармонізаціїї процесу її соціалізації, максимального розкриття 
потенціалу дитини, розвитку компенсаторних механізмів.  

Відповідно до рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру 
командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 
освітніми потребами розробляється індивідуальна програма розвитку. 
Склад команди фахівців визначається індивідуального в кожному 
конкретному випадку з урахуванням індивідуальних особливостей 
психофізичного розвитку дитини з ООП та специфіки її освітніх потреб 
та можливостей.  

Обов’язковою умовою створення індивідуальної програми розвитку 
дитини з ООП є залучення до цього процесу батьків дитини, або осіб, які 
їх замінюють. Залучення батьків до написання програми забезпечить їх 
інформування про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку 
та врегулює низку суперечливих питань, які можуть виникати між 
батьками та педагогами в навчально-виховному процесі. 

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій 
Міністерства освіти і науки України, зокрема Листа МОН України від 
13.11.2018 № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у 
закладах дошкільної освіти» ІПР складається на навчальний рік на основі 
програм, у тому числі спеціальних, рекомендованих МОН для закладів 
дошкільної освіти, з відповідною їх адаптацією до особливих освітніх 
потреб дитини.  

ІПР розробляється для кожної такої дитини окремо, переглядається 
тричі на рік і містить ті розділи, розробка яких допомагає адаптувати 
освітнє середовище під потреби дитини. 

Тож перейдемо до аналізу складових індивідуальної програми 
розвитку дитини з ООП. ІПР може складатися з розділів: 

1. Загальні відомості: прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата 
народження, прізвище, ім’я, по батькові батьків (осіб, які їх замінюють), 
телефон, адреса проживання, дата вступу до закладу, група. 

2. Відомості про особливості розвитку дитини (стан здоров’я, 
фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, 
освітню діяльність, наявний рівень знань, здібностей, умінь, навичок, 
особливі освітні потреби тощо). 

3. Додаткові освітні та соціальні потреби дитини (додаткова 
підтримка асистентом вихователя, асистентом дитини, супровід 
соціальним працівником тощо). 

4. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги 
(зазначається найменування заняття, фахівець, який його проводить, 
місце та розклад проведення). 

5. Освітня програма, рекомендована ІРЦ для роботи з дитиною 
(додатково зазначається освітня програма, якою користується вихователь 
групи). 

6. Адаптація та модифікація освітніх програм. 
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7. Індивідуальний освітній план дитини (для дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку). 

8. Фахівці, які здійснюють психолого-педагогічний супровід 
дитини з особливими освітніми потребами (зазначається прізвище, ім’я, 
по батькові фахівця, найменування його посади/спеціальності, підпис). 

9. Погодження індивідуальної програми розвитку з батьками 
(особами, які їх замінюють). 

10. План консультування батьків (осіб, які їх замінюють) у процесі 
розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку. 

11. Засідання фахівців, які здійснюють психолого-педагогічний 
супровід дитини з особливими освітніми потребами (зазначаються дата, 
присутні, питання, винесені на розгляд, висновки, рекомендації). 

12. Психолого-педагогічна характеристика дитини з особливими 
освітніми потребами за 20__/20__ навчальний рік  (Щодо організації 
діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти: Лист МОН 
України, 2018). 

Проаналізувавши інструктивно-методичні рекомендації до 
діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, вважаємо за 
доцільне конкретизувати змістовне наповнення кожного з розділів ІПР. 

Перший розділ (загальні відомості) індивідуальної програми 
розвитку спрямовано на надання інформації про дитину загального 
характеру. В ньому доцільно зазначити не лише дані на дитину 
(прізвище, ім’я, по батькові; дата народження, адреса проживання, дата 
вступу до закладу, група), але і надати більш детальну інформацію про 
батьків соціалогічного та соціально-психологічного характеру. А саме:  

 Прізвище, ім’я, по батькові обох батьків; їх вік; освіта та сфера 
професійної діяльності; контактний номер телефону. 

 Інформація про інших дорослих осіб, які проживають з дитиною 
і беруть участь у її вихованні. 

 Відомості про інших сіблінгів, їх вік. 
 Дані про характер міжособистісних стосунків у сім’ї дитини, про 

стосунки з нею і про її ставлення до членів сім’ї. 
Вищезазначені дані соціалогічного та соціально-психологічного 

характеру дозволять педагогам більш ефективно будувати процес 
спілкування та взаємодії з батьками дитини з ООП, спираючись на 
індивідуальну соціально-психологічну ситуацію кожної сім’ї та рівень 
педагогічної компетентності батьків. 

У другому розділі (відомості про особливості розвитку дитини), 
згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти 
і науки України (Щодо організації діяльності інклюзивних груп у 
закладах дошкільної освіти: Лист МОН України, 2018) необхідно 
охарактеризувати наявні «проблеми» розвитку (вид дизонтогенетичного 
розвитку), тобто надати інформацію про особливі освітні потреби 
дитини.  
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Висловлюємо своє глибоке переконання стосовно того, що в цьому 
розділі варто зазначити не лише рекомендації інклюзивно-ресурсного 
центру стосовно навчання, виховання дитини та напрямків корекційно-
розвивальної роботи, але і рекомендації та зауваження батьків, адже іноді 
погляди батьків, педагогів та лікарів стосовно специфіки організації 
навчально-виховної й корекційно-розвиткової роботи, загальної мети 
відвідування дитиною закладу освіти, а також наявності особливих 
освітніх потреб у дитини, розходяться. Саме тому, ще на початкових 
етапах складання індивідуальної програми розвитку, необхідно з’ясувати 
та зазначити рекомендації не лише інклюзивно-ресурсного центру, але і 
батьків. Це дозволить врегулювати низку суперечливих питань, які 
можуть виникати між батьками та педагогами в навчально-виховному 
процесі.  

