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імені Володимира Гнатюка
Перш ніж окреслити гендерні особливості використання лихослів'я у
молодіжному середовищі, з'ясуємо психологічний зміст поняття лихослів'я і
деякі закономірності його «життя» у соціумі. Як елемент духовного насилля,
механізм примусу лихослів'я супроводжує людство здавна, хоча постійно
засуджується культурою, релігією, мораллю.
Світові релігії, зокрема християнство і мусульманство, вважають
лихослів'я важким гріхом, який потребує відпущення і покаяння. У численних
слов'янських джерелах зазначається, що «матерна лая» є образливою одночасно
для трьох матерів для Матері Господа, для всіх матерів людських (включаючи й
матір лихослова) і для Матері Землі. У богословських підручниках
зазначається, що той, хто вживає брудну лайку, перш за все ганьбить честь
матерів. «Він уподібнюється тій потворі, яка слово матір пов'язує лише з
блудом і брудом, і знущається з неї, будучи і сам нею народженим» [9, с. 6].
Ґрунтовно аналізуючи лихослів'я, В. Жельвіс зауважує, що лихослів'я
властиве всім мовам і культурам світу, оскільки періодично відбувається
активізація «варваризуючої» стихії; джерела лихослів'я – це своєрідна масовоетична реакція на протилежні явища – пуризм, нормотворчість [3, с. 57].
У словнику української мови (том 6) подається наступне тлумачення
терміну «Лихослів'я – вживання лайливих, соромітних слів» Грубі,
недоброзичливі слова і вирази, вживані щодо кого-небудь» [9, с. 248] Лихослів'я як соціально-педагогічний феномен у науковій літературі розглядають
елементом духовного насилля, «інвективою», «зниженою мовою», що пояснює
мовленнєву поведінку людини, вербальну агресію тощо.
Лихослів'я надзвичайно ємнісні, спотворюють сутнісні аспекти буття
людини, зокрема знецінюють її інтелектуальність, висміюють зовнішній вигляд
(«чорномазий», «потвора», «бруднуля»), поведінку і погані звички («алкаш»,
«нероба», «брехун», «злодюга»), підкреслюють фізичні вади або ж приписують
їх, тобто знецінюють фізичну і психічну досконалість та привабливість людини
(«дебіл», «дегенерат», «ідіот», «каліка», «сліпий», «глухий»): заперечують
взагалі соціальну («бомж», «біч», «смерд») та національну цінність людини
(«хохол», «москаль», «кацап», «жид», «чурбан») тощо. Нецензурними
лихослів'ями людина знецінюється як сексуальний партнер. Найбільш
вражаючим є те, що лихослів'я знецінює особистість загалом.
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На гендерні відмінності лихослів'я вказує Леся Ставицька, українська
дослідниця ненормативної табуйованої лексики: «статево-рольова диференціація жаргоновживання (як і інших ненормативних страт) варіюється
залежно не тільки від конкретної комунікативної ситуації, соціального статусу,
віку, місця проживання, а й від культурної традиції суспільства. Помічено, що
відмінність між чоловічою та жіночою мовною поведінкою відчутніша в групах
із низьким соціальним статусом та інтелектуальним розвитком. Саме тут
найсильніше даються взнаки наслідки андроцентричної соціалізації» [10,
с. 164–165]. З точки зору аксіології лихослів'ям будуть всі слова і вирази, які
вказують на недоумкуватість людини, заперечуючи її інтелектуальну
спроможність, висміюючи інтелектуальні можливості людини, заперечуючи
можливість пізнання навколишнього світу, як-от: «невмійко», «незнайко»,
«дурень», «недотепа», «бездар» і навіть саме буття людини [10, с. 40].
Значний відсоток інвективної лексики складають брутальні висловлювання
сексуального характеру. Стать і сексуальність є невід'ємною часткою людської
культури, які представлені як безпосереднім зображенням геніталій, так і
найрізноманітнішими вербальними символами. Серед найбільш уживаних
численних сексуальних натяків І. Кон виділяє [5, с. 101]: згадування жіночих
геніталій і посилання людини, яку ображають, у зону тих органів, що
народжують; натяк на те, що адресант оволодів матір'ю лаяного або (адресата);
звинувачення в інцесті (кровозмішенні) та ін.
Інші вчені пишуть про відсутність відмінностей у лихослівній мовленнєвій
поведінці обох статей, оскільки «грубі вислови і слова, аж до матірних (в їхній
експресивній, а не номінативній функції), уживають і чоловіки, і жінки.
Обсценну лексику вживають вільніше у середовищі однорідному за статтю і
віком, ніж у гетерогенному (тобто, наприклад, жінки-однолітки у спілкуванні
одна з одною вільніше використовують мат, ніж у змішаних компаніях, і тим
більше, звертаючись до чоловіків)» [5, с. 384].
Більшість коїтальних інвектив проголошує зневажливе, ганебне ставлення
як до жінки, так і до чоловіка, оскільки побудовані за принципом порівняння з
жіночою сексуальною роллю. Люди, що вживають нецензурну лексику, фактично мають на меті приниження опонента шляхом демонстрації його ницості
та власної могутності. У владно-підвладній площині вони проголошують: «Я
можу оволодіти тобою будь-яким способом, яким захочу!». В основі цієї групи
інвектив, які притаманні більшості етнокультур, лежить спаплюження матері
(«матюки»). Отже, більшість брутальних висловлювань мають «жіночий»
характер і в них яскраво простежується статево-гендерна нерівність.
Останнім часом неабиякого поширення набуває експлетивна функція
(лихослів'я як вигук, що не містить жодної конкретики). Можливо, до розширення масштабів і збільшення частоти лихослівного вживання жінками призводить підвищена напруженість життя сучасної людини, що актуалізує
катартичну функцію та функцію зниження соціального статусу опонента. У
молодіжній субкультурі може використовуватись як дружній жарт, підбадьорювання, засіб встановлення контакту, щоб привернути до себе увагу, виявити
бунтівний характер, продемонструвати статеву зрілість і компетентність у
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сексуальній справі. Йдеться про такі важливі функції інвективи, як «психологічний захист», «сублімація фізичної агресії» і «маніфестація дорослості».
Відомо, що первинними агентами тендерної соціалізації є батьки, які
значуще впливають на «навчання» дітей неприйнятній поведінці. Агресивний
характер лихослів'я засвоюється дітьми під впливом інтеріоризації батьківських
стереотипних комунікативних установок, зокрема у наступних мовленнєвих
шаблонах: «дали здачі», «вміти за себе постояти», «виправдати батьківські
сподівання». Власне комунікативними причинами закріплення лихослів'я може
бути низький рівень батьківської культури, неграмотність і неосвіченість, які
проявляються в бідності пасивного та активного словникового запасу (своє рідний феномен Елочки Щукіної). Часто це призводить до того, що різні думки,
позитивні й негативні емоції висловлюються однією й тією ж вербальною лайкою, яка здебільшого стає основним засобом спілкування між батьками та дітьми, засобом самовираження підростаючої особистості. Водночас у підлітків,
особливо з «групи ризику», спрацьовує так званий «рефлекс наслідування»,
який спонукає їх некритично сприймати агресивні форми вербальної поведінки
в однолітків. Зокрема у дослідженні И. Носенко встановлено, що відсоток
ненормативної лексики у мовленнєвому вжитку юнацтва сягає від 27% до 40%.
Це, як правило, просторіччя, жаргонізми та вульгаризми.
Досить жорсткий вплив на мовленнєву поведінку дітей та молоді
здійснюють засоби масової інформації, зокрема, в популярних телевізійних
програмах на кожну інформаційну годину припадає в середньому біля дев'яти
актів фізичної і восьми актів вербальної агресії [1, с. 109]. Мас-медіа
демонструє молодим людям не лише моделі агресивного лихослів'я, а й знижує
чутливість молодих людей до лихослів'я, презентуючи своєрідну комунікативну норму. Наприклад, назва пісні «Сука-любовь», або ж слова з пісні
«твоя мать сказала, что я просто б*» вже нікого, на жаль, не шокує і не дивує.
Засвоєння юнаками та дівчатами лихослів'я агресивного характеру підкріплюється ще й пропагандою насилля, через культ сили, прагнення до влади, що
спотворює систему духовних цінностей, породжуючи відповідні соціальні
установки про те, що світ є насильницьким, а чоловіки й жінки – непримиренні
конкуренти, два ворожі табори. У творах сучасних культових письменників (С.
Мінаєв «ДухLess», «Тhе телки», В. Пелєвіна « Deniration II» тощо) лихослів'я
органічно вписані у стиль життя головних героїв як комунікативна норма, стиль
мислення і світосприймання. Головні герої творів, молоді успішні чоловіки, як
правило, демонструють зухвале, цинічне, споживацьке ставлення до жінок, що
знаходить вираження в лайливих словах. Хоча автори і засуджують таку
ментальну убогість, проте молодь прагне наслідувати головних героїв.
Підлітки, як дівчата, так і хлопці, використовують лихослів'я як засіб провокації, за допомогою якого може бути досягнута певна ціль. Слід відзначити
незначні гендерні відмінності: нецензурна лайка хлопців спрямована, як
правило, у гомогенній групі на образу інших, провокування бійки, «з'ясування
стосунків». Нецензурне лихослів'я юнаків на адресу дівчини визначає
ставлення до неї. Дівчата ж використовують лихослів'я як дезінформацію, щоб
образити, розізлити, спровокувати сварку або ревнощі, наприклад, дівчина8

підліток розмовляє з подругою по мобільному і повідомляє: «Вчора бачила
твого хлопця, розмовляла з ним про тебе. Він просив передати, що в тебе ноги
криві і що ти сучка». Якщо подруга піддасться емоціям і цьому повірить, то
розсвариться з хлопцем на користь суперниці. Лихослів'я мають ініціативний
(наступальний і провокаційний) характер у маскулінних хлопців та дівчат і
пасивний (захисний, спровокований) у фемінних. Брак внутрішньої самодостатності, який є характерним для підлітка, компенсується наслідуванням
зовнішніх взірців, у яких особистість юних чоловіків та жінок утверджує свою
ідентичність як для себе, так і для інших. Негативне ставлення до однолітків
виявляється у прагненні «деперсоналізувати» інших через спеціальні знаки:
вони нерідко вправляються в нав'язуванні принизливих прізвиськ, кличок,
вульгаризмів, запозичених з асоціального та кримінального середовища.
Приклади зверхнього ставлення хлопців і дівчат один до одного некоректними
зауваженнями провокують також учителі. Деякі вчителі-чоловіки дозволяють
собі грубу лайку у спілкуванні із хлопцями, а до дівчат – різноманітні іронічні
зауваження, які висміюють зовнішність і розум і промовляються перед усім
класом (на алгебрі: «Не виходить рівняння? То може слід зачіску змінити чи
колір волосся?»; під час співів: «Відкривай рот, груба свиня», вчителька
біології на уроці до хлопців: «Витягніть руки з-під парти. Це робити
шкідливо!»). Ось як про це пригадує студентка 2 курсу: «Це було у 10 класі. На
уроці фізкультури вчитель своїх «любимчиків» оцінював значно вище, проте до
дівчат він звертався образливими словами: «костилі маєш», «протези» тощо. Я
лише зараз усвідомлюю, що це була образа особистості й гідності, тому не
можу забути». Більшість старшокласників зазнають словесних образ від батьків
та вчителів.
Подібні форми батьківсько-вчительського спілкування нездатні утвердити
в них почуття самоцінності й безпеки, можуть лише навіювати небажану
гендерну поведінку. Певною мірою про це свідчить установлений у
дослідженні факт. Юнаки визначали свою стать в анкеті по-різному: «хлопчик»,
«хлопець», «чоловік», «мужчина», «пацан», «стать чоловіча». Дівчата, як
правило, зазначали: «дівчинка», «дівчина», дуже рідко «стать жіноча». На нашу
думку, ці підписи певною мірою характеризують гендерну ідентифікацію та
очікуване ставлення учнівства. Більшість старшокласниць сприймає себе як
дівчинку і дівчину (тендітну, ніжну особу) на противагу батьківському
«шльондра, повія, сучка» тощо. Часте вживання дорослими нецензурних
висловлювань на адресу дітей змінює поріг чутливості до лихослів'я у юнаків та
дівчат і викликає посилення непрямої агресії, дратівливості, негативізму та
почуття провини, а також руйнує суб'єктну архітектоніку підростаючої
особистості. Такі інвективні форми, як зауважує Т. Татенко, зачіпають глибини
дитячої душі, утруднюють формування суб'єктного ядра особистості,
актуалізацію притаманних їй «субстанціальних інтуїцій» [11, с. 251–253].
Справжнє, повноцінне, «професійно» кинуте «лихе» слово, як кажуть, «зачіпає
за живе», «ріже по живому», «спопеляє душу» тощо. І це означає, що суб'єкт
лихослів'я знайшов у свого об'єкта найбільш слабке та болюче місце, підібрав
відповідні «лихі» слова, знайшов найбільш придатну форму їх вираження і
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відгадав ситуацію, в якій ці слова отримають подвійну силу свого негативного
впливу. Так діє слово «байстрюк», кинуте на очах у всього класу учневі, про
батька якого нікому нічого не відомо, або слово «каліка» підлітку, який мас
певні фізичні вади, або «повія» на адресу дівчини, що закохалася у хлопця і не
може приховати своє почуття тощо.
Метою нашої наукової розвідки було виявлення гендерних особливостей
лихослівного слововживання в юнацькому середовищі. Загальна вибірка
становила 200 осіб 9 – 11 класів, з них 102 дівчини та 100 хлопців. З'ясовано,
що близько 96% старшокласників уживають у мовленні грубу лайку. Хлопці
вдвічі частіше за дівчат наводили приклади нецензурної лайки, що пов'язано, на
наш погляд, з більшим впливом на дівчат моральних імперативів найближчого
соціального оточення, яке менш поблажливо ставиться до вживання ними
ненормативної лексики. Проте, за зізнанням дівчат, під час сварки, коли йде
гостре з'ясування стосунків, дівчата так само часто вживають брутальні слова,
нарівні з хлопцями.
Найпоширенішою лайкою є слово «дурень» і такі його похідні:
«придурок», «дурепа», «дурка», «дурачок», «дурак», «тупий», «чмошник»,
«кончений» тощо. На другому місці брутальні висловлювання, пов'язані з
оцінкою зовнішності та емоційним ставленням. Взаємні грубощі породжують
міжстатеву конфронтацію, сегрегацію й відчуженість. Хоча старшокласники в
анкетах зазначали: «намагаюсь не лихословити». З'ясовано, що юнаки, які
перебувають на стадії дифузії ідентичності, використовують у своїй поведінці
лихослів'я безпричинно, за що отримали назву «мовні бомжі». Старшокласники, які вже визначились з вибором майбутнього життєвого шляху, вважають
мовлення ознакою соціального статусу і тому є більш вимогливими у розмовах,
літературно грамотними.
Слід зауважити, що гендерні відмінності щодо лихослівного репертуару за
змістом є подібним у обох статей, проте дівчата втричі менше вживають
брутальні вислови. Відповіді юнаків і дівчат відрізняються також ставленням
до лихослів'я на свою адресу: якщо у більшості хлопців нецензурна лайка
зазвичай провокує бійку, то лише 8% опитаних дівчат вказали на це. 2/3
респондентів відповіло, що відповідають тим самим лихослів'ям. Решта
опитаних дівчат емоції тримають у собі, переживають душевний біль, страх,
приниження, зневагу до людини, яка їх образила. Багато з них плачуть,
почуваються скривдженими: «відчуваю самотність», «нікому не потрібна»,
«ллються сльози без контролю». Навіть маскулінні дівчата переживають
негативні емоції: «мене не поважають», «почуваюся гіршою від інших», «мені
соромно, що мене так прилюдно принизили». Гендерні відмінності стосувались
образи на значущих людей з боку дівчат, юнаки не диференціювали.
Дещо різне ставлення хлопців і дівчат до лихослів'я простежувалось також
у зображенні лихослів'я за методикою проективного малюнку. Були виявлені
відмінності між статями у символічно-образному зображенні лихослів'я.
Алегоричні образи «поганого» слова були різними у хлопців і дівчат. Хлопці
малювали страшні голови з великими зубами, довгим язиком, рогами; а дівчата
– квіти, оповиті колючим дротом; язики полум'я; серце, що стікає кров'ю,
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зів'ялу квітку; ангела, що плаче. Інтерпретування рисунків дозволило дійти
висновку, що у свідомості хлопців лихослів'я є здебільшого зброєю для нападу і
захисту, тоді як у дівчат – виявом експансії (біль, страждання, смуток).
Отже, у молодіжній субкультурі переважає зумисне цілеспрямоване
лихослів'я: інвективи у мовленнєвому вжитку є свідомими, цілеспрямованими,
стаючи особистою рисою переважно у юнаків. Також лихослів'я використовується як вигук, особливо у середовищі однолітків.
Тенденція до вживання лайливих слів юнацтвом залежить від намірів
заподіяти шкоду іншій людині. Тому зростає підбір саме таких «лихих» слів,
які зачіпають глибинні, сутнісні сфери людського буття, найбільш цінного,
життєво значущого, смислоутворювального. Вчені відмічають, що сутнісним
для людини є інтенція і потенція до суб'єктного способу життя, можливість
вільного творення світу і себе в цьому світі, спроможність самостійно
вибудовувати свої життєві плани, ставити цілі й самостійно їх досягати
(К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський. О. Старовойтенко, С. Рубінштейн, В. Татенко та інші вчені). Тому найдошкульнішими та найшкідливішими
є ті лихослів'я, які піддають сумніву чи заперечують цю сутність людини, її
буття. Занурення в сутнісні глибини людського життя дозволяє виявити в
ньому специфічний онтологічний пласт, який, на думку В. Татенка, найбільш
адекватно може бути описаний поняттям «суб'єкт психічної активності».
Центрує й інтегрує цей пласт «суб'єктне ядро», що первісно несе в собі систему
«субстанціальних інтуїцій», які й визначають можливість самоперетворень
людської істоти за вектором власне людського розвитку і вдосконалення» [11.
с. 253]. На нашу думку, вони пов'язані з духовними потенціями людини.
Складає це суб'єктне ядро така система субстанціальних інтуїцій: екзинтенціальна – «я є присутнім, існую, живу...»; інтенціальна – «я хочу, бажаю,
прагну...»; потенціальна – «я можу, вмію, здатний»; віртуальна – «я вибираю,
вирішую, маю намір...»; актуальна – «я реалізую, виконую, досягаю...»; рефлексивна – «я оцінюю, приміряю, порівнюю...»; експірієнтальна – «я маю,
утримую, володію...» [11, с. 252]. З огляду на цю систему сутнісних означень
людини, можна зауважити, що груба лайка входить у кожну із запропонованих
груп і посилює травматизацію суб'єктивного ядра особистості в період її
дорослішання.
Дані нашого дослідження свідчать, що юнацтво в процесі ідентифікації зі
значущими дорослими та однолітками наслідує у своєму мовленні гендерні
моделі поведінки найближчого соціального оточення. Лихослів'я, виступаючи
сутнісним знаком і символом з дорослішанням індивіда, стає особистісним,
цілеспрямованим у юнацькому віці, негативно виливаючи на формування
образу Я, суб'єктного ядра особистості, що ускладнює адаптацію і спотворює
тендерну соціалізацію. Статевотипізовані очікування батьків у поєднанні з
ідентифікацією з одностатевими однолітками посилюють лихослівне вживання
брутальної лайки хлопцями і дівчатами.
Постійне вживання лихослів'я хлопцями у розмовах з дівчатамиоднолітками може бути також проявом підліткового безсилля в ситуації
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пробудження статевого інтересу і демонстрацією цинічного ставлення до
жінки, набутого у батьківській сім'ї.
Загалом уживання дівчатами й хлопцями нецензурної лексики, оцінок з
негативною семантикою як універсального засобу приниження особистості, її
заперечення та висміювання негативно відображення на набутті гендерної
ідентичності особистості, спотворюючи її майбутній життєвий сценарій.
Перспектива подальших досліджень полягатиме у розробці системи
попереджувально-корекційних заходів, спрямованих на вироблення моральнопсихологічної позиції нетерпимості до лихослів'я, навичок асертивного і
толерантного спілкування як позитивних соціально-комунікативних умінь
розв'язувати проблемні ситуації з дорослими та однолітками, з метою
гуманізації міжстатевих стосунків та їх побудови на егалітарних засадах.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯВИЩА
У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ОСОБИСТОСТІ ТА ГРУПИ
Штифурак В.Є., доктор
педагогічних наук, професор
Вінницького торговельноекономічного інституту КНТЕУ
Постановка проблеми. Організаційна діяльність як один з видів людської
діяльності існує в системах "людина – група людей", "організатор – група".
Вона
є
складовою
частиною
практичного
управління
людьми,
цілеспрямованого впливу суб’єкта-організатора на об’єкт-керовану групу.
Таким чином, вивчення закономірностей організаційної діяльності входить до
проблем науки управління з включенням психологічних аспектів даного
феномену. Психологія організаційної діяльності є складовою психології
управління, що включає аналіз соціально-психологічних явищ у
взаємовідносинах особистості та групи. Адже будь-яка трудова діяльність,
індивідуальна чи колективна, потребує людей, які на професійному рівні могли
б здійснювати процес управління організаціями, ресурсами, людьми та
групами. Потреба в науково-психологічному обґрунтуванні людської діяльності
особливо відчувається сьогодні, у період перебудови господарського механізму
і суспільного життя, змін, які стосуються самої основи людських
взаємовідносин. Обізнаність психологічними відмінностями людей в умовах
виробничої діяльності допомагає розподіляти функціональні обов’язки,
організовувати їх працю, підвищувати продуктивність.
Важливого значення у цей період набуває психологічне забезпечення
соціально-рольової ідентифікації особистості в умовах групи, оскільки саме тут
вирізняються сфери, що формують відповідні очікування і стандарти соціальної
поведінки, які у соціальних інститутах трансформуються на цілі, завдання,
зміст професійного становлення.
Метою статті є теоретичне обґрунтування впливу соціально –
психологічних явищ на процес ефективного управління групами як провідної
функції сучасного керівника.
Посилаючись на дослідження (В. В. Авдеєв, Т. С. Кабаченко,
В. А. Толочек, А. А. Деркач, Т. Ю. Базаров) можна виділити ознаки спільної
діяльності, у межах якої проявляються соціально-психологічні явища, які
становлять науко-практичний інтерес у вимірі досліджень психології
управління. Такими ознаками, зокрема, є: наявність визнаної всіма мети,
загальної мотивації та очікування ідентичних результатів; діяльність
розподілена на функціонально пов’язані частини, які закріплені за конкретними
учасниками; індивідуальні види діяльності погоджені між собою, визначена
тактика управління та самоуправління, окреслена просторово-часова єдність
процесу діяльності всіма учасниками [3, с.51].
Спільна діяльність може здійснюватись у різних формах, тому виділяють:
спільно-взаємодіючу, яка характеризується одночасним включенням усіх
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учасників у процес виконання завдання та ефективність загального результату
залежить від вкладу кожного; спільно-послідовний тип діяльності передбачає
почергове включення учасників із точно окресленими завданнями та способами
їх виконання; спільно-індивідуальний тип відрізняється від інших тим, що
взаємодія учасників спільного проекту опосередкована засобами зв’язку
(телефон, комп’ютер), виконавців об’єднує лише предмет праці в контексті
його комплексного перетворення [3, с.53]; суспільно-творчий тип, що
характерний для галузі науки і мистецтва, коли кожен учасник є рівноправним
співтворцем нового.
Спільна діяльність може здійснюватись як у формальних, так і у межах
неформальних організаційних об’єднань. Теоретичне обґрунтування спільної
діяльності, яке подає А. О. Деркач, базуючись на психологічних та організаційних принципах, цікаве тим, що він виділяє формально-ієрархічне
об’єднання, яке називає командою, вказуючи при цьому на різні рівні
соціального розвитку. Успіх командної діяльності зумовлений: згуртованістю,
що орієнтована на діяльність і забезпечується ціннісними компонентами;
формально-динамічними властивостями суб’єктів діяльності, що виявляються в
поведінкових аспектах; темпераментом, що буде впливати на потенційну
готовність до розв’язання певного типу завдань і на встановлення
міжособистісних стосунків через погодження рівнів домінування – підкорення
[2, с.16-17].
Таким чином, оптимізація взаємодії досягається завдяки реалізації особистісного потенціалу кожного учасника, що сприяє виконанню конкретних завдань
і зумовлене адекватним рольовим включенням. Т. Ю. Базаров підкреслює, що
командою можна назвати групу людей, в якій кожен визнає цілі, цінності та
приймає певну спільну позицію щодо стратегії діяльності зі взаємодоповнюючими навичками; кожен бере на себе відповідальність за остаточний
результат, при цьому виявляється здатність до зміни функціонально-рольової
належності. Ефективність групової діяльності визначається індивідуальним
успіхом у поєднанні з можливістю об’єднувати особисті наміри із загальними
цілями. Ефективні команди характеризуються: взаємними зобов’язаннями і
довір’ям, що є природним виявленням стосунків; партнерством і товариськістю,
що виявляються лише у сфері ділових стосунків і не поширюється на особистісні
взаємини; відкритим обговоренням проблем; хорошою адаптивністю, за якої
мікро групи можуть об’єднуватись тимчасово лише для виконання певного
завдання; лідерством на базі співробітництва; керівництвом, що забезпечує
оптимальне поєднання зовнішнього контролю і незалежності; впливовістю
кожного учасника групи, що зумовлюється професіоналізмом і компетентністю.
Добре збалансована команда мінімізує міру ризику в процесі вироблення і
прийняття рішення, чим забезпечує хорошу колективну роботу, характерною
ознакою якої є продуктивність. При цьому багато важитиме сумісність, яку
розглядають на фізіологічному, психофізіологічному, психологічному і
соціально-психологічному рівнях [7,с.186]. Якщо А. О. Деркач визначальну
роль у формуванні команди відводить цільовому призначенню, то В. В. Авдєєв
– психологічній сумісності, умовами якої, на його думку, є: створення
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передумов для діяльнісно-орієнтованої згуртованості, що забезпечується
формулюванням загальних правил командної взаємодії; виявлення індивідуальних поведінкових актів, що будуть впливати на ефективність міжособистісних відносин; розподіл командних ролей з урахуванням потенційних
особистісних можливостей і ресурсів [1, с.19].
Цікавою у цьому сенсі є позиція Л. Орбан-Лембрик, яка під соціальною
групою розуміє відносно стійку сукупність людей, пов’язаних між собою
спільними цінностями, цілями, системою взаємин, взаємовпливів і включених
до типових форм діяльності; простір, в якому функціонує окремий індивід як
самостійний суб’єкт активності і як важливий інститут соціалізації особистості.
Особливостями соціальної групи дослідниця визначає посередництво між
суспільством і окремою людиною; статус самостійного суб’єкта
життєдіяльності та розвитку; вона є середовищем соціалізації індивіда; сферу
концентрації різних групових впливів на особистість.
Водночас, В. Москаленко вказує на такі ознаки групи як: сумісна діяльність;
цілі та завдання цієї діяльності; певний тип відносин між індивідами, які
складаються на основі взаємодіяльності; прийняття в групі норм та правил;
наявність групових атрибутів; зовнішня та внутрішня організація [5, с.275].
Не менш значуща така соціально-психологічна характеристика групи як
функціонально-рольова диференціація, що означає розподіл між індивідами,
підгрупами функціональних ролей, зумовлених характером спільних цілей і
завдань, умов і засобів їх реалізації, складом, рівнем кваліфікації осіб. Роль
тісно пов’язана зі статусом, і в загальному визначенні є поведінкою, яка
соціально очікується від людини – носія певного статусу. У процесі групової
взаємодії ролі найчастіше пов’язані з розв’язанням завдань («ініціатор»
пропонує нові підходи, ідеї; «координатор» спрямовує групу до цілей,
підсумовує результати; «оцінювач» критично оцінює роботу групи) та з
наданням підтримки іншим особам групи («натхненник» підтримує чужі ідеї,
розуміє думки; «диспетчер» організовує спілкування у групі; «примирник»
намагається збалансувати власні думки з груповими) [4, с. 278].
Соціально-психологічні явища у взаємовідносинах особистості та групи
варто розглядати не лише у контексті аналізу групової ролі та статусу, оскільки
вони є системою відносин у групі, а і розцінювати як групове явище.
Психологічна сутність даного феномену полягає у здатності впливати на
індивідів і групу, спрямовувати їхні зусилля на досягнення цілей [6, с.223].
Динамічний процес формування групи передбачає гнучкість у координації
завдань на кожному етапі. Таким чином, принципи комплектування групи
мають визначатися цінностями, що пов’язані з погодженням рівновіддалених
завдань, власним баченням перспектив, що їх декларує керівник, з
використанням окресленої статусної позиції й потенційних можливостей
кожного учасника групи, що націлене на реалізацію спільної діяльності. Слід
розглянути випадки, коли така діяльність здійснюється без чіткого
усвідомлення спільної мети, хоча власні цілі кожен учасник уявляє досить
конкретно. Тому спільна діяльність не завжди автоматично зумовлює
формування групи на вищому рівні її розвитку.
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Формування згуртованої групи передбачає проходження певних етапів, які
описані Т. Ю. Базаровим. Це, зокрема: етап адаптації, що характеризується
ознайомленням членів групи один з одним та пошуком взаємоприйнятної
поведінки; етап групування і кооперування, результатом якого є створення
неформальної підструктури на основі взаємної симпатії та спільних інтересів;
на цьому етапі починає формуватись групова свідомість на рівні окремих
підгруп через інтрагрупові та інтергрупові норми і міжгрупову комунікацію;
етап нормування діяльності, що призводить до вироблення принципів групової
взаємодії, при цьому може відбутись відособлення від інших певної досить
згуртованої мікрогрупи; – етап функціонування, коли група досягає вищого
рівня соціально-психологічної зрілості [3, с.385]. Послідовність етапів та
динаміка їх перебігу характеризуватиме успішність не лише адаптаційних
процесів, а й позначатиметься на емоційному самопочутті, працездатності,
соціальній стійкості, що у підсумку впливати на ефективність міжособистісних
відносин та прийняття рішень.
Процес формування групи пов’язаний з утвердженням своєрідної
внутрішньої культури. Залежно від того, які цінності будуть переважати,
наскільки вони будуть забезпечувати внутрішню стабільність, такою і буде
сутність субкультури. Для забезпечення динамічного і конструктивного
процесу формування групи необхідна соціально-психологічна допомога на
рівні визначення складу групи, організації спілкування, що передбачає
самоідентифікацію кожного члена групи та інтеграцію зусиль учасників
навколо спільної діяльності. Тому організація спільної діяльності, передбачає:
цільовий підхід, що сприяє обґрунтуванню, виробленню і прийняттю групових
цілей; міжособистісний підхід (інтерперсональний), який націлений на
підвищення міжособистісної компетентності; рольовий підхід, що допомагає
уточнити перелік потенційних ролей та рольові очікування членів групи, а
також оптимізувати індивідуальне сприйняття ролей; проблемно-орієнтований
підхід, що передбачає поетапне розв’язання проблем і, таким чином,
наближення до основного групового завдання. В цьому контексті велика увага
приділяється виробленню комунікативних умінь, активізації цілепокладання, а
також з’ясуванню функціонально-цільової відповідності.
Зростання ефективності управлінських зусиль може бути досягнуте як
тактичною зміною складових конкретної діяльності управління, так і
переглядом стратегії управлінської діяльності, наприклад, шляхом різкого
зростання компонента колегіальності. Колегіальність – своєрідна форма
керівництва. Психологічний аспект колегіальності представлений сукупністю
як особистісних, так і групових характеристик: формуванням і прийняттям
рішень, взаємообміном інформацією, переконаннями й навіюваннями,
міжособистісними стосунками. Психологічний зміст основних компонентів
стилю керівництва визначається насамперед мотиваційними механізмами
діяльності керівника, які реалізуються в процесі його взаємодії з виконавцями.
Директивний компонент стилю характеризується провідною мотивацією
особистих досягнень у професійній діяльності, колегіальний – мотивацією
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спілкування і творчості, взаємодії з виконавцями чи мотивацією збереження
наявного стану справ.
Аналізуючи людський фактор, необхідно зазначити, що люди по-різному
пристосовуються до життєвих умов. За здатністю адаптуватися можна виділити
три типи людей: з орієнтацією на поточний момент і вільним пристосуванням
до умов; з орієнтацією на минуле, здатністю діяти в межах жорсткої структури
з чітким регламентуванням; з орієнтацією на майбутнє, з неадекватною ситуації
поведінкою. Перший тип людей ефективніше працює під час прийняття рішень,
другий – у процесі реалізації в межах відповідної структури, а третій може бути
використаний як генератор ідей. Знання про можливості й типи адаптації інших
людей дають змогу оптимально розвивати з ними ділові стосунки.
Дослідження соціально-психологічних явищ у взаємовідносинах
особистості та групи включає аналіз діяльності керівника у вимірі структури
організаційних здібностей. Однією з найважливіших складових є організаційне
чуття, яке, у свою чергу, містить психологічну вибірковість, практичнопсихологічний розум та психологічний такт.
Психологічна вибірковість – це здатність керівника швидко і глибоко
вдаватися в психологію іншої людини та "відображати" її, вміло змінюючи
засоби й методи впливу. Організатор точно відображає психологію членів
групи, їх міжособистісні стосунки, психологічні особливості групи в цілому,
проявляє вибіркове «сканування» психологічних феноменів. Його індикаторами
можна вважати вибірковість уваги до психологічних об’єктів, підвищену
спостережливість до них, їх краще запам’ятовування, психологічну
допитливість і здатність до аналізу психологічних фактів. Організаторпрофесіонал завжди має інтерес до роботи з людьми, до спілкування з ними,
помічає найменші зміни у взаємовідносинах. Адже керівник повинен не тільки
сам грамотно будувати особистісні взаємини з людьми, а й оцінювати всі види
відносин, що виникають в організації, вміло гармонізувати їх. Для нього мають
бути характерні особлива пам’ять на людей, їх імена, обличчя, справи і вчинки.
Професійний керівник здатний швидко скласти точну психологічну
характеристику підлеглому. У нього розвинута схильність до психологічного
аналізу вчинків інших людей. Для розвитку психологічної вибірковості як
власної риси особистості керівник має постійно спілкуватися з людьми,
глибоко вивчати їх проблеми, що стосуються як самого виробництва, так і
відпочинку, соціально-побутових умов життя підлеглих та ін. В інструкції
майстра на японському підприємстві конкретно вказано, що поряд з
виконанням своїх безпосередніх виробничих обов’язків він повинен знати
повне ім’я працівника, вітатися з ним за руку, один раз за зміну поцікавитися
його здоров’ям, а вдруге – здоров’ям жінки та дітей.
Психологічна вибірковість передбачає глибокі знання мотиваційної сфери
особистості працівника, стимулів, які спонукають його до активної трудової
діяльності. Отже, добрий організатор повинен знати все про всіх і розглядати
цю інформацію крізь призму психологічних знань та завдань виробництва.
Практично-психологічний розум – це властивість особистості, що визначається здатністю застосовувати відповідно до практичних вимог діяльності
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психологічні особливості людей. Ця властивість проявляється у здатності керівника ефективно розподіляти функціональні обов’язки учасників колективної
діяльності з урахуванням їхніх індивідуальних та вікових особливостей.
Хороший керівник вміє визначити, на що здатна та чи інша людина, на
якій ділянці виробництва ефективність її роботи й віддача будуть найбільшими.
При групуванні людей для виконання спільної виробничої діяльності керівник
вміє оптимально враховувати особливості їх взаємовідносин і взаємозв’язків,
групову сумісність та професійну придатність до того чи іншого виду роботи.
Практично-психологічний розум проявляється в ситуаціях, що потребують
практичного застосування знань психології людей. Насамперед – це
розв’язування конфліктних ситуацій. Досвідчений організатор не уникає
конфліктів, обходячи "гострі кути", не припиняє їх, використовуючи адміністративні впливи, а розв’язує. Практично-психологічний розум передбачає
ефективну роботу з персоналом. На практиці існує своєрідний закон роботи з
кадрами: "ефект самоорганізації" управлінської системи, який стверджує, що
сильний керівник керується первинними критеріями, правильно їх застосовує і
добирає сильних підлеглих. І навпаки, слабкий керівник або користується
вторинними критеріями, або не вміє застосовувати апробовані критерії й
добирає слабких підлеглих. Таким чином, сильний керівник з часом поліпшує, а
слабкий – погіршує кадрову структуру виробничого підрозділу, який очолює.
З "ефектом самоорганізації" тісно пов’язаний критерій "керованості": підлеглі мають бути керованими. Надто конкурентоздатний підлеглий рано чи пізно може стати погано керованим. Справді, керівник повинен добирати ще слабших заступників, через те, що вони найменшою мірою конкурентоздатні. Заступники, керуючись цим самим критерієм, у свою чергу добирають слабких керівників нижчого рангу тощо. Не поодинокі випадки, коли керівник намагається призначити заступниками неперспективних з точки зору подальшого
професійного росту (наприклад, за віком, станом здоров’я, освітою, кваліфікацією тощо). Створюється сприятлива для керівника ситуація: на тлі не конкурентоздатних заступників керівник сприймається як незамінний. Але така ситуація лише загострює виробничі стосунки, які не мають оптимістичної
перспективи.
Психологічний такт – це міра підходу до людей при встановленні з ними
взаємовідносин і взаємодії, яка виявляється у здатності швидко знайти доцільну
форму спілкування залежно від психічного стану й індивідуальних
особливостей оточуючих. Прояв психологічного такту у взаємостосунках – це
здатність і вміння людини безпомилково приписувати іншим очікування того,
що вони готові від неї почути чи в ній побачити. Нетактовність – це, навпаки,
деструкція очікувань у процесі спілкування.
Отже, керівник – не лише функція, а й відповідальний тип мислення,
культура поведінки та взаємодії, а у підсумку – і стиль життя [6, с.84].
Розвиток виробничих сил, економічний і технічний прогрес суспільства
визначають можливості, способи й межі управлінського розвитку особистості
керівника. Властивості індивіда як суб’єкта управлінської діяльності формуються і розвиваються у динамічному процесі суспільних відносин. Реальний
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соціальний процес охоплює не тільки співробітництво, а й суперечності різного
рівня і якості. А тому така тенденція може сприяти не тільки прогресивному
розвитку керівника, а й гальмувати його, призводити до професійної деформації.
Отже, в процесі формування професійних властивостей керівника важливо
зважати на єдність прогресивних та регресивних змін. У цьому сенсі багато
важитиме внутрішня мотиваційна налаштованість на професійну діяльність.
Висновки. Отже, аналіз соціально-психологічних явищ у взаємовідносинах
особистості та групи є складовою психології управління, що включає: характеристику спільної діяльності з виокремленням її ознак; дослідження умов функціонування добре збалансованої команди, що мінімізує міру ризику в процесі
вироблення і прийняття рішення, чим забезпечує хорошу колективну роботу,
характерною ознакою якої є продуктивність; виявлення функціонально-рольової диференціації, що означає розподіл між індивідами, підгрупами функціональних ролей, зумовлених характером спільних цілей і завдань, умов і засобів
їх реалізації, складом, рівнем кваліфікації осіб; забезпечення успішної між групової взаємодії, а важливим показником інтегративних процесів на рівні групи
є згуртованість, як один із процесів групової динаміки, що характеризується мірою відданості групі; управління процесом становлення та успішного функціонування групи передбачає аналіз діяльності керівника у вимірі структури організаційних здібностей, що включає: організаційне чуття та його складові: психологічну вибірковість, практично-психологічний розум та психологічний такт.
У сукупності виявлення вказаних феноменів посилюватиме професійну компетентність керівника та впливатиме на ефективність управлінських рішень.
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗУМІННЯ
ЦІННОСТЕЙ
Шевченко А. А., заступник директора
з виховної роботи
Київського коледжу будівництва,
архітектури та дизайну
У статті розглядаються теоретично-методологічні основи цінностей;
досліджується категорія «цінність» в культурно-історичному аспекті, крізь
призму наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених; визначаються
основні характеристики цінностей; аналізуються характерні особливості
загальнолюдських та національних цінностей в суспільстві; акцентується
увага на цінностях, які є пріоритетними у повсякденній життєдіяльності.
Ключові слова: цінність, культура, загальнолюдські цінності, національні
цінності, аксіологія, суспільство, особистість.
Постановка проблеми. Сучасний період розбудови України як самостійної
держави, зростання самосвідомості нації і складний процес переходу до нового
європейського суспільства характеризується суттєвими змінами у всіх сферах
життєдіяльності людини, які особливо позначаються на характері й структурі
цінностей та вимагають наукового культурно-історичного осмислення та
обґрунтування. Глобалізаційні процеси соціально-економічних і духовнокультурних перетворень значною мірою сприяють усвідомленню значущості
духовно-моральних цінностей для соціально-культурного розвитку суспільства
у ХХІ столітті, яке по суті повинно стати епохою духовності, епохою Людини.
Актуальність дослідження. Інтерес до проблеми формування та розуміння
системи цінностей є предметом дослідження не тільки культурологів, але й
представників усіх інших галузей соціально-гуманітарного знання: філософів,
соціологів, психологів, істориків та інших вчених. Особливої актуальності вона
набула в даний час, коли відбувається переоцінка системи цінностей, принципів
моральності, формування нових цінностей та ідеалів. Відповідно, виникає
потреба у поверненні до першоджерел формування цінностей, до їх первинного
трактування, яке дасть змогу глибше зрозуміти теоретико-методологічну
сутність цінностей, розкрити їх соціально-культурне значення.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що однією з умов
успішного розвитку і безпеки суспільства сьогодні є наявність і збереження
системи культурних і духовних цінностей, що складають ціннісний зміст
людського буття, оскільки завдяки відтворенню і трансляції духовних
цінностей, здійснюється духовний зв’язок поколінь і передається духовний
досвід людства. Питання про цінності стає особливо актуальним за умов
трансформації суспільства, оскільки в цих умовах людство не відпрацьовує
звичайні стереотипи, традиції й норми, тому виникає необхідність у науковому
їхньому осмисленні.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання ціннісних пріоритетів розвитку
суспільства, людини, формування підвалин соціокультурного та історичного
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простору, адекватного вимогам часу, з давніх-давен були в центрі постійної
уваги науковців та предметом фундаментальних наукових досліджень. Певні
аспекти даного напряму знайшли своє відображення і у працях закорданних
вчених Сократа, Платона, Г.Гегеля, І.Канта, Ш.Шварца, У.Білскі, Т. Парсонса,
М.Вебера(7), Е.Дюркгейма(8) та інших, а також вітчизняних дослідників: В.А.
Андрущенка(1), Т.О. Анікіної(2), Ю.А.Бабенко(3), В.С. Бакірова(4), О.М.
Балакірєвої(5), Т.В. Журавльової(9), А.М. Єрмоленко(9), В.П. Кременя(10),
А.А. Ручки(11), А.Г. Юлдашева(13) та багатьох інших.
Мета дослідження. Здійснити науковий аналіз обґрунтування,
формування та розуміння загальнолюдських і національних цінностей у
культурно-історичному суспільному просторі.
Виклад основного матеріалу. Загальносистемні зміни у взаємовідносинах
людини та її соціального оточення в XXI ст. являють собою принципово новий
спосіб інтеграції людини в соціокультурне середовище, коли саме культура є
основоположним елементом життя кожної людини та суспільства в цілому.
Особливості соціокультурних процесів в Україні визначають переважно
ціннісно-орієнтаційну специфіку змісту та реалізацію національної
культурологічної парадигми, а не її загальноцивілізаційний зміст. Тобто, саме
особливості та перспективи розвитку України у XXI столітті визначають
культурно-соціальні основи та субординацію цінностей національної культури.
Поняття «цінність» є предметом широких теоретичних досліджень різних
наукових спрямувань. Підвищений інтерес науковців до проблеми цінностей та
ціннісних орієнтацій – це результат більш поглибленого розуміння природи
людського пізнання, яке в процесі трансформації набуває нових ознак,
допомагаючи особистості пристосуватися до якісно нових соціальнокультурних умов життя.
Проблема цінностей, в максимально широкому значенні, завжди виникала
в епохи знецінення культурних традицій та дискредитації ідеологічних
підвалин суспільства. Саме криза афінської демократії заставила Сократа
вперше поставити питання: «Що єсть благо?». А це - основне питання загальної
теорії цінностей. Як в античній, так і в середньовічній філософії, ціннісні
характеристики включались в саме поняття реальності істинного буття. Вся
традиція ідеалістичного раціоналізму від Платона до Гегеля характеризується
не розщепленням онтології й аксіології, буття і цінності. Крім того, як зазначає
відомий український дослідник В.С. Бакіров, аксіологічна рефлексія може
виступати одним з важливих факторів інтеграції соціально-гуманітарних наук
[4, с.124]. На цю обставину неодноразово звертали увагу провідні спеціалісти у
сфері вивчення ціннісних категорій.
Науковий аналіз категорії «цінність» передбачає її загальність. В культурно-історичному процесі становлення цінностей можна виділити такі декілька
етапів: Античність (Сократ, Платон, Аристотель), де на вершині ціннісної піраміди знання, справедливість, істина, краса та благо, а найвищою цінністю
проголошується Людина. Середньовіччя (Ф. Аквінський, А. Блаженний), де
вищими цінностями проголошується Бог, віра, святість та святиня, а всі інші
цінності групуються навколо релігії та церкви. Епоха Відродження (Н. Ма21

кіавеллі, Т. Мор, Дж. Локк, М. Кузанський, Є. Ротердамський, М. Рафаель)
найвищою цінністю визнала людину, а інші цінності є такими лише остільки,
оскільки забезпечують загальний розвиток людства. Науковці епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо) вважали, що лише на основі ціннісних орієнтацій справедливого суспільства можна формувати загальні духовні потреби людини та на їхній основі індивідуальні ціннісні судження. В цей період особа
ставиться вище за суспільство і державу, а свобода - вище за інші цінності.
Представники німецької філософії Нового часу (Г.Гегель, І.Кант, Г. Фіхте)
стверджували, що моральні, духовні цінності апріорно притаманні внутрішньому світу людини, її душі. У Новітній час (Г. Лотце, Г. Ріккерт, Е. Фромм,
М. Шеллер, В. Віндельбанд, О. Шпенглер, М. Каган) поширення набула
орієнтація на науку як найвищу цінність, а також на людину як розумну і
незалежну особу.
За Емілем Дюркгеймом, цінності – це ідеали, колективні уявлення, які є
головними стимулами поведінки людини й за якими стоять реальні та діючі
колективні сили. На великих ціннісних ідеалах формуються та ґрунтуються
могутні цивілізації. Для нього питання формування цінностей полягало в тому,
як у певних суспільних ідеалах побачити витоки цінностей, що мають
утворюватися і як здійснюється зв’язок речей із різними аспектами ідеалу. А
самим автором колективних уявлень та цінностей-ідеалів є суспільство, яке
втілює в них спосіб структурної організації спільної діяльності людей, де
цінності є фактором усталеного та нормального функціонування соціального
організму[7, с.298].
Толкотте Парсонс цінності розглядав як вищі принципи, на основі яких
існує згода як в малих суспільних групах, так і у суспільстві в цілому. Цінність
як така, конструюється на основі загальноприйнятих уявлень про бажане. Тому
соціальні цінності – це загальноприйняті уявлення про бажаний тип соціальної
системи, перш за все про суспільство в уявленні його власних членів. За
Парсонсом, соціальні цінності є продуктом культури, а точніше культурної
традиції.
«Цінність» як поняття вивчалася вченими різних наук. Так, у філософії
цінність трактується як область, що розглядає об’єктивну дійсність і
відношення до неї людини; в соціології - це проблема загальносоціальних
регулятивних механізмів, де цінності суспільства розглядаються як складові
суспільної свідомості й культури, що виконують стосовно особистості
нормативні функції; в соціальній психології - це сфера дослідження соціалізації
індивіда, його адаптації до групових норм і вимог; в загальній психології вивчення вищих мотиваційних структур життєдіяльності; у педагогіці – це
цілий напрямок (аксіологічний підхід), у якому досліджується взаємозв’язок
процесу формування ціннісних орієнтацій і педагогічного процесу.
Цінності в естетиці розглядаються як поняття, що співвідносять з поняттям
«оцінка», вони характеризують з різних боків систему об’єктно-суб’єктних
ціннісних відносин. Своєрідність естетичної цінності визначається специфічним характером естетичного ставлення людини до дійсності: безпосереднім,
чуттєво духовним, безкорисливим сприйняттям, орієнтованим на пізнання та
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оцінку змістовної форми, структури, міри організованості й упорядкованості
реальних об’єктів[2, с.17].
Цінність як складова культури, має великий діапазон: від інстинктивних і
так званих фіксованих установок, що, як правило, не усвідомлюються, до
свідомого вибору проблеми змісту. При цьому визначальним завжди в
ціннісному відношенні є саме почуття. Те, що ніколи не переживалося, не буде
цінністю для людини, воно може сприйматися лише розумом і буде існувати як
логічна, абстрактна можливість цінності.
Специфіку ціннісного відношення можна ясно бачити особливо на
прикладі, «вищих» цінностей: Добро, Істина, Благо, Краса, Любов тощо.
Матеріальні цінності очевидно і безпосередньо укорінені в предметному світі і
лише опосередковано - у системі суспільних відносин. Моральні ж цінності
безпосередньо пов’язані із суспільними відносинами, із проблемою взаємин
особистості й суспільства. Словосполучення «вищі» цінності», як правило,
вживається поруч із прикметником «вічні»1, с.118.
Відповідно до теорії Ш. Шварца, цінності, зокрема особистості, існують на
двох рівнях: рівень нормативних ідеалів (цінності стабільні, які відбивають
життєві принципи поводження людини) та рівень індивідуальних пріоритетів
(цінності залежні від групового тиску й співвідносяться з конкретними вчинками людини в довготривалому процесі її життєдіяльності). Узагальнюючи визначення цінностей багатьох західних теоретиків, Ш.Шварц і У. Білскі виокремлюють наступні основні їхні характеристики: цінності - це переконання;
цінності – це бажані людиною цілі й спосіб поведінки; цінності не обмежені
певними діями й ситуаціями; цінності - стандарти, які керують вибором або
оцінкою вчинків, людей, подій, ситуацій; цінності, впорядковані по важливості
відносно один одного формують цілу систему ціннісних пріоритетів[3, с.91].
Як результат, кожній людині властива індивідуальна, специфічна ієрархія
цінностей, яка служить сполучною ланкою між духовною культурою
суспільства й духовним світом особистості, між буттям суспільним та
індивідуальним. Дана система складається в процесі діяльнісного предметного
сприйняття індивідами змісту суспільних цінностей, об’єктивованих у витворах
матеріальної й духовної культури.
У повсякденному вжитку цінностями вважаються речі з дуже корисними
для людини властивостями. У визначенні поняття цінність, що стало предметом
широких теоретичних досліджень, особливо в 60-70-х роках, багатьох наук,
нема одностайної думки. Кожна з наук, торкаючись цінностей, розглядає їх зі
своєї точки зору. Кожна з точок зору є правомірною та заслуговує на увагу та
існування.
По-різному трактують поняття цінність і дослідники, які займаються
даною проблематикою. Наприклад, Ядов В.О. розглядає цінності як вищі
диспозиційні рівні свідомості особистості, і разом із цим, ціннісні орієнтації –
це вершина ієрархії всіх диспозицій і підрозділяються на цінності-цілі як
віддалені, так і відносно близькі й найближчі, а також цінності-засоби, які
співвідносяться із нормами поведінки, які індивід розглядає у якості еталона.
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Типовим визначенням цінності як деякого об’єкта можна вважати визначення, яке було дане українським вченим А. Ручкою. Цінність є матеріальним
або ідеальним предметом, який має певну життєву значущість для даного
соціального суб’єкта, тобто здатність задовольняти його потреби та інтереси.
Подібної точки зору дотримуються В. Оссовський, Л.Юлдашев[19, с. 48]. Як
зазначає В. Кремень, цінність – це не те, що можна витратити на щось, що має
перехідне, вузьке значення, а те, заради чого проживається все життя. Те, чого
люди хочуть заради нього самого, а не чогось іншого[14, с.56].
Цінності є узагальнюючим поняттям для таких явищ духовного життя, як
ідея чи ідеал, моральна норма, художній твір. Вони пов’язані з інтересами
людей різними способами: через систему розподілу праці; через особистісні
зв’язки, які виникають між тими, хто створює духовні цінності, й оточуючим
середовищем; через визнання чи невизнання тієї чи іншої цінності з боку
публіки, аудиторії, ідеології чи культури; через важелі фінансового, ідейного,
соціально-психологічного впливу на внутрішній світ творця цінностей та на
засоби його діяльності [6, с.122].
Утрирування національних цінностей у суспільстві, що трансформується,
насамперед, пов’язано з загальною економічною і соціальною кризою країни,
посиленням групових інтересів, що найчастіше прикриваються національними
мотивами. На сьогодні, спостерігається така ситуація, коли всупереч розхожій
думці про українців як про ідейну, високоморальну націю, усі ці якості
притаманні скоріше «парадному», а не реальному пострадянському українцю.
Останнім часом у суспільну мову увійшло поняття національного патріотизму.
До нього треба віднестися з усією увагою й обережністю, пам’ятаючи, що
любов до батьківщини, як цінність, завжди була святим і чистим почуттям і
вона не завжди повинна носити національне забарвлення.
В умовах необхідності відновлення суспільства зміцнення гуманістичних
ідеалів і принципів неможливо залишатись осторонь загальнолюдських
цінностей. Піднесені ідеали світової культури споконвіку давали їй можливість
підніматися над усіма розділовими межами, державними заборонами. Проте, на
сьогодні гостро постає питання про перерозподіл класичних національних
цінностей. Логіка проста: усі національні культурні цінності повинні
повернутися в національні держави. Але закони світової загальнолюдської
культури говорять зворотне. Цінності, що формувалися століттями, не можна
розчленовувати, роздрібнити, їх необхідно зберегти в ім’я інтересів усього
людського співтовариства, в ім’я цілісності світової культури13, с.43.
Практично всі сфери культури (філософія, мораль, література і мистецтво,
освіта, моральні цінності людства) завжди мали загальнолюдські, універсальні
витоки. Вони сприяли зближенню народів, збагачували цивілізацію. Сьогодні, з
одного боку, у світі відбуваються соціально-економічні, політичні йкультурні
процеси, що породжують глобальну, планетарну свідомість: міцніють
економічні й культурно-інформаційні зв’язки, поширюються нові технології,
способи життя різних народів виявляються схожими. Це породжує уявлення,
що унікальні культурні особливості різних регіонів планети поступово
стираються, національні риси розмиваються, глобальні процеси універса24

лізують світ. З іншого боку, на планеті все ж таки існують різноманітні
культури та національні цінності.
Сьогоднішні підходи до проблеми цінностей установлюють принципи
волі, ідею загального дому, верховенство права, що свідчить, далеко не про
кризу загальнолюдських цінностей. Очевидно, сьогодні доцільно розглядати
загальнолюдську культуру як систему, а національні культури - як відносно
самостійні елементи. Такий підхід знімає протиріччя між національним і
загальнолюдським. Загальнолюдські цінності можуть осягатися лише через
національні, вони повинні не протистояти, а підкреслювати своєрідність і
самобутність кожного народу. Вони створюються загальними зусиллями всіх
народів, тому будь-яка і кожна національна культура є невід’ємною частиною
світової культури 17, с.123.
Висновки. Система цінностей формувалася в культурно-історичному
просторі, у кожну конкретну епоху вона збагачується аксіологічними
орієнтирами, що відповідають духу часу. Цінності є духовним, культурним
ядром кожного суспільства, які сприяють внутрішній злагодженості та
згуртованості народу.
В умовах кризи соціальних ідеалів, цінностей та ціннісних норм, зневіри
значної частини населення в оптимістичні перспективи для України й світу в
цілому дуже важливим є виховання особистості на засадах тих суспільнокорисних цінностей, які є вищими, загальнозначущими, вічними, неперехідними.
Загальнолюдські й національні цінності знаходяться в нерозривній єдності,
взаємодоповнюючи та збагачуючи одне одного. Усі нації й народи прагнуть
зберегти себе в просторі й часі на базі визначеної етнічної чи національної
спільності, сформованих на основі загальнолюдських та національних
цінностях.
Однією з найважливіших задач у сучасних умовах є розвиток особистості
на духовно-моральній основі загальнолюдських цінностей з урахуванням
національних традицій і ідеалів, формування світогляду особистості, що
відбиває діалектику взаємозв’язку загальнолюдського й національного,
виховання культури національної самосвідомості й міжнаціональних відносин.
Національні цінності в духовній сфері - величезне інтелектуальне багатствво і невичерпний резерв відтворення загальнолюдських цінностей, культурних і
моральних традицій народів, процесу загальнонаціонального творення.
Цінності не існують самі по собі, а лише у взаємодії із людиною, її
внутрішнім світом. Цінності формуються у результаті усвідомлення соціальним
суб’єктом своїх потреб у співвідношенні їх з предметами оточуючого світу або
в результаті відношення, яке реалізується в акті оцінки.
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ДИТЯЧА СУБКУЛЬТУРА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
Сіткар В. І.,
кандидат психологічних наук, доцент
кафедри практичної психології
Тернопільського національного
педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка
Соціалізація, передусім формування статевої ідентичності, а засвоєння
існуючих у суспільстві статевих ролей є важливим аспектом соціалізації
особистості (В. Абраменкова, В. Васютинський, Т. Говорун, О. Кікінежді,
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І. Кон, В. Кравець, Г. Крайг, В. Москаленко, А. Мудрик, М. Слюсаревський,
В. Татенко, Т. Титаренко, Т. Шибутані). Як стверджують науковці, первинна
статева ідентичність формується в перші роки життя переважно в межах сім’ї і
виявляється у певних соматичних і поведінкових особливостях дитини. На
фізіологічній базі поступово створюється особистісно-психологічна, ментальна
надбудова, яка опосередковує усвідомлення і засвоєння дитиною норм статевої
моралі і культури, а також її уявлення про статеві ролі, власну сексуальність
тощо [1; 2; 4; 5; 7]. Це означає вступ дитини у пубертатний період, або в період
формування вторинної статевої ідентичності, що відбувається у сфері впливу:
1) дитячо-підліткової субкультури; 2) інституціоналізованого навчання і
виховання; 3) ЗМІ, які в умовах медіасуспільства є одним із провідних
інститутів статеворольової соціалізації особистості, що активно позиціює
альтернативні ґендерні ролі й моделі поведінки [1; 2].
У контексті проблеми, яка розглядається, необхідно зазначити, що дитяча
субкультура є одним з основних компонентів соціалізації дитини. У процесі
залучення до неї цілеспрямовано створюються умови, які сприяють
накопиченню соціального досвіду, взаємодії дитини з однолітками, розвитку її
умінь увійти у суспільні відносини, діяти разом з іншими, тобто активно
здійснюється процес соціальної адаптації. Разом з тим, пізнання світу
однолітків, дорослих дає можливість прилучатись до цінностей інших людей,
усвідомлювати свої переваги, інтереси, коректувати та формувати власну
систему цінностей, тобто відбувається процес індивідуалізації. Саме в
дитячому середовищі іноді досить жорстко за допомогою субкультурних
засобів – дитячого правового кодексу, дитячого фольклору, дитячого гумору,
ігрових правил – відбувається підпорядкування дитини груповим нормам та
оволодіння нею власною поведінкою, формування її як особистості.
Крім того, важливу та найпершу особистісну категорію – статеву
приналежність – дитина засвоює здебільшого завдяки іншим дітям. У дитячій
субкультурі, яка є невід’ємною частиною загальнокультурного середовища,
формується цілісний життєвий досвід дитини, оскільки вона приймає вікові
норми поведінки в групі однолітків, вчиться ефективним способом виходити з
важких ситуацій, досліджує межі дозволеного, вирішує свої емоційні проблеми,
вчиться впливати на інших, пізнає світ, себе та навколишніх. Завдяки дитячій
субкультурі задовольняються важливі соціальні потреби підлітка, такі як
потреба в ізоляції від дорослих, близькості з іншими людьми за межами сім’ї,
потреба в самостійності та участі в соціальних змінах.
Дитяче співтовариство науковці визначають як сукупність людей, які
мають відмінні культурні ознаки, що вирізняють їх з-поміж інших спільнот.
Російська дослідниця В. Абраменкова [2] визначає субкультуру дітей як
змістовий простір цінностей, установок, способів діяльності й форм
спілкування. Визначення І. Котової, Н. Слюсаревського, Є. Шиянова дещо
уточнюють сказане, акцентуючи увагу на дитячому товаристві як носія дитячої
субкультури. Автори розуміють останню, як «культурний простір і коло
спілкування дітей, що допомагає їм адаптуватися в соціумі й створювати власні
автономні норми й форми поведінки» [10].
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Ведучи мову про дитячу субкультуру, не можна оминути перше
багатотомне видання за редакцією Марини Гримич «Народна культура
українців: життєвий цикл людини», а саме перший том «Діти. Дитинство.
Дитяча субкультура» [8]. Це історико-етнологічне дослідження дає змогу
подивитися на людину в культурі з позиції статевовікової стратифікації.
Заслуговує на увагу думка, яка стала вихідною точкою дослідження, про те, що
в чоловіках на біологічному рівні закладено матрицю воїна, а жінки генетично
запрограмовані як «матері». Саме тому, мовляв, хлопчики з дитинства люблять
грати у війну, а дівчатка – в ляльки і «доньки-матері» [8, с. 175].
Судячи з дитячих листів до святого Миколая, поданих у виданні
«Будьлаласка», «хлопчачі» і «дівчачі» прохання до святого Миколая
розподілилися таким чином. Бажання хлопчиків зосереджені на техніці, зброї,
транспорті, тоді як «дівчачий список» містить ляльки, одяг, прикраси. На думку
М. Гримич, аналіз усіх хлопчачих листів свідчить про те, що прохання про
предмети, які прямо (зброя) чи опосередковано (відеоігри, відеофільми)
пов’язані з темою війни, не є пріоретитними, вони паритетно фігурують разом
із «транспортними» і «технічними» мріями. Останні є, по суті, ознаками не
стільки архетипа воїна, скільки сучасного образу супермена, який має завжди
бути у технічному всеозброєнні (ще включає, звичайно, і зброю) і в будь-якій
екстремальній ситуації «осідлати» будь-який вид транспорту.
Щодо прохань дівчат, то, на перший погляд, може здатися, що численні
прохання про ляльку і хатку – це проекція «материнських інстинктів», прообраз
«маленької мами», однак насправді це не так. У листах абсолютно превалюють
усі атрибути образу «маленької принцеси», побути якою мріє багато дівчаток.
Власне, лялька Барбі і є проекцією на дитячу матеріальну культуру образу
принцеси, а Кен, «одьожки», хатка – це необхідні атрибути, які надають їй
статусу «принцеси». Тобто стверджувати, що сучасні пріоритети психології
дівчаток спрямовані тільки на «материнство» не підтверджуються, хоча модель
«маленької мами» і присутня в сучасних дівчачих мріях також [8, с. 176-177].
Російська дослідниця В. Мухіна у своїй праці «Вікова психологія»
розглядає вплив усної народної творчості та фольклору на формування окремих
конструктів психологічної статі. Особливо доступною для дитини є мова казки,
її опосередкований характер, оскільки діти не люблять менторства. Казка
пропонує дитині образи, символи, якими вона насолоджується, непомітно для
себе засвоює важливу гендерну інформацію. Співпереживаючи героям казки,
дитина ідентифікує себе з ними, сприяючи і допомагаючи казковим
персонажам, намагається подолати перепони на їх шляху, тим самим
засвоюючи моделі статевої поведінки [7, с. 455].
У більшості казок персонажі жіночої статі – втілення «традиційної
жіночності»: героїня зазвичай є об’єктом порятунку («Морозко»), слухняність
жінки підноситься («Попелюшка»), жінка обов’язково повинна бути
рукодільницею, нагорода ж за терпеливість – хороший наречений; «ліниві»
зазвичай караються. Казки, де головна діюча особа – чоловік, – це здебільшого
казки, в яких бажаним «призом» героєві стає наречена. У патріархальних казках
заявлені типові жіночі заняття, пов’язані з веденням домашнього господарства,
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а для чоловіків – діяльність поза домом, у суспільній сфері. Цей гендерний
стереотип передбачає в якості позитивних образів сильного домінуючого
чоловіка і слабку, залежну, пасивну жінку (С. Воробець, 1991; О. Вороніна,
1993; Н. Захарова, А. Ромашевська, Н. Посадська, 1991 тощо) [цит. за: 6, с. 456].
Як стверджує О. Петрунько, «неуспішна» соціалізація може бути
наслідком гетерогенності і неузгоджених виховних стратегій соціалізувального
персоналу. Створена за цих умов конкуренція не комплементарних
суб’єктивних реальностей (моделей світу) дає можливість вибирати і не
виключає того, що дитина зрештою може зробити «хибний» вибір. Особливо
небезпечно, коли неоднакові світи презентуються дитині на етапі первинної
соціалізації. По-перше, вона постає перед вибором, до якого не готова. Подруге, вади первинної соціалізації мають тенденцію до посилення на
наступному її етапі – етапі вторинної соціалізації. Усі зазначені порушення в
різних сферах соціалізації можна розглядати як емпіричні індикатори і критерії
соціалізації на певному проміжку життя дитини. Більшість їх мають
ситуаційний і нестійкий характер, а також доступні спостереженню й
інтерпретації. Тому їх варто розглядати як підказки соціалізувальному
оточенню дитини для вживання своєчасних корекційних заходів. Відсутність
цих заходів означає, що порушення дістали соціальне підкріплення, а отже,
вони можуть узвичаїтися, стати нормою для дитини і перетворитися на
справжню проблему для її оточення [9, c.145].
Якщо в 70-80-х рр. ХХ століття успіх дитини в підлітковому співтоваристві сильно залежав від її відповідності критеріям статевої ролі («бути хорошим хлопцем»), а у дівчинки в підлітковому віці відбувався перегляд планів
професійної самореалізації та відмова від індивідуального професійного успіху
на користь жіночності і материнства, то на початку 90-х р. і особливо наприкінці їх ця картина кардинально змінюється: виникає чітка орієнтація на сім’ю
[1]. Останнім часом через послаблення соціалізуючого впливу сім’ї і традиційного дитячо-підліткового співтовариства, а також втілення суспільством
бісексуальної моделі статевої соціалізації, хлопчики і, особливо, дівчатка
опинились зорієнтованими не на романтичне кохання, не на цінності сім’ї, а на
«сексапільність», «безпечний секс» і гомосексуальні стосунки. Ця орієнтація, за
свідченням фахівців, прямо пов’язана зі зростанням девіантної поведінки.
Легко переступивши межу цнотливості, підлітки опиняються психологічно
готовими до переступання (від преступление) інших меж [2; 5; 10].
Очевидним є те, що статева соціалізація як фундаментальна соціокультурна стратегія виховання, яка здійснюється дорослим співтовариством, в
сучасних умовах, дезорієнтує дитину щодо формування статевої ідентичності,
інколи ставлячи її в позицію вибору психологічної статі навіть у ситуації, коли
її паспортна стать, яка визначається при народженні, і відсутність генетичної
патології гарантують однозначну статеворольову позицію і нормальну
психосексуальну орієнтацію в майбутньому. По суті, доросле співтовариство
здійснює активну деморалізацію дитячої субкультури. В історії культури
деморалізація народу зрештою призводить до втрати самостійності та
незалежності, – явища взаємопов’язані (досить пригадати «розпусний Рим»).
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Звідси охорона цнотливості молодого покоління, особливо дівчат, була
підґрунтям збереження національного духу і державності, збереження свого і
наруги над чужим. Саме тому, скажімо, древній звичай завойовників
триденного пограбування захопленого міста супроводжувався наругою над
його жінками, що набувало змісту моральної поразки та приниження ворога.
Крім того, в проведеному багаторічному рисунковому тестуванні в останні
7-8 років спостерігається порушення традиційної графічної ідентифікації
хлопчиків і дівчаток з матерями, коли манера зображення, кольорова гама,
атрибутика фігур виявляють явну схожість дорослого і дитини. Сьогодні
батьків, особливо татів, діти досить часто не зображають або малюють в чорних
тонах і зневажливо. І це часто в так званих благополучних повних сім’ях! В
рисунках сім’ї у школярів досить часто неможливо визначити статеву
приналежність за графічними ознаками фігур як самого малювальника, так і
його рідних – матері / батька, сестер / братів і навіть бабусь [1].
Якщо звернутись до соціогенезу уявлень про «заборонені теми» в
українській та російській традиції виховання, то виявиться, що для більшості
українців і росіян до революції й навіть ще 30–40 років і до сьогодні дитяче життя психологічно протікало відносно автономно й окремо від дорослого, попри
єдиний досить тісний фізичний простір співіснування (досить уявити селянську
хату з її прозорістю і природністю всієї життєдіяльності). Дорослі не втручались у дитяче життя не з причини повної до неї байдужості, але визнавали за
дитиною право на гру. Тому дитяча субкультура змогла накопичити багатий
досвід самовираження та самобутній культурний арсенал – дитячий фольклор,
який передається від одного дитячого покоління до іншого протягом
тисячоліть. Безумовно, в цьому арсеналі були засоби передачі знань про
«заборонені теми» – дитячий фольклор з анекдотами, історіями про сексуальну
сферу, а також імітаційні ігри в «нареченого та наречену» тощо. Зміст цих
знань міг бути (і часто був) вульгарним і навіть цинічним, але зворотна сторона
стосунків – романтично піднесена або шлюбно-сімейно-ідеалізована, яка
відходить від дорослих (учителів, батьків, священиків), врівноважувала у
свідомості дитини прозу життя або її бруд з моральною нормою.
Сьогодні тотальна сексуалізація, від якої дитині не сховатись ні вдома, ні в
школі, ні на вулиці, деформує дитячу картину світу. Стає все більше очевидним,
що такі традиційні інститути, які існують протягом тисячоліть, як сім’я та дитяче
співтовариство, все більше втрачають своє значення, відбувається реальна зміна
інститутів соціалізації. Спосіб передавання культури безпосередньо – з рук
дорослого або однолітка – і через культурні знаряддя: книги, іграшки, твори
мистецтва – по суті поступово підміняються телеекранною соціалізацією. Якщо
практично в кожному сучасному теле- чи відеофільмі є присутніми сцени сексу,
жорстокості, містики, якщо в «піратських» комп’ютерних іграх насаджуються
образи напівоголених звабливих дівчат, жорстоких та нещадних, або жахливих
роботоподібних монстрів, і ллється рікою «віртуальна» кров, напрошується
висновок про те, що відбувається безконтрольна та безпрецедентна маніпуляція
дитячою свідомістю в напрямку сексу та насилля.
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На думку О. Петрунько, соціально небезпечний потенціал цих фільмів і
програм міститься не тільки в їх змісті. Через надміру насичених сексом і
еротикою фільмів у телевізійному ефірі, їх легку доступність, резонування з
природними віковими інтересами дітей і особливо підлітків, які щойно
вступили в пубертатний період, вони легко привертають увагу юних глядачів і
міцно утримують їх у сфері свого впливу [9, с. 314].
Стосовно гендерного аспекту даної проблеми зауважимо, що:
а) розважальні програми однаково обирають як хлопці, так і дівчата; б) фільми
з насильством значно більше цікавлять хлопців, ніж дівчат; в) існує залежність
між віком дитини і її цікавістю до фільмів жахів: що вона менша за віком, то
більше переглядає фільмів жахів і, навпаки, що старша, то менше вони їй
потрібні. Нарешті, спільним є й те, що телевізійне меню дітей істотно
відрізняється від меню дорослих. Діти обожнюють фільми з насильством,
особливо фільми жахів, і це захоплення має виражену вікову динаміку. За
даними досліджень О. Петрунько, фільми жахів люблять дивитися 70,6%
дівчаток і 83,1% хлопчиків молодшого шкільного віку (7-12 років), 64%
підлітків (різниця між хлопцями і дівчатами так само становить близько 1213%), від 42 до 55% студентів (серед яких помітно більше хлопців) і близько
30% дорослих людей (переважно чоловіків). Отже, захоплення дітей
медіанасильством пов’язане з їх віковими потребами, особливо хлопчиків: у
«гострих» відчуттях, прагненні пережити страх і набувати нового соціального
досвіду у відносно безпечних умовах і т.п. [9].
Велика кількість досліджень впливу телебачення на соціальні уявлення і
настанови глядацьких аудиторій, що відомі як «дослідження культивації»
дають підстави стверджувати, що тривале перебування глядачів, особливо
дітей, в агресивному медіасередовищі й споглядання ними великої кількості
сцен насильства, в тому числі й сексуального, та інших специфічних і
потенційно небезпечних для психіки дитини соціальних інтеракцій
опосередковує, з одного боку, вибудовування у свідомості глядачів образу
«небезпечної» соціальної реальності, а з другого – цікавості до неї, бажання
експериментувати з нею і та ін., що згодом трансформується в цілком
«лояльне» ставлення до неї [9, с. 403].
За даними багатьох спеціальних медіадосліджень, які проводились з 60-х
років ХХ ст., більшість людей з дивною довірою сприймають і оцінюють
побачене на телеекрані, і це тоді, коли репрезентований телебаченням світ (як
альтернативний образ реальності) є штучним, викривленим і здатним вводити
глядачів (особливо дітей, які не мають належного соціального досвіду для
зіставлення з ним побаченого на екрані) в глибоку оману. Наприклад, як
показує аналіз телепрограм у прайм-тайм на телеекранах США й інших
західних країн, чоловіки з’являються у цих програмах утричі частіше за жінок і
мають вигляд сильніших, впевненіших і розумніших за жінок. Це, звичайно,
спонукає глядачів, особливо дітей, до хибних висновків: 1) що людство
складається переважно з чоловіків, які є розумнішими, сильнішими і
небезпечнішими за жінок; 2) що жінки, які є переважно молодими й
сексуальними, – це здебільшого об’єкт зазіхань чоловіків, а отже, головне для
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жінок – бути сексуальними й привабливими. Або інша асиметрія: на телеекрані
набагато менше представлені діти та особи похилого віку, навіть більше – всі
вони потерпають від певних проблем і негараздів. Це так само спонукає
глядачів, особливо дітей, робити висновки про непривабливість дитинства і
низький суспільний статус осіб похилого віку [9, с. 404].
В Америці – батьківщині сексуальної революції, яка в повній мірі вкусила
її плоди, ще у 1981 році було прийнято закон про застосування моральноціннісного підходу до статевого виховання. Об’єднання зусиль держави, школи
та церковних організацій призвело до послаблення впливу «сексуальної
революції» в США. Як показують дослідження та опитування останніх років,
все більшу популярність серед молоді набуває ідея статевого стримування,
цнотливості. В 1989 р. – 59% старшокласників вже мали сексуальний досвід, в
1992 р. їх число зменшилось до 43%, а в 1994 р. – до 36%. А серед тих, що вже
«спробували заборонений плід», 54 % вважають, що їм потрібно було б
«почекати» [1].
Таким чином, сучасна епоха ознаменована скасуванням на державному
рівні багатовікових табу на спільне обговорення дорослих з дітьми питань
сексу – через шкільні програми, засоби масової інформації, через книги або з
телеекрану. Функція більш інформованих однолітків в дитячій субкультурі –
цих «жахливих хлопчиків», які протягом століть «просвіщали» наївних малюків
у питаннях статі – перейшла до дорослих.
Убезпечуючись від падіння у «вульгарний матеріалізм», мабуть, можна
передбачити, що існує загальний біологічний механізм передачі інформації про
репродуктивну сферу завдяки переважно «горизонтальним зв’язкам», тобто від
однолітка до однолітка, що функції дорослих у статевій соціалізації дещо інші і
підміняти дітей собою, означає порушувати щось досить важливе в соціоеволюційній системі? І такі підміни не можуть пройти для культури, етносу,
держави без втрат. Яких?
Перш за все фактично скасовується існування у всій європейській
цивілізації (і в українській культурі особливо) багатовікової практики не
збудження передчасного сексуального почуття у дитини. Знання в цій сфері
завжди були виключною прерогативою дорослих (часто досить обізнаних), і
ніякого спільного обговорення інтимних питань із дітьми у них бути не могло,
зокрема, прилюдно і до вступу в шлюб. На сторожі цього табу стояли держава в
особі міської чи сільської общини, сім’я, школа та церква.
На думку В. Абраменкової [1], стає цілком зрозумілим, що лібералізація
статевої моралі, яка підвищується в суспільстві, розповсюдження порнографії,
активна статева просвіта біхеовіориського напрямку, яка спрямована не на
допомогу в становленні психологічної статі та адекватної статеворольової
позиції дитини, а на дезорієнтацію в її статевій ідентичності і на формування
інверсійної моделі статевої соціалізації, за межами подружніх та
антибатьківських установок, призводять до сексуалізації дитячої свідомості та
загальної деморалізації культури дитинства і, як наслідок, – до значного
зростання розбещення неповнолітніх. Сучасна соціальна ситуація розвитку
дитини в суспільстві в контексті статевого виховання по суті обертається, перш
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за все, сексуалізацією дитинства, дитячої субкультури, тому усвідомлення
можливих наслідків цього явища є важливим завданням сучасної науки.
На межі ХІХ та ХХ століть Лев Толстой писав: «Життя наших вищих
класів – один суцільний будинок терпимості», на межі ХХІ століття можна
застосувати цю фразу стосовно, мабуть, усіх класів і всіх прошарків нашого
суспільства. І це не може бути нейтральним для нашого майбутнього і
майбутнього наших дітей, оскільки «вічні закони моральності невловимі і
народ, який не бажає вести боротьбу з тим, що призведе його до виродження,
рано чи пізно повинен буде поступатись своїм місцем іншим, більш суворим
народам або перетворитись в добриво для їх культури (цит. за: 1].
Людина медіасуспільства з раннього дитинства потрапляє у сферу впливу
медіасередовища і численних медіа, що стають її соціальним повсякденням, з
якого вона дістає: 1) необхідну інформацію; 2) зразки і моделі поведінки в соціумі; 3) приклади належних, соціально прийнятних переживань; 4) можливість
уникати тиску буденності й переживати яскраві – «позитивні» (катарсис,
радість, естетичне задоволення) і «негативні» (сум, тривогу, страх, відчуття
ризику) – емоції й почуття; 5) альтернативні приклади відпочинку і дозвілля. Ці
можливості медіасередовища ідеально узгоджуються з природними віковими
потребами дітей, і тому міцно утримують їх у сфері свого впливу. Діти мають
можливість пізнавати життя з альтернативного джерела – через аудіовізуальні
образи, репрезентовані екранними медіа (телебаченням, Інтернетом), які для
багатьох дітей замінюють традиційні соціалізаційні джерела, стають справжнім
«підручником життя» [9, с. 170-171]. Проте, по-перше, це не поширюється на
всіх без винятку дітей, а, по-друге, те, що саме засвоює (інтерналізує) дитина і
стане частиною її життєвого світу, залежить від багатьох чинників. Це питання
потребує докладного розгляду, який буде в перспективі.
На завершення наголосимо: соціальна ситуація розвитку дитини в
сучасних умовах характеризується зламом традиційних культурних стереотипів
чоловічої і жіночої поведінки. Крім того, стихійна статева сегрегація – основа
одностатевих дитячих співтовариств набуває специфічного, приватного
характеру, і тому зникають типові колективні ігри. Можна сказати, що сьогодні
дитяча субкультура втрачає чіткі статеворольові межі.
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ВИКЛАДАЧА
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив»
Сократ
Сухова Г.Л., заступник директора
Торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельноекономічного університету
Повноцінний розвиток людини, передусім психічний і соціальний,
залежить від її спілкування із собі подібними homo sapiens. Люди, які оточують
особистість, є невичерпним джерелом її соціального становлення. Головним
інструментом, що забезпечує зв’язок особистості з іншими людьми, є
спілкування. Тому потяг кожної людини до спілкування зумовлений
природними потребами. Ставлення однієї людини до іншої є своєрідною
сутністю, ядром справжньої життєвої психології. Без спілкування мав би
зупинитися розвиток людини як особистості.
Прагнення до людського спілкування виступає своєрідним внутрішнім
стимулом, рушієм діяльності особистості.
Педагогічне спілкування - це система органічної соціально-психологічної
дії викладача і студента в усіх сферах діяльності, що має певні педагогічні
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функції, спрямоване на створення оптимальних соціально-психологічних умов
активної та результативної життєдіяльності особистості.
До засобів педагогічного спілкування відносяться наступні вимоги:
 до вербальних – мова має бути яскрава, образна, педагогічно доцільна;
 до невербальних – міміка повинна бути енергійною, виразною;
 пантоміміка – пластичною й адекватною жестикуляції.
Педагогічна діяльність ґрунтується на спілкуванні. А вміння майстерно
організувати його, врахувавши особистісні якості студентів, знання правил та
вимог педагогічного спілкування - головне завдання кожного викладача.
Для досягнення якісного рівня взаємодії зі студентами, варто опановувати
прийоми ораторського мистецтва і риторики. У минулому столітті видатний
фахівець з ораторського мистецтва Євген Адамов сформулював шість вимог до
успішного оратора, які назвав «шість Е», а саме: ерудиція, енергія, емоційність,
експресивність, етика, естетика.
Найважливішою якістю оратора є ерудиція. Тут актуальним стає відоме
правило: «Треба знати небагато про багато чого і багато про небагато чого».
Тобто ерудиція - це знання про предмет, а також загальнокультурний рівень
оповідача.
Емоційність оратора проявляється в його здатності захоплювати слухачів,
змушувати їх переживати те, про що йдеться. Слова, що не викликають в
аудиторії образів, стомлюють. Також слід враховувати, що емоційній
виразності мовлення найбільше сприяють дієслова. Виразність мовлення, його
образність, уміле і доцільне використання стилістичних та риторичних засобів,
таких. як приказки, прислів’я, афоризми, цитати тощо є складовими
експресивного ораторського виступу.
Етична складова ораторського мистецтва передбачає відсутність
запізнень, порушень регламенту, недоброзичливого ставлення до реплік та
запитань аудиторії, ігнорування інтересів та запитів слухачів.
Успіх ораторського виступу забезпечує не тільки його зміст, але й
естетично приваблива форма подання матеріалу. Тут у пригоді стануть
елементи театральної педагогіки, зокрема, педагогічного артистизму. Те, що
Костянтин Станіславський називав «внутрішнім баченням», знадобиться
викладачу-оратору, щоб «прожити» той матеріал, який він викладає. Необхідна
також чітка дикція, яку називають ввічливістю актора, та не менш важливою
вона є і для викладача. Крім того, викладачу не треба забувати про чемність,
тактовність, точність та скромність.
Педагогічний діалог – дія у педагогічному процесі, яка дає можливість
кожному партнерові самовиразитись у спілкуванні. Для того, щоб педагогічне
спілкування мало всі риси діалогічності, воно повинно відповідати таким
критеріям:
1. Визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра між
партнерами. Педагог не зводить своїх дій до оцінювання поведінки студента і
вказівок на необхідність і способи її поліпшення. Він надає молодій людині
інформацію про нього, а той повинен сам учитися оцінювати свої дії.
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2. Зосередженість педагога на співрозмовникові та взаємовплив поглядів.
Особистісна рівність у діалогічному спілкуванні передбачає різні позиції його
учасників. Студент перебуває у колі своїх потреб і діє в напрямі задоволення
власних прагнень (намагання самоутвердитися, пізнати нове тощо), а викладач
має зосередити свої зусилля на його потреби.
3. Персоніфікована манера висловлювання («Я вважаю», «Я гадаю», «Я
хочу порадитися з вами»). Згідно з її вимогами діалог передбачає відкриту
позицію. Вона є важливим критерієм діалогічного спілкування, який
передбачає виклад інформації від першої особи, звертання педагога та молоді
до особистого досвіду, висловлення не лише предметної думки, а й свого
ставлення до неї, що разом з іншими чинниками зумовлює взаємодію.
4. Поліфонія взаємодії. Передбачає можливість для кожного учасника
комунікації викласти свою позицію, пошук рішень у процесі взаємодії з
урахуванням думок кожного учасника. Вона є антиподом до монологічного
спілкування, яке репрезентує лише думку викладача. В індивідуальній бесіді зі
студентом поліфонія реалізується у формі розвиваючої допомоги, надаючи яку,
викладач не прагне вирішення його проблеми. Студент сам проживає своє
життя, йому слід залишити простір для власних зусиль, праці душі.
5. Двоплановість позиції педагога у спілкуванні. У процесі спілкування
педагог веде діалог не лише з партнером, а й із собою. Беручи участь у
взаємодії, він одночасно аналізує ефективність втілення власного задуму. Це
сприяє збереженню його ініціативи під час спілкування. Ігнорування
зазначених критеріїв руйнує сприятливу атмосферу спілкування, породжує
комунікативні бар’єри.
Невміння подолати бар’єри, як правило, призводить до малоефективних
моделей спілкування.
Професійне педагогічне спілкування є складною системою, яка включає
чотири етапи:
1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний
етап). У цей час окреслюються контури майбутньої взаємодії: планування й
прогнозування змісту, структури, засобів спілкування.
2. «Комунікативна атака» – завоювання ініціативи, встановлення
емоційного і ділового контакту. Педагогові важливо володіти технікою
швидкого входження у взаємодію, прийомами динамічного впливу.
3. Керування спілкуванням - свідома і цілеспрямована організація
взаємодії з коригуванням процесу спілкування відповідно до його мети. Важливою є атмосфера доброзичливості, в якій є можливість кожному вільно виявляти своє «Я», відчувати позитивні емоції від спілкування. Уступаючи ініціативу, педагог делегує право й необхідність самостійного аналізу подій, фактів.
4. Аналіз спілкування - порівняння мети, засобів з результатами
взаємодії, моделювання подальшого спілкування (етап самокоригування).
На кожному етапі взаємодії педагогові слід дотримуватися певних
правил, які оптимізують її.
Кожна людина залежно від характеру, поглядів, психічних особливостей
виробляє власний стиль спілкування – сукупність найтиповіших ознак
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поведінки у цьому процесі. Під стилем педагогічного спілкування розуміють
індивідуально-типологічні особливості соціально-психологічної взаємодії
викладача та студентів.
На якість взаємодії між педагогом і студентом також впливають стилі
педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування – усталена система способів і прийомів, які використовує педагог під час взаємодії зі студентами, їхніми батьками, колегами по роботі. У стилі спілкування відображаються особливості комунікативних можливостей викладача, характер взаємин педагога і вихованців, творча індивідуальність педагога, особливості
студентського колективу.
Авторитарному стилеві властивий диктат, який перетворює одного з
учасників комунікативної взаємодії на пасивного виконавця, пригнічуючи його
самостійність та ініціативу. Це гальмує ініціативу, пригнічує. Головні форми
взаємодії за такого стилю спілкування - наказ, вказівка, інструкція, догана.
Навіть подяка за таких обставин звучить як докір: «Ти добре сьогодні
відповідав. Не чекав від тебе такого». А реакцією на помилки часто бувають
висміювання, різкі слова. Усе це породжує несприятливий психологічний
клімат, пригнічує ініціативу й відповідальність, гальмує формування
колективістських якостей, розвиває у молоді невпевненість.
Демократичний стиль ґрунтується на глибокій повазі, довірі й орієнтації
на самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу. Базується він на
думці колективу, покликаний донести мету діяльності до свідомості кожного і
залучити всіх до активної участі в спільній діяльності. Основними способами
взаємодії є заохочення, порада, інформування, координація, що розвиває
упевненість у собі, ініціативність. З усвідомленням відповідальності, підвищенням зацікавленості, розвивається здатність свідомо, самостійно і творчо
працювати, що забезпечує стабільний результат діяльності й закладає надійний
фундамент розвитку особистості.
За ліберального стилю у викладача відсутня стійка педагогічна позиція.
Вона виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог. Ліберальний викладач
прагне не втручатися в життя колективу, легко підкоряючись суперечливим
впливам. Форми його роботи зовні начебто демократичні, але через пасивність і
незацікавленість, нечіткість програми й брак відповідальності виховний процес
стає некерованим.
Спілкування-співтворчість. Вирішальним для цього стилю є активнопозитивне ставлення до студентів, захопленість справою, що передається студентам. Цей стиль базується на особистісному позитивному сприйнятті особистості викладача, який виявляє повагу та приязнь. Проте завжди варто вразовувати, що дружні взаємини в жодному разі не мають перетворитися на
панібратство.
Спілкування, що ґрунтується на дружньому ставленні. Воно базується
на особистому позитивному сприйнятті студентами викладача, який виявляє
приязнь, повагу до них. Але інколи педагоги неправильно інтерпретують
дружбу зі студентом і перетворюють дружні стосунки на панібратські, що
негативно впливає на весь освітній процес.
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Спілкування-загравання - поєднує в собі позитивне ставлення до
студентів з лібералізмом. Педагог прагне завоювати авторитет, хоче подобатися, але не намагається відшукати доцільних способів організації взаємодії,
не гребує дешевими прийомами. Це задовольняє честолюбство незрілого
педагога, але справжньої користі не приносить.
Спілкування-дистанція - під час такого спілкування в цілому відмічають
позитивне ставлення до молоді, але організація діяльності тяжіє до
авторитарності, що знижує загальний творчий рівень спільної роботи.
Спілкування-залякування - негативний стиль педагогічного спілкування,
до якого здебільшого вдаються педагоги, які не вміють організувати спільну
творчу діяльність. За умов такого стилю спілкування жорстка регламентація
взаємодії учасників освітнього процесу руйнує творчу атмосферу спілкування.
Відома, що основою педагогічного процесу є особистість студента. Тож
організовуючи педагогічне спілкування, викладачеві насамперед необхідно
враховувати особистісні якості студентів, особливо темперамент та тип
мислення.
Кожний тип темпераменту має свої переваги та недоліки, і до
представників кожного з них необхідно знайти підхід, керуючись певними
психологічними принципами.
До студентів-холериків доцільно застосовувати підхід, що ґрунтується на
використанні переваг цього виду темпераменту - енергійності, захопленості,
пристрасності, рухливості, - і нейтралізації його недоліків - запальності,
конфліктності, нестриманості. Холерик постійно має бути чимось зайнятий.
Сангвінік завжди обіцяє, але не завжди виконує обіцянки, тому його
потрібно постійно контролювати. Такий підхід дає викладачу змогу
активізувати переваги студентів-сангвініків - життєрадісність, захопленість,
чуйність, товариськість, і звести до мінімуму недоліки темпераменту, як-от:
легкодумство, ненадійність, зазнайство.
Флегматик ніколи не може працювати в умовах дефіциту часу, йому
необхідний індивідуальний темп роботи. Його не слід квапити, він сам розрахує
час і зробить справу. Відповідним має бути підхід викладача до роботи зі
студентом-флегматиком – задіяти такі його якості, як стійкість, сталість,
терплячість, надійність, нейтралізуючи таким чином повільність і байдужість.
Принцип роботи зі студентами-меланхоліками, які теж мають свої
переваги (чутливість, м’якість, людяність, доброзичливість) і недоліки (низький
рівень працездатності, поміркованість, сором’язливість), передбачає катюгоричну заборону для викладача кричати або підвищувати голос на таких
студентів, давати їм різкі, жорсткі вказівки.
Для налагодження ефективного педагогічного спілкування слід
враховувати відмінності типів мислення, що відповідають трьом основним
сферам сенсорного досвіду - візуальній, аудіальній і кінестетичній.
Візуали сприймають інформацію у вигляді яскравих картин, зорових
образів. Переповідаючи історію, вони часто жестикулюють, використовують
фрази: «От подивіться», «Уявіть собі». Згадуючи щось, вони зазвичай
дивляться перед собою, угору, уліво вгору або вправо вгору.
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Аудіали, тобто ті, для кого процес сприймання зорієнтований насамперед
на аудіальні (слухові) канали, найчастіше під час спілкування вживають фрази
на кшталт: «я вас чую», «це звучить так», «ось послухайте» тощо. Під час
роздумів або згадування чогось їхній погляд спрямований управо, уліво або
уліво вниз.
Кінестетики найліпше сприймають та запам’ятовують рухи, жести. Під
час розмови найчастіше вживають слова «взяти», «відчути», «не можу схопити
думку» тощо. Згадуючи щось, вони дивляться униз або управо вниз.
Недопустимим у педагогічному спілкуванні є упереджене ставлення
викладача до студента.
У жодному разі не можна орієнтуватися на невиправдані стереотипи за
зовнішніми даними студента (в окулярах – отже, розумний, спортсмен тугодум тощо), оцінювати за соціальним статусом або формувати уявлення про
них на основі попередньо отриманої інформації.
ВИСНОВКИ
Виходячи з вищезазначеного, необхідно підкреслити, що педагогічне
спілкування – це багатоплановий процес організації, установлення й розвитку
комунікації, взаєморозуміння та взаємодії між викладачами й студентами.
Спілкування викладача зі студентами займає провідне місце в їхній
взаємодії. Викладач не зможе домогтися значущих успіхів у навчанні,
вихованні й розвитку студента, якщо не зуміє привернути його до себе,
установити з ним довірчі відносини.
Через спілкування викладач організує поведінку та діяльність студентів,
оцінює їхню роботу й учинки, інформує про події, що відбуваються, викликає
відповідні переживання з приводу провин, допомагає перебороти труднощі, не
зневіритись у своїх можливостях.
Педагогічне спілкування, на відміну від інших видів (соціального,
психологічного, побутового, професійного й ін.), обов’язково передбачає
рішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток і виховання студента.
Тільки в тому випадку, коли в момент організації спільної діяльності
викладача й студентів установлюється взаємозв’язок педагогічних і виховних
задач, ми можемо говорити про педагогічне спілкування.
Ще однією специфічною рисою педагогічного спілкування є те, що
викладач планує й організує цей процес, а студент повинен прийняти та
включитись у нього (інакше спілкування не відбудеться).
Педагогічне спілкування - особливе спілкування, специфіка якого
обумовлена різними соціально-рольовими та функціональними позиціями
суб’єктів цього спілкування.
Специфічну характеристику педагогічного спілкування виражають також
два її взаємозалежних аспекти. З одного боку - це педагогічна творчість у
процесі спілкування зі студентами, а з іншого - це спілкування з підростаючим
поколінням у процесі педагогічної творчості.
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Таким чином, педагогічне спілкування як особливий вид творчості в
технологічному плані знаходить своє вираження в уміннях передати
інформацію, зрозуміти стан студента, в організації взаємин з молодими
людьми, у мистецтві впливу на партнера по спілкуванню, у мистецтві
управляти власним психічним станом.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ КСЕНОФОБІЇ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ В
МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Буянова Г.В., завідуюча
сектором з галузей
гуманітарної та педагогічної
освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, які відбуваються у світи,
призводять до тісної взаємодії різних держав та культур, а також до можливого
непорозуміння та зіткнення між представниками різних народів. Людство стає
все більш мобільним, а взаємодія між людьми більш тісною, тим самим
перетворюючи країни на полікультурні співтовариства. Основою для даних
відносин виступає міжкультурна комунікація, яка покликана сприяти
культурному порозумінню, прагненню пізнати духовний світ одне одного, а
також гармонізації відносин між представниками різних етносів на принципах
рівних прав та можливостей, поваги до цінностей іншого, толерантного
ставлення до різноманітних проявів людської самобутності. Але виникає
проблема неготовності певних верст населення в суспільстві до такого рівня
комунікації, що в свою чергу призводить до розвитку таких негативні
соціальних явищ, як ксенофобія й різні форми дискримінації.
Аналіз попередніх досліджень. За різних часів явище міжкультурної
комунікації досліджувалося такими науковцями як В. Г. Костомаров, Є. М. Верещагін, С. П. Мамонтов, О. А. Корнілов, А. П. Садохін, Т. Г. Грушевицька,
В. Д. Попков, С. Г. Агапова, В. В. Кабакчи, В. Н. Топалова, Н. Ф. Бориско,
П. Ю. Мельник, G. Brown, B. L. Whorf, E. Hall, M. Bennet, S. Merten, L. Bredella.
Із середини 80-х років ХХ сторіччя вивчення міжкультурної комунікації відбувається найбільш інтенсивно внаслідок посилення економічних і політичних
зв’язків між країнами Європи, а також збільшенням мобільності ринку робочої
сили, неухильним зростанням кількості емігрантів та їхньою інтеграцією і
вторинною соціалізацією тощо. Дані процеси поступово перетворюють
суспільства цих країн в мультинаціональні й мультикультурні співтовариства.
Глобалізаційні процеси охоплюють європейські країни настільки, що деякі
дослідники приходять до висновку, що межі між культурами й субкультурами
вже не співпадають з межами між державами [9, p. 86].
Також питання готовності до комунікації й спілкування у полікультурному
середовищі висвітлені в роботах О. Каверіної, Л. Гайсіної, О. Дігіної та ін..
40