Важливо зазначити, що згідно з примірним зразком індивідуальної 
програми розвитку (Щодо організації діяльності інклюзивних груп у 
закладах дошкільної освіти: Лист МОН України, 2018), у наступних 
розділах індивідуальної програми розвитку необхідно вказати додаткові 
освітні та соціальні потреби дитини (додаткова підтримка асистентом 
вихователя, асистентом дитини, супровід соціальним працівником тощо) 
та психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, які 
визначаються за результатами комплексної оцінки розвитку, 
здійснюваної в ІРЦ. Фіксується розклад занять з відповідними 
педагогами (вчителем-дефектологом, практичним психологом та іншими 
спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.  

Зупинимось на змісті розділу ІПР «додаткові освітні та соціальні 
потреби дитини». В цьому розділі зазначається додаткова підтримка 
асистентом вихователя, асистентом дитини, супровід соціальним 
працівником тощо. Тож, за письмовою заявою батьків, або осіб, які їх 
замінюють, адміністрація закладу дошкільної освіти може надати дозвіл 
щодо участі у навчально-виховному процесі асистента дитини 
волонтерів, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє 
здійснювати зазначену функцію на громадських засадах або за рахунок 
коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Крім того, батьки або особи, які їх замінюють, можуть самостійно 
виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми 
потребами, або визначати особу, фізичний та психічний стан здоров’я 
якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах. 
Якщо батьками буде прийнято рішення про додатковий супровід дитини 
з ООП та його узгоджено з адміністрацією закладу дошкільної освіти, то 
вказана інформація має бути обов’язково включена в ІПР. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що суттєво покращить якість 
надання освітніх, соціальних та психолого-педагогічних послуг дитині з 
ООП в інклюзивній групі здійснення додаткової динамічної, 
прогностичної психолого-педагогічної діагностики розвитку фахівцями 
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закладу дошкільної освіти, а також ретельний аналіз особливостей 
фізичного розвитку дитини медичним працівником. 

Психолого-педагогічна діагностика фахівцями закладу освіти має 
спрямовуватися на висвітлення зони актуального й найближчого 
розвитку дитини з ООП (за Л. Виготським) та подальшого визначення 
необхідних освітніх послуг відповідно до індивідуальних особливостей її 
психофізичного розвитку та характеристиці навчально-пізнавальної 
діяльності. Тож, доцільним буде подання блоків інформації: результатів 
психологічної та педагогічної діагностики розвитку, а також 
особливостей фізичного розвитку (медичний блок). 

У медичному блоці необхідно зазначити особливості фізичного 
розвитку дитини з метою створення в інклюзивній групі охоронно-
педагогічного режиму. Включення цієї інформації до ІПР необхідне для 
планування протипоказань до виконання певних видів завдань у ході 
навчально-виховного процесу, зокрема, тривалості безперервного 
зорового навантаження, можливості виконання різних видів фізичних 
вправ, використання зондів у процесі логокорекційної роботи та ін. 

Важливим є визначення та опис можливих причин 
дизонтогенетичного розвитку (причин виникнення особливих освітніх 
потреб), адже різні причини можуть викликати аналогічні або подібні 
прояви порушеного розвитку, і в той же час наявність одного і того ж 
порушення не визначає повну схожість всіх проявів дизонтогенетичного 
розвитку. Чітке розуміння структури наявного порушення розвитку 
дитини та його типу (органічне, функціональне) дозволить правильно 
спланувати каузальну корекцію та визначити напрямки психолого-
медико-педагогічного супроводу дитини з ООП в умовах інклюзивного 
освітнього середовища. 

У психологічному блоці необхідно висвітлити результати 
феноменологічної психологічної діагностики розвитку дитини з ООП. 
Адже саме феноменологічна діагностика спрямовується на виявлення 
індивідуально-типологічних особливостей психічного розвитку в 
залежності від ступеня вираженості порушення, часу його виникнення, 
тривалості стану та соціальної ситуації розвитку, що дозволяє виявити 
шляхи і механізми компенсації і корекції вторинних порушень.  

Розглянемо загальну структуру опису психологічної діагностики 
пізнавальної, емоційно-особистісної та вольової сфери дитини з ООП.  

Ураховуючи те, що пізнавальна діяльність – це процес 
відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності, який 
характеризується чуттєвим та абстрактним пізнанням, в якому велику 
роль відіграють відчуття, сприймання, увага, уява, пам’ять, мислення та 
мовлення (логопедичне обстеження), саме тому ці процеси та функції 
підлягають психологічній оцінці.  

Разом з тим сприймання, запам’ятовування, відтворення та інші 
процеси неможливі без участі в них розумової діяльності, переживань і 
вольових прагнень. Але кожний з цих процесів має певні закономірності 
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й постає у психічній діяльності або як допоміжний, або як основний. 
Тож, досліджуючи особливості емоційно-особистісної та вольової сфери 
дитини з ООП необхідно виявити особливості змістових (діапазон та 
модальність емоцій) та інструментальних (ситуативна та позаситуативна 
емоційна регуляція) компонентів емоційного розвитку, ступінь 
сформованості вольових затримок, мотиваційно-потребової сфери.  

Здійснивши психологічну діагностику пізнавальної, емоційно-
особистісної та вольової сфери дитини необхідно не лише констатувати 
та охарактеризувати ступінь та особливості їх розвитку, але і визначити 
механізми компенсації наявних порушень шляхом розвитку та 
використання виявлених збережених процесів та функцій.  

Важливо зазначити як стратегічні (по закінченні строку дії 
програми – 1 навчальний рік) та тактичні цілі корекційно-розвиткової 
роботи. Для зручності використання результати психологічної 
діагностики розвитку доцільно вносити в таблицю (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Характеристика психологічного розвитку дитини та заплановані цілі 

корекційно-розвивальної роботи 
Сфера розвитку Стисла 

характе- 
ристика 

Компенса-
торні 

механізми 

Заплановані 
заходи 

Очікувані 
результати/уміння 

(стратегічні, тактичні) 
Пізнавальна 
сфера: 

    

увага     
відчуття     
сприймання     
уява     
пам’ять     
мислення     
мовлення     
Емоційно-
особистісна та 
вольова сфера: 

    

діапазон емоцій     
модальність 
емоцій 

    

ситуативні 
особливості 
емоційної 
регуляції 

    

позаситуативні 
особливості 
емоційної 
регуляції 

    

потребово-
мотиваційна 
сфера 

    

вольові 
затримки 
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Вважаємо за доцільне наприкінці психологічного блоку навести 
загальні висновки стосовно особливостей розвитку пізнавальної, 
емоційно-особистісної, вольової сфери дитини з ООП та зазначити 
вірогідний прогноз розвитку, шляхи актуалізації її позитивних 
особистісних якостей. 

У педагогічному блоці необхідно відобразити особливості та рівень 
засвоєння навчального матеріалу дитиною з ООП на основі виявлення 
знань, умінь, навичок відповідно до освітніх ліній (здійснення зрізів), 
розроблених на основі відповідних програм, у тому числі спеціальних, 
рекомендованих МОН України. Варто зазначити, що здійснюючи оцінку 
ступеня засвоєння знань, умінь і навичок дитиною з ООП відповідно до 
освітньої програми, доцільно орієнтуватись на програмний зміст та 
вимоги тієї освітньої програми, яка відповідає психофізичним 
можливостям дитини, відповідно до нозологічної групи порушення. При 
складанні індивідуальної програми розвитку дитини педагоги в першу 
чергу аналізують відповідність вимог програми та методів, що 
використовуються на занятті, актуальним і потенційним можливостям 
дитини з особливими освітніми потребами. 

Отже зміст програмних вимог має бути компліментарний 
психічним можливостям дитини, зокрема її можливостям до засвоєння 
навчального матеріалу, тож, розробляючи у подальшому індивідуальну 
програму розвитку дитини з ООП доцільно орієнтуватись у вимогах 
щодо обсягу та змісту навчального матеріалу різних програмних 
розділів, на ту освітню програму, яка відповідає психофізичним 
можливостям дитини. Наприклад, дитина з легкими інтелектуальними 
порушеннями в силу особливостей психічного розвитку не в змозі 
оволодіти в повному обсязі програмним матеріалом розділу «дитина в 
сенсорно-пізнавальному просторі» освітньої програми «Дитина», 
натомість компліментарною її можливостям до засвоєння навчального 
матеріалу є зміст розділу «формування елементарних математичних 
уявлень». Адже без спеціального навчання у дошкільників з легкими 
інтелектуальними порушеннями не формуються навіть найпростіші 
математичні уявлення: про кількість, форму, розмір, простір, час. Діти з 
інтелектуальними порушеннями, як правило, не знають назв 
найпростіших геометричних форм, мають дуже слабкі уявлення про 
розмір, навіть у старшому дошкільному віці не володіють способами 
порівняння предметів, не вміють поводитися з дидактичними іграшками, 
враховуючи розмір елементів. Уявлення про зміни просторових 
відношень об’єктів, про пересування і швидкість руху, циклічність пір 
року, днів тижня у них до кінця дошкільного віку не формуються або 
характеризуються примітивністю і викривленістю. Проте за умови 
здійснення цілеспрямованої роботи з формування елементарних 
математичних уявлень діти з інтелектуальними порушеннями наприкінці 
дошкільного віку досягають значного розвитку. 
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Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної 
програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (дитячі роботи, 
результати спостережень педагогів тощо). В результаті зрізів знань з 
програмних розділів відповідної освітньої програми важливо відмітити 
не лише прогалини знань дитини з ООП та наявні знання, уміння і 
навички дитини, а також ті аспекти навчально-практичної діяльності 
дитини, які можуть стати компенсаторним тлом для здійснення 
корекційно-педагогічної роботи, створити «ситуацію успіху». 

Для зручності використання результати педагогічної оцінки 
ступеня сформованості програмних знань (уявлень), умінь і навичок 
доцільно отримані дані вносити в таблицю (Таблиця 2). 

Таблиця 2 
Характеристика ступеня сформованості знань, умінь і навичок 

дитини з ООП та заплановані цілі навчально-виховної роботи 
Освітні 

лінії 
Стисла 

характеристика 
сформованих 
знань, умінь, 

навичок 

Компенса-
торні 

механізми 

Заплановані 
заходи 

Очікувані 
результати/знання, 

уміння, навички 
(стратегічні, тактичні) 

1.     
2.     

 
Отже, при складанні індивідуальної програми розвитку дитини 

педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог програми та 
методів, що використовуються на занятті, актуальним і потенційним 
можливостям дитини з особливими освітніми потребами. Усе це свідчить 
про те, що такі діти потребують адаптації або модифікації змісту 
освітньої програми, розрахованої на навчання та виховання дошкільнят з 
нормотиповим розвитком, у цьому випадку орієнтиром для визначення 
обсягу та змісту навчального матеріалу є освітні програми для дітей з 
особливими освітніми потребами (відповідної нозології).  

Варто зазначити, що на етапі вивчення дитини з особливими 
освітніми потребами та планування роботи з нею можуть залучатися 
фахівці інклюзивно-ресурсного центру, інших навчальних закладів, 
навчально-реабілітаційних центрів тощо. 

Результати ступеня сформованості знань відповідних програмних 
розділів є основою для подальшої адаптації та модифікації не лише 
психодидактичного, але і предметно-просторового та соціального 
компонентів освітнього середовища інклюзивної групи закладу 
дошкільної освіти.  