Досліджуючи міжкультурну комунікацію, такі вчені як Грушевицька Т.Г.,
Попков В.Д., Садохін А.П., Тер-Мінасова С.Г., Гудикунсг У.Б., Самовар Л.,
Портер Р у своїх працях говорять про поєднання двох понять «культура» та
«комунікація» [1; 4; 10].
Мета: розкрити вплив міжкультурної комунікації на розвиток суспільства
та роль культури міжнаціонального спілкування у протидії проявам ксенофобії
та дискримінації в молодіжному середовищі.
Важливим елементом культури сучасного громадянина є вміння
толерантно спілкуватися з представниками різних мов та культур. Саме через
культуру народу, до якого себе відносить людина, відбувається її ідентифікація,
а мова є невід’ємною частиною культури та основою для комунікації,
висловлювання ідей та думок.
У своїй статті Т. Сенчекова зазначає, що «Кожна людина уособлює, крім
своєї власної культури, ще й свою власну індивідуальну субкультуру:
успадковану в сім'ї (традиції, звички, норми, правила тощо), отриману від
найближчого кола співрозмовників, фахову (кваліфікаційна термінологія,
манера поведінки), ту, яку людина сама для себе творить, намагаючись увійти
до складу певної групи. Це свідчить про те, що кожна людина вже сама є
певним соціальним «інститутом культури» [6, с. 380-381]. Даний вислів вказує
на те, що комунікативні проблеми можуть виникати як між людьми одного
культурного середовища так і різних культур в залежності від рівня культури
осіб, які здійснюють комунікацію.
Здатність особистості до міжкультурної комунікації виявляється через
готовність розуміти чуже і водночас бути зрозумілим для інших.
На думку Л. Почебут, можна сформувати чотири основоположні принципи
міжкультурної комунікації:
1. Міжкультурне спілкування і взаємодія базуються на розумінні
культурних відмінностей.
2. Міжкультурна комунікація є невдалою коли:
а) здійснюється напад на систему цінностей, прийнятих в культурі іншої
людини;
б) зачіпаються національні почуття;
в) принижується національна гідність.
Будь-яка спроба знищити систему культурних цінностей іншого як наслідок має втрату контакту, виникнення бар'єрів у спілкуванні, закритість, самозахист і захист своєї самобутньої культури. Приниження національних почуттів і
національної гідності виявляється у вигляді упереджень, стереотипів і дискримінації, що призводять до великої загрози для подальшого продовження й
розвитку міжкультурної комунікації, вони становлять колективну несвідому
основу виникнення націоналізму, а також його проявів: фашизму, екстремізму
та тероризму.
Тому вияв поваги, цікавості до культури народу, позитивної оцінки
перспектив його розвитку - підґрунтя ефективної міжкультурної комунікації.
3. У процесі міжкультурної комунікації важливо орієнтуватися на
майбутнє, а не на минуле. Безумовно, що, починаючи міжкультурне
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спілкування, необхідно знати минуле, історію свого та чужого народів, їх
культуру, мистецтво, літературу, історію відносин між ними, проте домінувати
повинні перспективи на майбутнє.
4. Мета міжкультурної комунікації - пріоритет дотримання своїх інтересів
у своїй культурі та пріоритет дотримання інтересів партнера в його культурі
[5, с. 103-104].
Однією з головних причин виникнення непорозуміння між людьми з
різних культур, є так звані бар'єри спілкування. Якщо спілкування це процес, то
і бар'єри спілкування є не що інше, як процеси, що мають різну глибину
проникнення в структуру особистості, тканину спілкування у взаємодії
представників різних етносів і релігійних течій.
У зв'язку з цим фактором, вчені поділяють бар'єри спілкування не з причин
виникнення і не за змістом якості комунікації, а за глибиною проникнення в
структуру особистості і діяльності в рамках реальної соціокультурного
середовища.
Загальна класифікація бар'єрів у спілкуванні:
- перцептивні викривлення, що виникають в процесі непродуктивного
спілкування, що ґрунтуються на суб'єктивних відчуттях антипатії до іншого
учасника комунікації;
- ситуаційні бар'єри, які є відображенням у спілкуванні негативних
соціальних умов;
- оцінювальні бар'єри, які дозволяють побачити відмінність поглядів
представників протилежних культур і народів на одні й ті ж соціальні
проблеми;
- технічні бар'єри, які пов'язані з відмінностями технологічних показників
спілкування;
- бар'єр готовності, коли один суб'єкт готовий до спілкування, а інший в
силу втоми чи інших причин не налаштований на комунікацію в даний момент
часу і тим більше до продуктивної взаємодії.
В українському суспільстві перетинаються культури різних народів. Так в
Законі України «Про засади державної мовної політики» у розділі 2. визначено
«у контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до
регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи,
спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені
у цьому Законі, віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська,
гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька,
польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська,
кримчацька. Таким чином на території Україні історично мешкають 18
народностей, а в загалом близько 130 представників різних культур живуть,
працюють, навчаються на території нашої держави.
Розмаїття культур на території нашої держави та неготовність певних
громадян до міжкультурного спілкування сприяє загостренню проблеми
міжнаціонального спілкування яка стосується, як корінних народностей, які
історично проживають на території нашої держави, так і представників інших
країн, які емігрували або приїхали на навчання. У зв’язку з цим особливого
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значення набувають заходи, які покликані розвивати культуру міжнаціональних
відносин та протидіяти проявам ксенофобії, расизму та дискримінації особливо
серед молоді, яка схильна до проявів агресивної поведінки з яскраво
вираженими рисами етнічної, расової та релігійної нетерпимості.
З метою забезпечення прав людини в Україні та подолання проявів
ксенофобії й дискримінації Україною ратифіковано значну частину
міжнародних документів, таких як: Декларація ЮНЕСКО про раси та расові
забобони (1978 р.), Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості (1995 р.),
Європейська соціальна хартія (1996 р.), ратифікована Україною у 2006 році.
Питання запобігання поширенню ксенофобії, расистської та антисемітської
інформації через комп’ютерні системи визначені у Додатковому протоколі до
Конвенції про кіберзлочинність, що стосується криміналізації дій расистського
та ксенофобського характеру, вчинених через комп’ютерні системи, який
Україна підписала у квітні 2005 року. Запобігання дискримінації як складової
расизму та ксенофобії передбачено положеннями Європейської конвенції про
громадянство (1997 р.), ратифікованої Україною лише у грудні 2007 року.
Захист прав національних меншин в Україні забезпечується Конституцією
України (ст. 11, 24, 26, 35, 37) та іншими нормативно-правовими актами. Такими як: Закони „Про національні меншини в Україні” (ст. 18) та „Про місцеве
самоврядування в Україні” (стаття 3), „Про правовий статус іноземців”(ст. 2, 17), «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
Дані соціологічних опитувань, показують, що міжетнічні відносини в
українському суспільстві зазнали деяких змін, пов'язаних зі зменшенням
дистанції стосовно представників слов'янського етносу, євреїв і кавказців.
(Значення Індексу міжетнічної дистанційованості становить 4,5 бала за 7-мибальною шкалою).
Найбільша соціальна дистанція спостерігається стосовно представників
ромської національності, чорношкірих, азіатів та арабів. У відношенні до цих
груп існує латентна ксенофобська установка.
Для Західноукраїнського макро-регіону характерні виражені ксенофобські
установки щодо арабів, чорношкірих, кримських татар і євреїв.
Для Східного макро-регіону характерно неприйняття азіатів, арабів, а
також представників західноєвропейської та атлантичної національнокультурної групи (німців, французів, американців, канадців).
Більшість українців категорично засуджує расову, етнічну і національну
дискримінацію як інструмент в руках політиків. 65% опитаних вважають, що
політики повинні нести відповідальність за дискримінаційні вислови. 24,9%
вважають, що дискримінаційні вислови є неприпустимими, але не карними.
4,3% вважають, що пересічні громадяни мають право на подібні
висловлювання, а політики – ні. 5,8% респондентів вважають дискримінаційні
вислови одним із проявів свободи слова. [8]
Також залежність рівня ксенофобії від віку опитаних зазнала дуже сумних
змін. Якщо на початку досліджень, в 1994–1996 рр., рівень ксенофобії
підвищувався з віком (молодь була істотно менш ксенофобною), то у 2010–2012
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рр. він став істотно зростати насамперед серед молоді. Зараз найвищий рівень
ксенофобії в осіб пенсійного віку та у молоді [3].
На формування ксенофобних настроїв серед молоді значно впливає
Інтернет мережа – віртуальне середовище надає колосальні можливості для
розвитку комунікативної взаємодії між різними людьми, а це означає, що вони
можуть впливати один на одного, протистояти один одному і т.п. Зважаючи на
той факт, що більшість молоді значну частину вільного часу витрачає на
спілкування у соціальних мережах та має вільний доступ до будь-яких сайтів,
можна стверджувати, що Інтернет виконує неоднозначну роль у міжкультурній
комунікації: з одного боку, він виступає джерелом для комунікації народів,
культур і етносів, а з іншого – зручним каналом для поширення інформації, яка
має на меті розпалювання екстремізму, ксенофобії, расизму та міжнаціональної
ворожнечі народів. В Інтернет мережі розміщено безліч сайтів екстремістського
і терористичного характеру, спрямованих на пропаганду антисуспільних ідей,
особливо серед молоді..
Саме тому діяльність ВНЗ щодо формування у молоді культури міжнаціонального спілкування та толерантності є дуже актуальною. Набуття молоддю високого рівня культури міжнаціонального спілкування (поваги до
національної гідності людей іншої національності, визнання їх права на рідну
мову та збереження національної самобутності, прояв тактовності в оцінці
національно-культурних цінностей, терпимість до чужої індивідуальності,
сформованість вміння працювати в колективі, допомагати один одному, дотримуватись поведінки, яка відповідає основним нормам загальнолюдської моралі)
має особливо важливе значення, стимулює прагнення людини до встановлення
та підтримки дружніх відносин з представниками різних національностей,
сприяє подоланню психологічних перешкод в міжнаціональних контактах.
Серед форм роботи, які сприяють більш ефективному формуванню у
студентської молоді толерантного ставлення до осіб інших національностей та
подолання ксенофобських проявів можна виділити такі комплексні просвітницькі заходи як: міжкультурні обміни студентів, міжкультурні ініціативи у
співпраці з молодіжними організаціями, дні культури різних народів у ВНЗ,
вистави форум-театру, виїзні молодіжні табори, робота клубів інтернаціональної дружби й т.п., які сприяють інформаційному обміну, вивченню
культури та традицій народностей та етносів, що мешкають на території
України тривалий час та емігрували не так давно, подоланню культурних
стереотипів і соціальної стигматизації відносно людей іншої національності.
Також для попередження дискримінації за національною ознакою у
суспільстві й системі освіти, зокрема, повинні бути здійснені наступні заходи:
1) створення рівних соціальних й освітніх можливостей для представників
різних соціокультурних груп (особливо для тих, хто належить до культурних
меншин);
2) формування у суспільстві розуміння культурних відмінностей між
людьми та необхідності у конструктивній взаємодій між представниками різних
культур як засобу побудови полікультурного простору в умовах інформатизації
та міграційних процесів у суспільстві;
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3) захист і вільний розвиток національних культур у суспільстві;
4) допомога культурним спільнотам у формуванні конструктивних
підходів до вирішення суспільної мети щодо забезпечення соціальної злагоди
та співпраці;
5) розвиток міжкультурної компетентності, шляхом надання необхідних
знання щодо природи й особливостей культур різних соціальних спільнот;
стимулювання інтересу студентів до вивчення інших культур;
6) пояснення причини, сутності та соціальних наслідків не толерантного
поводження та ксенофобських проявів щодо представників інших культур,
вплив даних явищ на національний та демократичний розвиток суспільства;
7) формування негативного ставлення щодо порушень чи ігнорування
прав і свобод культурних груп та усвідомлення необхідності відстоювати як
власні права, так і права представників інших народностей.
Можемо зробити висновок:
в Україні спостерігаються прояви дискримінації за національною ознакою
попри створену нормативно-правову базу;
необхідно у навчально виховний роботі ВНЗ враховувати фактор впливу
мас-медіа та Інтернет ресурсів, як позитивний так і негативний, щодо
формування особистісних поглядів молодої людини;
важливу роль щодо запобігання проявам ксенофобії та дискримінації у
суспільстві відіграють інформаційно-просвітницькі та культурні заходи,
націлені на подолання негативного відношення до інших культур;
від цілеспрямованої виховної та профілактичної діяльності вищого
навчального закладу, залежить сформованість у студентів поваги до прав
людини, культури міжетнічних відносин, інтересу та поважного ставлення до
представників й культурних надбань інших національностей, вміння виважено
поступатися своїми інтересами заради громадянської злагоди, а також з якими
думками та переконаннями вступить молодь до дорослого життя, яким стане
українське суспільство в майбутньому, чи звільниться воно від стереотипів,
міфів, хибних уявлень відносно національностей і етносів України й світу, та
перейде на новий щабель відноси на основі толерантного відношення та поваги
до національної гідності кожної особистості.
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ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Удалова О.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент Київського
національного університету технологій та дизайну
Теоретико-методологічні засади професійної адаптації студентів
випливають із потреб суспільства в подальшому культурологічному розвитку
фахівців, їх професіоналізмі як представників певного культурологічного
соціуму, які готові діяти відповідно до інтересів і вимог суспільства та власних
суспільно-значущих позицій. Разом з тим, готовність до професійного
становлення в системі адаптаційних процесів визначається потребою в
самопізнанні і творчому самовдосконаленні, реалізації завдань професійної
діяльності, рівнем розвитку професійної рефлексії та врахуванням цілого ряду
об’єктивних умов, у яких здійснюється професійна адаптація студентів.
Педагогічне керівництво професійною адаптацією особистості неможливе
без орієнтації на здібності студентів. Основу професійної адаптації становлять
нахили та здібності до діяльності певного типу, що включають дві сфери: мотиваційну (схильність до відповідного типу діяльності), яка відіграє основну роль,
та інструментальну. В останній провідне місце посідає володіння ефективними
стратегіями діяльності, узагальненими способами дій, які забезпечують вільну
орієнтацію у відповідному предметному полі, гнучке пристосування вказаних
способів до особливостей конкретних ситуацій. Але за нашим припущенням,
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головне – це відповідний щодо специфіки професії або групи професій особистісний смисл зазначених інструментальних властивостей, їхнє концентрування
навколо мотиваційного ядра. Ті чи інші прогалини в знаннях або навичках
можуть порівняно легко надолужуватися чи компенсуватися, тоді як
відсутність професійно значущої спрямованості особистості спричиняє низьку
ефективність діяльності, внутрішні та міжособистісні конфлікти [1; 2; 3; 4; 5].
Унаслідок того, що рівень оволодіння діяльністю пов’язаний із поглибленням пізнання та практикою у професійній сфері, пріоритетний вплив на професійну адаптацію жіночої молоді здійснює розвиток комплексу творчих якостей
особистості. У нашій програмі дослідницьких дій, розробленій на основі ідеї
вдосконалення ранніх творчих задатків студентської молоді, визначені поетапно
зміст та організаційні форми навчально-виховного процесу, завдяки яким виявляються потенційні можливості у сфері майбутньої професії, а також засоби
впливу з метою їхнього вдосконалення. На першому етапі метою було з’ясування зацікавленості обраною професією, що виявлялося у розумінні її привабливості, корисності, доцільності. Було виділено групу студентів, які проявляють
творчий хист та активність у різноманітних справах, а тому спрямували зусилля
на індивідуальну роботу з ними, розвиток їхніх пізнавальної та творчої
активності. Вважаємо, що творчий процес може прискорити формування в цих
студентів високих професійних якостей. Щоб забезпечити адекватність
пропонованих положень, необхідно створити умови, які б сприяли ранній
мотивації самовизначення. Однією з них є формування в студентів, починаючи з
перших курсів, наукових уявлень про світ професій, про існуючий розподіл праці
в суспільстві, про можливість творчо, цікаво працювати в будь-якій із них.
Було встановлено, що студенти виявляють бажання оволодівати способами
аналізу професій, що включають загальні відомості про професію,
характеристику процесу праці, короткі відомості про професійну підготовку та
певні психофізіологічні вимоги до професійної діяльності. Зміст роботи у
творчих студентських об’єднаннях може спрямовуватися саме на таку роботу.
У результаті творча праця сприяє формуванню в студентів умінь „бачити себе”,
оцінювати свої дії, віддзеркалювати їх, учитися здійснювати самооцінку
професійної діяльності, тобто в студентів формуються об’єктивні критерії
самооцінки нахилів, здібностей, якостей, що позитивно позначаються на
професійній адаптації. Для успішного оволодіння професією необхідно мати
комунікативні, організаторські здібності, розвинуту здатність до саморегуляції,
високий рівень соціального сприймання, що забезпечується сформованою
емпатійною та рефлексивною схильністю.
У багатьох ВНЗ діє цілісна система навчально-виховної діяльності серед
студентської молоді, у тому числі й жіночої, що сприяє успішній професійній
адаптації на ринку праці.
Традиційна за змістом, навчально-виховна робота у ВНЗ є інноваційною за
формами проведення, що дає можливість студентам демонструвати зрілу
професійну, виконавську майстерність та творче ставлення до справи. Такий
підхід оптимізує зусилля педагогічних працівників і сприяє успішній професійній адаптації студентів. Зміст творчої виховної діяльності студентів у нашо47

му дослідженні визначався відповідно до цілей та завдань, умов і особливостей
навчально-виховного процесу в кожному окремо взятому навчальному закладі,
конкретній навчальній групі й студентському об’єднанні за інтересами.
На основі узагальненого практичного досвіду ВНЗ в таблиці А подано
схему організації позааудиторної навчально-виховної діяльності із жіночою
студентською молоддю, що включає процесуальну й результативну сфери.
Таблиця А
Схема організації позааудиторної навчально-виховної діяльності із жіночою
студентською молоддю
Компоненти
Процесуальна сфера
Результативна сфера
сфери
Пізнавальний
Інформаційна обізнаність
Підвищення зацікавленості
студентів обраним фахом
Комунікативний Подолання суспільних
Поєднання мотиву-цілі з
стереотипів та труднощів
мотивом-стимулом; виховання лідерських якостей
Реалізуючий
Набуття навичок і
Формування професійно
доведення їх до рівня вміння значущих якостей, способів ефективної реалізації
власних здібностей
Узагальнюючий Забезпечення умов самоВиховання цілеспрямовареалізації відповідно до
ності, адекватної самооцінпотенційних можливостей ки, ціннісних орієнтацій
Перспективний Розширення кола
Підвищення фахового
актуальних можливостей на рівня та набуття суміжних
ринку праці
професій
За даними таблиці А можна констатувати, що позааудиторна навчальновиховна робота є успішною за умови включення таких компонентів, як
пізнавальний, координуючий, реалізуючий, узагальнюючий, перспективний,
кожен із яких є частиною спільного процесу з виокремленням параметрів
процесуальної та результативної сфери.
Таким чином, проаналізовані компоненти системи творчої виховної
діяльності студентів не автономні, вони тісно взаємопов’язані й взаємообумовлені. Відносини взаємозалежності й взаємообумовленості проявляють інтегративні властивості й об’єднують компоненти в єдину систему: загальні цілі та
завдання виховання – конкретизовані цілі та завдання творчої виховної
діяльності – зміст і основні напрями – її виховні функції – засоби, форми й
методи – умови функціонування – результати. Ігнорування хоча б одного з
компонентів системи буде порушувати її цілісність і відображатися на кінцевому
результаті. Для того щоб будувати, удосконалювати, активізувати й розвивати
творчу діяльність студентів, необхідно одночасно уточнити й конкретизувати
цілі діяльності, визначити її зміст і напрями з урахуванням провідних соціальних
ідей, запитів і потреб учасників цієї діяльності, вибрати найбільш придатні
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форми, розподілити функціональні ролі між педагогічним колективом,
організаторами (активом) і учасниками, ґрунтовно продумати педагогічний
інструментарій такої діяльності, тобто вибрати адекватні засоби, ретельно
підібрати провідні методи залежно від складу учасників, умов соціокультурного
середовища, матеріальної бази, місця та часу організації виховного впливу.
На нашу думку, організація життєдіяльності студентів у позааудиторній
роботі (за умови її відповідного змістовного наповнення, раціональної
побудови, забезпечення необхідних і достатніх умов функціонування) має
широкі педагогічні можливості, які реалізуються на основі інтегральної
сукупності виховних функцій.
Під виховними функціями творчої діяльності ми розуміємо процес
реалізації виховних можливостей, результативність яких спрямована на
професійну адаптацію студентів. Головними з них, на нашу думку, є:
- інформативно-освітня функція, яка сприяє набуттю, розширенню й
поглибленню знань, умінь і навичок студентів, розвитку їх інтелектуальних
можливостей;
- мобілізаційно-регулятивна як процес мобілізації й подальшого розвитку
емоційних і вольових якостей особистості, які є професійно значущими;
- аксіологічна (орієнтувально-оцінювальна) як процес формування в
студентів особистісно значущих цілей, соціально цінних якостей, ціннісних
орієнтирів, способів поведінки;
- функція корекції, оскільки творча позааудиторна діяльність має
можливість координувати вплив зовнішнього оточення на основі ціннісних
пріоритетів, орієнтирів, правил життя, що виробляються й приймаються всіма
членами певного студентського об’єднання, групи;
- творча функція, яка сприяє реалізації й дальшому розвитку професійних
можливостей студентів;
- емоційна функція як засіб розрядки від напруженої пізнавальної
діяльності в процесі теоретичного навчання;
- компенсаторна функція, яка допомагає студентові з невисоким рівнем
інтелектуальних можливостей повірити в себе, задовольнити потребу в
досягненні успіху в сфері предметно-практичної діяльності, спілкуванні,
художній і технічній творчості;
- комунікативна функція, яка дозволяє студентам задовольнити потребу в
інтенсивному спілкуванні, розширити його межі за рахунок установлення
довірливих, товариських стосунків;
- захисна функція, яка полягає в недопущенні проникнення в молодіжне
середовище асоціальних форм поведінки, таких як наркоманії, алкоголізму;
допомозі студентам знайти підтримку та захист, яких вони часом не в змозі
отримати від сім’ї, що знаходиться на відстані.
Отже, комплексне поєднання описаних виховних функцій сприяє успішній
реалізації творчої професійної діяльності в умовах ВНЗ з урахуванням
тенденцій соціокультурного середовища, яке впливає на ціннісні пріоритети
студентської молоді.
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Таким чином, важливим елементом будь-якої навчально-виховної системи
є умови її функціонування, які здійснюють позитивний чи негативний вплив на
формування творчих здібностей особистості. Ефективність позааудиторної
діяльності як системи виховного впливу залежить від таких педагогічних умов:
- урахування тенденцій розвитку сучасного макросередовища як
сукупності соціально-економічних та ідеологічних факторів, що здійснюють
прямий чи опосередкований вплив на результати навчально-виховного процесу
на основі транформації ціннісних орієнтацій і світогляду студентської молоді;
- педагогічно спрямований вплив мікросередовища ВНЗ, що відображає
національно-культурні особливості регіону, соціально-професійний склад
населення, наявність культурно-дозвільних і спортивно-оздоровчих закладів,
громадських і державних організацій, із якими взаємодіють ВНЗ;
- сформована стійка потреба в студентів активно включатись у процес
створення, удосконалення й раціонального використання наявної матеріальної
бази навчального закладу з метою творчої самореалізації.
У центрі нашої уваги була сфера творчої діяльності, розвиток і саморозвиток особистісних якостей, педагогічний підхід до творчого професійного становлення студентів. Сфера професійної діяльності включає суспільні вимоги до неї,
закономірності культурної ідентифікації особистості, культуровідповідні освітницькі системи, педагогічні технології, способи створення культурних зразків
суспільного життя та рефлексивних уявлень про них, особистісних властивостей
студентів, що інтегрують ціннісні орієнтири та якості, професійні вміння,
поведінку, індивідуальні досягнення у творчості, а також питання самопізнання,
самовдосконалення й подальший професійний саморозвиток в умовах ВНЗ.
Педагогічними основами професійного самовизначення студентів ВНЗ у
процесі творчої навчально-виховної діяльності є твердження про те, що
вихідним етапом профільної професійної підготовки на особистісному рівні є
система особистісно орієнтованого навчання; становлення особистості
майбутнього фахівця забезпечується успішною професійною адаптацією з
перспективою подальшого неперервного розвитку; динамічна система
педагогічної взаємодії базується на ідеї взаємозалежності професійної та
особистісної сфери; екзистенційна свобода в розвитку професійної свідомості
стулентів пов’язана з професійною відповідальністю, що не обтяжена дією
ґендерних стереотипів, потреба в самовизначенні в процесі творчої діяльності
стимулює професійне самовизначення та професійну адаптацію.
Безперечно, якісна професійна підготовка студентів забезпечується
впровадженням Європейських норм і стандартів в освіті, науці й техніці,
поширенні світових культурних і науково-технічних здобутків. У кінцевому
результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської
культурної ідентичності та комунікативну інтеграцію до загальноєвропейського
науково-технічного простору.
Оволодіння тільки необхідним обсягом інформації не в змозі забезпечити
успішне виконання такої діяльності, як самостійний вибір майбутньої професії,
тому ми виділяємо окремо такий компонент структури професійної адаптації,
як комунікативний, сутність якого полягає в умінні самостійно використову50

вати необхідну інформацію й найрізноманітніші способи розв’язання проблем
творчого ставлення в процесі професійної діяльності. У цьому компоненті
суттєвими є вміння й навички, які поділяються на загальнопрофесійні та
спеціальні, оволодіння якими передбачає здатність забезпечувати творчий
процес на основі сформованих навичок аналізу, синтезу, узагальнення тощо.
У контексті сказаного необхідно передбачити оновлення змісту освіти,
запровадження ефективних технологій, створення нової системи методичного
та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, входження
України в трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації, що буде
сприяти привабливості та конкурентоспроможності на європейському просторі
студентів ВНЗ України як компетентних фахівців.
Майбутній фахівець має бути підготовленим до активної творчості,
професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного
розвитку. Він повинен вміти самостійно здобувати нові знання, контролювати і
корегувати зроблене.
У цьому контексті завдання професійного самовизначення і професійної
адаптації особистості конкретизувалося переважно у створенні в навчальних
закладах адекватних умов, які б сприяли активізації процесу формування
високоморальних пріоритетів студентської молоді. За цих умов студенти
навчаються свідомо оцінювати суспільні процеси й сучасні проблеми, тенденції
світового розвитку, мати високі моральні якості, навички організаторської та
управлінської діяльності, уміти приймати професійні рішення з урахуванням
особистісних і соціальних наслідків.
Визнаючи професійну адаптацію як процес, необхідно виділити таку
здатність особистості як її творчу адаптованість до професійної діяльності,
тобто такий стан взаємовідносин особистості і професії, коли особистість без
зовнішніх і внутрішніх конфліктів на високому рівні творчо працює в системі
навчально-виховного процесу, задовольняє свої соціальні потреби, переживає
стан самоствердження і своєрідного вираження власних творчих здібностей у
процесі діяльності.
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ВПЛИВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА, ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
Гребінська С.І., Шмерко О.П.,
Хмельницький торговельноекономічний коледж КНТЕУ
Постановка проблеми. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що
традиційна школа, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не
встигає за темпами їх нарощування. А значна частина знань, які освоюють діти,
була здобута людством 200-400 років тому. Сучасна школа недостатньо
розвиває здібності, необхідні її випускникам для того, щоб самостійно
самовизначитися у світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого
майбутнього, бути активними і мобільними суб’єктами на ринку праці.
Головними недоліками традиційної системи освіти є породжені нею невміння і
небажання дітей вчитися, не сформованість ціннісного ставлення до власного
розвитку та освіти.
Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки інтенсивному
реформуванню її відповідно до вимог часу, у процесі формування принципово
нової системи загальної освіти, яка поступово замінюватиме традиційну.
Аналіз попередніх досліджень. Вплив навчально-виховного процесу на
розвиток студентів у взаємозв’язку з їхньою професіоналізацією розглядали Б.
Ананьєв, А. Бодальов, Д. Дворяшин, Н. Пейсахов, О. Степанова, Е. Зеєр, Т.
Кудрявцева, Б. Ломов.
Мета даної статті полягає у визначенні впливу навчально-виховного
процесу на виховання у студентів особистісно-професійних якостей через
формування у них духовно-моральних цінностей та аналітичних здібностей.
Виклад основного матеріалу. Розвиток системи і змісту навчання в
сучасному світі відбувається в контексті глобальних освітніх тенденцій, серед
яких найпомітнішими є: масовий характер освіти та її неперервність як нова
якість; значущість освіти для індивіда і суспільства; орієнтація на активне
освоєння людиною способів пізнавальної діяльності; адаптація освітнього
процесу до запитів і потреб особистості; орієнтація навчання на особистість,
забезпечення можливостей її саморозкриття.
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Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток людини.
Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості для
здобуття таких умов розвитку та підготовки до життя:
‒ знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню
наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери
майбутньої практичної діяльності;
‒ досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової
діяльності, що сприяє формуванню основних інтелектуальних, трудових,
організаційних і гігієнічних умінь та навичок, необхідних у повсякденному
житті для участі у суспільному виробництві, продовженні освіти та самоосвіти;
‒ досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку
індивідуальних здібностей особистості і забезпечує її підготовку до життя в
умовах соціально-економічного та науково-технічного прогресу;
‒ досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до
активної участі в житті країни, створення сім’ї, планування особистого життя
на основі ідеалів, моральних та естетичних цінностей сучасного суспільства.
Суспільству майбутнього потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним
потенціалом. Не менш важливими будуть такі їх якості, як висока моральність,
особистісна відповідальність, внутрішня свобода, налаштованість на
максимальну самореалізацію, здатність досягати високої мети раціональним
шляхом і коректними засобами.
Дослідник Л. Бурдейна вивчала моральну культуру студентів торговельноекономічного профілю. Критеріальними показниками визначено такі моральні
норми: відповідальність за результати економічної діяльності, справедливість у
взаємостосунках із суб’єктами економічної діяльності, миролюбність,
толерантність у партнерських відносинах, повага людської гідності, порядність
у всіх видах бізнесової діяльності. Норми характеризуються ступенем їх
прояву, міцністю, глибиною, повнотою, дієвістю, соціальною значущістю
характеристик, самостійністю у реалізації моральних знань, умінь, навичок [1].
Незважаючи на значну кількість наукових досліджень із проблем навчання
майбутніх менеджерів, управлінців, керівників, питання формування
професійної компетентності студента торговельно-економічного профілю
недостатньо вивчено з позиції сучасного бачення спеціаліста. Спостерігається
також недостатність визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості
професійної компетентності студента торговельно-економічного профілю.
У процесі виконання професійних функцій, пов’язаних з вирішенням
різноманітних завдань, велику роль відіграє творче мислення, особливо там, де
використання готових рецептів і стандартних розумових операцій не приносить
успіху через проблемність ситуації. Теоретичні схеми розв’язання розумових і
організаційних завдань навіть у конкретній ситуації вимагають творчого підходу до їхнього застосування. Розумові операції в основному є дискурсивними,
тобто носять суворо логічний характер, при якому переважають знання принципових схем розв’язання, знання найбільш оптимальних рішень у певних
ситуаціях.
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Творчий початок у вирішенні професійних розумових завдань визначається також досвідом, що розширює межі теоретичних знань, поглиблюючи
їх. Досвід сприяє більш правильному вирішенню розумових завдань –
виявленню таких шляхів їхнього розв’язання, які дають можливість із
мінімальними витратами досягти наміченої мети. Досвід практичної діяльності
дозволяє в багатьох випадках згорнути функцію аналізу, відмовитися від
аналізу всіх прийомів вирішення конкретного завдання, обравши найбільш
оптимальну в даних умовах схему.
Творчість попереджає появу професійної деформації внаслідок
використання звичних (що перетворилися у відстале) схем. У будь-якій галузі
професійної діяльності можна виявити природно складний стереотип дій у
подібних ситуаціях. Він на певному етапі дає позитивний ефект, оскільки
дозволяє швидко вирішувати поставлені завдання.
Професійну деформацію варто переборювати шляхом систематичного
вдосконалення своєї діяльності, підвищення теоретичного рівня, взаємного
обміну досвідом. Самоконтроль, самокритичність, прагнення до творчого
вирішення професійних завдань – важливі передумови усунення професійної
деформації.
Психолого-педагогічною наукою визначено, що основи духовного розвитку, духовної культури особистості закладаються у дитинстві. Саме в шкільному
віці відбувається становлення основних особистісних механізмів та утворень,
на підставі яких формується світогляд, самосвідомість та духовні якості людини. У цьому віці важливо закласти «коди» високої духовності, тобто таке
підґрунтя, на якому буде розвиватися та вдосконалюватися духовна сфера
особистості на наступних етапах її життя, зокрема у юності та в період першої
зрілості.
Отже, питання формування духовної культури студентської молоді у наш
час є актуальною проблемою, адже студентський вік - період інтенсивного
розвитку індивідуальних особливостей молодої людини. Тому так важливо
скоординувати зусилля усіх підрозділів вищих навчальних закладів задля
успішного виховання у юнацтва духовної культури.
Однак духовно-моральне виховання студентства на сьогодні здійснюється
зі значними труднощами, котрі викликані певними причинами. По-перше, в
освіті на передній план виступили суто прагматичні компоненти, які помітно
впливають на її зміст, почали шкідливо «вимивати» фундаментальну освіту,
здійснюється підготовка вузького спеціаліста, що ефективно виконує
призначені йому функції.
Розвиток психологічного контакту, інакше іменованого емоційним контактом, важлива умова будь-якого спілкування і тим більше такого, метою якого є
одержання інформації, необхідної для прийняття рішень у конкретних
ситуаціях.
Комунікативність тієї або іншої особи може бути природною, обумовленою властивостями її характеру і темпераменту, однак найчастіше її потрібно
формувати і розвивати. Діяльність у торговельно-економічній сфері у всіх своїх
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проявах пов’язана зі спілкуванням з людьми, причому нерідко в екстремальних
умовах. Тому функція спілкування з ними, виступає на перший план [2].
З огляду на зазначене вище, з’являється необхідність знати методи
розвитку психологічного контакту при спілкуванні та мати вміння
використовувати в цих цілях закономірності психіки, які відносяться до проявів
таких якостей людини, як її характер, темперамент, тип нервової діяльності.
Саме це у багатьох випадках обумовлює вибір тих або інших способів розвитку
контакту (звертання до кращих сторін особистості, переконання, доведення
інформації, що спонукає до спілкування, вказівка на інтегративний характер
обраної позиції, доброзичливість тощо).
В організації професійної діяльності студентів торговельно-економічного
профілю велике значення має емоційна стійкість, здатність протистояти тим
негативним емоціям, які можуть виникнути при виконанні професійних
функцій, обов’язків. Негативні емоції можуть бути зведені до мінімуму за
рахунок впевненості в необхідності своєї професійної діяльності, її високої
соціальної корисності.
Сучасні умови соціально-економічної нестабільності об’єктивно
підвищують вимоги до професійної компетентності фахівців та випускників
профільних навчальних закладів. Досягнення високого рівня останньої
неможливе без уявлення про якості, риси та стійкі властивості особистості.
Оволодіння професійною майстерністю пов’язане з виявленням, оцінкою
професійно-важливих якостей та із створенням відповідних умов їх розвитку.
Знання та вміння, набуті у навчальному закладі, з часом втрачають свою
актуальність. Це говорить про те, що слід самостійно їх вдосконалювати.
В умовах сучасної кризи: економічної, політичної, соціальної, наукової,
культурної та інших сфер життєдіяльності українського суспільства, що
передбачають бурхливі, стрімкі, глибинні кількісні та якісні зміни, особливе
значення для особистісного та професійного розвитку студентів набуває рівень
розвитку його професійної компетентності. Оскільки саме прагнення студентів
до постійного самопізнання, саморозвитку, самоактуалізації в умовах
внутрішньо особистісної та торговельної, соціально-професійної нестабільності
забезпечує, з одного боку, його професійну стійкість, усталеність, відповідний
рівень професіоналізму, з іншого, постійний професійний розвиток.
Висновки. Отже, від рівня професійності економістів залежить результативність головних торговельно-економічних операцій країни, її господарська
діяльність.
У майбутнього фахівця необхідно формувати ті якості, котрі допоможуть
йому навчатись, ефективно застосовувати знання у практичній діяльності та
одночасно постійно розвиватися, змінюватися, самовдосконалюватися.
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МЕДИЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СУБ’ЄКТ СПІЛКУВАННЯ
І НОСІЙ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Наконечна Т.М.,
Могилів-Подільський медичний коледж
Важливим складником особистості кожного медичного працівника є мовна
культура, яка визначає рівень його професійності. Адже від мистецтва мовного
спілкування багато в чому можуть залежати й наслідки лікування.
Як доводить медична практика і саме життя, слово і ранить, і лікує. Часто
слово може призвести до функціональних змін в організмі людини: словесна
інформація здатна спричинити задишку, кашель, підвищення артеріального
тиску, серцебиття, потовиділення, відчуття нудоти, запаморочення голови. І
навпаки, зважене і своєчасно сказане слово надає впевненості в успіхові
лікування. Позитивні емоції, викликані приємною інформацією, можуть
безпосередньо впливати на покращення фізичного стану пацієнта. Тому медик
повинен володіти основними видами мовленнєвої діяльності: вміти добирати
мовностилістичні засоби й прийоми відповідно до умов і цілей спілкування,
передаючи певний психокультурний контекст.
Ще в давні часи, як стверджують науковці, люди вірили в магічну,
чудодійну силу слова. За дві тисячі років до нашої ери один із постулатів
давньої іранської медицини стверджував: «Три знаряддя має лікар: слово,
рослину і ніж». У своїй професійній діяльності давні медики надавали перевагу
слову. [4; с. 50]
В давніх єгипетських писемних пам’ятках згадується: «Заклинання
благотворні у супроводі ліків, а ліки благотворні у супроводі заклинань». З
часом слово стало самостійним засобом лікування і профілактики. Вважалося,
що слову підкоряються злі духи, хвороби, воно впливає на хід подій, перед ним
відступають природні напасті, його чують боги.
Пройшли століття, багато чого змінилося, а слово в його цілющому
значенні залишається в арсеналі найефективніших лікувальних засобів. Навряд
чи потрібно доводити, яку повагу і довіру виявляють пацієнти до медичного
працівника, який володіє методом словесного переконання. Однак в устах
одного - слово лікує, а в устах іншого – ранить. В цій ситуації слово уже буде
не психотерапією, а її протилежністю – ятрогенією, що в перекладі з грецької
означає «хвороба, спричинена медиком», тобто психогенне захворювання або
невроз, що виникає на ґрунті несприятливої дії на психіку пацієнта поведінкою
медпрацівника. Ятрогенія є результатом психологічної безграмотності медика,
наслідком деонтологічної помилки, коли своєю невмілою поведінкою
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(необережне запитання чи недоречне зауваження) він може травмувати психіку
пацієнта. [2; с. 81]
Діапазон психічної й фізичної дії слова розширюється завдяки тембру, силі
голосу, інтонації та швидкості його вимовляння. Мабуть, саме тому Ґете
стверджував, що написане слово не більше, ніж сурогат сказаного.
Сьогодні, коли відбувається оновлення усіх сфер суспільства, в тому числі
й медицини, відчувається потреба у фахівцях, які володіють мистецтвом слова,
вміють створювати й підтримувати психологічний клімат у спілкуванні з
колегами й пацієнтами, уміють слухати та говорити з людьми, здатні
використати інформацію на користь лікувального процесу. Тому дуже
важливим є стимулювання комунікативної активності майбутніх медпрацівників, створення в умовах навчально-виховного процесу ситуацій ефективного
міжособистісного спілкування.
Медичний працівник, крім основної професійної призначеності, - це,
звичайно, і громадянин своєї держави, а отже, людина з розвиненим соціальним
інтелектом, активна, має адекватну самооцінку, гнучка, проявляє здібності
позитивного впливу на інших.
Науковці стверджують, що засобом пізнання соціальної дійсності виступає
соціальний інтелект, а продуктом цього пізнання є соціальна компетентність.
[6; с. 31]
Майбутні медпрацівники стоять на порозі якісно нового етапу їхньої соціалізації, і рівень сформованості в них соціальної компетенції говорить про
їхній рівень адаптації до умов професійної діяльності, до вироблення таких сценаріїв поведінки, які відповідають і новій соціальній діяльності, і фаховим
умовам.
Діяльність медика передбачає ряд соціально-психологічних властивостей,
зокрема, комунікативних (товариськість, уміння налагоджувати стосунки з
пацієнтом, спрямування комунікації у потрібне річище), інтеракційних
(здатність адекватно впливати на співрозмовника, бути тактовним, ввічливим,
вимогливим) та ін. Тому важливо розглядати формування комунікативного
мовлення в психологічному та психолінгвістичному аспектах.
Сила словесного переконання інколи не зрівняється навіть з дією
найефективніших медикаментозних засобів. Але користуватися словом
потрібно обережно, доброзичливо. Необхідно знати, що, кому і коли говорити.
При цьому слід враховувати психологічні особливості пацієнта, його стан,
діагноз захворювання.
Діапазон психічної й фізичної дії слова розширюється завдяки тембру, силі
голосу, інтонації та швидкості його вимовляння.
Медпрацівник у процесі трудової діяльності вступає в процес спілкування
з колегами, пацієнтами, родичами пацієнта. Найбільш актуальними діадами
професійного спілкування медиків є:
- «лікар – лікар»;
- «лікар – медсестра»;
- «медсестра – молодший медпрацівник»;
- «медпрацівник – пацієнт»;
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- «медпрацівник – родичі пацієнта».
У професійному спілкуванні медпрацівника з пацієнтом інтонація має
велике значення. Медик, який говорить монотонно, байдуже, навряд чи знайде
контакт з пацієнтом та його родичами. Звукова мова медика, якщо вона
емоційна і водночас спокійна, впевнена, є найкращим методом впливу на
пацієнта. Як стверджував Гегель: “У спокійному голосі можна з упевненістю
розпізнати красу душі людини, яка говорить, у грубості голосу – грубість,
почуття, що її характеризують ”. Під час огляду пацієнта чи розмови з ним
медик не повинен виявляти своїх негативних емоцій, адже кожен пацієнт
прислухається не тільки до його голосу, а й до відтінку, прагнучи навіть
прочитати щось в очах медпрацівника. [4; с.50]
Фахове мовлення медпрацівників – це переплетення і взаємодоповнення
наукового й офіційно-ділового стилів мовлення. Адже одними з основних
показників професійної майстерності медика є знання лексики свого фаху,
вільне володіння нею – науковий стиль; читання, опрацювання та складання
фахових ділових паперів – офіційно-діловий стиль.
Наукова лексика усного мовлення медика характеризується, насамперед,
широким використанням медичних термінів. Слова тут вживаються в прямому
значенні, їх семантика точно визначена й окреслена, наприклад: гастроскопія,
плеврит, стенокардія, ключиця, валідол, екстракт, травна система, світловодолікування та ін.
Офіційно-ділова лексика не допускає експресивно-оцінної конотації: вона
точна, конкретна, максимально уніфікована, їй характерне використання
мовних кліше (госпіталізація пацієнта, медичний огляд, попередній діагноз,
дослідження крові, задавнена хвороба, затьмарення свідомості, згідно з
приписом лікаря та ін.), стандартизованих висловів-штампів, певне зовнішнє
оформлення документів: поділ на реквізити, частини, пункти, відповідне
розміщення окремих частин. [1; с. 37]
Офіційно-діловий стиль більше характерний для писемного мовлення
медиків.
Фахове мовлення медичних працівників характеризується також елементами публіцистичного та художнього стилів: профілактичні бесіди, виступи,
оформлення санбюлетнів, спілкування з пацієнтами на позафахові теми.
У процесі догляду за пацієнтами медичні працівники використовують
мовний потенціал і розмовно-побутового стилю: використовуються
експресивно-оцінні відтінки значень слів (укольчик, ванночка, на бочок,
трішечки та ін.). Лексико-граматичні особливості розмовно-побутового стилю
медик буде використовувати в залежності від ситуації спілкування і
співрозмовника (виконання маніпуляцій, проведення догляду, обробка ран і т.
п.; дитина чи доросла людина, високоосвічена особа чи малограмотна).
Потрібно пам’ятати, що культура мовлення проявляється в таких основних
аспектах : нормативність, доречність, адекватність, естетичність, поліфункціональність. Завдання кожного медичного працівника – розвинути в собі
здатність оптимального вибору мовних засобів відповідно до предмета
розмови, співрозмовника, мовленнєвої ситуації, уміти слухати себе та інших.
58

Оптимально дібраний темп і звучність мовлення, уникнення нагромадження
приголосних і голосних, різноманітність синтаксичних конструкцій, доречність
цитати чи фразеологізму, прислів’я чи приказки – усі ці резерви мови роблять
мовлення естетично привабливим. А зміст мовлення, наповнений ними, завжди
цікавий і легко сприймається.[4; с. 48].
Експериментально доведено, що грубе слово, як негативний подразник, діє
кілька секунд, але реакція на нього триває декілька годин і навіть днів. Як
наслідок – порушення нервової та серцево-судинної діяльності людини
хвороба, а іноді й смерть. Тому висока культура мовлення – це життєва
необхідність для кожної людини.
Таким чином, плекання культури мовлення – це обов’язок кожного, але
для медика - це професійний обов’язок, адже у фаховій діяльності медичний
працівник виступає суб’єктом спілкування та носієм комунікативної культури.
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
У ДЕМОКРАТИЧНОМУ ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Ївженко Ю.В., науковий співробітник
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
У процесі розвитку педагогічної науки одним із пріоритетних напрямів є
виявлення педагогічних чинників, які впливають на забезпечення необхідних
умов для громадянського виховання особистості, в системі діяльності різних
інститутів. Одним із соціальних інститутів, які мають значний виховний
потенціал щодо формування особистості, є молодіжна громадська організація.
Діяльність широкого кола молодіжних громадських об’єднань створює
систему соціальних зв’язків і відносин, члени організацій засвоюють позитивний соціальний досвід, що сприяє формуванню почуття громадянськості як
основи громадянського виховання студентів у демократичному суспільстві.
Питанню громадянського виховання молоді присвятили свої роботи
М. Й. Боришевський, П. В. Вербицька, І. Г. Гараненко, Ю. І. Завалевський,
О. Ф. Кошолап, М.Л. Кузякіна, С.Г. Рябов, Л. О. Рехтета, О.В. Сухомлинська,
Г.П. Шевченко, К.І. Чорна та інші. Управління процесом громадянського
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виховання студентів вищого навчального закладу досліджувала Т.В. Гребеник,
сучасні наукові дослідження щодо формування громадянської позиції студентської молоді вивчала А. Г. Сігова, підкреслив роль національної культури
та освіти у формуванні суспільної свідомості українців Г.Г. Філіпчук, питанню
громадянського виховання студентів педагогічних університетів у процесі
туристсько-краєзнавчої діяльності приділяла увагу А. П. Панчук, педагогічним
умовам успішної громадянської соціалізації студентів – В. П. Шабанов та ін.
Проблемі соціально-педагогічної діяльності громадських організацій
щодо формування у молоді громадянської позиції і національно-патріотичної
свідомості у діяльності громадських об’єднаннях висвітлено у працях таких
науковців, як Т.Л. Лях, Л. М. Ніколенко, О.Є Панагушина, Ю.Й. Поліщук,
С.Ю. Чернета, Ю. М. Філіпов та інші, формування активної громадянської
позиції підлітків у виховній діяльності Пласту – у працях І. І. Остапйовської,
виховання підлітків у дитячо-юнацьких об’єднаннях – Т. С. Ціпан.
Розуміння важливості громадянської освіти і виховання щодо формування активного громадянина обумовлює ту увагу, яку приділяють уряди
європейських країн та органи Ради Європи і Європейського Союзу при
розробці концепцій та програм з громадянської освіти. Їх тезою визначено, що
майбутнє європейської спільноти залежить «від здатності й готовності всіх
членів прийняти, зберегти й підтримати загальнолюдські цінності, демократію
й права людини» [1].
На початку нинішнього століття Рада Європи приймає програму з
навчання демократичної громадянськості та правам людини (Education for
Democratic Citizenship and Human Rights), для реалізації якої розробляє
рекомендації та інші документи. Серед найважливіших документів необхідно
відзначити: Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи 1346 (1997 р.)
"Про освіту з питань прав людини"; Рекомендації 59 (1999р.) «Європа 2000 –
молодіжна участь: роль молодих людей як громадян»; Рекомендації Комітету
міністрів Ради Європи 12 (2002 р.) з виховання демократичної громадянськості;
Декларація європейських міністрів освіти про інтелектуальну освіту в новому
європейському контексті (2003р.); Рекомендації 1849 (2008 р.) з просування
культури демократії та прав людини через освіту вчителів.
При організації громадянського виховання в Україні бажано врахувати
досвід країн постсоціалістичного та пострадянського простору. Так, у Польщі
громадянська освіта школярів і молоді розвивалася в дев'яностих роках
минулого століття разом з глибокими соціально-економічними та політичними
змінами, початок яких заклав рух «Солідарність». Спочатку це були ініціативи
громадянських організацій і людей, які вбачали у впровадженні громадянської
освіти можливість сприяти формуванню громадянського суспільства і
демократичних інститутів влади.
Після проголошення незалежності у Литві проводилася цілеспрямована
державна політика за впровадження громадянської освіти. Свідченням цього є
прийняті політичні документи щодо фінансування громадянської освіти, розроблені освітні програми на державному рівні. Так, наприклад, «Закон про освіту», «Стратегія освіти», «Довгострокова програма національного та грома60