У наступному розділі ІПР вказується освітня програма, 
рекомендована ІРЦ для роботи з дитиною (додатково зазначається 
освітня програма, якою користується вихователь групи); адаптація та 
модифікація освітніх програм. Всебічне обговорення особливостей 
(труднощів) розвитку дитини з ООП з урахуванням інформації різних 
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фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку 
та поведінці; прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту 
освіти і навчання з урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресурсного 
центру є підставою для визначення адаптацій та модифікацій. 

Розділ – адаптації/модифікації спрямований на визначення 
адаптацій і модифікацій освітнього середовища інклюзивної групи 
закладу дошкільної освіти. Розділ «адаптації і модифікації» є логічним 
продовженням аналізу результатів психологічної та педагогічної оцінки 
розвитку дитини.  

При складанні ІПР необхідно проаналізувати, які адаптації та 
модифікації просторово-предметного, психодидактичного та соціального 
компонентів освітнього середовища слід розробити. Адже просторово-
предметний компонент освітнього середовища забезпечує умови, в яких 
відбувається навчально-виховний процес, а також можливості для 
включення дітей з ООП в різні види діяльності з дітьми з нормотиповим 
розвитком. Психодидактичний компонент освітнього середовища 
забезпечує ефективність навчально-виховного процесу в освітній 
установі й впливає на психічний розвиток дитини, адже прогноз цього 
розвитку залежить від ефективності корекційно-виховного процесу. 
Соціальний компонент освітнього середовища характеризується 
особливостями стосунків всіх суб’єктів освітньої діяльності (учнів, 
педагогів, батьків, адміністрації та ін.), є загальною закономірністю 
психічного розвитку та здійснює потужний вплив на емоційну сферу 
дітей. 

Модифікація – трансформує характер подачі матеріалу шляхом 
зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. 
Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація цілей 
і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, 
визначення змісту, який необхідно засвоїти. 

Адаптація – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст 
або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть 
використовуватись такі види адаптацій: 

 пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення 
в групових кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня 
шуму в групі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її 
слуховим апаратом); 

 адаптація матеріалів (адаптація дидактичних посібників, ігрових, 
наочних та інших матеріалів тощо). 

Визначені адаптації та модифікації є ключовим орієнтиром для 
організації навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи з 
дитиною з ООП та дозволяють визначити тактику та стратегію 
індивідуального психолого-медико-педагогічного супроводу дитини в 
умовах інклюзивного освітнього середовища групи закладу дошкільної 
освіти.  
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Наступний розділ ІПР – індивідуальний освітній план дитини є 
варіативною складовою, тобто розробляється лише для дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку та комплексними 
порушеннями. Розробляється він за освітніми лініями строком на 
3 місяці з подальшим його продовженням протягом навчального року. В 
плані зазначаються цілі та завдання, очікувані результати/уміння, методи 
та засоби реалізації мети, моніторинг та оцінювання досягнень. 

У наступному розділі ІПР вказуються всі фахівці, які здійснюють 
психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми 
потребами (зазначається прізвище, ім’я, по батькові фахівця, 
найменування його посади/спеціальності, підпис) а також інформація про 
погодження індивідуальної програми розвитку з батьками (особами, які 
їх замінюють). 

Всі наведені в ІПР дані, а також короткострокові (тактичні) та 
довгострокові (стратегічні) цілі освітньої та корекційно-розвиткової 
роботи мають бути узгоджені з батьками дитини з ООП, а сама ІПР має 
завершуватися підписом батьків а також всіх учасників процесу 
комплексного супроводу дитини з ООП. Відповідальність за реалізацію 
індивідуальної програми розвитку покладається на всіх членів групи 
фахівців (команди психолого-педагогічного супроводу дитини).  

В наступних розділах ІПР вказується план консультування батьків 
(осіб, які їх замінюють) у процесі розроблення/виконання індивідуальної 
програми розвитку (зазначається дата, тема консультації та відповідальні 
особи); дати, зміст та висновки засідань фахівців команди психолого-
педагогічного супроводу. 

Завершується ІПР наданням розгорнутої психолого-педагогічної 
характеристики дитини з особливими освітніми потребами за навчальний 
рік. 

Таким чином, зазначимо, що проблема інклюзивного навчання 
дітей із особливими потребами дошкільного віку в освітній простір 
стоїть на гребені сучасного підходу до розвитку, виховання і навчання 
дітей з психофізичними порушеннями. Зазначимо, що для реалізації ідей 
інклюзії в закладах дошкільної освіти необхідно відповідально підійти до 
розробки та впровадження індивідуальної програми розвитку, яка 
визначає стратегію та тактику психолого-педагогічного супроводу 
дитини з ООП.  
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Бистрова Ю. О., Коваленко В. Є. Складові та структура 

індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивних закладів дошкільної освіти 

В статті аналізується проблема розробки індивідуальної програми 
розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивної групи закладу дошкільної освіти. Індивідуальна програма 
розвитку розглядається як документ, що забезпечує індивідуалізацію 
навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік 
необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для 
розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим 
залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних 
стратегій і підходів до навчання. 

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення інклюзивного 
навчання, конкретизовано зміст структурних компонентів індивідуальної 
програми розвитку на дитину дошкільного віку з особливими освітніми 
потребами. Обґрунтовано, що в індивідуальній програмі розвитку 
доцільно зазначити більш детальну інформацію про батьків дитини з 
особливими освітніми потребами соціалогічного та соціально-
психологічного характеру; розглянуто значення динамічної психолого-
медико-педагогічної діагностики розвитку. Розкривається змістовне 
наповнення програми комплексної психолого-педагогічної діагностики 
розвитку дитини фахівцями команди психолого-педагогічного супроводу; 
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визначено та охарактеризовано сфери здійснення прогностичної 
психологічної діагностики та напрямки педагогічної оцінки. 
Конкретизовано зміст адаптацій та модифікацій просторово-предметного, 
психодидактичного та соціального компонентів інклюзивного освітнього 
середовища закладу дошкільної освіти. Розглядаються особливості 
розробки індивідуального освітнього плану та роботи з батьками в процесі 
складання індивідуальної програми розвитку. 