дянського виховання», «Програма правової освіти», «Програма соціалізації
дітей і молоді» та ін. На початковому етапі громадянська освіта була значною
мірою зосереджена у навчальних закладах. Однак після 2006 року, завдяки
прийнятій довгостроковій програмі громадянського та національного виховання, акцент у громадянській освіті був перенесений на громадські організації.
Діяльність багатьох громадських об’єднань учнівської та студентської
молоді направлена на громадянську освіту в різноманітних неформальних
формах, флешмобах, акціях, виставках. Отже, можна дійти висновку, що
залучення громадських організацій та неформальних об'єднань є важливою
складовою у розвитку громадянської освіти та закріпленні демократичних
цінностей і формуванні громадянських інститутів.
Можна зробити висновок, що згідно з європейським стандартом – це
постійне проведення заходів вищими навчальними закладами спрямованих на
формування громадянськості серед студентів, залучення до цієї роботи не
тільки навчальних закладів а також громадських організацій, серед напрямів
роботи знайомство з діяльністю органів державної влади і громадських
організацій, проведення позанавчальних громадянських акцій та ін. [2].
Теоретичні засади формування громадянськості особистості висвітлені у
Концепції громадянського виховання особистості АПН України (2000), де
підкреслено, що громадянськість – це інтегрована якість особистості, яка
формується в процесі виховання. Ми проаналізували, що громадянськість – це
багатоаспектне поняття і фундаментальна духовно-моральна якість, світоглядна
характеристика особистості, що має культурологічні засади і зумовлена її
державною самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної
країни. З цим пов'язані громадянське ставлення людини до сформованих
традицій у державі, законів, забезпечення прав людини, чеснот громадянського
суспільства, готовність виконувати обов'язки та відстоювати власні права [3]. У
Концепції громадянської освіти та виховання в Україні (2012) визначені
інноваційні шляхи громадянського виховання та формування почуття громадянськості української молоді [4].
Українське законодавство забезпечує розвиток ініціативи та громадянської
активності молоді в усіх сферах суспільного життя; розвиток молодіжного
самоврядування; надає право створювати дитячі та молодіжні громадські
організації; сприяє участі молоді у формуванні і реалізації державної
молодіжної політики; сприяє залученню молоді до участі в роботі
консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування тощо.
Для формування громадянських якостей впроваджуються предмети з
суспільствознавства і правознавства («Основи правознавства», «Правознавство.
Практичний курс», «Людина і світ»), курси за вибором та факультативи для
профільного навчання: «Права людини», «Права людини в Україні», «Основи
демократії», «Ми – громадяни України», «Вчимося бути громадянами»,
створюються умови для у діяльності молодіжних громадських організацій,
використовуються різні форми позанавчальної роботи та ін. [5].
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Ознайомлення з науковими працями заслуговує на увагу комунікативної
взаємодії навчальних закладів з молодіжними громадськими організаціями. У
багатьох вищих начальних закладах діють осередки молодіжних громадських
організацій, створені студентами та викладачами навчального закладу.
Означено ключові напрями їх діяльності: волонтерська робота, сприяння
розвитку молодіжного підприємництва, туризм, міжнародний обмін, народна
творчість тощо.
Як показує дослідження, велике значення при взаємодії навчальних
закладів з громадськими організаціями мають напрями їх діяльності. Найбільш
пріоритетними є підтримка творчих ініціатив і самореалізації (19 %), розвиток
самоврядування та громадської активності (13 %), здійснення соціальних
проектів (12 %), сприяння формуванню лідерських якостей (11 %) та ін.
Отримані дані дають можливість визначити інтерес молоді до вирішення
питань щодо діяльності молодіжних громадських організацій, які сприяють
формуванню громадянських якостей молодого покоління. Разом з тим, ми
встановили, що більшість респондентів стверджує, що у їхніх навчальних
закладах немає молодіжних громадських організацій і лише 1% викладачів
брали участь у їх діяльності.
Опираючись на наукові дослідження, ми визначили основні принципи
формування демократичного виховного середовища у молодіжній громадській
організації, що діє у навчальному закладі: самоврядування організації;
демократичність; діалог і взаємодія; відкритість; участь у виховних заходах
навчального закладу; участь у заходах місцевого самоврядування [6].
Громадська діяльність молоді реалізується за допомогою різних форм і
методів роботи, насамперед, проектів. Завдяки діяльності в межах проектів
відбувається пошук та концентрація відповідних ресурсів, залучаються до
вирішення завдань різні партнери. Проектна діяльність дає можливість
молодим людям проявити громадянські якості, усвідомити відповідальність за
спільну справу.
Ми дослідили, що визначальну роль відіграють молодіжні громадські
організації у забезпеченні вільного часу студентів та розвитку комунікативних
здібностей. Прикладом можуть слугувати проведені заходи молодіжної
громадської організації «Молодь за вищу освіту» (м.Київ).
З метою пропаганди здорового способу життя, сприяння розширенню
форм дозвілля, зміцнення фізичних можливостей організму, забезпечення
повноцінного розвитку молоді проводяться фізкультурно-туристичні квести
серед команд-юнаків та команд-дівчат.
Проводяться акції «День без тютюну», «У здоровому тілі – здоровий дух»,
«День без тютюну». Для студентів і насамперед для першокурсників
представники організації проводять «круглі столи» з демонстрацією
документальних фільмів, відеолекції, бесіди щодо профілактики наркоманії,
тютюнопаління та алкоголізму.
За ініціативою студентської організації студентського самоврядування у
коледжі проводяться благодійні ярмарки. Кошти, отримані під час ярмарків,
йдуть на допомогу пораненим у зоні АТО, дитячим будинкам.
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Проводяться вечори поезії українських поетів з метою ознайомлення
студентів із творчістю особистостей, які присвятили своє життя розбудови
демократичної України.
Організація вирішила підвищувати якість освіти, брати участь у заходах з
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
формувати почуття патріотизму у студентів, запроваджувати національні та
європейські цінності, проводити заходи щодо соціальної адаптації та
формування відповідальності у студентів, підвищувати рівень екологічної
культури та культури енергоспоживання серед студентської молоді тощо.
Члени організації захищають законні інтереси студентів, сприяють вирішенню їхніх соціальних та побутових проблем, розвивають студентське самоврядування, брати участь у розробці та впровадженні місцевих проектів оздоровлення та розвивають молодіжну інфраструктуру, забезпечують високий рівень
спортивної підготовки та рівень культури серед студентської молоді, активізують студентів до участі у громадянському житті України, вивчати, узагальнювати та запроваджувати вітчизняний та зарубіжний досвід громадянської
освіти молоді, сприяють поширенню наукових досягнень, допомагають
впроваджувати перспективні студентські розробки, налагоджують міжнародну
співпрацю з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями,
асоціаціями, працевлаштовують випускників навчальних закладів та ін.
Одним із напрямів міжнародної діяльності організації є участь студентів у
проектах культурного, економічного спрямування та освітніх програмах Європейського Союзу, міжнародної співпраці. Члени організації стали учасниками
однієї з таких програм з громадянської освіти та отримали незабутні враження і
досвід співпраці.
Створення демократичного виховного середовища у молодіжній громадській організації відбувається завдяки добровільній участі студентів та
викладачів у створенні та діяльності такої організації, стосунків студентів з
адміністрацією навчального закладу.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Рудзь О. С., Гусак І. М.,
Технологічно-промисловий коледж
Вінницького національного аграрного
університету
Постановка проблеми. У статті піднімається проблема поведінки
індивіда, яка не відповідає загальноприйнятим нормам і характеризується
певними відхиленнями. Сьогодні через нестабільність суспільства, нехтування
загальнолюдських цінностей і зниження рівня життя населення, посилились
негативні тенденції, які висувають підвищені вимоги до самовизначення і
стабільності особистості, а також провокують її девіантну поведінку,
деградацію та саморуйнування. Це пов’язано з глибокими психологічними,
соціальними та економічними змінами, що різко загострили соціальні
проблеми, збільшило безпритульність, психологічні розлади великої кількості
населення, особливо підлітків.
Пояснити причини й фактори, що обумовлюють явище девіантної
поведінки, стало сучасною проблемою. Її розгляд припускає пошук відповідей
на ряд фундаментальних питань, серед яких питання про сутність поняття
«Соціальна норма» – історично сформована в конкретному суспільстві міра,
межа, інтервал припустимого поводження, діяльності людей, соціальних груп,
соціальних організацій.
Соціальна норма знаходить своє втілення у законах, традиціях, звичаях,
тобто у всьому тому, що стало звичкою, міцно ввійшло в побут, у спосіб життя
більшості населення, підтримується суспільною думкою. А поведінка, яка
проявляється індивідом у відхилені цих норм є – девіантною. Варто зрозуміти,
що така поведінка формується не за один день, а протягом певного періоду,
якому слугують певні чинники, фактори та ситуації в які можуть потрапляти
діти підліткового віку.
Аналіз підтверджує, що дефіцит позитивного впливу на молоде покоління
призводить до того, що у дітей і підлітків домінуючими почуттями стали
тривога, агресія, соціальна пасивність, страх. Непокоїть і той факт, що у
науковий обіг уведено поняття «діти групи ризику», що, звичайно, не
прикрашає соціальне становище у державі.
Аналіз попередніх досліджень. Сучасні вчені стосовно неповнолітнього
з різного роду відхиленнями в розвитку, використовують терміни: «важкі діти»
(К.Лебединська, М.Райська, М.Раттер, Л.Славіна); «важкі підлітки» (Л.Зюбін,
В.Степанов, Д.Фельдштейн та ін.), до категорії яких відносять дітей з
відхиленнями в моральному розвитку, акцентуаціями характеру, з
порушеннями в афективно-вольовій сфері, відхиленнями в поведінці;
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«аномальні діти», що мають відхилення від того, що є типовим або
нормальним, але не включає патологічний стан (Л.Пожар); «дезадаптивні діти»
(С.Бєлічева); «діти, що живуть під спеціальною турботою» (Л.Кошч); діти
«групи ризику» (І.Невський).
Мета статті. Пояснити причини і фактори, що обумовлюють явище
девіантної поведінки.
Виклад основного матеріалу. Спираючись на наукові дослідження необхідно підкреслити, що в основі девіантної поведінки, а саме в її формуванні
лежить взаємодія біологічних, психологічних та соціальних чинників.
Біологічні чинники: передача девіантної поведінки через ген, тобто
передача конституційно-типологічних рис [3], незначні порушення нормального процесу дозрівання мозкових структур, мінімальні мозкові дисфункції
внаслідок органічного враження головного мозку та гормональні зміни.
Психологічні чинники: нестійка самооцінка, низький рівень особистісної
зрілості, акцентуації характеру, тип темпераменту, порушення ціннісномотиваційної сфери, емоційні проблеми (підвищений рівень тривожності,
потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації депресія, негативні
емоційні стани, труднощі розуміння та адекватного вираження емоцій, відчуття
спустошеності або безпорадності, неприйняття критики чи не схвалення з боку
оточуючих, протидія високому рівню домагань від оточуючих людей, не
задоволення почуття цікавості, потяг до самоствердження).
Соціальні чинники: засвоєння агресивних і насильницьких моделей
поведінки в соціальному оточенні, сім’ї [7], а саме в тривожно-недовірливій
атмосфері, наслідування батьків, зростання кількості сімей з конфліктними та
асоціальними стилями виховання, коло спілкування ровесників, економічні
негаразди, негативний життєвий досвід, утворення асоціальних неформальних
об'єднань, в яких домінує культ сили, пропаганда в засобах масової інформації
насильницьких та аморальних стереотипів поведінки.
Тому педагогічним колективам необхідно звернути увагу на
профілактику та корекцію особливо небезпечних проявів девіацій, таких як
правопорушення та злочинність, наркоманія, алкоголізм, проституція, суїцид,
насильство та жорстоке поводження серед підлітків, а саме:
1. медична профілактика – орієнтована на надання інформації про
негативний вплив психоактивних речовин на фізичне та психічне здоров'я;
2. правова освіта – озброєння студентів системою правових знань,
моральних норм поведінки, розумінні невідворотності покарань за порушення
закону;
3. психолого-педагогічна профілактика – розвиток психологічних навичок
протистояння груповому тиску, толерантне вирішення конфліктних ситуацій,
доброзичлива атмосфера у спілкуванні та взаємодії, моральний вибір у
складних ситуаціях; визначення оптимального режиму навантаження студентів,
індивідуальний підхід з боку викладача та формування навичок самоконтролю,
самоорганізації, підтримка атмосфери демократичної вимогливості; робота з
батьками щодо розвитку у дитини навичок планування будь-якої діяльності,
комунікативний тренінг та інші групові форми роботи.
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Тобто, потрібно ставити значний акцент на кожний напрям профілактики
[2], а саме на посилення інформаційно-просвітницької роботи зі студентами в
основі якої лежить запобігання асоціальній поведінці, соціально небезпечним
хворобам, формування здорового способу життя, залучення студентів до
створення та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів.
Соціально-педагогічну роботу слід проводити не тільки зі студентами та
молоддю, а й із їх батьками та найближчим оточенням. Контакт із членами
сімей «групи ризику» повинен відбуватися не рідше, ніж 1-2 рази на місяць.
Так, у навчальному закладі проводиться психолого-педагогічна робота у
вигляді лекцій, бесід, консультацій, які спрямовані на відновлення виховних
можливостей сім’ї.
Підсумовуючи вище сказане маємо зазначити, що суть девіантної
поведінки полягає у тому, що людина не дотримується моральних норм
поведінки в тій чи іншій ситуації, що призводить до проблем у взаємодії
особистості з суспільством та найближчим оточенням. Це виникає в першу
чергу через розбіжність потреб, цінностей, інтересів, життєвих невдач та
помилок у вихованні.
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ФОРМУВАННЯ В СТУДЕНТІВ ПОВАГИ ДО ЗАКОНІВ, НОРМ МОРАЛІ
ТА ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ
Гараєв А.О., викладач Харківського
автомобільно-дорожнього технікуму
Коротич Т.М., викладач Харківського
автомобільно-дорожнього технікуму
Зрілість суспільства характеризується наявністю досконалої системи
правового регулювання соціальних відносин. Основу такої системи становить
високий рівень поваги до законів і норм моралі особистості.
Формування у студентів поваги до законів і норм моралі, уміння
користуватися ними, вироблення звички поважати закони, укріплення
переконань про необхідність мати в житті активну правомірну поведінку є
одним із напрямків правового виховання у навчальному закладі.
Метою формування поваги до законів і норм моралі, правомірної
поведінки є виховання в студентів правової культури громадянина України, що
складається зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед
суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги
до законів і готовності дотримуватися й виконувати їх вимоги, що виражають
волю й інтереси народу.
Підкреслимо, що правова свідомість – це сукупність поглядів, ідей, що
виражають ставлення особистості, соціальних груп до правових норм,
законності, правосуддя, їх уявлення про те, що є правомірним і неправомірним.
Формування правосвідомості в студентів, які також являють собою певну
соціальну групу, полягає у формуванні:
1) правових почуттів – почуття відповідальності й обов’язку;
2) правових навичок – уміння робити необхідні для правового спілкування
дії;
3) правових звичок – установок на постійне дотримання, віднесених до
права стандартів поведінки;
4) правових знань – про свої права й обов’язки, основні порушення
правопорядку та найбільш типові антисоціальні прояви.
Запорукою формування правосвідомості в студентів є самосвідомість
кожного індивіда окремо, яка виражається в почутті власної гідності, здатності
до самозобов’язання та самоврядування, повазі до інших людей.
Завданнями навчально-виховного процесу у ВНЗ є формування високого
рівня правової культури студентів, знання основних прав і вміння скористатися
наявними можливостями правової системи держави, вміння відстоювати свої
права.
Цей підхід дає змогу педагогам змоделювати особистість студента, у
правовому полі та надати необхідні знання:
- про суспільство, його мету й цінності;
- про права людини та засоби їх реалізації;
- необхідність безперервного правового навчання протягом усього життя;
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- про досягнення порозуміння й співпраці між людьми, народами, різними
расовими, національними, етнічними, релігійними та соціальними групами.
Такий студент уміє:
- відстоювати свої права й права інших людей;
- ставити мету та вибирати шлях її досягнення з урахуванням моральних і
нормативних вимог;
- усвідомлено діяти згідно з законом при порушенні норм закону іншими
членами суспільства.
Йому притаманні такі якості:
- гнучкість і відкритість, неприйняття догматизму, імпульсивності й
крайнощів в судженнях і діях;
- готовність до виправлення своїх помилок, корекції своєї поведінки з
урахуванням правових норм;
- конструктивність і наполегливість у реалізації закону;
- об'єктивність, відповідальність за свої рішення й наслідки реалізації
рішень.
Формування у студентів поваги до законів й норм моралі в процесі
навчально-виховної роботи повинні забезпечити:
- озброєння студентів системою правових знань, розвиток умінь і навичок
свідомої, юридично грамотної поведінки в суспільстві;
- виховання шанування прав, свобод, обов'язків особи в суспільстві;
- розуміння відповідальності за свою поведінку;
- формування внутрішньої потреби в захисті законності та правопорядку.
Успішність формування в студентів поваги до законів і норм моралі забезпечується дотриманням наступних педагогічних умов: оптимальний відбір правової інформації та її включення в зміст навчального матеріалу; використання
ситуацій, максимально наближених до реальності; виховання у студентів
правової відповідальності та розуміння необхідності активної правової позиції.
На сучасному етапі особливе значення набуває розвиток духовності на
основі морально-етичних цінностей студентів.
Мораль — це система норм і принципів, які виникають із потреби
узгодження інтересів осіб у суспільних відносинах, спрямованих на
регулювання поведінки відповідно до понять добра і зла, які підтримуються
особистими переконаннями і виступають основою для вироблення суспільнокорисних мотивів діяльності.
Класні керівники відділення “Правознавство” технікуму ставлять собі за
мету організацію виховних заходів щодо морально-правового виховання в процесі позааудиторної роботи: проведення бесід, лекцій, конференцій, вирішення
проблемних ситуацій на практичних заняттях. Наприклад, під час проведення
практичних занять викладачі пропонують для розв’язання проблемної ситуації
з судової практики не тільки з метою набуття студентами вмінь і навичок, а й
формування у них моральних якостей. Важливе місце в системі морального
виховання студентів займає проведення виховних годин, метою яких є формування переконань студентів, які дають можливість ознайомити кожного з них з
основними емоційно-моральними компонентами, принципами і категоріями, які
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дозволяють зрозуміти сутність, зміст моральних дій, що передбачає засвоєння
особистістю ідей, понять, змісту національно-культурного світогляду.
З метою підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів щодо
принципів верховенства права, дотримання й поваги до моральних норм. на
відділенні “Правознавство” діє науково-пошуковий гурток “Правознавець”.
Розуміння і засвоєння студентами змісту та системного характеру
світоглядних, моральних понять, ідей, положень, уміння самостійно роботи
висновки виявляти і доводити істинність законів та закономірностей розвитку
нації, суспільства, внутрішнього світу людини визначається:
 гуманістичним підходом до освіти й навчання;
 формами навчання, які сприяють виникненню та підтримці інтересу до
дисципліни й тим самим допомагають глибокому усвідомленню моральних
норм поведінки студентів;
 способами навчання, застосуванням сучасних педагогічних технологій,
що формують у студентів активну життєву позицію, комунікабельність й
навички роботи в колективі.
Отже, найголовніше завдання викладачів відділення “Правознавство”
щодо виховання майбутніх спеціалістів - юристів є формування особистості,
яка, маючи стійкі позитивні мотиви поведінки, діє в будь-яких ситуаціях у
відповідності з моральними нормами поведінки.
Комплекс педагогічних умов формування в студентів поваги до законів і
норм моралі включає оптимальний відбір правової інформації та включення їх
у зміст навчального матеріалу; використання ситуацій, максимально
наближених до реальності; оптимізацію виховання в студентів правової
відповідальності та необхідності активної громадянської позиції; підвищення
правової й психолого-педагогічної підготовки викладацького складу.
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ДУХОВНІСТЬ ЯК ОСНОВА СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ
Вдовиченко А.М., завідувач навчальнометодичного кабінету ДВНЗ «Київський
коледж легкої промисловості»
Питання духовності, соціальних відносин все частіше звучать сьогодні у
різних варіаціях і на різних щаблях соціумної організації, маючи надзвичайно
розмаїту інтерпретацію, але, як правило, розглядаються розрізнено.
Спробуємо розставити акценти на деяких параметрах цієї проблеми,
підтекстом розуміючи роль ВНЗ у цих питаннях. Насамперед, поєднати поняття
"духовність”, „соціальні відносини”, які вказують на конкретні, надзвичайно
значущі явища і процеси суспільного буття, його абсолютні та відносні,
статичні та динамічні виміри єдиної системи – соціумної системи.
Дотримуючись принципів логіки та дисципліни, відповідальності
мислення, звернемось до визначення самих понять.
Говорячи про духовність, ми закономірно виходимо на поняття „Дух”, з
приводу якого теж бачимо цілу історію підходів та інтерпретацій. Так, у Давній
Греції поняття „Дух” (нус, пневма та ін.) мислилось як найтонший субстрат з
деякими ознаками матерії. У Платона і Арістотеля поняття „нус” стає
найважливішим – він є першою рушійною силою космосу і формуючою
основою. Подальшої систематизації розробка поняття „Дух” набула у Плотіна
(неоплатонізм).
На відміну від трактування Духу в античності як космогонічного,
інтелектуалістичного, безособистісного витоку, християнська філософія
тлумачить Дух насамперед як особистісний абсолют і власну волю Бога, яка
створила весь світ.
Філософія Нового часу подає свої варіації, в яких набуває розвитку
раціоналістичне розуміння Духу, перш за все, як розуму, мислення (Р.Декарт,
Б.Спіноза, французькі матеріалісти ХVІІІ ст.).
Інтелектуалістичну сторону Духу систематизовано розробила німецька
класична філософія. Ф.В.Й.Шеллінг бачить всю природу лише як момент Духу;
Г.В.Ф.Гегель вибудував філософію світового, абсолютного Духу, який проявляє
себе як систему логічних категорій, що розвиваються. Абсолютний Дух,
стверджує він, розвиваючись в собі, породжує свою протилежність – природу, і,
з’єднуючись з нею, подає таке витворення як суспільство, наділяючи кожну
людину своєю частинкою – іскрою.
У руслі ірраціоналістичних трактувань Духу (Ф.Ніцше, А.Шопенгауер,
Е.Гартман та ін.) також розвиваються інтуїтивістські (А.Бергсон, М.О.Лосський) і екзістенціалістські (М.Бердяєв, К.Ясперс, Г.Марсель) інтерпретації.
Навіть такий фрагментарний погляд на історію поняття „Дух” дозволяє
зробити висновки, що все-таки зміст цього поняття вказує на явище світу,
протилежне предменто-матеріальному утворенню і стосується раціональноірраціональної організації Всесвіту і Людини у тому числі.
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Сьогодні, в процесі наукових досліджень, з’являється можливість
побачити людину і все, що з нею відбувається, більш глибоко і ємко, по-новому
осмислити проблеми, які так актуальні як у сфері освіти, так і в усіх інших
сферах суспільного буття.
Спираючись на теоретичні дослідження, трактують «духовність» як стан
людини, який характеризується легкою, витонченою, світлою, прохолодною
енергоінформаційною наповненістю; це стан вільний від агресії та руйнування,
знищення; стан, якому притаманна здатність творення. Ототожнення цього
поняття з релігійністю людини, що часто зустрічається, не правомірне. Духовні
орієнтири усувають агресію, злочинні нахили та інші негативи, які є причиною
проблем як самого носія, так і його оточення. У суспільстві багато хто йде
шляхом духовного розвитку, але, на превеликий жаль, ще більше не
відповідають йому, породжуючи значні проблеми в суспільстві, в організації
власного життя у тому числі. Духовність людини – перший помічник у
збереженні сьогодення та й майбуття народу.
Стосовно поняття „соціальні відносини”. Це поняття вказує на стосунки
між людьми, соціальними групами (різні варіації), які іноді зумовлюються їх
неоднаковістю та нерівністю, соціальною нерівністю у тому числі. Зазначимо,
що чим яскравіше проступає соціальна нерівність (відсутність главенства
закону), тим більш соціальні відносини стають неправомірними та
аморальними. Варто зазначити, що соціальні відносини – це відносини злагоди
чи конфлікту, миру чи ворожнечі, любові чи ненависті, добра чи зла, поваги чи
зневаги, порозуміння чи непорозуміння тощо. Важливо також зазначити, що
соціальні відносини – своєрідний „вінець” соціального зв’язку (співвідношення
залежності елементів), який, зародившись на рівні соціального контакту, через
соціальну дію, соціальну взаємодію досягає свого вищого рівня – соціальних
відносин. Наголошуючи на це, хочемо звернути увагу на об’єктивну
закономірність і складність процесу, який урізноманітнюється суб’єктивним
фактором. Бажаючи щось змінити в характері соціальних відносин (конкретної
сім’ї, колективу, будь-якої соціальної системи), необхідно розпочинати з
аналізу стану соціального контакту, який відповідає за прийняття та
збереження інформації, що надходить як із зовнішнього, так і з внутрішнього
світу людини. Прослідкувавши характеристики соціальної дії та взаємодії
особистості, аналізуємо, яким шляхом можемо здобути бажаний результат.
Зрозуміло, що без урахування психологічних особливостей людини неможливо
здобути бажаних результатів
Поєднавши в органічне ціле особливості формування світогляду людини,
перед нами постають питання загальної культури особистості, її
багатогранність, суперечливість, значущість, детермінованість.
Варто розставити акценти на тому, що осмислене осягнення свого життя,
прагнення бути духовно наповненим, гармонійним, корисним для довкілля і
для себе не може бути досягнуто ні самоплинно, ні дресурою. Це достатньо
складний, багатогранний, цікавий, творчий, відповідальний, тривалий процес
для суспільства, який викликає безліч питань і інтерпретацій. Людина
народжується бути мислячою, вільною, духовною, їй доступне вирішення
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життєвих задач, осмислення своєї участі в житті, самої себе, свого «Я» згідно
власного світогляду, який формується на основі здобутків сучасної цивілізації,
надбань духовної культури рідного та інших народів.
У чому ж і завдяки чому відбувається зміна станів Людини, Суспільства?
Де той оптимальний стан, який би гарантував повнокровне життя, наповнене
силами творення, чудодійством гармонії? – В самій Людині. Ця коротка
відповідь по сутті своїй є тією брилою, яку часто надзвичайно важко підняти як
теоретично, а ще більш – практично. Мається на увазі можливість істинного
осягнення глибин відповіді з подальшим її втіленням у життя..
Кожне суспільство, як і Людина, як і будь-яке природне явище проходить
стадії народження, зростання, старіння та відходу до Світу іншого.
Життєздатність людини, цивілізації обумовлюється величезною кількістю
розмаїтих взаємопов’язаних детермінантів, серед яких належало б відмітити
ємкий фактор можливостей послідовного опанування і творення життєвого
середовища, де провідну, ґрунтовну роль відіграє розвиток духовного начала у
всіх сферах людської діяльності.
Зупиняючись лише на деяких моментах нашого життя, можемо відмітити,
що будь-який процес, будь-яка взаємодія закономірно породжує проблеми.
Чому? – Спробуємо відповісти на такі запитання: „Чи враховуємо ми, що кожна
людина в будь-якій соціальній групі хоче, щоб її приймали такою, якою вона є,
цінували її як індивідуальність, а не лише як носія певних знань та здібностей
?”, „Чи визнаємо ми факт того, що свобода окремої людини передбачає
породження свободи іншої людини?” (не будемо ототожнювати свободу з
незалежністю чи вседозволеністю, свавіллям). Згадаймо великого Гегеля, який
стверджував: людина думає, що вона вільна, діючи свавільно, але саме у
свавіллі криється її несвобода. Не забуваймо також Закон детермінації), „Чи
знаємо ми, що кожній людині важливо одночасно захистити себе і відчути свою
належність до тієї чи іншої групи ?”. Постановку запитань можна продовжити.
Є ще один важливий аспект – це прийняття рішення, яке стає перевіркою
особистого впливу і престижу окремих особистостей чи груп. Вирішуючи ті чи
інші, часто на перший погляд прості питання, для декого є важливим
відстоювати свою позицію, навіть якщо вона не є істиною. А це тягне за собою
боротьбу, боротьбу за владу, виживання, наповнену агресією та іншими
характеристиками, не гідними Людини. Це свідчить про те, що члени
суспільства ще не готові працювати на творення. Але чому? Тут причина у
рівні духовного стану людини. Людина хоча б достатнього, не беремо уже
високого, рівня духовності ніколи не буде агресувати, нищити, завдавати болю
Світу (розмаїтому Світу в усіх його проявах, людському у тому числі). Ми, всетаки, маємо шанси стверджувати Духовне і усувати, нейтралізувати його
антиподи у, навіть, дріб’язкових, його проявах.
Це лише деякі аспекти, які ставлять перед нами все нові й нові запитання,
проблеми, що стосуються організації життя людини, суспільства. Існує
світовий досвід, у тому числі й сучасний, який дозволяє створювати й плекати
внутрішню гармонію людини. Щоб досягнути цього, необхідна велика тривала
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внутрішня робота щодо перетворення свого Я. Цей процес сьогодні реальний,
оскільки є професіонали, здатні донести, передати свої надбання іншим.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок:
Не маючи сьогодні переваги духовних цінностей у загальній ціннісній
орієнтації, що дійсно суперечить законам світобудови, людина страждає від
надмірних стресів, криз, невдач, конфліктів різних проявів та потужностей. Змінити стан речей можливо лише продукуючи духовні початки, основи свого
буття, які засновані на мирі, любові, добрі, спокої та інших позитивах, розуміючи, що борючись з різними проявами суспільства, свого „Я”, з необхідністю
викликається агресія, знищення. Адже один із законів Всесвіту – закон відповідності – стверджує, що на рівні тонкоматеріальної організації життя подібне
притягує подібне. Це багато що нам пояснює і багато від чого нас застерігає.
Формування, відродження моральності, гуманістичних основ, як складових
духовності соціальних відносин можливо лише при глибокому осмисленні
Законів Всесвіту, серед яких закони причинно-наслідкових зв’язків, конкретноісторичного, прийняття (Лао Цзи вважав, що мудрість розпочинається зі
здатності прийняти факт існування того чи іншого таким, яким воно є; це
трамплін для можливості осмислення та прийняття рішення), відповідності,
свободи, збереження та перетворення енергії. І якщо діяльність стане
ґрунтуватися на такому осмисленні, результати не змусять на себе чекати.
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ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ СПІЛКУВАННЯ І НОСІЙ
КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Бєлік Т.А., заступник директора
Біленко В.І., вихователь
Максимовська Л.І., викладач Харківського автомобільно-дорожнього
технікуму
Завдання сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до життя й
професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному
середовищі, ефективному використанню її можливостей.
Актуальність дослідження обумовлена найважливішим завданням
виховання сучасної функціональної культури, оволодіння вміннями і
навичками аналізу складних ситуацій спілкування. І на цій базі відповідні
продуктивні вміння і навички можуть формуватися самовихованням у
природній мовній практиці. Розвиток спілкування сприяє глибшому пізнанню
навколишнього світу, налагодженню комунікативних контактів, розвитку
мислення. [5, с. 160].
Отже, метою дослідження є сприяння формуванню в студентів відповідних
психологічних і моральних якостей як необхідних умов їх повсякденної
діяльності, яка проходить не інакше, як на ґрунті спілкування одне з одним.
Важливу роль у процесі становлення демократичного громадянського
суспільства відіграють усі ланки системи освіти загалом і у навчальному
закладі зокрема. Виховний процес тільки тоді може бути успішним, коли
виконуватимуться такі основні умови:
- здійснення виховної роботи зі студентами на основі комплексного
підходу і є органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу
навчального закладу;
- залучення студентів до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх
індивідуальних особливостей;
- життя
студентського
колективу
ґрунтується
на
принципах
самоврядування і самообслуговування при вмілому педагогічному керівництві;
- створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;
- здійснення допомоги студентам у самопідготовці до занять, оволодінні
ними обраною професією;
- активна співпраця з батьками, громадськістю;
- сприяння формуванню у студентів здорового способу життя.
Для того, щоб виконати всі ці завдання, необхідно правильно та змістовно
планувати роботу всього студентського колективу, завдяки якій можна
забезпечити цілеспрямовану роботу на всіх напрямах.
Отже, першочерговим завданням на початку нового навчального року в
технікумі є формування студентського колективу, а це – довготривалий і
складний процес, котрий здійснюється через повсякденну роботу. [3, с. 23].
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Відомий педагог В.О.Сухомлинський зазначав: «Колектив – це дуже
чутливий інструмент, який творить виховання та необхідний для впливу на
душу кожного вихованця…». [7, с. 25].
Важливу роль у виховному процесі відіграє студентське самоврядування,
яке є справжньою школою громадянського виховання, формування у студентів
почуття самостійності, відповідальності, дисциплінованості. Сучасні соціальні
умови потребують інноваційних підходів до організації виховної роботи серед
студентів, розширення сфери діяльності і впливу на життєдіяльність молоді
органів студентського самоврядування. Тому одним із пріоритетних напрямів
виховної роботи є формування згуртованості, формування позитивних
стосунків у колективі (організація психологічного комфорту), посилення у
вихованців бажання до самовдосконалення, критичного ставлення не лише до
інших, а й до себе, розкриття своїх здібностей, нахилів через колектив.
У навчальному закладі дієвим органом студентського самоврядування є
студентські ради гуртожитку та технікуму, яка забезпечує залучення юнаків і
дівчат до громадської роботи, до реального управління організацією виховного
процесу, житлово-побутової діяльності, змістовного дозвілля. [2, с. 260].
На початку нового навчального року першочерговим завданням є
створення та формування нового студентського колективу, детальне вивчення
та складання психолого-педагогічної характеристики студентів першого курсу.
Робота вихователя гуртожитку та класного керівника починається з
детального вивчення і складання психолого-педагогічної характеристики
студентів за такою схемою:
- загальні відомості (прізвище, ім’я, по батькові, вік, група, стан здоров’я,
загальний фізичний розвиток, умови життя в сім’ї – дані про батьків, їх заняття,
братів, сестер);
- пізнавальні інтереси і творчі здібності, які проявляються студентом в
інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, спортивній та інших видах
діяльності;
- особливості характеру і темпераменту (яскраво виявлені позитивні й
негативні риси характеру, вираження особливостей темпераменту в емоційній
сфері, відхилення в поведінці);
- соціальна поведінка (розвиток культури спілкування, правової,
екологічної, трудової культури, адаптованість до сучасного життя, розвиток
самостійності, ставлення до обов’язків, праці, відпочинку, розвиток культури
життєвого самовизначення, асоціальні вчинки);
- педагогічні висновки (завдання в роботі зі студентом).
Основа успіху будь-якої сучасної колективної діяльності є стосунки
співробітництва і взаємодопомоги на противагу конфлікту і конфронтації.
Поведінка, що орієнтується на спільну діяльність, припускає наявність певних
визначених передумов:
- воля й відкритість інформаційного обміну;
- взаємна підтримка дій, переконання в них виправданості;
- довіра, дружелюбність у стосунках сторін.
75

У свою чергу взаємній довірі сторін сприяють: наявність вихователів
(педагогів), що полегшують взаємні успіхи; можливість отримати попередню
інформацію про дії іншого; особливості учасників взаємодії. [1, с. 33].
Психологія студентського колективу - це сукупність певних визначених
соціально-психологічних явищ, які виникають у процесі її формування й
функціонування на основі становлення внутрішніх зв'язків у колективі, форм і
способів взаємозадоволення потреб його членів. Сюди ж відносять моральнопсихологічний клімат, способи спілкування, суспільна громадська думка й
настрій, звичаї й традиції, проблема лідерства, природа внутрішньогрупових
конфліктів і т.п.
Важливою якісною характеристикою студентського колективу є її зрілість.
Вона характеризується міцними зв'язками між її членами, які виникають на
основі спільних, ціннісних орієнтацій, позитивно неформальних відносин.
Особисті розбіжності швидко усуваються, дисципліна має свідомий характер,
з'являється почуття гордості за свій колектив, складаються стійкі сталі традиції.
Студенти мають можливість розкрити свій творчий потенціал, з ентузіазмом
ставляться до вирішення поставлених завдань.
Вихователя чи класного керівника не може не хвилювати питання про те,
як виміряти ступінь зрілості того чи іншого студентського колективу. Фактори,
які визначають ступінь зрілості студентського колективу, його здатність
продуктивно функціонувати, можна умовно розділити на наступні:
1) технологічні фактори, які включають особливості спільного
використання знарядь і предметів праці;
2) організаційні фактори, тобто стосунки в системі «викладач-студент»;
3) економічні фактори, тобто отримання стипендії чи інших винагород;
4) ціннісно-світоглядна й психологічна сумісність студентів.
Ступінь згуртованості студентського колективу піддається кількісній
оцінці. Викликає інтерес наступна методика: опитуваному пропонується за
трьохбальною шкалою оцінити інтенсивність однієї з двадцяти ознак,
розділених на десять полярних пар, наприклад: переважає бадьорий,
життєрадісний настрій... переважає пригнічений настрій; успіх або невдачі
одногрупників викликають співпереживання... успіхи викликають заздрість,
неуспіхи - зловтіху; у колективі справедливо ставляться один до одного...
колектив розпадається на привілейованих і пригноблених. Визначити ступінь
згуртованості студентського колективу з погляду найпоширеніших у колективі
цінностей дозволяє інша методика. Членам колективу пропонується набір із
двадцяти особистісних якостей, тісно пов'язаних зі спілкуванням: сталість,
витримка, ініціативність, товариськість, ретельність, знання своїх можливостей,
спритність, наполегливість, щирість і т.п., з яких вони повинні вибрати п'ять
якостей, необхідних для продуктивної спільної діяльності. Зіставлення частоти
вибору за окремими ознаками із загальною спільною сумою балів дозволяє
вивести коефіцієнт ціннісно-орієнтаційної єдності колективу. [6, С.3-9].
Морально-психологічний клімат студентського колективу істотно залежить від його структури. Структура колективу, тобто реально існуюча сутність
взаємин членів колективу, яка виникає в процесі спільної діяльності й
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спілкування, досліджується на двох рівнях - формальному й неформальному.
Якщо формальна структура пов'язана з посадовим статусом членів колективу,
упорядкованими службовими відносинами, то неформальна структура складається на основі відносин, обумовлених психологічними якостями членів
колективу.
Соціально-психологічна адаптація припускає активне прийняття й засвоєння цінностей і норм, традицій, які склалися членами студентського колективу.
Комунікація припускає активний обмін інформацією і взаємне духовне
збагачення членів студентського колективу. Через комунікацію здійснюється не
тільки керування, але й формування ціннісних орієнтацій та установок членів
студентського колективу. Вихователь чи класний керівник вивчає поведінку
студентів щодо толерантного спілкування й разом з тим припиняти обговорення особистого життя одногрупників у разі їхньої відсутності. [4, с.120].
Отже, успішна реалізація процесу комунікації серед студентів приводить
до створення згуртованого колективу, як саморегулюваного соціального
організму, який добре пристосований до спільно-індивідуальної діяльності.
Організованість, спрацьованість і психологічна сумісність дозволяють
студентському колективу самостійно вибирати оптимальні форми діяльності,
що забезпечують успішне виконання завдання й найбільш повне розкриття
індивідуальності, творчого потенціалу кожної особи.
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СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО РОЗВИТКУ
МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ЯК СУБ’ЄКТА
СПІЛКУВАННЯ
Стахова Д. І., практичний
психолог Вінницького коледжу
Національного університету харчових технологій
Давньоримський філософ Сенека, писав: "Навчись спершу добрим
правилам моралі, а потім мудрості, бо без перших важко навчитися останній".
Постановка проблеми. Питання розвитку моральної свідомості гостро
постає у сучасному суспільстві і пропонує зростаючому поколінні різні, часом
суперечливі моральні цінності, почуття та орієнтації. Особливо значима ця
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проблема у підлітковому віці, коли світогляд дитини лише формується і
потребує прищеплення цінностей та чітких моральних орієнтирів.
Сучасна молодь перебуває в центрі конфліктуючих цінностей, стандартів і
рольових очікувань, які пропонують їй засоби масової інформації, Інтернет мережа, різні громадські організації й об'єднання. Невизначеність процесів соціалізації ускладнює для молодого покоління завдання освоєння «дорослих» ролей.
За даними психолого-педагогічних досліджень у значної частини підлітків
спостерігаються: життєва безпорадність, соціальний песимізм, прихована
агресія, світоглядна індиферентність, пасивність, відчуженість, зневіра та
байдужість, нігілістичне ставлення до моральних цінностей. Тому, постає
проблема удосконалення системи виховання, яка б забезпечувала високий
рівень морального розвитку особистості.
Аналіз попередніх досліджень. Теоретико - методологічні основи
морального виховання розкрито у Законі "Про освіту", "Про загальну середню
освіту", "Про охорону дитинства", в національній програмі "Концепції
виховання дітей та молоді в національній системі освіти", Національній
доктрині розвитку освіти "Україна в XXI столітті", Державній національній
програмі "Освіта України XXI століття" та ін.
До проблеми морального виховання, формування моральної свідомості
особистості неодноразово зверталися такі науки як філософія, етика, педагогіка
і психологія.
Базовою теорією моральної свідомості, що має найбільш давні традиції, є
теорія Ж. Піаже. Саме в працях Ж. Піаже, Л. Кольберга були дані основні поняття, виділені зміст і структура моральної свідомості, визначено напрями досліджень. Згідно з їх теорією, в природній взаємодії з іншими людьми, діти виявляють більш зріле моральне міркування і розуміння свого становища. Дуже
важливими є моральні цінності молоді, тому що «як ви думаєте, так ви і поводитися». Затримки в мислені й поведінці означають дві проблеми – пролонговану незрілість на стадії морального міркування та стійкі егоцентричні упередження.
Існує чимало інших досліджень на тему моральної свідомості та
морального виховання. Так, процес формування моральної свідомості людини
був у центрі уваги філософів: Аристотеля, Платона, Протагора, Сократа,
І.Канта, Г.Сковороди та ін. Фундаментальні ідеї морального розвитку
особистості розглядалися: Л. Виготським, І. Коном, Я. Корчаком, А. Макаренком, Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинським, та ін.
Важливий вклад у розробку практичних і прикладних проблем формування
моральної свідомості дітей, зокрема її ціннісної, емоційної та когнітивної сфер,
внесли праці: Л. Артемової, Л. Божович, М. Боришевського, М. Дригус, О. Кононко, Л. Рувинського. Питання моральної поведінки, як основа моральної свідомості особистості вивчали: І. Каїров, В. Оржеховська, Т. Поніманська, Я. Рейковський, Є. Субботський. У працях І.Д. Беха, М.Й. Боришевского, І.С. Булах,
П.Я. Гальперіна, М.Р. Гінзбурга, Д.Б. Ельконіна, М.В. Савчина, Д.І. Фельдштейна, Н.В. Чапелєвої. Вченими здійснено психологічну інтерпретацію проблеми,
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простежено логіку переходу зовнішнього морально-етичного припису в
категорію особистісної норми.
Взаємозалежність між суспільною моральною свідомістю і моральною
свідомістю особистості пояснює розроблена психологами (Б. Г. Ананьєв,
Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн і ін.) концепція, відповідно до якої зовнішні об'єктивні фактори впливають на людину не
прямо, а опосередковуються її внутрішніми умовами. «У ході виховної роботи,
– підкреслював С. Л. Рубінштейн, – потрібно спитатися на завдання, які ставить
суспільство, суспільна мораль. Але суспільні вимоги не впроваджуються
механічно в особистість; ефект усіх зовнішніх впливів, суспільних у тому числі,
залежить від внутрішніх умов, від того «ґрунту», на який ці впливи
потрапляють. Успіх роботи з формування духовного образу людини залежить
від цієї внутрішньої роботи, від того, наскільки виховання виявляється в стані її
стимулювати і спрямовувати» [6, c.137-138].
Таке розуміння взаємозв'язку між суспільною й індивідуальною
моральною свідомістю дозволяє уникнути двох крайностей, які зустрічаються
іноді в трактуванні моральної свідомості особистості: недооцінки її соціального
змісту, з одного боку, і переоцінки ролі психологічних механізмів у її
формуванні – з іншого.
Завдяки дослідженням вчених простежено механізм морального розвитку
особистості, проте реалії сьогодення змушують шукати інноваційні підходи та
розставляти акценти щодо проблем формування моральних компетенцій у
студентів, сутності зовнішніх суспільних вимог та їх гармонійного поєднання із
завданнями індивідуального: становлення, самореалізації, самоактуалізації,
онтогенетичної еволюції розуміння моральних категорій та понять.
Мета статті. Дослідити інноваційні методи розвитку моральної свідомості
особистості, як суб’єкта спілкування.
Виклад основного матеріалу. Від аморальності в суспільстві потерпають
усі, тому формування моральних компетенцій у молоді – це невідкладна
національно-гуманітарна проблема, яка потребує об’єднання зусиль науковців,
психологів, педагогів, батьків, державних, громадських та релігійних
об’єднань.
Моральне виховання розглядається в сучасній педагогіці, як цiлiсний
процес, спрямований на формування у підлітків та молоді моральної свiдомостi,
моральних почуттів та моральної поведінки, а також моральних рис
особистості, які визначаються загальноосвітньою програмою. В процесі
виховання суспiльнi норми перетворюються у внутрiшнi регулятори поведінки
кожної людина. Усвiдомленi i засвоєні людиною моральні принципи набувають
нових функцій саморегуляції, стають основою самовдосконалення особистості,
а через це й суспільства [4, с.118].
Поведінка набуває статусу моральної, тільки тоді, коли взаємодія людей
здійснюється вільно, без примусу, на власний розсуд індивіда в умовах не
структурованих соціальних ситуацій.
Зміст виховної та соціально - педагогічної роботи повинен вiдповiдати
психологічним особливостям особистості. Забезпечуються по-перше,
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доступність і поступове ускладнення конкретного змісту засвоюваних
моральних норм, по-друге, вiдповiдність способів виховного впливу до віку i
розвитку підлітка. Необхідно також мати на увазі, що всі сторони й елементи
процесу морального виховання виступають в нерозривному зв'язку.
Для того, щоб з’ясувати рівень сформованості моральної свідомості
особистості, необхідно з’ясувати, що вона знає про мораль, як пояснює
моральне і аморальне у чужих і власних вчинках, які почуття переживає, коли
йдеться про моральне чи аморальне, як співвідносяться її знання, почуття та
мотиви з поведінкою.
Тут варто звернутися до гіпотетичних дилем Л. Кольберга, які чудово
діагностують рівень розвитку моральної свідомості людини, в рівній мірі як
дорослого, так і підлітка, і дитини.
В ході соціально – педагогічної роботи слід звернути увагу на розвиток
моральної свідомості у хлопців і дівчат. Так, дівчата випереджають хлопців
(підлітковий вік) за становленням особистісної моральної позиції і розвитком
вольової саморегуляції. Пік цих змін у хлопців відбувається у період між
підлітковим та юнацьким віком.
Відомо, процес формування моральності складається з трьох
взаємопов’язаних елементів (Л. Аза, М. Бегек, В. Казачков та ін.):
1) вплив соціального середовища;
2) цілеспрямований вплив суспільства на особистість через усі його
соціальні інститути;
3) свідомий, цілеспрямований вплив особистості самої на себе,
спрямований на самовдосконалення чи зміни моральних якостей у
відповідності до соціальних, природних та індивідуальних потреб, цінностей,
інтересів, які складаються під впливом діяльності та виховання.
Як бачимо, перші два елементи мають об’єктивний характер, третій –
суб’єктивний, що містить в собі зовнішні впливи, які в свою чергу складають
основу світогляду та переконань.
Організація життєдіяльності молодих людей потребує безпосереднього
впливу на них і взаємодії з ними. Це має стати своєрідним фундаментом, на
якому базується і діяльність, і спілкування, і стосунки, і поведінка. Соціальний
розвиток сучасної молоді потребує переведення її з позиції виконавця у
позицію активного учасника виховного процесу у навчальному закладі.
Психолог В. Демиденко вважає, що саме мораллю регулюються
найважливіші стосунки в суспільстві: «Ставлення до Батьківщини, до праці,
взаємини людей тощо. Мораль знаходить своє конкретне вираження у правилах
людського співжиття» [3, с.132].
Отже, процес розвитку моральної свідомості та громадянської відповідальності не відокремлюються із загального процесу соціально – педагогічної
роботи. Але він передбачає акцентування уваги на певних аспектах:
– усвідомлення того, що морально-духовні цінності – найбільше надбання і
основа повноцінного життя людини;
– формування у дитини відповідальності не лише перед собою, але й перед
іншими людьми, перед людською спільнотою;
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– глибока повага до людини, як повноцінного громадянина;
– створення педагогічних ситуацій, які сприяли б залученню молоді до
розв’язання важливих соціальних завдань;
– врахування думок юних хлопців та дівчат у вирішенні певних життєвих
завдань.
Засвоєння моральних уявлень і моральних понять відбувається при використанні педагогами, ефективних методів формування моральної свідомості,
таких як:
а) роз'яснення конкретних моральних норм і правил. Ведучи мову про них,
педагог повинен доступно за формою і змістом розкрити сутність моральних
норм і правил, продемонструвати, до чого призводить ігнорування їх. Важливо
проілюструвати це сюжетами з фільмів, літературних творів, тощо.
б) навіювання моральних норм і правил. Цей метод ґрунтується на
схильності особистості до наслідування і високої емоційності. Особливої уваги
потребують несміливі, замкнуті підлітки, головне, підтримати їх прагнення до
активної поведінки, збудити віру у власні сили.
Методи роз'яснення і навіювання реалізуються у формі етичних бесід, у
процесі яких відбувається формування основ моральної свідомості. Водночас
молодь має змогу усвідомити, осмислити свій моральний досвід.
Головне завдання етичних бесід полягає в роз'ясненні значення моральних
норм і правил поведінки, аналізі вчинків дітей і дорослих, колективному
обговоренні етичних проблем. Негативні прояви поведінки, також можуть
стати приводом для розмови, яка має на меті вироблення в молоді відповідної
оцінки негативного вчинку і прагнення уникати його.
Вибір педагогом виду етичної бесіди залежить від конкретної педагогічної
ситуації. Бесіди, які стосуються повсякденного життя, проводять в усіх вікових
групах. Це обговорення прочитаних художніх творів або аналіз спостережень за
поведінкою людей, розповіді про виконання доручень колективу. Нерідко для
бесід спеціально відводять конкретне заняття, даючи заздалегідь завдання простежити за певним явищем, подією або подумати над конкретною проблемою.
Зміст, побудова, тривалість і методика бесіди залежать від її теми, віку
особистості. Бесіди можуть бути колективними, індивідуальними.
Одним із ефективних засобів допомоги молодим людям у формуванні
моральної свідомості є соціально - психологічний тренінг у поєднанні з
бесідами, розв’язуванням моральних колізій, диспутів.
Головною метою таких соціально - психологічних тренінгів, на думку
соціального психолога Л.А. Петровської, слід вважати підвищення
компетентності через спілкування [5, c.22].
Незважаючи на фокусування уваги у тренінгових групах на пошуках тих
форм поведінки, які б сприяли гармонізації спілкування і особистісних
стосунків, одночасно з тим йде робота безпосередньо з особистісним «Я»
кожного учасника групи. Це дає змогу усвідомити те, що раніше було
«приховане та нав’язувало певні рішення» [2, c.18].
Моральна самосвідомість так як і свідомість є, насамперед, соціальним
продуктом, оскільки за допомогою соціальних контактів людина набуває
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певних знань стосовно своєї індивідуальності та унікальності. Завдяки
наявному зворотному зв’язку від найближчого оточення, яке виконує функцію
своєрідного дзеркала, людина отримує інформацію «Хто Я?» та оцінку «Який
Я?» [1, с.187].
У роботі, також можна використовувати й спеціально розроблені психологами корекційні тренінги, які спрямовані на розвиток моральної саморегуляції
молоді, сприяють оволодінню навичками психологічної релаксації та розвитку
вмінь робити моральний вибір в альтернативних ситуаціях і рольовій поведінці.
Виконання вправ даного тренінгу сприяє розвитку здатності адекватно оцінювати свої внутрішні переконання та вчинки, зважувати у процесі прийняття
рішення всі "за" і "проти", передбачати можливі наслідки прийнятого рішення і
спираючись на цей аналіз, робити вибір і знаходити такі засоби досягнення
цілей, які не йдуть всупереч з особистими моральними установками.
Висновки. Оскільки у сучасної молоді все частіше спостерігаються:
життєва безпорадність, соціальний песимізм, прихована агресія, світоглядна
індиферентність, пасивність, відчуженість, зневіра та байдужість, нігілістичне
ставлення до моральних цінностей, постає проблема обґрунтування такої
системи виховання, яка б забезпечувала високий рівень морального розвитку
особистості, як суб’єкта спілкування.
В ході соціально - педагогічної роботи з молоддю, слід враховувати
вiдповiдність способiв виховного впливу до вiку i розвитку, а також різницю
розвитку моральної свідомості у хлопців і дівчат.
Найефективнішими методами формування моральної свідомості
особистості, як суб'єкта спілкування є: роз'яснення, а також навіювання
конкретних моральних норм і правил. У цьому педагогам добре допомагають
такі форми роботи як: етичні бесіди, диспути, розв’язання складних життєвих
ситуацій, корекційні тренінги.
Структура моральної свідомості особистості постійно розвивається й
удосконалюється разом з розширенням життєвого досвіду та змінами у
соціальних відносинах. Тому, розвиток моральної свідомості особистості, як
суб’єкта спілкування – це складне, але важливе завдання в освітній роботі, яка
носить багатогранний і комплексний характер.
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СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ
Салтанова Т.Г., заступник директора
Харківського радіотехнічного технікуму
Старченко О.П., викладач Харківського
радіотехнічного технікуму
Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні умови висувають
жорсткі вимоги до випускників вищих технічних навчальних закладів (ВТНЗ),
диктують необхідність підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних
фахівців, які володіють високим ступенем мобільності, здатністю оперативно
освоювати нововведення і швидко адаптуватись до вимог професійного
середовища. Особливо це стосується галузі інформаційних технологій (ІТ), яка
вже змінила світ та продовжує відігравати ключову роль в його подальшій
зміні. Основним ресурсом, задіяним у виробничому процесі ІТ-галузі, є
інтелект тих, хто в ній працює; здатність цих фахівців до постійного
соціального розвитку, професійного саморозвитку і самореалізації. Тому, на
думку роботодавців (це промислові підприємства та ІТ-компанії), підготовка
фахівців з інформаційних і комп’ютерних технологій у вищих технічних
навчальних закладах повинна бути досить гнучкою й якісною, максимально
адаптованою до сучасних вимог ІТ-індустрії, базуватися на гуманістично
спрямованих та особистісно-зорієнтованих наукових підходах.
Аналіз попередніх досліджень засвідчує, що дослідженнями проблем та
особливостей підготовки майбутніх ІТ-фахівців займалися В. Акіменко, П.
Денінг, Ф. Ільясова, К. Власенко, Л.Гришко, Т. Ковалюк, Т.Морозова,
І.Мендзебровський, Н. Нєграпонте, Ю.Нікольський, Ф. Новиков, М. Нікітченко,
Н. Падалко, С. Попершняк, В.Перекатов, В. Пасічник, М. Сідоров, З.
Сейдаметова, В. Сухомлін, Ф. Шкарбан, Ю. Щербина, Д. Щедролосьєв та інші.
Аналіз підтверджує, що питання професійно-практичної підготовки студентів з
ІТ-спеціальностей в напрямку соціального розвитку як постійної потреби
особистості в професійному саморозвитку й самореалізації, не отримали
достатнього висвітлення у педагогічній науці.
Аналіз практики професійної підготовки спеціалістів ІТ-напрямку у
технічних ВНЗ свідчить про недостатній рівень професійної адаптованості
студентів до швидкозмінних умов професійної діяльності в ІТ-галузі (тобто
відсутні адаптаційні навички щодо гармонізації взаємовідносин із професійним
ІТ-середовищем; відсутня мотивація до постійного соціального розвитку,
професійного саморозвитку й самореалізації; тощо).
Мета статті полягає в аналізі соціального розвитку студентів ІТспеціальностей під час навчання у технічному ВНЗ.
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Виклад основного матеріалу. Психічні, соціальні та фізіологічні процеси
невід’ємно пов’язані з поняттям «розвиток». Поняття «розвиток » досить
складне і неоднозначне. Найбільш загально поняття розвитку можна визначити
так: розвиток — специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення
якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від
простого до складного.
Стосовно розвитку людини (за різними критеріями) виокремлюють
напрями: фізичний і психічний, особистісний і соціальний, професійний тощо.
Людський розвиток можна розглядати як неперервне накопичення кількісних
змін, їх інтеграцію, перехід на якісно новий рівень. На окремих етапах
онтогенезу домінують ті чи інші напрями й особливості розвитку. Так, у
юнацькому віці виникає проблема визначення життєвого шляху, важливою
складовою якої є вибір професії. Саме цьому починають підпорядковуватись і
соціальні, і психічні процеси. Професійне самовизначення надає новий
поштовх загальному процесу людського розвитку. На етапі дорослості
актуалізується потреба в соціальному та професійному розвитку і саморозвитку
як формах реалізації особистості в соціальному середовищі, пролонгованість і
ефективність яких значно зумовлюється механізмом переходу від зовнішньої до
внутрішньої детермінованості.
Слід також розрізняти природний (самоорганізований) і культурний
(організований) розвиток. Організований розвиток передбачає цілеспрямоване
проектування необхідних рис і якостей (компетентностей) і створення умов для
їх формування. Цілеспрямований розвиток може детермінуватися як зовнішніми чинниками (у процесі освіти), так і внутрішніми (саморозвиток,
самоосвіта). Під саморозвитком розуміють осмислення людиною своїх
індивідуальних якостей.
Соціальний розвиток студента при входженні до нової освітньої системи,
якою виступає ВНЗ, можна уявити як процес входження особистості в нове
соціальне середовище та інтеграцію з ним. При цьому студент послідовно долає
три фази свого становлення:
1. Студент засвоює суспільні норми, оволодіває відповідними формами і
засобами діяльності, реалізує об'єктивну необхідність «бути таким, як усі», що
досягається втратою певних індивідуальних рис (адаптація).
2. Відбувається загострення суперечностей між досягнутим студентом
результатом адаптації й незадоволеною потребою виявити свою індивідуальність, трансформувати її в студентському колективі (індивідуалізація).
3. Відбувається інтеграція студента зі студентським колективом: він прагне
зберегти лише ті індивідуальні риси, які відповідають необхідності розвитку
колективу, а також власній потребі здійснити певний особистісний внесок у
життя колективу. До певної міри й колектив змінює свої норми, перейнявши ті
риси, які він вважає ціннісне значущими для свого розвитку.
Соціальний розвиток студента нерозривно пов’язаний з соціально-психологічною адаптацією особистості. Соціально-психологічна адаптація являє собою оволодіння особистістю роллю під час входження в нову соціальну
ситуацію – це конкретний процес соціалізації. Прояви соціально-психологічних
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особливостей процесу адаптації створюють можливості для формування індивідуальних рис особистостей студентської молоді, які по-різному соціалізуються,
з оглядом на обрану спеціальність. Спільною характеристикою розвитку і
соціалізації особистості є їхня обумовленість зовнішніми, соціальними
чинниками. Відмінність полягає у тому, що розвиткові властива ще й наявність
внутрішніх рушійних сил (суперечностей між потребами і можливостями,
бажаним й реальним тощо) та психофізіологічних змін [3, с. 28].
Під соціалізацією вчені розуміють процес і результат засвоєння та
активного відтворення індивідом соціального досвіду (О. В. Петровський,
М. Г. Ярошевський та ін.). На думку В. І. Войтка, поняття соціалізація є більш
об’ємним і адекватним, аніж адаптація. Окремі автори виступають проти
використання цих понять як синонімів. Г. М. Андрєєва наголошує, що ці
поняття істотно відрізняються за змістом: адаптація виражає пристосування
людини до нових для неї умов предметної діяльності, а соціалізація – це процес
становлення особистості у соціумі [2, с. 35-36].
О.Л.Кононко стверджує, що соціалізація містить не лише свідомі, контрольовані й цілеспрямовані впливи, а й стихійні, спонтанні процеси, які певним
чином впливають на формування особистості студента [1, с. 57]. На підставі
цього можна виділити процеси спрямованої і не спрямованої соціалізації, які
диференціюються за критерієм наявності або відсутності в суб'єкта організації
впливу на студента конкретної мети його виховання і розвитку.
Сучасні педагогіка та психологія виділяють два впливи соціалізації на
молоду особистість. Один несвідомий, глибокий - то спадщина фізична. Іншим
вагомим впливом, який має не менше значення, виступає соціальне оточення, в
якому розпочинає своє життя особистість. У соціалізації людини розрізняють
два органічно пов'язані між собою складові елементи: соціалізація свідомості та
соціалізація діяльності [4].
Соціальний розвиток особистості студента передбачає постійне подолання
одних видів соціально організованих стереотипів і набуття оптимальних,
утворення оновлених зразків задоволення миттєвих потреб, опанування
незнаних досі соціальних моделей, тобто оволодіння соціальною діяльністю,
якою для студентів виступає навчання.
Поняття «соціалізація» найточніше, у порівнянні з іншими, відображає
формування основних параметрів особистості. Саме тому воно може
виконувати методологічну функцію в теорії формування особистості студента.
У педагогіці та інших науках про людину досить часто вживають термін
«формування». Формування — це складний процес становлення людини як особистості, який відбувається в результаті розвитку і виховання; цілеспрямований
процес соціалізації особистості, який характеризується завершеністю. Проте
про завершеність цього процесу можна говорити лише умовно. Адже формування соціальної ролі студента досить складний, поетапний процес, підпорядкований індивідуально-особистісним адаптивним механізмам особистості. У
процесі розвитку й формування студента як члена колективу студентів, як особистості, різноманітні психічні прояви, взаємодіючи між собою, поступово перетворюються у відносно стійкі психічні утворення, свідомо регульовані дії, які
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він направляє на дозвіл життєво важливих завдань, що встають перед ним в
процесі оволодіння ІТ-спеціальності. Отже, всі психічні прояви молодої людини як суспільної істоти, як члену студентського колективу, як особистості, обумовлені його життям, обраною спеціальністю та провідною діяльністю, якою
виступає для студента – навчання у вищому технічному навчальному закладі.
Висновки. Педагогічний вплив в умовах технічного ВНЗ має бути
орієнтований на внутрішні потреби й властивості студента як суб’єкта
розвитку, а отже спонукати, активізувати до саморозвитку і самореалізації; до
продуктивного (успішного) входження в професію і гармонізації взаємодій його
з професійним ІТ-середовищем; до придбання нових адаптаційних навичок; до
реалізації нових програм його поведінки в змінених умовах життєдіяльності.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО - ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
У ГРУПОВІЙ ДОБРОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Онуфрійчук С.В., заступник директора з
виховної роботи Вінницького транспортного коледжу
Сучасний розвиток нашої держави вимагає вирішення багатьох соціальних
проблем, зокрема у середовищі студентської молоді. Ця молодіжна підгрупа
важлива не тільки за кількісними ознаками, але й з огляду на те, що вона є
інтелектуальним, науковим, духовним, культурним потенціалом суспільства.
Саме представники цієї групи розглядаються як “резерв” національної еліти,
маючи реальні шанси на досягнення найвищого соціального статусу у
майбутньому.
Крім того, студентська молодь завжди була й залишається носієм
прогресивних поглядів національного світогляду, рушійною силою соціальних
змін у суспільстві. Зважаючи на це, одним із нагальних завдань молодіжної
політики є вдосконалення навчально-виховного процесу у вищих навчальних
закладах, сприяння якісній професійній підготовці та соціальній зрілості
студентської молоді.
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Тому пріоритетним завданням сучасного виховного процесу є
забезпечення можливостей постійного морально-духовного зростання молоді,
підготовка студентів до активної, творчої, соціально значущої діяльності.
Основні вимоги щодо виховання молоді знайшли своє відображення у
Законі України “Про освіту”, Національній Доктрині розвитку освіти в Україні
у XXI столітті, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна XXI
століття”), Концепції національного виховання дітей та молоді в національній
системі освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах
розвитку української державності та інших нормативних документах, які
визначили стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрями та шляхи
забезпечення розвитку особистості й, передусім, засвоєння студентською
молоддю гуманістичних цінностей суспільства.
Необхідність переосмислення підходів до процесу виховання у сучасній
освіті, забезпечення виховання людини освіченої та розвинутої духовно у своїх
роботах розглядали дослідники: І. Бех, В. Бутенко, B.
Білоусова,
О.
Виговська, О. Вишневський, С. Гончаренко, Г. Пустовіт, C.Рудаківська, А.
Сиротенко, О. Савченко, О. Столяренко, Л. Ткачук, та ін.
Проведений аналіз наукових досліджень дає можливість стверджувати, що
сучасне виховання має бути спрямоване на формування людини із багатим
внутрішнім світом, здатної зробити свідомий вибір, спрямований на здійснення
людської взаємодопомоги.
Морально-духовний розвиток людини неможливий без сучасних
цивілізованих форм взаємодії, без уміння співпереживати, виявляти дієву
участь, милосердя і турботу. Адже саме ці цінності гармонізують особисті й
суспільні інтереси, слугують основою культури поведінки особистості, її
суспільно активного способу життя. [1, с.28].
Соціально-педагогічний підхід щодо формування соціально значущих
якостей підростаючої особистості найбільшою мірою розкривається у контексті
організації й здійсненні доброчинної та волонтерської діяльності дітей,
спрямованої на підтримку і допомогу різним соціально вразливим групам
населення особливо тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Доброчинність як вид діяльності, пов’язаний з наданням допомоги та підтримки тим, хто її потребує, виходячи із загальнолюдських принципів гуманності та взаємодопомоги, яка здійснюється виключно безкорисливо, завжди
була невід’ємною частиною української культури та традицій. [2, с.64]. Залучення дітей та молоді до доброчинної діяльності є одним зі шляхів формування
у них громадянської позиції та розв’язання гострих соціальних питань.
Основна мета групової доброчинної діяльності полягає в тому, щоб
сформувати мотивацію і залучити до такого виду соціально ціннісної діяльності
різні вікові групи дітей та молоді, формувати у них чуйне ставлення до потреб і
проблем інших людей, навчати компетентному поводженню у різних життєвих
ситуаціях і з різними суб’єктами соціальної взаємодії.
Крім того, позанавчальна, громадська робота забезпечує оптимальні умови
для формування лідерських якостей молодої людини. У цьому аспекті лідерство
означає соціальну активність і є основою для формування соціально важливих
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якостей особистості, які, у свою чергу, сприяють розвитку нестандартних
підходів, інноваційних ідей, ефективних рішень, що завжди було запорукою
економічного розвитку країни. Тому у Вінницькому транспортному коледжі в
роботі зі студентами функціонують різноманітні програми з розвитку лідерських якостей студентів. Як правило, формування лідерських якостей паралельно
сприяє як моральному, так і громадянському вихованню студентської молоді.
Роботу студентської Ради коледжу, профспілкового комітету, спрямовано
на проведення квестів « Я люблю Вінницю », « Акції доброти» акціях «Від
серця до серця», «Вони визволяли Вінницю для нас», « Молодь – за життя без
СНІДу» та інші.
Серед факторів, які впливають на соціалізацію особистості, є організація
доброчинної діяльності, яка забезпечує профілактику девіантної поведінки,
беззмістовного проведення вільного часу, споживацтва, індивідуалізму.
Соціально-педагогічна робота сприяє популяризації ідей доброчинності серед студентів, активізації місцевої громади на розв’язання актуальних соціальнопедагогічних проблем; створення широкого інформаційного поля для подолання
байдужості громадськості до стану екології довкілля, культурних цінностей
суспільства та соціального самопочуття і долі тих, хто цього потребує.
Цільовими групами доброчинної діяльності Вінницького транспортного
коледжу є діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування; ветерани
війни й праці; обдаровані діти, які не мають достатніх умов для самореалізації
та ін.
Доброчинна групова діяльність здійснюється студентами коледжу у
Дитячому будинку «Малятко», Вінницькому християнському реабілітаційному
центрі опіки та піклування «Нове життя», Ситковецькій школі - інтернат.
Вищезгадані заходи сприяють розвитку у молоді не лише лідерських, а й
інших соціально важливих якостей особистості, починаючи від формування
команди коледжу для участі у міських змаганнях з правових дебатів,
закінчуючи спеціальними заняттями, де студенти навчаються основам
волонтерської діяльності розглядаючи питання: кому і як надавати допомогу,
здійснювати посередництво у вирішенні соціальних проблем, організовувати
співробітництво для вирішення конкретної соціальної проблеми тощо.
Залучення особистості до сфери волонтерської діяльності призводить до
позитивних змін у світогляді молодої людини, зміни комунікативної свідомості,
таких особистісних новоутворень як соціальна та інтелектуальна активність,
соціальна компетентність та уміння діяти у нестандартних життєвих ситуаціях.
Якісним фактором у волонтерській діяльності є те, що, вносячи зміни в
соціум, людина змінюється сама. Предметом змін виступає сам суб’єкт, який
здійснює громадську діяльність. Доброчинна діяльність та підготовка до неї
забезпечує оптимальні умови для розвитку та самовдосконалення особистості
молодої людини. [3, с.81.].
Волонтерська робота надзвичайно популярна серед студентів, оскільки
вона дає можливість за допомогою власних дій формуватися як громадянин
Української держави та сприяти розвитку суспільства. Як правило, студенти
займаються доброчинною діяльністю у таких сферах, як: навколишнє середо88

вище (прибирання території, висадка дерев та квітів, організація відпочинку,
здоров’я) допомога (донорство, допомога людям похилого віку, інвалідам,
допомога в лікарнях, виготовлення іграшок для хворих дітей, анімаційна діяльність із хворими дітьми); культурно-масова робота (організація позакласних
заходів для дітей різного віку, в будинках - інтернатах); громадська діяльність
(реєстрація виборців, допомога на виборах, сприяння гласності); допомога
безпритульним (організація харчування, збір продуктів, робота в притулку).
Головна мета волонтерської діяльності в коледжі – це допомога студентам
усвідомити важливість служіння народу України, розвивати у них почуття
громадянської відповідальності, виховувати потребу допомагати іншим. Згідно
з дослідженням Р. Гарольда, через волонтерську діяльність можуть бути
розвинені деякі специфічні якості, зокрема лідерські навички, комунікативної
взаємодії, здатність приймати рішення щодо вирішення соціальних проблем,
розвиток критичного мислення щодо вирішення конфліктів, управлінські якості
тощо [4,с.5.]. Інтерес студентів до доброчинної діяльності обумовлений
передусім можливістю не лише реалізовувати власний життєвий потенціал, а й
безпосередньо допомогти у вирішенні кризових проблем суспільства. Участь у
волонтерських програмах надає молодій людині змогу практикувати особистісну громадянську відповідальність через співробітництво з іншими, та розвивати такі цінності, як чесність, громадянська самосвідомість, емпатія тощо.
Завдання вищого навчального закладу – надати оптимальні можливості для
соціальної самореалізації, яка згодом допоможе молодим людям стати
справжніми лідерами, які забезпечать економічний та культурний розвиток
держави.
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ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Й МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ
У ОСОБИСТОСТІ
Чайка Л.А., заступник директора з
виховної роботи Каховського державного
агротехнічного коледжу
Виховання особистості – це не лише формування способів і звичок
поведінки, що відповідають моральним нормам. В людині необхідно
виховувати свідоме ставлення до норм і правил моралі, їх розуміння - від цього
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залежить самостійність в моральному виборі, в оцінці вчинку або якості
особистості, в засобах розв'язання конфліктних ситуацій. Усвідомленість
морального вибору забезпечує становлення вміння протистояти негативним
впливам, тобто формує моральну стійкість особистості.
Вагомий внесок у вирішення проблеми впливу моральної свідомості на
поведінку зробили А. Макаренко і В. Сухомлинський.
Актуальність вивчення структури моральної свідомості обумовлена глибинним інтересом філософії, психології та інших галузей знань до моральних
проблем. Моральне становлення людини є складний і багатогранний феномен
особистісного розвитку. Саме тому проблема моральної свідомості лежить в
першу чергу в галузі досліджень психології особистості [10, с. 366].
Проблема моралі й морального вибору є однією з найбільш складних і
суперечливих проблем людства, вона з давніх часів хвилюєм філософів і
мислителів.
Складність даної проблеми пов'язана з тим, що в усій історії людства
мораль має відносний характер. Сьогодні перед людством відкриваються нові
глобальні політичні проблеми: загроза застосування ядерної зброї, світові
конфлікти, тероризм. Все це змушує громадськість знову і знову звертатися до
питань моралі. Очевидно, що перед суспільством завжди стояли проблеми
моралі, але зараз вони виникають у багатьох нових видах діяльності.
У чому ж полягає моральність свідомості й самосвідомості особистості як
суб’єкта моральної діяльності? Хоча термін «моральність» використовується з
часів Канта й Гегеля, його однозначного визначення не існує, а в довідковій
літературі до останнього часу він, взагалі, не згадується. Спроби розгорнутої
інтерпретації даного поняття запропонували О.Г.Дробницький, С.Ф.Анісімов,
В.А.Блюмкін, А.П.Черменіна і ін. В.Т.Ганжин прийшов до висновку, що
моральність - основа, «першоклітина» системи моралі, що виступає в
суб’єктній й об’єктній формах» [1, с. 42]. В усякому разі поза сумнівом, що
моральність є інтегральною позитивною властивістю свідомості й поведінки,
міра котрої окреслена сферою добра й обов’язку, яка в усіх своїх різновидах
протистоїть злу, безвідповідальності. Думається, що ця точка зору істотно
відображає сутність явища. Теорія моральних почуттів як основи моралі
розвивалася англійськими філософами 17 століття (Адамом Сміттом, Давидом
Юмом, Шефтсбері, Хатчесона). Головні проблеми, які виникли в цій теорії,
такі: яким чином формуються моральні почуття і яка їхня ієрархія. Деякі
вважали, що моральні почуття мають вроджений характер (Шефтсбері). Інші
стверджували, що моральні почуття формуються соціальним середовищем,
вихованням і культурою (Мандевіль) [1, с. 44].
Метою даної роботи - є розгляд особливостей моральної свідомості та
моральних почуттів.
Мораль - система ідей, принципів, уявлень, норм, оцінок, правил поведінки
та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми. Спирається вона не
на норми права, а на силу особистісного переконання, громадську думку,
авторитет окремих осіб [2, с. 180].
Моральність - воля до діяння і саме діяння відповідно до норм моралі.
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Іншими словами, моральність є реалізацією особистістю своїх моральних
установок, принципів, тобто моральною практикою.
Моральна спрямованість - стійка суспільна позиція особистості, що
формується на світоглядній основі, мотивах поведінки й виявляється як
властивість особистості в різних умовах.
Моральна свідомість - вираження ідеального належного, на яке
орієнтується людина.
Вона може бути суспільною (моральні погляди та оцінки груп) й
індивідуальною (моральні погляди та оцінки індивідів).
Моральна свідомість — складний, суперечливий феномен духовної
культури, що має свої рівні, форми, структуру. Вона функціонує на двох рівнях
— емоційно-почуттєвому та раціонально-теоретичному, які існують у
взаємодії, єдності, доповнюючи один одного.
Її співвіднесення з дійсністю відбувається не безпосередньо, а через
моральні приписи й оцінку діяльності людей.
Моральні почуття - стійкі переживання у свідомості людини, які
зумовлюють її вольові реакції, ставлення до себе, інших людей, явищ
суспільного буття [6, с. 312].
Разом з моральною свідомістю моральні почуття є основою моральних
переконань особистості.
Моральні переконання - пережиті та узагальнені моральні принципи,
норми.
На основі моральних переконань реалізується моральна спрямованість
особистості.
За походженням і змістом моральні почуття є соціальними, вони
формуються і розвиваються тільки в суспільстві у процесі взаємодії соціальних
індивідів за допомогою виховання і самовиховання. Культура моральних
почуттів є вираженням міри моральної розвинутості особистості, її здатності до
морального резонансу (милосердя, співчуття, співпереживання) і виявляється у
вчинках, культурі поведінки. Почуття, переживання є основою мотивів, ідеалів,
оціночних уявлень, ціннісних орієнтацій. Цей рівень пов'язаний з реакціями
особистості на стосунки між людьми. Реакції виявляються у почуттях симпатії,
антипатії; любові, ненависті; довіри, недовір'я; обов'язку, відповідальності;
національної гордості, космополітизму; гідності, вимогливості; егоїзму,
альтруїзму тощо [4, с. 305].
Теорія моральних почуттів зіграла свою позитивну роль у розвитку
уявлень про структуру моральної свідомості. Дійсно, почуття грають найбільш
фундаментальну роль в моралі. Моральні почуття формуються в ранньому дитинстві, і якщо вони не сформовані у свій час, то вже не сформуються ніколи.
Ніяка освіта не зможе компенсувати відсутність моральних почуттів, а без
моральних почуттів неможливі ні моральність, ні мораль. Людина, яка не відчуває співчуття до слабких, любові до своїх близьких, благоговіння перед життям
- здатний на будь-який злочин, його не можна вважати людиною, він гірше
тварини.
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Об'єктом моральних почуттів є окремі люди, людські колективи, соціальні
інститути, життєві події, людські стосунки й сама людина. Моральні почуття –
то всі ті почуття, які випробовуються людиною при сприйнятті ними явищ
дійсності під кутом зору моральності, вирушаючи від категорій моралі,
виробленої суспільством. Моральне почуття часто виникає з урахуванням
конкретного випадку, події та може обмежитися лише епізодичним
переживанням. Чи, можливо б виникнути й з урахуванням загального
сприйняття багатьох явищ дійсності.
Почуття - одне з найбільш яскравих проявів особистості людини. Зміст
почуттів становлять стійкі ставлення особистості до того, що вона пізнає і
робить. Схарактеризувати особистість багато в чому означає сказати, що взагалі
ця людина любить, що він ненавидить, зневажає, ніж він пишається, чому радіє,
чого він соромиться, чому заздрить. Предмет стійких почуттів індивіда, їх
інтенсивність і характер розкривають навколишнім емоційний світ людини, її
почуття і, тим самим, його індивідуальність. Відмінності в чуттєвій сфері
накладають глибокий відбиток на весь лад духовного життя людини. Тут слід
сказати, що про особу ми судимо не тільки з думок, дій і вчинків, але і по її
емоціям і почуттям. Залежно від розвитку вольових якостей труднощі й невдачі
викликають у різних людей неоднакові почуття: в одних - почуття
незадоволеності собою, активності, бадьорості, бойового збудження, в інших почуття безпорадності й досади, зневіри, апатії [3, с. 165].
Моральні почуття розвиваються по мірі придбання особистістю
соціального досвіду, досвіду спілкування і взаємодії з людьми й суспільством в
цілому. Вирішуючи етично складні ситуації, людина накопичує необхідний
практичний досвід моральної поведінки в колективі, відчуває почуття
морального задоволення від виконання етичних норм.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ
ОСОБИСТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННЮ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Шевчук Н.І., заступник директора з
виховної роботи Вінницького технікного коледжу
Стрімкі зміни – одна з основних характеристик сучасного суспільства.
Інтенсивне впровадження прогресивних інформаційних і комунікаційних технологій в усі сфери життя зумовило безупинне вдосконалення людської
діяльності. Навчальні заклади – не повинні відставати від часу. Але суттєві кризові явища в усіх сферах розвитку нашого суспільства не оминули й освіту. За
останні десять років – третя реформа – і жодна не реалізована і не доведена до
кінця. «Коли б’ють гармати, музи мовчать». Ми бачимо, як довкола більшає
гармат, як тисячі й мільйони людей втрачають домівки, мандрують чужиною в
пошуках кращої долі. Крім того, суспільству загрожує глибока криза цінностей.
Свідченням духовної руйнації стає байдужість до оточення, наркоманія, алкоголізм, злочинність, прагнення до дармового комфорту. Має місце, егоїзм,
насильство. Катастрофічний брак гуманітарних знань та гуманізації суспільства
потребують гуманітарних підходів, до духовного відродження суспільства.
Аристотель ще в давні часи казав: «Піклуючись лише про розумовий розвиток
дитини, забуваючи про розвиток її почуттів, ми йдемо назад, а не вперед».
Дмитро Менделєєв продовжив цю думку: «Знання без виховання – меч в руках
божевільного».
А гуманітарні знання, на перший погляд не видимі, насправді роблять
велику і важливу справу: оберігають людські душі від зла, жорстокості,
насильства, ворожнечі. Вчать – як бути справжнім, як удосконалитись, як жити,
як любити, як захищати?.. Чим збагачується сучасна людина духовно? Що
набуває? Що втрачає? Чи можуть прожити люди без книги, без мистецтва, без
пісні? Невже зникатимуть святині, а їх місце займуть практицизм, цинізм,
вульгаризм?
Але, враховуючи реформування освіти, виникає питання – мабуть, риторичне – а чи можна досягти ціннісних орієнтацій сучасних студентів без допомоги найкращих книжок світу? Адже у них вся мудрість і мораль багатьох поколінь, віра і надія, добро і свобода, без яких неможливе жодне демократичне
суспільство.
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Свято вірю, що «краса через гуманітарний цикл спасе світ» і надасть йому
інший, високий сенс.
А як приклад – Доба Відродження в Європі – це епоха не тільки великих
відкриттів, але й піднесення мистецтва, літератури! У середньовічній Японії та
Китаї було заведено брати на високі посади людей освічених, які добре знали
літературу, складали вірші, грамотно і красиво висловлювалися. Це призвело до
значного зростання загального рівня цих країн. До речі, й у сучасній Японії, де
розвиток технічного прогресу, ніхто не сумнівається, найвищий – дуже
шанують книги, читають скрізь: на вулиці, в транспорті, в зонах відпочинку…
А в школу приймають дітей щоб знали не менше 6 народних пісень.
А Доба Просвітництва в Європі – починалась з ідей, які висунули
письменники-просвітителі – Вольтер, Ґете, Шиллер, Дідро, Руссо. Це ідеї волі,
братерства, об’єднання людства заради миру на всій Землі звучать у вірші «До
радості» Шиллера, який покладений на музику Бетховена і сьогодні є гімном
сучасного Євросоюзу. «Ідеї правлять світом» - писав Шиллер.
А для порівняння, епоха коли знищували книги – 30-40-ві (Ґете, Шиллер,
Кант, Гейне) до чого це призвело? Всім відомо. А з чого починав радянський
уряд – знищення культури, інтелекту і книжок буржуазних письменників. Чому
потрібно було боротись з поетом Миколою Зеровим, режисером Лесем
Курбасом, драматургом Миколою Кулішем, поетом Василем Стусом та
іншими? Чим їхня діяльність була шкідлива? Тому що пробуджувала вільну
думку, вчили мислити і зберігати людяність, мати почуття власної гідності.
В усі часи система освіти була і залишається основним соціальним
інститутом, який забезпечує навчально-виховний процес, об’єднує зусилля всіх,
хто не байдужий до проблем молоді, особливо тих, кого навчаємо і виховуємо
до майбутнього нашої держави.
Сьогоденне навчання і виховання молодого покоління мають закладати
основи суспільних ідеалів і цінностей, постійно оживляти їх і перетворювати на
дієву силу людського життя. Вони мають вселяти віру в життя і допомагати в
кризових та конфліктних ситуаціях. Складне у нас завдання – виховати людину,
громадянина. Адже від здатності молоді бути ініціативною та активною,
дієздатною та творчою силою, залежать перспективи економічного та
культурного зростання держави.
Саме в підлітковий період навчання розширюється коло соціальних ролей
особистості, змінюються потреби і інтереси, формується ціннісне ставлення до
дійсності: про світ, країну, людство, ресурси, де ми живемо і хто ми, якого ми
роду-племені. А ще – про права й обов’язки, культуру і толерантність, кохання і
дружбу, обереги. Саме книга є не лише джерелом знань, а і життєвого досвіду.
Сьогодні кожного із нас турбує ряд питань: як поліпшити навчальновиховний процес і його якість, досягти збереження здорового фізичного балансу організму, активізувати розумову діяльність студентів та їх працездатність,
сконцентрувати увагу, уникнути стресових ситуацій, сформувати базові компетентності? Однією з необхідних умов цілісного розвитку студентів є впровадження інноваційних і комунікаційних технологій навчання і виховання, що
забезпечують успіх, та реалізацію їх кар’єрних очікувань.
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Залучення молоді до соціальної діяльності сприяє набуттю нею
позитивного життєвого досвіду, забезпечує теоретичну та практичну реалізацію
заходів спрямованих на формування успішної особистості з активною
життєвою позицією, запобігає росту асоціальних проявів у молодіжному
середовищі, відсутності злочинності серед студентської молоді коледжу.
Запорукою цього є формування активної життєвої та громадянської
позиції, визнання унікальності та неповторності кожного студента, розширення
можливостей безпосереднього оточення студентської сфери, публічності,
вільного обговорення актуальних проблем, свободу висловлювань у всіх її
проявах та дієздатності студентського самоврядування та виховання лідерів.
Студентський молодіжний центр «Юність» став флагманом соціального та
культурно-творчого розвитку життя молоді коледжу.
Розвиток творчості студента – це, в першу чергу запорука його успішної
професійної діяльності в майбутньому. Тому педагогічний колектив спільно зі
студентським самоврядуванням надає широкий спектр для самореалізації
талановитої та креативної молоді.
В позаурочний час, коли порожніють навчальні аудиторії, розпочинається
робота в тематичних гуртках, клубах, об’єднаннях, студіях, секціях. Ідуть
заняття танцювальних ансамблів, вокально-інструментальних груп, команд
КВК. Працюють «Соціальна студентська служба», «Школа волонтера» і
«Школа лідера», студентський соціальний театр. Студенти працюють над
проектами, які стали традиційними і улюбленими.
Один із проектів СМЦ «Юність» - щорічно в кінці вересня проводити
фестиваль-огляд художньої самодіяльності серед студентських груп нового
набору. Мета – допомогти студентам пройти адаптацію у навчальному закладі,
виявити лідерів, розкрити таланти, створити творчий колектив. Це хороший
старт для кожної нової групи й безмежне поле діяльності для класного
керівника – педагога-наставника в складний адаптаційний період. Наприклад,
спільна робота над сценарієм «Україна – єдина країна» спонукали студентів
задуматись, хто ми є, яких батьків ми діти. Адже пізнаючи історію, звичаї,
традиції свого народу із покоління в покоління передаємо нерозривну «золоту
нитку» єдності поколінь, формуємо переконаність у нетлінності духовних
скарбів народу, любов до Батьківщини. Належність до української нації
виявляється через знання і шанування історичного минулого держави, краю,
міста чи села, забутих сторінок імен.
Необхідно підкреслити, що важливо в навчальних закладах, сформувати
людину інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість,
готову протистояти асоціальним впливам, долати особисті проблеми, творити
себе й оточення, виховувати справжнього громадянина нашої держави на
засадах загальнолюдських цінностей та духовних скарбів нашого народу,
здатного забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі.
У формуванні особистості ми маємо навчити: пізнай себе; знайди себе,
створи себе; оціни себе.
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В становленні особистості передати найголовніше: «Я людина», «Я
особистість», «Я і світ», «Я і суспільство», «Я і професія», «Обери свою долю»,
«За крок до мрії» і т.п.
Такий підхід у навчально-виховній роботі допоможе виконати поставлену
мету і завдання:
- формувати потреби в здоровому способі життя;
- формувати необхідні соціальні навички, що сприяють успішній адаптації
у суспільстві;
- створити морально й емоційно сприятливе середовище для розвитку
особистості;
- сприяти розвитку пізнавальних інтересів та підтримувати творчі
прагнення;
- створювати умови для самовираження і самореалізації.
Соціально-гуманітарні дисципліни виконують важливу ідеологічну і
моральну функцію в суспільстві: сприяють професійному становленню
особистості; визначають життєздатність людини, молодого громадянина, який
буде формувати та розвивати своє майбутнє та майбутнє своєї держави. До
європейської спільноти потрібно привести покоління розумних, освічених,
професійно й духовно розвинених особистостей. Сподіваюсь що у процесі
реформуванні освіти буде забезпечено формування духовної єдності поколінь,
почуття патріотизму, національної свідомості.
Навчаючи, ми стверджуємо людину, світ і її місце у цьому світі,
розвиваємо логічне й образне мислення, виховуємо найкращі якості, почуття
власної гідності й активну життєву позицію, а ще спонукаємо до того, щоб
молоді люди вчилися любити свою країну, свою малу Батьківщину, свою
родину, і ту стежину, що веде до дому, любити життя, кожну його мить і кожну
хвилину. Це головна мета навчального закладу.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПСИХОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
Лозовська Н. І., заступник директора з
виховної роботи
Вінницького торговельноекономічного коледжу КНТЕУ
Проблема ціннісно-смислової сфери особистості є однією з
найважливіших у сучасній психології. Це зумовлено тим, що внаслідок змін, які
відбулися в нашому суспільстві, перед особистістю відкрилась можливість
визначення власних цілей та шляхів їх досягнення. Актуалізується потреба
вивчення ціннісно-смислової сфери особистості, тобто ціннісних орієнтацій, їх
ієрархічної структури, а також факторів, що їх трансформують.
Соціальні зміни останнього десятиріччя, якісні зрушення в структурі
ціннісних орієнтацій громадян України не обминули молодь, у тому числі й
студентство.
Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді обумовлено
психологічними утвореннями, які властиві їх віковим особливостям. Тому дане
питання потребує психолого-педагогічного спрямування навчально-виховного
процесу, активної участі педагогів і психологів навчальних закладів у
духовному становленні студентства.
Ціннісні орієнтації – порівняно стійке ставлення людини до сукупності
матеріальних, соціальних, духовних благ та ідеалів, що виступають як
предмети, цілі та засоби для задоволення потреб життєдіяльності індивіда, і які
є показником рівня розвитку особистості, її свідомості та самосвідомості.
Даний компонент структури особистості об’єднує і спрямовує думки й почуття
людини, відповідно до яких вирішується багато життєво важливих питань. Ось
чому варто простежити динаміку розвитку ціннісних орієнтацій студентської
молоді, з’ясувати фактори й умови процесу їх формування.
Варто зазначити, що ціннісні орієнтації конкретної особистості
формуються та функціонують на основі системи цінностей, вироблених
суспільством та нерозривно й міцно пов’язаних з нею.
Відомо, що в підлітковому віці відбувається інтенсивне формування самосвідомості, самооцінки, з’являється гострий інтерес до свого внутрішнього світу.
Якщо маленька дитина спокійно живе в рамках норм, встановлених дорослими,
і не протестує проти численних настанов, то підліток намагається вийти за ці
межі. Він відчуває себе більш дорослим і самостійним і бажає визнання його
прагнень. На все підліток починає дивитися з нових, філософських позицій, усе
піддає тепер внутрішній моральній оцінці. З’являються перші життєві цілі, які
ще мають характер напівмрій. Відбувається зміна референтних орієнтацій і
головною стає система взаємин «підліток - значущий підліток».
Необхідно підкреслити, що формування системи ціннісних орієнтацій
особистості можливе тоді, коли людина здатна до свідомо-вольової
саморегуляції поведінки, вміє протистояти негативному соціальному впливу.
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Необхідними супровідними моментами усвідомлення власних ціннісних
орієнтацій є зростання самосвідомості особистості, розвиток аутокомунікації та
рефлексії. Важливою умовою є також перехід від орієнтування на зовнішні
оцінки до орієнтування на самооцінку.
Таким чином, психологічні утворення, які набуваються в підлітковому та
юнацькому віці, стають внутрішніми передумовами формування ціннісних
орієнтацій в наступні періоди онтогенетичного розвитку особистості. У зв’язку
з цим, період юності є сприятливим для процесу усвідомлення, формулювання,
конкретизації та реалізації ціннісних орієнтацій.
Студентський вік має свої особливості, пов’язані зі специфікою змін, що
відбуваються при переході школяра в студенти. Протягом навчання, сфери
спілкування, пізнання і діяльності студентів значно розширюються. Вони
усвідомлюють свою належність до студентського колективу, зіштовхуються з
широким колом суспільних, політичних, юридичних, професійних відношень у
навчальному закладі. Отримані знання дають можливість краще зрозуміти
життєдіяльність суспільства, взаємовідносини між людьми. Студент прагне
«знайти себе», визначити своє місце в житті відповідно до своїх здібностей та
інтересів. Різні види навчальних і позанавчальних практик дозволяють
переосмислити громадянські компетенції й ціннісні орієнтації, які впливають
на поведінку особистості.
Важливість студентського віку для формування ціннісних орієнтацій
визначається тим, що його основне завдання – формування особистісної
зрілості, тобто здатності відповідально здійснювати аналіз власного життя і
свого місця в суспільстві. Ці та інші психологічні новоутворення, в тому числі
професіональна самосвідомість і дійове орієнтування у міжособистісних
взаєминах, здійснюються в спілкуванні та навчально-професійній діяльності,
що є провідними в студентському віці.
Студентство – це не тільки соціальна група, об’єднана за основним
критерієм – одержання вищої освіти, але й носій певних культурних норм і
цінностей. Будь-яка соціокультурна спільнота відрізняється від інших стійкими
уявленнями про себе й групу до якої належить. У ході досліджень, проведених
у Вінницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного
торговельно-економічного університету, визначилися деякі своєрідні
особливості системи ціннісних орієнтацій студентів.
З метою вивчення особливостей ціннісних орієнтацій студентів та
визначення на їх підґрунті основних напрямків і завдань виховного процесу в
коледжі у 2016 році було проведено соціально-психологічне дослідження. В
опитуванні (анкетуванні) брали участь студенти І-ІІІ курсів усіх спеціальностей
(усього 624 особи). Серед них: 28% юнаків і 72% дівчат; 70% проживають у
гуртожитках коледжу та 30% – у м. Вінниці.
Проведене дослідження дозволило виділити основні життєві потреби сучасної молоді. За анкетуванням, студенти хочуть забезпечити собі майбутнє
(90%), домогтися визнання і поваги оточуючих (47%), розвивати свої сили й
здібності (54%), перебувати у стані взаєморозуміння з іншими (41%), забезпечити собі матеріальний комфорт (89%). Таким чином, пріоритетними потре98