Ключові слова: дитина з особливими освітніми потребами, 
інклюзивне освітнє середовище, індивідуальна програма розвитку. 

 
Быстрова Ю. А., Коваленко В. Е. Составляющие и структура 

индивидуальной программы развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями в условиях инклюзивных 
учреждений дошкольного образования 

В статье анализируется проблема разработки индивидуальной 
программы развития ребенка с особыми образовательными 
потребностями в условиях инклюзивной группы учреждения 
дошкольного образования. Индивидуальная программа развития 
рассматривается как документ, обеспечивающий индивидуализацию 
обучения лиц с особыми образовательными потребностями, закрепляет 
перечень необходимых психолого-педагогических, коррекционных 
потребностей/услуг для развития ребенка и разрабатывается группой 
специалистов с обязательным привлечением родителей ребенка с целью 
определения конкретных учебных стратегий и подходов к обучению. 

Проанализировано нормативно-правовое обеспечение 
инклюзивного обучения, конкретизировано содержание структурных 
компонентов индивидуальной программы развития ребенка. Обосновано, 
что в индивидуальной программе развития целесообразно отметить 
информацию о родителях ребенка с особыми образовательными 
потребностями социалогичного и социально-психологического 
характера. Раскрывается содержательное наполнение программы 
комплексной психолого-педагогической диагностики развития ребенка 
специалистами команды психолого-педагогического сопровождения; 
определены и охарактеризованы сферы осуществления прогностической 
психологической диагностики и направления педагогической оценки. 
Конкретизировано содержание адаптаций и модификаций 
пространственно-предметного, психодидактичного и социального 
компонентов инклюзивной образовательной среды учреждения 
дошкольного образования. Рассматриваются особенности разработки 
индивидуального образовательного плана и взаимодействия с 
родителями в процессе составления индивидуальной программы. 

Ключевые слова: ребенок с особыми образовательными 
потребностями, инклюзивная образовательная среда, индивидуальная 
программа развития. 
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Bystrova Yu., Kovalenko V. The Components and Structure of 
Individual Development Program of Child with Special Educational 
Needs in Conditions of Inclusive Pre-School Education Institutions 

The article analyzes the problem of compilation individual development 
program of child with special educational needs in an inclusive group of pre-
school education institutions. An individual development program is 
considered as a document that provides for the individualization of education 
for people with special educational needs, fixes a list of necessary 
psychological, pedagogical, correctional needs/services for child development 
and is developed by a group of specialists. The regulatory support of inclusive 
education was analyzed, the content of the structural components of an 
individual program for the development of a child of preschool age with 
special educational needs was specified. It is substantiated that in the 
individual development program it is advisable to mention more detailed 
information about the parents of a child with special educational needs of a 
social and socio-psychological nature. The importance of dynamic 
psychological, medical and pedagogical diagnostics of development is 
considered. The substantive content of the program of complex psychological 
and pedagogical diagnostics of the development of a child is revealed by 
specialists of the team of psychological and pedagogical support; identified 
and characterized the scope of the prognostic psychological diagnosis and 
directions of educational evaluation. The content of adaptations and 
modifications of the spatial-objective, psychodidactic and social components 
of the inclusive educational environment of the pre-school educational 
institution is specified. The features of the development of an individual 
educational plan and interaction with parents in the process of drawing up an 
individual program are considered. 

Key words: child with special educational needs, inclusive educational 
environment, individual development program. 
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МЕТОД СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ 
З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА 

 
На сучасному етапі актуальною залишається проблема корекції 

загального і психічного розвитку дітей з розладами аутичного спектра 
(РАС), пошук ефективних підходів, методів та прийомів корекції. 
Програми інтенсивної, тривалої терапії, опрацьованої доцільно для 
кожного конкретного випадку, і спеціальної освіти можуть допомогти 
дитині з РАС в засвоєнні навичок соціальної взаємодії, самодопомоги, 
становленні оптимальної адаптації серед інших людей, до набуття 
професійної освіти і здатності реалізовувати свої вміння на практиці 
(В. Каган, О. Нікольська, Г. Смоляр, Т. Скрипник). У більшості країн 
лікувально-педагогічна робота з аутичними дітьми має комплексний 
характер і охоплює медикаментозну, психологічну та педагогічну 
корекцію (Я. Багрій, К. Лебединська, І. Марценківський, К. Островська, 
О. Романчук, Т. Скрипник, В. Тарасун, Г. Хворова, А. Чуприков, 
Д. Шульженко). Проте на сьогодні психолого-педагогічна корекція 
аутизму не має однозначності й узгодженості щодо технологій та 
методик, які б допомагали ефективно долати порушення аутичного 
спектра (Скрипник, 2010). У цій статті буде приділено увагу одному з 
методів структурованої терапії задля корегування в разі РАС у дітей – 
методу «сенсорна інтеграція». Даний метод застосовується з ціллю 
послідовного впливу на підґрунтя розвитку дитини, яким визначено 
сенсорні системи. Отже, мета статті – здійснити теоретичний аналіз 
особливостей застосування метода сенсорної інтеграції в робоі з дітьми з 
розладами аутичного спектра. 
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Термін «сенсорна інтеграція» вперше використав в 1902 році 
Ч. Шерінгтон. Нове значення цьому терміну надала науковий 
співробітник Північно-Каліфорнійського Університету (м. Лос-Анжелес), 
доктор Ен Джин Айрес у 60-х роках ХХ століття (Скрипник, 2010). 
Сенсорна інтеграція представляє собою узгодження відчуттів, які у 
подальшому будуть якимось чином застосовані (Айрес, 2009). Поняття 
«сенсорна інтеграція» відтворює результат процесу доходження до мозку 
сигналів від внутрішнього і зовнішнього середовища. У цьому процесі 
мозок розпізнає, відбирає, інтерпретує, групує цю інформацію 
(Grzybowska E., 2010). 