бами студентської молоді є потреба у безпеці, визнанні, самовдосконаленні,
міжособистісному спілкуванні. Задоволення матеріальних потреб теж є
основною життєвою ціллю для багатьох молодих людей. Студенти, в першу
чергу, бажають забезпечити собі надійне й успішне майбутнє через
налагодження стосунків з людьми, підвищення рівня майстерності та
компетентності, тобто у постійному самовдосконаленні та самоствердженні.
Вищезазначене підтверджується аналізом позанавчальної діяльності
студентів. Респонденти зазначають, що у вільний від навчання час вони
відпочивають, займаються улюбленою справою або захопленням (66%),
фізкультурою і спортом (25%), професійним самовдосконаленням (23%).
Як свідчать результати дослідження, у здійсненні власних життєвих планів
студенти коледжу покладаються, в основному, на себе (73%). Певна частина
молоді не виключає значення везіння та допомоги інших людей у досягненні
успіхів (51%).
Нами проаналізовано, що протягом навчання у вищому навчальному
закладі зростає ціннісно-орієнтаційна єдність студентів у визначенні термінальних цінностей, особливо у дівчат. Провідні позиції в ієрархічній структурі
термінальних цінностей займають матеріальні цінності та цінності особистого
щастя. У процесі набуття кваліфікації, з розширенням теоретичних знань і
практичних вмінь, змінюється склад та характер ієрархічної структури
термінальних цінностей, їх зміст і внутрішні взаємозв’язки. Зокрема, на III-IV
курсів більшого значення набувають професійно-мотиваційні та матеріальні
ціннісні. А гуманістичні, громадянські, пізнавальні цінності, навпаки, втрачають своє значення.
Отримані результати дали змогу виділити якісні й кількісні відмінності
ціннісних орієнтацій студентів на різних етапах освоєння знань в обраному
навчальному закладі.
Отже, протягом здобуття освіти у вищому навчальному закладі змінюється
ієрархія та характер внутрішніх зв’язків в системі ціннісних орієнтацій
студентської молоді. Зокрема, інструментальні цінності більш консервативні за
своїм місцем в ієрархічній структурі ціннісних орієнтацій студентів у
порівнянні з термінальними.
На формування ціннісних орієнтацій студентів навчального закладу
впливає зміст, організація навчально-виховного процесу, соціальнопсихологічний клімат у студентському середовищі, психолого-педагогічна
позиція викладача. Важливе значення мають особливості взаємовідносин, стиль
спілкування між викладачами та студентами.
Варто підкреслити, що необхідне вивчення ціннісних орієнтацій
студентської молоді стосовно професійних якостей викладачів. Отримані
результати дослідження на базі ВТЕК КНТЕУ зазначають: серед професійних
якостей 55% студентів найбільше цінують у викладачів вміння створювати під
час лекційних та практичних занять атмосферу довіри, взаєморозуміння і
взаємоповаги. 40% студентів цінують у викладачів, перш за все, досконале
знання предмету викладання, захопленість ним і здатність розвивати
пізнавальні інтереси у студентів. 25% студентів цінують у викладачів вміння
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застосовувати індивідуальний підхід до кожного під час навчання, зокрема на І
курсі - 30%, а на ІІІ-IV курсах - 20%.
Студенти найбільше цінують у викладачів такі особисті якості:
- доброзичливість, вміння спілкуватися, зовнішня привабливість - 55%;
- спостережливість, професійна компетентність, потяг до творчості - 30%;
- високий інтелект, загальна культура, принципова моральність - 25%;
- вимогливість, сила волі, організованість, енергійність - 25%;
Ціннісно-орієнтаційна єдність студентів – один із показників згуртованості
групи, що фіксує ступінь збігу позицій і оцінок її членів стосовно цінностей,
найбільш значущих для групи в цілому.
Дослідження студентських груп переконливо показали, що процес
колективного розвитку визначається не тільки уніфікацією ціннісних орієнтацій
і виникненням на цій основі ціннісно-орієнтаційної єдності, а і зміною змісту
цих орієнтацій, переходом від одних ціннісних орієнтирів до якісно інших.
До того ж, порівняльний аналіз результатів досліджень виявив цікаву
особливість зв’язку психологічного клімату в академічній групі студентів та
ціннісно-орієнтаційної єдності її членів. А саме: чим більша згуртованість
студентської групи, тим більша єдність ціннісних орієнтацій в окремих
студентів цієї групи. І навпаки, групи з негативним психологічним кліматом
характеризуються і низькою ціннісно-орієнтаційною єдністю.
Результати досліджень виявили, що на першому плані у студентської
молоді - проблеми матеріального і фізичного характеру, проблеми відпочинку.
А духовні, міжособистісні проблеми мало хвилюють молодих людей. Внаслідок
чого, ціннісно-смислова сфера є внутрішньо суперечним конфліктним
утворенням, в якому найбільш важливі життєві цінності виявляються найменш
доступними. Така неузгодженість між смисловим рівнем і рівнем психологічної
реалізації є специфічною і невід’ємною частиною ціннісно-смислової сфери
студентів, а невідповідність значущості та доступності ціннісних орієнтацій
продукує внутрішньоособистісні конфлікти.
Таким чином, виникає необхідність щодо психолого-педагогічного
супроводу у формуванні ціннісних орієнтацій студентської молоді, а також
кваліфікованій і цілеспрямованій роботі щодо усунення труднощів і
суперечностей розвитку психічної сфери студентської молоді. Першочергова
роль у цьому належить педагогам і психологам навчальних закладів.
Проте, процес формування ціннісних орієнтацій не завершується з
набуттям професії. Самостійна праця ставить перед молодим спеціалістом нові
вимоги щодо безпосереднього виконання великого комплексу соціальних
ролей, вміння аналізувати себе, удосконалювати свою особистість, володіти
методами самоосвіти, застосовувати знання на практиці та ін. У зв’язку з цим
змінюються окремі його погляди, уявлення, переглядаються певні цінності, але
загальний напрямок думок особистості, її духовне обличчя все ж таки
залишаються стійкими.
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ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Горденко А.П., завідувач методичним
кабінетом Технологічно-промислового
коледжу Вінницького національного
аграрного університету
Постановка проблеми. У державних документах з питань національної
освітньої політики визначено, що пріоритетними напрямами виховної роботи зі
студентами коледжів та технікумів України є моральне, трудове, естетичне,
громадянське, екологічне, правове, патріотичне та фізичне виховання.
Загальна мета виховання конкретизується освітніми закладами з
врахуванням національно-регіональних, статевовікових, індивідуальних особливостей, а також «замовленнями» самої особистості – бути щасливою,
розумною, здоровою, чесною, відповідальною, організованою та цілеспрямованою людиною. Ефективність виховного процесу, спрямованого на забезпечення сприятливого для самореалізації спеціаліста середовища, формування
громадянина демократичного суспільства, доброго сім’янина, сумлінного і
відповідального працівника, споживача духовної культури залежить від
реалізації основних принципів, вимог, що визначають мету, зміст, методи,
організацію виховання.
Аналіз попередніх досліджень. За результатами опрацювання
літературних джерел та на основі попередніх наукових досліджень фахівців,
можна зазначити, що фізичне виховання є невід’ємним засобом морального
виховання, завдяки якому можливо формувати моральні якості студентів в
рамках занять фізичними вправами, що не затрачує багато часу для студентів,
як представників соціальної групи з активним способом життя.
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Мета статті. Метою статті є розгляд особливостей морального виховання
студентів засобами фізичного виховання.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, фізичне виховання є органічна
частина загального виховання, соціально-педагогічний процес, спрямований на
укріплення здоров’я, гармонійного розвитку організму, його фізичних
здібностей, якостей на формування, вдосконалення рухових навичок, вмінь,
необхідних в побуті та виробничій діяльності, для досягнення фізичної
досконалості. Проте досить важливим питанням залишається пошук засобу
ефективного формування моральних якостей у студентів, що є важливим для
виховання адекватних, культурних, добропорядних громадян України. Саме
тому фізичне виховання може слугувати не тільки для сприяння фізичної
активності, але й впливати на формування моральних якостей у студентів як
ефективний засіб самовдосконалення.
Таким чином, актуальність теми полягає в тому, що фізичне виховання
може формувати моральні якості студентів паралельно з фізичним розвитком,
не маючи під собою ніякої прямої теоретичної бази психологічного, моральновиховного характеру. Також тема є досить актуальною тому, що поняття
«моральні якості» є неоднорідним, а комплексним, а складові частини
моральних якостей забезпечують позитивний вплив на духовно-соціальний
розвиток студентів.
Для початку, розглянемо вплив основної гімнастики, на формування
моральних якостей у студентів. Досить важливим засобом фізичного виховання
для формування саме морально-етичних якостей є основна гімнастика (фізичні
вправи, біг, стрибки, ходьба, вправи зі знаряддям), оскільки саме для
оздоровчого ефекту вправи необхідно обов’язково слідувати правилам
виконання, проявляти сконцентровану увагу, що в свою чергу формує у
студента морально-етичні якості як добросовісність, порядність при ретельному
виконанні вправ для досягнення певного результату. Також при виконанні суто
індивідуальної рухової активності, яка потребує значної витрати сил, тобто біг
на дальні відстані, стрибки з перетинами, елементи важкої атлетики,
формуються особистісні якості, такі як працьовитість, а також
цілеспрямованість, оскільки подолання перетин, великої дистанції є
конкретною метою для студента, яку необхідно досягти долаючи фізичну
слабкість, що заважає досягненню мети, тобто досягнення фінішу, або
виконання конкретної фізичної вправи. Також при досягненні успішного
результату після виконання вправи формує особистісні якості самовпевненість
та самооцінка, оскільки оцінка позитивних результатів викладачем фізичного
виховання, товаришами, є приводом до розуміння студентом здатності до
фізичних навантажень, можливості їх подолання, що є проявом самооцінки
власних сил та самовпевненості в можливості правильно та ефективно
займатися фізичною діяльністю. Це також слугує стимулом до подальшого
фізичного вдосконалення, а значить і вдосконалення моральних якостей у
студентів. Також основна гімнастика формує колективну комунікабельність,
оскільки для правильного виконання будь-якої фізичної вправи необхідно
зрозуміти фізрука, який дає інструкції до її виконання, тобто встановити з ним
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зв'язок для адекватного розуміння виконання конкретної вправи. Також під час
парних або колективних гімнастичних вправ відбувається спілкування,
надаються поради студентів щодо ефективного виконання завдань.
Також слід зазначити, що певна кількість моральних якостей формується
завдяки туризму, як засобу фізичного виховання. Відомо, що знаходження на
природі, у відносно екстремальних умовах сприяє формуванню особистісних
якостей сміливості, витриманості, оскільки в даних умовах відбувається не
тільки зміцнення здоров’я, але й характеру, відсутності страху перед стихією,
перешкодами. Щодо формування морально-етичних якостей завдяки туризму,
то відбувається формування гуманізму, оскільки для перебування в
екстремальних умовах необхідна повага до товаришів, поруч з якими можливе
подолання перешкод. Простежується також формування колективних якостей,
як наприклад взаємодопомога, оскільки під час походу, або туристичної поїздки
студенти спільно мешкають та мають спільне харчування, підтримують один
одного під час будь-якої діяльності в екстремальних умовах.
Важливе місце для формування моральних якостей займає спорт, який
передбачає найбільші навантаження в конкретному виді фізичної діяльності.
Спортивні змагання студентів, передбачають формування особистісних якостей
таких як воля, принциповість, самостійність, оскільки бажання стати переможцем потребує зусиль до перемоги, а також важливою є принциповість під час
змагання з доведенням власної переваги, зіткнення з противником віч-на-віч
потребує певної самостійності в своїх діях. У випадках перемоги в змаганнях,
підвищується самовпевненість студента. Завдяки спорту формуються морально-етичні якості честь та гідність, оскільки необхідність показати найкращий
результат, стати переможцем є справою честі. Формується гідність у студентів,
які стали переможцями або показали позитивний результат під час змагань.
Якщо розглядати вплив ігор на формування моральних якостей, то в
основному вони формують колективні якості, оскільки більшість спортивних
ігор є колективними. Доказом формування колективізму, взаємодопомоги,
комунікабельності є те, що під час проведення колективних ігор, таких як
футбол, баскетбол, волейбол простежується колективне переживання, чітко
скоординовані дії для досягнення спільної перемоги (якщо розглядати перемогу
як мету то простежується особистісна якість цілеспрямованість, яка в даному
випадку має колективний характер), радість спільних зусиль, укріплюється
дружба між учасниками однієї команди. Також відбувається формування
морально-етичної якості почуття, оскільки студенти розуміють відповідальність перед власним навчальним закладом, перед іншими членами команди
під час гри, розуміють необхідність показати найкращий результат як власний
обов’язок перед коледжем, товаришами, а також вболівальниками, якщо гра
має характер змагання. Ігри також формують рішучість, оскільки в умовах
швидкої гри студент повинен чітко вирішувати власні дії для координації з
іншими членами команди, а також для недопущення виникнення переваги у
команди супротивника.
Щодо формування моральних якостей завдяки гігієнічному фактору, то
взагалі даний фактор є засобом фізичного виховання, сутністю якого є
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гігієнічне забезпечення фізичних занять, наявність спортивної форми, взуття.
Слід зазначити, що виконання усіх обов’язків пов’язаних з гігієнічним
фактором потребує обов’язковості, безперечного виконання, що є засобом
формуванням особистісної якості як дисциплінованості, а також моральноетичної якості як совість у випадку порушення правил гігієни.
Висновок. Таким чином, нам вдалося розглянути вплив усіх засобів
фізичного виховання, які формують не тільки фізичні якості, але й моральноетичні, особистісні якості, які є невід’ємною складовою частиною моральних
якостей студентів. Слід зазначити, що кожен засіб фізичного виховання
(основна гімнастика, туризм, спорт, ігри, гігієнічний фактор), як комплексного
явища впливають на формування сукупності моральних якостей, а це доводить,
що фізичне виховання є комплексним засобом формування моральних якостей
у студентів. Сам факт формування моральних якостей завдяки процесу
фізичного виховання доводить те, що сутність поняття є дуалістичною,
оскільки окрім складової фізичної діяльності, фізичне виховання передбачає
також духовну складову, направлену на формування моральних якостей. Тому
завдяки засобам фізичного виховання можливий паралельний фізичний та
соціально-духовний розвиток студентів.
Література
1. Романенко В.В., Куц О.С., Рухова активність і фізичний стан студенток
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Мисько О.О., заступник директора з
виховної роботи
Ладижинський коледж ВНАУ
Сучасні інформаційні технології досить стрімко увійшли до нашого життя,
що стало звичайним способом спілкування між людьми. Сьогодні навіть
духовні заклади активно використовують всі можливості Інтернету за для своєї
популяризації. Однак яскраві феномени такого Інтернет спілкування
спостерігається не тільки у діловій сфері, але й в повсякденній діяльності —
при обговоренні побутових проблем та в дружніх бесідах. Здійснення
пізнавальної діяльності за допомогою Інтернету може стимулювати не лише
розвиток пізнавальних дій в межах традиційної діяльності, але й впливати на
особистісний розвиток в різних сферах життєдіяльності особистості.
Однак, перераховані позитивні приклади впливу ІТ на особистісний
розвиток можуть поєднуватися і з небажаними наслідками. Найяскравішими та
багато в чому негативними прикладами зміни особистості під впливом ІТ є
комп’ютерна, а зараз уже і телефонна "ігрова наркоманія", і так зване
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хакерство. Потребує детального аналізу й "синдром залежності людини від
Інтернету", який виникає в результаті тривалого блукання в інформаційному
комп’ютерному лабіринті та сприяє виникненню залежності від даного виду
діяльності (своєрідною комп’ютерною наркоманією), а іноді втраті контролю
над своїми діями. Психологічні наслідки цього явища — соціальна ізоляція
(часткова або повна відмова від спілкування з іншими людьми, розрив дружніх
зв’язків, ослаблення емоційних реакцій, суттєве звуження сфери інтересів
тощо), навіть втрата роботи й серйозні сімейні проблеми). На цьому тлі в
деяких Інтернет-споживачів може розвинутися снобізм, замкненість і
небажання вступати в контакт з колегами, близькими. Але найстрашніше на
сьогодні, це небезпечна підліткова гра "Синій кіт". Або ж "Тихий дім", "Море
китів", "Розбуди мене о 4:20". У смертельної гри багато назв, але результат
завжди однаковий - закінчене життя і зламані горем батьки, які не розуміють,
що ж змусило дитину звести рахунки з життям.
Виходячи з вищезазначеного сучасна система освіти, на яку покладено
обов’язок підготовки нових поколінь до життя в інформаційно перенасиченому
середовищі, повинна переглядати освітні виховні технології, які повинні
відповідати вимогам часу. Сьогодні провідною метою сучасної освіти має стати
підвищення рівня інформаційної безпеки студентів.
Зокрема ВНЗ повинні проводити заходи щодо психолого-педагогічного
супроводу студентів у процесі формування їх ціннісних орієнтацій. Сучасний
навчальний заклад покликаний забезпечити доступність якісної освіти
студентів з урахуванням їхніх можливостей, інтересів і схильностей та
переглянути форми й методи виховної роботи. І нові IT, безумовно, відіграють
у цьому сенсі позитивну роль.
Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі надає
можливість гармонійно поєднати розумову та виховну діяльність, яка підвищує
пізнавальні можливості та якість знань. Використання широких графічних,
звукових та інтерактивних можливостей комп’ютера створює сприятливий
емоційний фон на заняттях
Використання IT у навчальній практиці сприяє вдосконаленню
традиційного процесу професійної підготовки студентів, підвищуючи її
ефективність у сфері моделювання досліджуваних процесів і явищ, управління
процесом навчання, виступаючи як тренаж навчальної діяльності та
автоматизації контролю рівня знань. Використання Інтернет технологій
допомагає кращому опануванню матеріалу, підвищує зацікавленість студентів у
творчій діяльності, а також впливають на їх пізнавальну активність.
Форми використання IT як навчального засобу різні. Системна робота з
використання інтегрованого навчання та інформаційних комп’ютерних
технологій орієнтує студентів на саморозвиток, вміння здобувати потрібні
знання, практично застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях.
Звичайно, використання ІТ на кожній навчальній парі зазвичай є достатньо
складним і трудомістким, оскільки зростає роль і відповідальність викладача,
якому постійно доводиться перебувати в пошуку прийомів і засобів організації
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навчально-пізнавальної діяльності студентів, аби кожна навчальна година була
максимально інформативною і продуктивною.
Ми розглянули позитивні й негативні аспекти впливу інформаційних
технологій на формування особистості. Далі не менш актуальним буде
розглянути проблему безпеки та можливих загроз новітніх технологій.
Інформаційна безпека є складовим компонентом загальної проблеми
комунікаційних відносин між людьми. Інформаційну безпеку визначають як
неможливість зашкодити духовній сфері та культурним цінностям суспільства.
Фахівці стверджують, що всі загрози у сфері інформаційної безпеки
передбачити неможливо, оскільки вони здатні змінюватися, то і ступінь шкоди
від даної інформації також різниться. При цьому велике значення має якість
інформування, своєчасність, повнота, всебічність і правдивість інформації.
Тому людині потрібно навчитися "фільтрувати" інформацію, яка може
негативно вплинути на підсвідомість особистості.
Ніні наше суспільство зазнає впливу від ЗМІ (зокрема їх інформаційнопропагандистської спрямованості), комп’ютерних мереж, програмних засобів
розповсюдження, реклами тощо. На жаль, жодна з наведених сфер впливу на
людину неможлива без шкоди її психологічному здоров’ю, адже все, що
впливає на нас, накладає певний відбиток, у тому числі негативний, і формує
відповідний світогляд. Адже джерелами загроз інформаційного простору є
суперечності певних інтересів, систем цінностей, розбіжності цілей особистості
й суспільства, негативний вплив на свідомість окремого індивіда чи груп
людей, маніпулювання громадською думкою.
Запобігти всім негативним явищам, які несуть ІТ можливо лише за умови
повноцінного духовного розвитку особистості де центральне місце належить
моралі. Адже тільки гармонійно розвинута людина, яка, сповідує чесність,
порядність, повагу, любов, співчутливість та милосердя до інших, спроможна
не тільки не піддатись негативізму, а й здійснювати позитивний вплив на
духовний розвиток суспільства.
Література
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КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Власюк І.І., голова студентської
первинної профспілкової організації
Вінницького технічного коледжу
Актуальність проблеми. Сучасний розвиток суспільства вимагає від кожного індивіду використання на тому чи іншому рівні інформаційно-комуні106

каційних технологій. Інформатизація та комп’ютеризація потребують від людини нових знань, умінь та навичок, які мають бути адаптованими до нових умов.
Далеко не останнє місце в даному процесі відіграє Всесвітня мережа Інтернет.
Сьогодні Інтернет є одним з найголовніших засобів не тільки для
розповсюдження інформації та спілкування людей, а й для роботи та навчання.
Інтернет дає можливість пошуку навчальної інформації, розкриває перед нами
розмаїття освітніх послуг, включаючи навчальні дистанційні курси, бібліотеки,
інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі й т. ін. Водночас, таке
активне використання Всесвітньої мережі призводить до виникнення певної
адикції, особливо серед підлітків, а саме – Інтернет-залежності. Тому перед
батьками та викладачами стоїть проблема вчасного запобігання виникнення
Інтернет-залежності в підлітків та максимального пояснення підростаючому
поколінню корисних можливостей Всесвітньої мережі.
Проблема даної теми полягає в тому, що поява нових і радикальна зміна
традиційних каналів соціалізації підростаючого покоління в сучасному
перехідному українському суспільстві привели до збільшення кількості людей,
що ведуть асоціальний, аморальний спосіб життя.
Дослідження проблеми. Деякі аспекти проблеми Інтернет-залежності
вивчаються психологами, педагогами та соціологами. Вперше Інтернетзалежність почав розглядати у 1995 році А. Голдберг, який присвятив даному
феномену цілу низку ґрунтовних досліджень. Великий внесок у вивчення даної
адикції внесли такі закордонні вчені як К. Янг, Р. Девіс, А. Войскунський, Д.
Грінфілд, А. Єгорова, та інші. Серед українських фахівців, що в різних аспектах
досліджують феномен Інтернет- залежної поведінки, відзначилися Н. Бугайова,
Г. Пілягина, О. Чабан, Л. Юр’єва та ін.
Метою статті є дослідження Інтернет-залежності як нагальної проблеми
сучасності та реалізації студентських проектів як варіанту профілактики даної
адикції.
Виклад основного матеріалу. Головна функція особистості полягає у
забезпеченні здатності до спілкування, налагодження комунікації з іншими
людьми, із самою собою через долучення до культури, включення у соціальну
взаємодію. Тобто вона має функціонувати як індивідуально своєрідний суб’єкт
спілкування в сучасному соціокультурному просторі.
Серед багатьох визначень сучасної цивілізації – пост-індустріальна, глобальна, технотронна, інформаційна, пост-економічна, фінансова тощо –
найважливішим для нас є її інтелектуальний вимір, адже ми живемо в період
становлення суспільних знань, причому, не просто знань, які фіксують ті чи
інші грані дійсності, а знань, завдяки яким відбувається становлення нових
цивілізаційних вимірів – динамічно стрімких, сповнених несподіваних поворотів, викликів, що вимагає енергії інтелекту, інноваційного мислення і, зрештою, інноваційної людини.
Перехід людства до суспільства інформаційного різноманіття зумовив
об’єднання і культурну інтеграцію в усіх сферах життя, глобалізацію в її
екологічному, соціальному й інформаційному вимірах. Світ різко змінився,
внаслідок чого зазнала змін вся система цінностей суспільства: зокрема, його
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найпростіша і найбільш вразлива структура – особистість у всіх її проявах, у
тому числі комунікативному. Під дією специфічних властивостей сучасного
суспільства (соціальної нестабільності, експансії новітніх технологій, засилля
масової культури, інтенсивного впливу ЗМІ тощо) склався скоріше негативний,
ніж позитивний психологічний образ сучасника-комуніканта. [4,с.140]
Молода людина - це особистість, а особистість - це результат соціального
становлення індивіда шляхом подолання труднощів і накопичення власного
життєвого досвіду. Вроджена геніальність автоматично не гарантує того, що
людина стане великою особистістю. Вирішальну роль відіграє соціальне
середовище, в яке потрапляє людина після народження. Відповідно, між
розвитком особистості і суспільством існує пряма залежність. Сутність особи
становить не її борода, не її кров, не її абстрактна фізична природа, а
її соціальна якість. [2,с.130]
Соціалізація молоді дуже важлива сьогодні для України, бо від її
успішності залежить майбутнє українського суспільства. Члени соціуму добре
розуміють, що умовою успішності їх професійної діяльності й особистого
життя, ефективності взаємодії з іншими людьми є вміння спілкуватися, вміння
встановлювати і підтримувати контакти з людьми, здатність до соціальнокомунікативної адаптації.
Складовою частиною побутової культури суспільства стали сучасні
інформаційні технології, які вже давно перестали бути атрибутом лише
науково-технічної сфери. Комп’ютер увірвався у наше життя стрімко і з
кожним днем стає невід’ємною частиною нашого повсякденного життя.
Збільшення кількості користувачів персональних комп’ютерів, поширення
різноманітних комп’ютерних програм – все це призвело до появи нової
проблеми: психофізіологічного та соціально-психологічного впливу нових
інформаційних технологій на особистість людини і його здоров’я. [5,с.76]
В сучасному світі не вміти користуватись комп’ютером це те ж саме, що не
вміти писати або читати. Сьогодні майже вся діяльність людини супроводжується інноваційними технологіями, які допомагають їй розвиватись та збагачувати свої знання, швидко й оперативно отримувати необхідну інформацію,
економити час і раціоналізувати свою діяльність. З появою комп’ютерних
технологій людство вийшло на нову сходинку свого розвитку. Саме завдяки
інформаційним технологіям є можливість виконати великий обсяг роботи за
менший проміжок часу, що підвищує ефективність професійної діяльності.
Але процеси інформатизації, комп’ютеризації сучасного суспільства,
поряд із, беззаперечно, позитивними змінами, досвідом, надбаннями, призвели
й до багатьох негативних соціальних явищ, серед яких в останнє десятиліття
особливо актуально та гостро постала проблема комп'ютерної залежності
молоді - нав’язливе бажання підключитися до мережі й хвороблива нездатність
вчасно відключитися від неї. [1,с.5]
Саме молодь більше піддається навіюванню і є більш вразливою до
засвоєння хибних переконань та цінностей, до "програмування" себе, своєї долі
у негативі. Все це поступово призводить до формування такого ж
неадекватного деструктивного життєвого сценарію особистості, яка частіше
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підпадає під шкідливий вплив оточення. Така людина має некритичне
"перекручене" ставлення до інформації про себе і світ у цілому та вміщує у собі
значну кількість внутрішніх протиріч та конфліктів. [7,с.26]
Але також варто визнати, що є і позитивні риси соціальних мереж:
можливість створення груп за інтересами. Зручні такі групи для студентської
молоді, адже завдяки їм завжди можна дізнатися новини навчального закладу,
розклад занять або отримати завдання з навчальних дисциплін. За допомогою
соціальної мережі підліток задовольняє приховані потреби, які не
прослідковуються в його реальному житті, а проявляються лише у мріях і
фантазіях. Цей соціальний ресурс забезпечує їх втілення через можливість
анонімних соціальних взаємодій, за допомогою яких можна створювати нові
образи власного "Я". [8,с.38]
Отож, соціальні мережі для дітей та підлітків виступають важливим
засобом для набуття соціального досвіду.
Головний екзаменатор підлітків – життя. Наскільки вони будуть
адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати
правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати й
контролювати власну діяльність, тобто успішно її виконувати, залежить,
насамперед, від навчального закладу, від організації навчально–виховного
процесу, від того, в якій мірі у них будуть сформовані ключові компетентності,
в тому числі, комунікативні та соціальні. [6,с.130]
Важливо так організувати виховний процес, щоб студенти почували себе
радісними й щасливими, активно здобували знання і ставали на шлях
цілеспрямованого самовдосконалення. То де ж, як не стінах Альма-матері
студентська молодь має можливість реалізувати свої інтелектуальні, творчі,
фізичні задатки, соціальну активність та креативність. Допомогою в цьому є
різноманітні форми роботи: конкурси, олімпіади, концерти, змагання,
конференції, участь у міських акціях, студентські проекти, співпраця з
громадськими організаціями, студентське самоврядування, волонтерство, тощо.
Висновок. Широке розповсюдження Інтернет та його зростаючих
можливостей має не тільки великі позитивні наслідки, але й досить вагомі
недоліки. Зокрема, все частіше піднімається проблема Інтернет-залежності, яка
характеризується патологічною пристрастю людини до проведення часу у
Всесвітній мережі. Тому виникає нагальне питання пошуку методів і засобів
профілактики та боротьби з даною адикцією.
Молодь - це не тільки майбутнє, але й «живе сьогодення». Тож важливо
зрозуміти, наскільки вже сьогодні молоде покоління визначає зміст і характер
майбутнього, наскільки несе в собі «дух нового часу».
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ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ СЕРЕД МОЛОДІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ КОМУНІКАЦІЇ
Паламарчук Н.М., практичний психолог
Вінницького технічного коледжу
Постановка проблеми. Насильство є складною проблемою, яка, на жаль,
набула значного поширення у суспільстві, зокрема в молодіжному середовищі.
Значну відповідальність за пропаганду насильства ми покладаємо на сучасні
засоби комунікації. Розвиток прогресу сприяє, появі нових видів комунікації,
джерел інформації, через джерела інформації у молоді формується культ
насильства та жорстокості, що негативно впливає на соціальну поведінку
молоді в різних сферах життя.
Аналіз попередніх досліджень. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що проблема насильства та «теленасильства» актуальна, складна і суперечлива. Складність проблеми «теленасильства» зумовлена початковою розмитістю поняття «насильство», яке спостерігається в художніх, документальних та анімаційних фільмах, комп’ютерних іграх, а також в новинах [3,
с. 148]. Вивченням проблем екранного насильства займались Потятиник Б.,
Федоров А. В., Харріс Р., Шіслер Я. Преєр Г., Іванов В. Ф. Насильство сьогодні
вивчається в різних аспектах: насильство в сім’ї (О.В.Бойко, Т.П. Голованова,
М.П. Коваль, Л.І. Міщик, Дж. Робертсон та ін.), насильство стосовно жінок та
людей похилого віку (О.М. Моховіков, О.Д. Шинкаренко, K. Munroe та ін.);
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насильство щодо підлітків (І.А.Хозраткулова, В.І. Ролінський, І.В. Сарженко,
О.О. Кочемировська та ін.).
Метою статті є дослідити вплив засобів масової інформації на формування особистості, окреслити поняття насильства, конфлікту та висвітлити досвід
профілактики й протидії насильства в молодіжному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Термін «насильство в медіа» у сучасній комунікативістиці вживається для позначення зростаючого числа насильницьких
сцен, які з другої половини XX ст. стали об’єктом наукового зацікавлення та
причиною стурбованості психологів, педагогів, медиків і батьків [3, с. 142].
Більшість досліджень підтверджує, що телевізійне насильство не призводить до
ефекту катарсису, а скоріше, має тенденцію до підсилення агресивних почуттів
[1].
Негативне відношення українців до сучасного українського медіапростору
підтверджують результати соціологічних досліджень експертів інституту
Горшеніна. Згідно з даними дослідження, більшість респондентів вважає, що в
Україні потрібно запровадити цензуру (59,1 %), особливо, що стосується сцен
насильства і жорстокості - 8,7% респондентів, 47,2 % - за цензуру пропаганди
кримінального способу життя [4].
На жаль, надмір насильства у буденному житті не дозволяє повністю уникнути його відображення у новинних випусках та в засобах масової інформації,
що провокує насильство в житті. Так, провідні українські телеканали у вечірньому випуску новин демонстрували значну кількість сюжетів з елементами
насильства і страху (ТСН: січень – із 465 сюжетів 210 містили елементи
насильства і страху!). Не суттєво нижчі показники демонструє й Інтер [2].
Ефект відтворення побаченого підтверджують і висновки Американської
академії педіатрії. Базуючись на результатах близько 1000 досліджень
упродовж останніх 40 років Американська академія педіатрії опублікувала
висновки:
– діти, які переглядають багато насильницьких сцен, сприймають
насильство як легітимний спосіб розв’язання конфліктів;
– такий перегляд робить їх беззахисними перед насильством у реальному
житті;
– що більше переглядає дитина таких сцен, то більше ймовірності, що вона
сама колись стане жертвою насильства;
– якщо підліток віддає перевагу таким передачам, то збільшується
вірогідність того, що він сам у дорослому віці буде агресивною людиною і
навіть може здійснити злочин. [3, c. 146].
Беручи до уваги все вище зазначене, на сьогодні, перед навчальними
закладами стоїть важливе завдання профілактики та протидії насильства в
молодіжному середовищі, яке інтенсивно пропагується сучасними засобами
комунікаціями, адже дорослі, батьки не завжди свідомі того, що є насильством,
а що є міжособистісний конфлікт та який має бути алгоритм дії в разі
кривдження та порушення прав дитини.
У своїй роботі з питань профілактики насильства навчальні заклади
керуються такими нормативними документами як Закони України «Про
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попередження насильства в сім'ї», «Про охорону дитинства», Конвенція ООН
про права дитини, Лист МОН України від 28.10.2014 р. № 1/9-557 «Методичні
рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах
та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» та ін.
Основою профілактичних заходів серед студентської молоді є тренінгові
заняття з питань профілактики насильства, які проводяться психологічною
службою навчальних закладів. Виконуючи асоціативну вправу студенти
називають з чим у них асоціюється поняття насильства або, як варіант,
називають асоціації до слова «насильство» на кожну літеру алфавіту. В
підсумку, формулюється визначення, що таке насильство та порівнюється з
визначенням згідно з Законом України «Про попередження насильства в сім'ї».
Молодь усвідомлює, що насильство відмежовується від конфлікту і є
результатом свідомих дій людини й характеризується такими основними
ознаками: навмисність та свідомість дій, спричинення шкоди, порушення прав і
свобод людини, значна перевага сил (фізичних, психологічних, пов’язаних з
вищою посадою, зв’язками тощо) кривдника. Важливо, щоб молодь розуміла,
що насильство може бути різних видів: фізичне, економічне, психологічне
сексуальне З цією метою студенти промальовують «дерева» кожного виду
насильства - це метафора, де коріння символізує – причини насильницьких дій,
стовбур – прояви того чи іншого виду насильства, листя – наслідки для жертви.
Перед навчальним закладом стоїть завдання не лише навчити ідентифікувати насильство в суспільстві, але й виробити в студентської молоді правила безпечної поведінки в різних сферах та алгоритм дії в різних життєвих ситуаціях.
Зокрема, працюючи малими групами, студенти розробляють правила безпечної
поведінки, наприклад, «Запобігання насильству на вулиці», «Правила безпеки в
чужому місті», «Під час насильства в Інтернеті», «Під час насильства в сім’ї»,
«Як діяти в разі насильства з боку однолітків». В подальшому студенти фіксують
номери телефонів, за якими можна звертатись за допомогою в разі потреби та
відпрацьовують вправу «Кордони», під час якої змальовують свої кордони, обговорюють, кого можуть пустити за їх межі, як почуваються, якщо їх перетинають
рідні, близькі, друзі, і, навпаки, якщо кордони порушують чужі, неприємні люди,
без дозволу. Студенти напрацьовують навички відстоювання своїх власних кор.донів, програючи вправу «Стоп», під час якої використовують жести, голос, голосність, інтонацію, міміку, погляд та всі засоби разом для того, щоб зупинити
кривдника і не дозволити порушити кордонів особистості. Цю вправу можна
вчити дітей з раннього віку, наприклад, в дитячих садочках і тим самим формувати розуміння, що ніхто не має порушувати прав людини. Студенти обговорюють, що розуміється під легітимною агресією, як механізмом захисту своїх
прав, в чому вона може проявлятись, в яких випадках і як використовуватись.
Студенти доходять до висновку, що кожна людина повинна мати свої кордони,
щоб їх відстояти, слід використовувати і легітимну агресію. В разі розмитих кордонів чи їх відсутності, слід вчитись їх встановлювати, що є профілактикою насильства.
Надалі, студенти активно беруть участь в дебатах «Чи є альтернатива
насильству», розглядаючи стереотипи «б’є, значить любить», «батьки мають
112