Процес сенсорної інтеграції починається з перших тижнів життя 
плоду і найінтенсивніший перебіг має до кінця дошкільного віку. 

З розвитком інтеграції пов’язане функціювання людини на всіх 
рівнях. Адекватна сенсорна інтеграція – це злагоджене функціювання 
сенсорних систем. Фундаментальне значення для розвитку інтеграції 
органів чуття має функціювання чотирьох систем, які відбирають і 
аналізують інформацію, пов’язану з тілом: 

1. Схеми тіла, що зумовлює становлення праксису 
(цілеспрямованих дій); 

2. Відчуття рівноваги, яке допомагає тілу правильно розподіляти 
м’язові зусилля відповідно до ситуації; 

3. Відчуття глибинної чутливості, яке дає змогу відчувати власні 
стани і прояви окремих частин тіла; 

4. Візуальне сприймання (Айрес, 2009). 
На сьогодні доведено, що багато проблем у поведінці пов’язані з 

тим, що люди з РАС сприймають та опрацьовують сенсорну інформацію 
якісно інакше, аніж люди з нейротиповим розвитком (Богдашина, 2009). 
У більшості дітей з РАС виявляється ціла черга відхилень у сенсорній 
сфері. 

В сфері тактильного сприйняття: у дитячому віці відмічається 
негативна емоційна реакція на дотик, сповивання, купання, у більш 
дорослому віці – негативна реакція на певний одяг, взуття тощо. У іншої 
частини дітей з РАС спостерігається слабка реакція на дотик, мокрі 
пелюшки, холод. 

В сфері зорового і слухового сприйняття: неможливість переносити 
яскраве світло, гучні звуки у однієї групи дітей з аутизмом і слабка 
реакція на них у іншої. Були випадки, коли аутичні діти помилкого 
оцінювались як глухі. 

Зниження орієнтування на мовленнєві сигнали, неуважність до 
мовлення іншої людини, її міміки, погляду мають гальмівний вплив на 
роззвиток комунікативної сторони мовлення. 

Особливості сенсорної сфери дітей з розладами аутичного спектра 
стають причиною проблем у навчанні та призводять до різних видів 
дезадаптованої поведінки. Багато труднощів, що викликані сенсорними 
особливостями дітей з РАС, можна скорегувати за умови створення 
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особливого сенсорного середовища чи використання спеціального 
обладнання. При цьому особливості сприйняття кожної дитини з РАС є 
індивідуальним. 

Теорія сенсорної інтеграції наголошує на великому значенні 
правильного формування та інтеграції основних систем органів чуття: 
дотику, відчуття руху, смаку, зору і слуху. Саме від успішного перебігу 
цього процесу залежить становлення схеми тіла, рухової координації 
двох частин тіла, здатність до планування рухів, увага, а також емоційна 
рівновага. У подальшому все це стає підґрунтям таких складних 
психічних процесів, як мовлення, здатність до читання, рахування чи 
письма. Відбувається така терапія у великому приміщенні, спеціально 
пристосованому для цього. Там має бути багато знарядь для стимуляції 
різних органів чуття (Айрес, 2009). 

Т. Скрипник зазанчає, що атмосфера під час занять сприяє 
розвиткові зовнішньої потреби в оволодінні довкіллям. Дитина з РАС 
відчуває все більше успіху, у неї з’являється бажання брати участь у 
різних за кількістю та складністю завданнях. 

Терапія має стосуватись, першою чергою, тих сфер, у яких у 
конкретної дитини є стереотипи. Послідовний продуманий вплив на 
чуттєві, смакові органи чуття та відчуття руху в напрямі їх стимуляції й 
інтеграції виконують у формі гри, але насправді – це система занять, 
завдяки якій нервовий устрій стає здатним інтегрувати чуттєві враження 
та використовувати їх практично. Безпосереднє завдання цієї системи 
занять – навчити мозок правильно реагувати на зовнішні подразники. 
При цьому використовують оснащення різного типу: гойдалки, 
платформи для тренування рівноваги, великі м’ячі та валики, скейтборди 
тощо.  

Діти відгадують літери, які педагог «пише» їм на спині, бавляться 
м’якими іграшками, вдихають різні запахи, лежать на великих м’ячах, 
стискають гумові груші, водять очима за рухомими предметами, за 
променем ліхтарика, вчаться рахувати під час рухових пустощів 
(Скрипник, 2007). 

На що варто звернути увагу, якщо ви вважаєте, що у дитини 
гіперчутливість, по-перше, дитина намагається зберігати постійно 
вертикальне положення і рівновагу, все це зі страху будь-яких 
переміщень; невпевненість при їзді на велосипеді, гіперчутливість до 
запахів та доторкань, вузький «їстівний репертуар», м’язовий тонус 
досить низький, труднощі під час гігієнічних процедур, по-друге, досить 
чутливою є дитина до інших дітей і дорослих, коли занадто близько вони 
підходять, торкаються, знаходяться поблизу та створюють «шумний 
простір», це може бути черга в магазині, кафе та інше. Якщо у дитини 
гіпочутливість, то це буде проявлятися в наступному: зниження 
чутливості до больових відчуттів, постійний «руховий неспокій», 
імпульсивна поведінка, неадекватна реакція на відчуття інших, «гойдання 
на стільці». 
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Прояви гіпо- і гіперчутливості можуть проявлятися в одній і тієї ж 
дитини. Незалежно від того, наявна гіпочутливість або гіперчутливість, 
це може вплинути на здатність повноцінно функціонувати в обстановці, 
що оточує. Коли ми маємо справу з дитиною з порушенням сенсорної 
інтеграції, потрібно терпіння і розуміння того, що поведінка дитини, це 
не намір звернути на себе увагу.  

Дуже часто батьки звертаються по допомогу, коли дитина постійно 
потребує подразнення оральної зони (постійно щось тягне до рота, хоче 
гризти, кусати та інше). Дитина це робить у двох випадках, для того щоб 
краще відчувати те, що відбувається у роті (при низькій чуттєвій реакції) 
для того щоб зосередитися або розслабитися. Маленькі діти 
використовують для цього іграшки, пальці, соску. Дорослі обирають інші, 
відповідні віку подразники оральної зони (їжа, паління та інше). Якщо 
потрібно заспокоїти дитину пропонуйте їй тверду або в’язку їжу, можна 
також здувати вату зі столу за допомогою коктейльної трубочки. Якщо 
дитина постійно набиває рота під час їжі, потрібно домовитися про якісь 
сигнали, дії, які будуть контролювати процес. Наприклад, кожний раз 
після того, як їжа потрапила до рота, потрібно взяти і приклеїти наклейку. 

Також розповсюдженою проблемою є контакт дитини з одягом. В 
таких випадках «тренують шкіру» дитини за допомогою щітки з м’якою 
щетиною.  

Порушення в роботі вестибулярного апарату видають вміння 
тримати рівновагу, координація. Для такої дитини заняття спортом являє 
собою дуже «важкі випробування», тому для педагога потрібно розпочати 
тренування з зони комфорту дитини, а потім ускладнювати поступово. 
Для цього мають бути використані гойдалки, самокати, поверхні, що 
мають нахил. В цьому напрямку ерготерапевти використовують гойдалки 
двох видів: кругові та лінійні. 

Ще одна проблема, з якою стикаються батьки дитини з розладами 
аутистичного спектру це бурхлива реакція на звуки. К. Косинськи в своєї 
книзі «Ерготерапія для дітей з аутизмом», радить написати список 
звукових подразників, які пугають дитину. За можливістю дайте дитині 
контроль за цими звуками (включати і виключати порохотяг), існує 
спеціальний диск Sound-Eaze, який створений для того, щоб допомогти 
дитині контролювати звуки, які не піддаються контролю в реальному 
житті (сирена, сигнали, грім, лай собаки та інше). 

Що стосується самостимуляцій, стереотипій (дитина постійно 
робить рухи кистями рук або руками. Дитина з РАС таким чином 
заспокоюється. Для пропедевтичних моментів підійдуть вправи, які 
спрямовані на те, щоб дитина щось товкала, тягнула, переносила, ліпила. 
Якщо з дитиною можно домовитися і обговорити цей момент, то 
потрібно її навчити заспокоюватися таким чином наодинці (машина, 
власна кімната абощо). Такий момент заспокоєння може стосуватися і 
моменту гри з іграшками, коли дитина ставить їх в послідовному порядку 
замість того, щоб грати з ними. Це важливо для дитини, але ця гра не 
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може продовжуватися постійно, тому оберіть таймер, за допомогою якого 
дитина зорієнтується в своїй стереотипній діяльності, а потім пропонуйте 
їй покатати іграшок з горки, помити іграшки, які запачкалися. 

Причиною ехолалій може бути самостимуляція та формування 
навички говоріння. Як поводитися при цьому? Якщо це заспокоює 
дитину не потрібно забороняти це, просити зупинитися, краще повторити 
за дитиною, але привносячи нові слова до фрази, яку повторює дитина. 
Дуже гарно буде, якщо вдасться доповнити все це руховим компонентом 
або музикою. 

Також, коли дитина постійно знаходиться в руховій активності, то 
вона потребує більших стимулів або активної діяльності, щоб їх нервова 
система сприймала дію зовнішніх подразників. Навіть, коли дитина 
висить «верх тормашками» сенсорна інформація поступає до м’язів, 
хребта, вестибулярної ситеми. Для того, щоб порція сенсорних 
подразників була достатньою потрібно регламентувати «сенсорну дієту», 
дуже корисно використовувати пластилін, тісто, всі фізичні прави, ковдри 
з обважненням, стрибки, можна також використовувати тренажер BOSU. 

Ще одна особливість і проблема, з якою стикаються батьки дітей з 
РАС, це коли дитина ходить «на носочках». Механізм цього простий, 
дитина уникає контакта з подразником (в даному випадку це підлога), і 
тому змушена обрати «мінімальну зону торкання». Дуже корисні в 
даному випадку масажи ступні, можно запропонувати дитині вдома 
ходити в панчохах, під час ігор можно запропонувати дитині 
передвігатися тільки на п’ятах, а також можно запропонувати знаходити 
ногами іграшки в кінетичній песочниці. 

Є таке поняття як «сенсорна дієта». Що це таке? Це терапевтичний 
інструмент, який допоможе зробити сенсорну систему дитини більш 
організованою. Це «дієта видів діяльності». Для складання такої «дієти» 
дитини потрібно знати які дії викликають істерики у дитини, в який час 
дитина гіперактивна, які види діяльності викликають задоволення у 
дитини, список «їстівних переваг» та інше. 

Основні вправи на стимуляцію сенсорної інтеграції: 
 стимуляція стоп, долонь, поверхні тіла біля хребта, обличчя; т.зв. 

подвійна дотикова стимуляція; потирання руки дитини предметами різної 
фактури; 

 відпрацювання рухових проявів як відгуку на інструкцію (стань 
на одну ногу, підніми руки до гори і поєднай їх над головою тощо); 

 вирізнення елементів (фігур) з тла (за кольоровими таблицями на 
білому, жовтому, сірому папері з окресленими формами геометричних 
фігур як стимуляція зорова і зорово-рухова); 

 переміщення погляду за рухомими предметами; 
 малювання фігур; 
 розпізнавання форм за допомогою дотиків; 
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 розпізнавання фігур, які окреслюють на долонях дитини, її 
животі, спині; 

 рухи пальцем у напрямі носа й руки терапевта; 
 відпрацювання послідовності рахунку та звуків; 
 розпізнавання звернень за допомогою слуху; 
 стимуляція реакції на запахи; 
 стимуляція реакції на смак (з урахуванням особливої поведінки 

дитини: підгризання, жування частин одягу чи неїстівних предметів); 
 утримання рівноваги на одній нозі з відкритими, а потім – 

закритими очима; 
 хода по визначеній лінії, мотузці; 
 рух з підскоками; 
 перевороти вперед, вправи на зміну позиції тіла за інструкцією 

терапевта тощо. 
Сенсорна інтеграція допомагає розвинути такі уміння та 

психологічні утворення, як здатність до концентрації, організації 
вражень, абстрактного розмірковування, самоприйняття та 
самоконтролю, тобто – усього того, щоб можна було нормально 
функціювати в повсякденній життєдіяльності, у школі, родині, а з часом – 
у дорослому житті. 
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Сєромаха Н. Є., Мухіна А. Ю. Метод сенсорної інтеграції в 

роботі з дітьми з розладами аутичного спектра 
В статті розкрито особливості застосування методу сенсорної 

інтеграції в роботі з дітьми з розладами аутичного спектра. Представлено 
історичні дані з питання дослідження проблеми сенсорної інтеграції, 
основні психологічні характеристики дітей з розладами аутистичного 
спектру. Наведено визначення поняття «сенсорна інтеграція», критерії 
адекватної сенсорної інтеграції у нейротипових людей, фундаментальне 
значення для розвитку якої має функціювання чотирьох систем, які 
відбирають і аналізують інформацію, пов’язану з тілом. 

Виокремлені особливості сенсорної сфери дітей з розладами 
аутичного спектра, особливості зорового, слухового, тактильного 
сприйняття таких дітей. Зазначено, що особливості сенсорної сфери дітей 
з розладами аутичного спектра стають причиною проблем у навчанні та 
призводять до різних видів дезадаптованої поведінки.  

Розкрито сутність методу сенсорної інтеграції, його зміст і задачі. 
З’ясовані основні правила організації навчальних занять з використанням 
метода «сенсорна інтеграція» та категоріії дітей з розладами аутичного 
спектра, до яких першою чергою слід застосовувати даний метод. Також 
у статті наведені основні вправи на стимуляцію сенсорної інтеграції. 

Ключові слова: аутизм, корекція, метод, сенсорна інтеграція, 
відчуття, сприйняття, діти розладами аутичного спектра. 

 
Серомаха Н. Е., Мухина А. Ю. Метод сенсорной интеграции в 

работе с детьми с расстройством аутичного спектра 
В статье раскрыты особенности использования метода сенсорной 

интеграции в работе с детьми с расстройством аутичного спектра. 
Представлены исторические данные по вопросу изучения проблемы 
сенсорной интеграции и основные психологические характеристики 
детей с расстройством аутичного спектра. Приведено определение 
понятия «сенсорная интеграция», критерии адекватной сенсорной 
интеграции, фундаменальное значение для развития которой имеет 
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функционирование четырех систем, которые отбирают и анализируют 
информацию, связанную с телом. 

Выделены особенности сенсорного развития детей с расстройством 
аутичного спектра, особеннсти зрительного, слухового, тактильного 
восприятия таких детей. Указано, что особенности сенсорной сфери 
детей с расстройством аутичного спектра становятся причиной проблем 
в обучении и приводят к различным видам дезадаптивного поведения. 

Раскрыта сущность метода сенсорной интеграции, его содержание и 
задачи. Определены основные правила организации учебных занятий с 
использованием метода «сенсорная интеграция» и категории детей с 
расстройством аутичного спектра, для развития которых в первую очередь 
необходимо применение данного метода. Также в статье приведены 
примеры основных упражнений для стимуляции сенсорной интеграции. 

Ключевые слова: аутизм, коррекция, метод, сенсорная інтеграция, 
ощущения, восприятие, дети с расстройством аутичного спектра. 

 
Sіeromaha N., Mukhina A. The Method of Sensory Integration in 

Working with Children with Autism Spectrum Disorder 
The article is dedicated to the peculiarities of application of the method 

of sensory integration in working with children with autism spectrum disorder. 
The authors present historical data on the research of the problem of sensory 
integration, the main psychological characteristics of children with autistic 
spectrum disorders. It is specified the definition of “sensory integration”, 
criteria of adequate sensory integration in neurotypical people, the 
fundamental value for the development of which has the operation of four 
systems that select and analyze information related to the body. 

The authors of the article outline the peculiarities of the sensory sphere 
of children with autistic spectrum disorders, the peculiarities of visual, 
auditory and tactile perception of such children. It is noted that the 
peculiarities of the sensory sphere of children with autistic spectrum disorders 
cause learning problems and lead to various types of disadapted behavior. 

The essence of the method of sensory integration, its contents and tasks are 
specified. It is determined the basic rules of organization of training sessions 
applying the method of “sensory integration” and the categories of children with 
autism spectrum disorders to whom this method should be used first. 

Moreover, the authors present the main exercises for stimulation of 
sensory integration. Sensory integration helps develop such skills and 
psychological entities as concentration ability, emotional organization, abstract 
thinking, self-acceptance and self-control. 

Key words: autism, correction, method, sensory integration, sensation, 
perception, children with autism spectrum disorder. 
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