право бити дітей», «економічне насильство в сім’ї можна виправдати бідністю»,
«колесо насильства можна розірвати», «Інтернет – насильство не завдає
шкоди», «кібербулінг - існує чи ні» тощо.
Два роки поспіль в навчальному закладі проводяться волонтерські квести
«В майбутнє без насильства» для студентів нового набору, які проходять
брейншторм кімнату «Міфи та факти», «Лабораторію актуальної творчості»,
вільний простір «Командоутворення», креативний простір «Соціальний театр»,
де долучаються до проблем насильства та знайомляться з творчістю студентського соціального театру, який в мініатюрах викриває прояви насильства в різних сферах життя та різні його види. Студенти за принципом «рівний-рівному»
продовжують пропагувати життя без насильства та поповнюють свої лави
однодумцями.
Висновки. Отже, завдяки системній виховній роботі коледжу щодо
профілактики насильства була створена волонтерська група та студентський
соціальний театр, які за принципом «рівні-рівним» здійснюють потужну
профілактично-просвітницьку діяльність серед однолітків з питань запобігання
насильства. Коледж став партнером Громадської організації «Інформаційнопросвітницький центр «ВІСЬ» в реалізації проекту «Без насильства в майбутнє»
за підтримки Українського жіночого фонду. В рамках зазначеного проекту
пройшли навчання на триденних тренінгах близько 60 студентів та 30 класних
керівників з тем: «Насильство та його прояви», «Актуальність запобігання
насильству», «Ефективні комунікації», «Управління конфліктами», а також на
тему «Методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів з
запобігання та протидії насильству серед однолітків». Провели анкетування з
питань обізнаності щодо насильства серед 100 студенток коледжу.
Провели вуличні акції: «Голосуймо за…», «У насильстві щастя не шукай»,
«Дискримінація обмежує – протидій», взяли участь в міській акції проти
дискримінації в рамках «16 днів без насильства».
На Всеукраїнській фінальній зустрічі щодо реалізації проекту «В майбутнє
без насильства» у місті Києві презентували таку креативну форму роботи як
соціальний театр, який мав досвід виступів в коледжі, області, на
Всеукраїнському фестивалі соціальних театрів.
Проведена фокус-група Міжнародного інституту соціології з волонтерками
коледжу з питань ефективності та результативності проведених заходів щодо
запобігання насильству серед молоді.
В підсумку, студенти коледжу брали участь в створенні фільму – відео
уроку по реалізації програми «Стоп насильству!» з метою обміном досвіду
серед інших навчальних закладів.
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ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА ТА
ЇЇ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ
Корецька Л.В., начальник відділу ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»
Макаренко І.О., методист вищої категорії
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
У контексті соціально-педагогічного аналізу розвитку особистості одною
з актуальних проблем є питання, які пов’язані із впливом високотехнологічних
засобів комунікації на ціннісні орієнтації підростаючого покоління.
Комп’ютери, смартфони, телебачення, Інтернет – все це стало доступним
для кожного. За останні роки соціальні мережі набули великої популярності на
території України. Соціальна мережа – це спільнота людей, об’єднаних
однаковими інтересами, уподобаннями, або тих, що мають інші причини для
безпосереднього спілкування між собою.
Підростаюче покоління розглядає Інтернет як основне джерело інформації
й головний засіб комунікації. Молоді люди виходять в он-лайн для пошуку
корисних відомостей, новин і роботи, спілкування з друзями, знайомиться з
пісенними хітами і фільмами, здійснюють покупки в інтернет-магазинах, а
також використовують його нескінченні можливості для самовираження та
соціальної адаптації та інш.
Інформація через віртуальне середовище про всі сфери життєдіяльності
людини вплинула на процес соціалізації, особливо на дітей і молодь. У
віртуальному просторі людина засвоює зразки поведінки, соціальні норми,
цінності, має отримувати інформацію швидко, у режимі реального часу, не
виходячи з кімнати. Серед позитивних якостей Інтернету виділяють можливість
знайомитися і спілкуватися з великою кількістю людей, дистанційно
отримувати освіту, використовувати велику кількість інформації, розвивати
своє мислення, самовдосконалюватися, освоювати технології комунікації,
електронної грамотності тощо. Таким чином відбувається соціалізація у
віртуальному просторі. За допомогою Інтернету людина може бути кращою,
ніж вона є, і навіть бути іншою, не такою, ким вона є насправді, в реальному
житті. Для цього інтернет-користувачі використовують псевдоніми (ніки,
нікнейми) замість справжніх імен, приховуючи вік, сімейний стан і навіть стать.
Крім позитивного явища як, Інтернет-технології, необхідно звернути увагу
на те, що інформаційному полю України притаманна гіпердевіація (агресія,
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цинізм, цінності кримінального світу тощо), що призводить до формування
асоціальної поведінки дітей і молоді.
Аналіз підтверджує, що найбільш схильними до негативного впливу
сучасного інформаційного простору є підлітки, які ще не навчилися оцінювати
отримані відомості.
Розглядаючи процес соціалізації підростаючого покоління, необхідно
підкреслити, що діти та молодь приділяють увагу «агресивним формам
культури», які розповсюджуються із швидкістю епідемії. Сьогодні кожний, хто
користується Інтернетом, може знайти документальні фото, відео вбивств,
зґвалтувань, побиття, катувань, інших форм насильств, що породжують страх .
Виходячи з вищезазначеного необхідно підкреслити, що завдяки різним
видам комунікації у віртуальному середовищі має місце кримінальна
експлуатація дітей. Аналіз показує, що на кожному континенті десятки тисяч
дітей експлуатуються в проституції, порнографії, в туризмі з сексуальною
метою. Майже кожна країна зіткнулася з цим явищем. За даними ООН, в 79%
торгівля людьми здійснюється з метою сексуальної експлуатації. За даними
ЮНІСЕФ, кожного року 1,2 мільйона дітей потрапляють до тенет торгівлі
людьми з метою сексуальної експлуатації та примусової праці.
Інформаційні-комунікаційні технології можуть використовуватися для встановлення контакту із дітьми з метою їх сексуальної експлуатації. Згідно ст. 23
Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства, домагання дітей для сексуальних цілей - це умисна
пропозиція та подальші дії, зроблені дорослою людиною за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій, з метою розбещення дитини і для
вчинення сексуального насильства або сексуальної експлуатації, зокрема
дитячої порнографії. Як правило такі знайомства відбуваються у соціальних
мережах, чатах та форумах. Спілкуючись з дитиною, кривдник, для того щоб
завоювати довіру, може представлятися її однолітком. Встановивши довірливі
стосунки, він отримує адресу, телефон дитини, просить вислати фотокартку чи
поспілкуватися за допомогою веб-камери, провокуючи на непристойні дії.
Комерційна експлуатація дитини відбувається за різних ситуацій:
- Коли дорослі платять за секс з дітьми (експлуатація дитини в
проституції);
- Коли фотографують, знімають на відео, або показують в режимі он-лайн
в мережі Інтернет оголену дитину, або дитину, яка задіяна в сексуальних діях з
дорослим або однолітком, або коли дитина прикидається, що робить такі дії,
або коли доросла особа використовує образ дитини, або коли доросла особа
виглядає як дитина (експлуатація дитини в порнографії);
- Коли дитину продають або купують для того, щоб дорослі чинили
сексуальні дії щодо цієї дитини (торгівля дітьми в сексуальних цілях);
- Коли дорослі подорожують з однієї місцевості до іншої, де вони можуть
чинити сексуальні дії щодо дитини за винагороду (сексуальна експлуатація
дітей в туризмі – дитячий секс-туризм);
- Коли дитину молодшу за 18 років, віддають до вступу в шлюб (ранні
шлюби); як правило такі дії чиняться батьками дитини.
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Сексуальна експлуатація дитини (дитина – будь-яка особа віком до 18 років. В Україні діти віком до 18 років називаються неповнолітніми особами, діти
до 14 років – малолітніми) використання неповнолітнього особою значно старшою за неї з метою задоволення сексуальних потреб дорослого. Сексуальні дії
фізичного характеру: поцілунки, оголення та торкання статевих органів, навчання онанізму, схиляння до вступу в статевий акт з дорослою особою або між
собою. Сексуальні дії фізичного характеру можуть супроводжуватися розмовами про сексуальні стосунки, показом зображень та фільмів порнографічного
характеру, переконаннями, що сексуальність для дитини є нормою.
Комерційна сексуальна експлуатація дитини – це, коли дитину
експлуатують в сексуальних цілях з метою отримання винагороди (грошей,
подарунків чи послуг). Винагорода надається дитині, яку експлуатують, або
іншій людині, від якої ця дитина залежить. Дитина в даному випадку
розглядається як предмет сексуальних дій, як товар, який купується та
продається дорослими. Згода дитини на такі дії не має ніякого значення, бо
дитина, на відміну від дорослого, ще не має багатого життєвого досвіду та
знань, для того щоб відповідати за свої дії. В силу недостатнього фізичного та
психічного розвитку, дитина не розуміє, до чого ці дії ведуть та яким чином
впливають на розвиток її особистості.
Важливо підкреслити, що експлуатація дитини в порнографії часто
пов’язана з сучасними інформаційними технологіями. Інтернет використовується багатьма злочинними групами для розповсюдження порнографії.
Дитяча порнографія в Інтернеті є великою проблемою, оскільки
розповсюджується легко, швидко та дешевше, ніж через звичайні канали (відео
та друкована продукція). За неофіційними даними, частка дитячої порнографії з
Росії, Білорусії та України на платних сайтах світового Інтернету сьогодні
становить майже третину від загального об’єму такої продукції, а прибуток від
такого бізнесу вимірюється десятками та сотнями тисяч доларів на місяць.
Необхідно відмітити , що Законом України «Про захист суспільної моралі»
забороняється розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення оглядових заходів
сексуального чи еротичного характеру серед неповнолітніх; використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного
характеру і проведення оглядових заходів сексуального чи еротичного
характеру.
Законодавством заборонено пропагування в засобах масової інформації
культу насильства й жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації,
що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному стану дитини.
Має місце і таке ганебне явище, як дитячий секс-туризм – за визначенням
ЕКПАТ, - «комерційне сексуальне використання дітей людьми, які приїздять зі
своєї країни в інші зазвичай менш розвинуті країни, для участі в сексуальних
стосунках з дітьми», що є сексуальною експлуатацією дітей з боку особи або
декількох осіб, які подорожують з місця свого постійного проживання, регіону
або країни проживання до інших місць з метою сексуальних контактів із дітьми. Дитячий секс-туризм може мати як міжнародні, так і національні масштаби,
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тобто секс-туристи можуть подорожувати як за кордон, так і в межах своєї
країни. В останні десятиліття секс-туристи проявляють велике зацікавлення до
країн Південної та Південно-Східної Азії, Африки, Латинської Америки,
Східної Європи.
Здебільшого секс-туристи, з більш заможних країн, які через Інтернет
мережу втягують дітей в проституцію можуть бути чоловічої та жіночої статі
(хоча 95% є чоловіками), які експлуатують дітей, - дорослі, які надають
перевагу дітям, педофіли та ситуаційні споживачі. Останні становлять
найчисленнішу групу – це особи, які ідуть на випадкові зв’язки з
неповнолітньою особою з метою її сексуальної експлуатації.
Виходячи з вищезазначеного, необхідно відмітити, що так зване віртуальне
середовище впливає на соціалізацію та фармування ціннісних орієнтацій у
підростаючого покоління.
Сучасні дослідники проблеми соціалізації особистості розглядають даний
феномен із різних позицій: філософської (В.Асмолов, Л.Беляева, А.Волович,
С.Дмитрієва, М.Каган, В.Москаленко, Л.Рубан, Л.Снежко та ін.), соціологічної
(І.Кон, В.Єхало, Г.Осипов, Я.Щепанський та ін.), психологічної (А.Абдюкова,
Н.Андреева, Л.Буєва, Я.Гіллінський, В.Куєвда, С.Міхаелі, М.Смирнов,
О.Леонтьева та ін.) та педагогічної (Л.Буєва, Р.Граніна, Б.Гребенюк, Л.Гордін,
Р.Гурова, Н.Заверико, І.Зверева, А.Капська, Л.Коваль, Н.Лавриченко, М.Лукашевич, А.Мудрик, Л.Міщик, С.Хлєбік, М.Шимановський, В. Штафурак та ін.).
Розглядаючи філософський аспект проблеми соціалізації особистості,
В.Москаленко трактує її як "процес взаємодії індивіда та суспільства на основі
предметно-перетворюючої трудової діяльності індивіда, результатом якої є
конкретна історична форма його соціальності" [2, с. 15]. Саме поняття
"соціалізація", на його думку, "більш адекватно порівняно з іншими поняттями
(виховання, формування, розвиток особистості) відображає діалектичні зв'язки
"індивід - суспільство", бо в ньому виражена єдність сторін соціальності (індивід - суспільство) і конкретно-історична його форма" [2, с. 33]. Аналізуючи
співвідношення цих понять, В Москаленко наголошує, що соціалізація має як
спрямовану форму, яка розроблена суспільством систему впливів та засобів дії
на людину з тим, щоб сформувати її відповідно до мети та інтересів цього
суспільства, так і стихійну як самовільне формування певних соціальних
навичок у безпосередньому соціальному оточенні, у процесі спілкування, різних видах діяльності людини, засобами масової інформації. Основними сферами соціалізації особистості, згідно з В.Москаленком, є предметно-перетворювальна трудова діяльність, яка супроводжує людину протягом усього життя
та спілкування (комунікації). Отже, на думку дослідника, у процесі комунікації
людина взаємодіє з іншими людьми, що можуть впливати на неї як
цілеспрямовано, так і стихійно.
Тобто, процес соціалізації особистості особливо у підлітковому віці
пов'язаний з усвідомленням власної особистості та емоційним оцінюванням
себе та формуванням самоповаги.
Розкриваючи питання про так звані агенти соціалізації особистості як
Інтернет мережа, що має назву «комп’ютерна залежність», яка формується
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набагато швидше, ніж будь-яка традиційна залежність: куріння, наркотики,
алкоголь, азартні ігри. Аналіз підтверджує, що у середньому потрібно не більш
півроку-рік, щоб стати комп’ютерним адиктом (залежною людиною).
Усвідомлення, що людина має комп’ютерну залежність, як правило, має
низьку активізованість захисних механізмів психіки, які зумовлюють невизнання
наявності проблеми залежності. Крайнім ступенем негативних наслідків
Інтернет-залежності є перетворення людини (в першу чергу, підлітка) в «Інтернет-мауглі». Люди з синдромом (феноменом) мауглі - це така категорія людей
(зокрема, дітей), які в силу тривалого перебування в кіберпросторі втрачають
зв'язок з реальністю, інколи навіть не здатні розрізнити віртуальний та реальний
світ, втрачають мовні навички (не здатні обґрунтовано висловити свою точку
зору), при спілкуванні з оточуючими, займають по відношенню до них ворожу,
агресивно-негативну позицію. Як правило, в повсякденному житті вони мляві,
апатичні, сумні, пасивні, позбавлені життєрадісності, у них знижена пізнавальна
активність, вони нездатні до конструктивного виходу із конфліктної ситуації.
Процес негативного впливу Інтернет-середовища на свідомість людини, може
призвести до трагічних наслідків як для здоров’я, так і для суспільства.
При цьому викладачі скаржаться на неуважність, швидку втомлюваність
учня, студента під час занять, його байдужість до навчання та безініціативність,
постійне користування мобільним телефоном, персональним комп’ютером,
планшетом та іншими електронними засобами під час занять, незважаючи на
заборону.
Батьки звертають увагу на нехтування дитиною власного здоров’я,
гігієною та сном заради проведення часу за комп’ютером, готовність задовольнятись нерегулярною, випадковою їжею, не відриваючись від комп’ютера,
відчуття емоційного підйому під час роботи за комп’ютером і роздратування,
обурення, коли відволікають, та істерика, коли намагаються заборонити ним
користуватися, не виконання домашніх справ та навчання, пошук грошей на
постійне оновлення програмного забезпечення (зокрема ігор) та ін.
Медики відзначають, що існує вроджена схильність до мережевої
залежності. Психологічні риси характеру, як скритність, замкнутість, фізична
неміч мають як соціальний, так і генетичний характер. Як правило,
кіберзалежна людина – це вразливий інтроверт, що страждає фобіями,
невпевненістю в собі і від того шукає безпечного спілкування. З метою
подолання цього явища так само, як і від алкоголізму і наркоманії фахівці
рекомендують очну (індивідуальну або групову) психотерапію, в процесі, якої
людині дають можливість розкрити свої творчі здібності у реальному житті.
Ознакою одужання вважається вміння користувача самостійно контролювати
свій час, проведений у мережі, що не перевищує 4-6 годин.
Успішність виховання і навчання залежить від того місця, яке посідає
особистість у колективі, від виконаних нею функцій та ставлення до них, від
внутрішньої позиції вихованця, рівня його прагнень і домагань. Переживання,
почуття, які виникають у підлітка як члена колективу, опосередковують вплив
на її поведінку та діяльність, а через них і на моральний досвід, що формується.
Позитивна мотивація поведінки й діяльності зумовлює закріплених осо118

бистістю ідеалів, норм, сприяє їх перетворенню у внутрішні засоби регуляції.
Складається така важлива підструктура особистості, як її спрямованість, що є
складною системою стійких життєвих потреб, мотивів, інтересів, схильностей,
прагнень, стимулюючих переживань, морального світогляду тощо. Утворення
підструктури спрямованості особистості є обов’язковою умовою моральної
поведінки, яка регулюється узагальненими і стійкими моральними якостями
характеру людини, що формується в процесі виховання і навчання.
Завдання педагогічних колективів - це формування у особистості
відповідних моральних цінностей, щоб забезпечити гуманне ставлення до
суспільства та держави, виховувати національну свідомість, політичну
культуру та культуру міжетнічних та інших соціальних відносин, що набуває
особливої ваги у сучасному глобалізованому світі.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
В ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
Павліченко Г.М., заступник з виховної
роботи
Вінницького
гуманітарнопедагогічного коледжу
У статті обґрунтовується актуальність проблеми стану духовності
сучасної молоді, надаються різні визначення поняття духовності, виділяються
педагогічні умови та принципи виховання, що забезпечують формування у
студентів загальнолюдських моральних цінностей в процесі позааудиторної
діяльності у вищих навчальних закладах.
Кожна епоха, як досить тривалий проміжок історичного часу, має свої
ознаки: державний та суспільний лад, культурні надбання, спосіб виробництва
й стиль життя тощо. Нашому поколінню випало жити на зламі епох та в період
становлення й розвитку нашої держави – незалежної України.
Питання виховання молоді – одна з головних проблем нашої держави.
Успішний розвиток демократичних процесів в Україні залежить від духовного
відродження громадян, гармонізації соціального життя нації тощо.
Духовність – це творча спрямованість, наснага, енергія людини.
Особистість має право на самостійність, на індивідуальність. Однак для
пробудження і подальшого духовного розвитку індивіда потрібно створити
відповідні умови. І питання це надзвичайно важливе, оскільки духовність
визначає спрямованість усіх розумових, емоційно-чуттєвих, вольових якостей
людини, її здатність до самоусвідомлення себе як особистості.
Інтеграція України в європейське та світове товариство, відмова від тоталітарних методів управління державою та побудова демократичного суспільства
передбачають орієнтацію на позитивні якості людини. Майбутнє нашої держави залежить від змісту цінностей, що закладаються у світоглядні орієнтири
молоді та від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя. Тому
значно зростає роль виховної діяльності зі студентською молоддю. Зокрема,
спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, бездуховності,
антигромадянським вчинкам – справа, яка потребує серйозної підготовки,
кропіткої праці всіх, хто причетний до освітнього та виховного процесу.
Проблема формування духовності студентів є актуальною, тому що
належить до проблем соціального характеру таких як, розвиток національної
свідомості людини та виховання справжнього громадянина. Саме тому молодь
є майбутнім нашої нації, рушійною силою, яка спроможна вирішувати
проблеми держави, керуючись високими моральними принципами та
естетичними ідеалами. Адже від її ставлення до надбань поколінь, до країни, до
культури суспільства залежить зміст ціннісних орієнтацій як основи
патріотичних почуттів та любові до власного народу.
У філософських науках поняття "духовність" завжди мало важливе значення
та відігравало визначну роль у вирішенні ключових проблем, а саме: людина, її
місце й призначення у світі, зміст її буття, культура, суспільне життя. І тому такі
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філософи як Платон, Аристотель, Гнат Юркевич, Григорій Сковорода та інші
вважали, що поняття "духовність" є похідним від слова "дух" (лат. "spirit" та
грец. "pneuma"), і означає рухливе повітря, повівання дихання, носій життя [3].
Тобто, духовність – це ідеал, до якого прагне людина у власному розвитку,
орієнтація на вищі, абсолютні цінності [1: 189].
Сучасні вчені вважають, що поняття "духовність" – це категорія етики, яка
визначає моральний вимір людської життєдіяльності, це живе джерело
доброчесностей людини, її моральна спроможність та вища цінність [2: 23].
У філософському словнику за редакцією С. У. Гончаренка дано таке
визначення духовності: "Духовність – це індивідуальна вираженість в системі
мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання
і соціальної потреби жити, діяти "для інших" [5: 41].
Структурними компонентами формування духовності є: індивідуальна,
моральна вираженість людини, її духовні, пізнавальні, соціальні потреби,
самоактуалізація, різні види діяльності.
Проблема формування духовності студентської молоді, а особливо
майбутніх педагогічних працівників, – одна з найбільш складних та важливих
проблем сучасної освіти.
Проблему засвоєння індивідом духовних, культурних надбань людства
передбачено в процесі позааудиторної роботи коледжу, яка є складова частина
навчально-виховного процесу. Вона організовується і проводиться в
позааудиторний час органами студентського самоврядування за активною
допомогою і при тактовному керівництві з боку педагогічного колективу,
особливо кураторів академгруп.
Відомо, що успіху в проведенні тієї чи іншої виховної акції, єдності мети
та змісту, засобів та способів досягнень мети можливо досягти лише за умови
надання більшої самостійності діям студентів. Про це свідчать результати
різнопланових культурно-масових заходів, проведених у коледжі.
Хочу зазначити, що науково-викладацький колектив коледжу в процесі
позааудиторної роботи виховує у студентів громадянськість, патріотизм, чесність, толерантність, працьовитість, які стануть запорукою формування високодуховної особистості та рівноправної інтеграції до європейського
співтовариства.
Для забезпечення даної мети у нашому навчальному закладі було проведено ряд заходів. Особливої уваги заслуговують традиційні флешмоби, присвячені Героям Небесної сотні: «Героям Слава» (2015), «Голуб Миру» (2016).
Під час студентського флешмобу «Голуб миру» 120 студентів склали фігуру білокрилого голуба як символу прагнення українського народу до миру та
єднання. Двадцять голубів та білі кульки злетіли у небо. Студенти тримали в
руках портрети загиблих героїв, запалені лампади, квіти та створені власноруч
плакати з гаслами «Вічна пам'ять Героям», «Герої не вмирають», «Миру
Україні», «Ні війні». Продовжився захід свічковою ходою та покладанням квітів до пам’ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям АТО у центрі міста.
Особливої уваги заслуговують заходи, що були проведені в рамках тижня,
присвяченого визволенню Вінниці від фашистських загарбників, зокрема
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онлайн-конференція з очевидцем тих подій, а нині мешканцем Австралії
Кишковським Георгієм Івановичем.
Студентами коледжу створено нариси «Герої мого села та міста, що
живуть поряд», «Випускники - герої АТО», «Голод - геноцид в Україні».
Юнаки та дівчата беруть активну участь у науково-практичних конференціях на
тему: «Героїчні сторінки українського народу», «Будемо пам'ятати їхні імена»,
філологічні студії: «Українці: звідки ми і наша мова». Стало традиційним
проведення свята «Козацькі фестини», на яке запрошуються отамани
козацького війська області.
Окрім того, в стінах коледжу було проведено ряд заходів в рамках окресленого питання такі, як: інформаційні бесіди «День пам’яті жертв Бабиного Яру»;
фотоквест «Україна – єдина держава»; презентаційний меседж «Єдина Україна»
(виготовлення патріотичної атрибутики для учасників АТО); акція «ВГПК –
воїнам АТО»; екскурсія до Вінницького краєзнавчого музею «Вшанування
пам'яті подій, що відбувалися в Україні впродовж 2013-2014 р.р.»; виставка
«Обереги, що не губляться в віках»; Конкурс колядок та щедрівок тощо.
Серед них своєю неординарністю, креативністю вирізняється ініційований
Головою студради відділення іноземних мов Гриньковою Ольгою створений
проект – документальний фільм «Сосюра»: вірш Сосюри В. М. «Любіть
Україну». Члени студради переклали вірш 7-ма мовами, знайшли носіїв цих мов
і записали таке звернення: «Любіть Україну!»
Наші студенти є активними учасниками міських заходів, а саме: графіті
«Ні війні!», фестиваль фронтової пісні, (присвячений 70-ій річниці визволення
Вінниччини від нацистських загарбників), «Свіча пам’яті в нашому серці», «Я
люблю Україну», «Єдина Україна», «Заспіваймо гімн України»(флешмоби), за
що нагороджені грамотами та подарунками місцевої влади.
Ми пишаємося тим, що саме студенти Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу стали волонтерами міжнародної акції «Україна – це Я!»,
що відбулася на площі Європейській та зібрала близько тисячі вінничан, у тому
числі і студентів. Метою заходу було показати, що ми – єдина країна, а також
висловити підтримку воїнам АТО і зібрати для них посильну допомогу: кошти,
теплі речі і все необхідне.
Колектив викладачів музично-педагогічного відділення також плідно працює над втіленням визначеного напряму виховання. Студенти та викладачі
відділення не лише беруть активну участь у виховних заходах, концертах, конференціях, конкурсах, зустрічах, благодійних акціях, які проходять у коледжі та
за його межами, але стають ініціаторами та організаторами міжнародних та
всеукраїнських флешмобів. Так у минулому році світова спільнота святкувала
100 річницю першого публічного виконання "Щедрика" (відомого під назвою
"Carol of the Bells") нашого визначного земляка - Миколи Леонтовича. (Мультик)
З нагоди славетного ювілею Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем було започатковано та реалізовано два мистецьких проекти.
Перший з них - наймасовіше виконання твору в обробці М. Леонтовича
«Щедрик. 100-річчя світового хіта», відбувся 20 грудня на Європейські площі
міста. Нам як організаторам вдалося залучити до проведення акції понад 20
122

колективів, які охоплювали біля 400 виконавців. Захід привернув увагу вінничан, широко висвітлювався на державних та регіональних каналах телебачення.
Другою мистецькою ініціативою нашого навчального закладу, яка була
присвячена 100 річниці публічного виконання «Щедрика» М.Леонтовича стало
проведення міжнародного флешмобу «Щедрик100challendge». Народна жіноча
хорова капела «Соломія» нашого коледжу записала власне виконання відомої
обробки й розмістила відео в мережі інтернет, кинувши виклик іншим
виконавцям.
На сьогодні, учасниками флешмобу стали понад 160 хорових колективів та
виконавців не лише України, а й Польщі, Іспанії, Туреччини, Канади,
Нідерландів, Фінляндії, Росії. Завершення акції заплановане на 15-те лютого
2017 року. З кращих виступів буде змонтовано відеоролик, який буде передано
до музею М.Леонтовича в с.Марківка.
15 грудня 2016 року в виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею за співорганізаторства кафедри теорії і методики музичного виховання ВГПК відбувся культурно-мистецький захід «АртПетрос»: виступ
жіночого хору «Соломія» ВГПК (в програмі духовні твори українських
композиторів і всеукраїнська прем’єра «Нідарес джез-месс» Боба Чілкота).
Отже, формування духовної культури молодої людини передбачає
використання комплексного і системного підходів у позааудиторній діяльності
й містить систему цілей, завдань і напрямів.
Виховання, систему принципів виховання, систему ефективних форм
виховної роботи, систему оцінки й контролю результатів виховання. Це
допоможе молодим людям реалізувати свої здібності, обдарування,
примножити духовні засади.
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ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСОБИСТІСТЬ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ КОМУНІКАЦІЙ
Тараканова
А.П.,
методист
вищої
категорії ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти», відмінник освіти України
Загально прийнято, що мистецтво одна із форм відображення дійсності,
яка нас оточує, розкриває навколишнє життя в усіх його проявах. Належне
місце в ньому посідає хореографічне мистецтво, основа якого - танець, і
доказом цього його широка популярність і зацікавленість до танців різного
походження у молодого покоління. Мистецтво, в тому числі і хореографічне,
гармонізує емоційне життя людини, закріплює естетичну, моральну основи
людського існування – все те що прийнято поєднувати у поняття духовність.
Мистецтво танцю має свою історію. В процесі еволюції людство відкрило
засоби вираження думок, емоцій, вчинків через рух. У танці не звучить слово,
але виразність пластики людського тіла, музичних ритмів і мелодій виявляється
могутньою силою, тому мова танцю інтернаціональна і зрозуміла всім.
Танці є відображенням матеріальної культури, етикою та естетикою свого
часу. Історія танцю розповідає про звички та образ життя окремого народу або
цілої епохи, їх образу життя, географічного розташування, історію костюму, тощо. Історія танцю розповідає нам, що людство сприймало танець не тільки як
розвагу у вільний час. У стародавніх танець виконував виховні функції. Відомо
наприклад, що пірричні танці мали мету продемонструвати готовність юнака до
бою, астральні танці в Єгипті створювалися жрицями як деякий посібник з
астрономії: рухи і розташування виконавців, відображали дію небесних сил. Відомі також не тільки військові, весільні, урожайні, мисливські тощо. Наприклад
в Іспанії до цих пір існують траурні, лікувальні та інші ритуальні танці, які напряму пов’язані з побутом народу. Отож це доказ того, що танець і в давнину
був відображенням не тільки темпераменту народу, але й був його світовідображенням. Адже танець – це пластичний портрет народу. Це емоційний поетичний літопис народу, який самобутньо й образно малює історію подій і почуттів
пережитих ними.. Історія розвитку танцю дає можливість не тільки простежити
історію розвитку людської культури, а навіть підкреслити елементи моралі.
Сучасне життя народжує свої ідеали, народжує свій образний світ, які
стають своєрідними символами вираження душі. У танці прояв душі, психіки
людини породжує умовний тілесний знак – символ, жест. Саме вони стають у
культурному середовищі засобами передачі інформації. Культура і традиції
створили національну мову спілкування.
Танець - мистецтво, близьке і доступне любителям аматорської діяльності.
Величезний вплив хореографічного мистецтва і потяг до нього молоді зумовлюється його синтетичною природою. Могутні чинники танцю – музика, пластика, ритм, елементи живопису та драматичного мистецтва – надзвичайно приваблюють молодь. Окрім чисто образного, мистецького впливу, хореографія, як
ні один інший вид мистецтва, дає змогу сучасним учасникам реалізувати
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потребу в русі, адже танець – це перед усім рух, красивий, окрилений. Танець
також сприяє вихованню почуття краси спільних дій, товаришування, привчає
до дисципліни й правил етикету, без яких власне, навчання хореографічному
мистецтву стає абсолютно неможливим. Саме участю молоді у танцювальних
колективах виховується неабияка сила й витривалість, вміння переборювати
фізичні й моральні труднощі, наполегливість у досягненні мети.
У системі художнього виховання учнівської молоді одне з найважливіших
місць посідає мистецтво хореографії. У нашій державі склалися певні традиції
навчально-виховної роботи з хореографічного мистецтва, показником чого є
досить велика кількість дитячих хореографічних колективів, які проводять
значну роботу з художньо-естетичного виховання. Впливовим засобом
художнього виховання є залучення підростаючого покоління до мистецької
творчості, аматорської діяльності, основними центрами якої стали навчальні
заклади Міністерства освіти і науки України, у стінах яких працює багато
творчих колективів – справжніх знавців своїх естетичних ідеалів. Істотним
досягненням педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів стало
створення авторських навчальних програм, в яких узгоджено зміст і технології
навчального процесу з віковими та індивідуальними особливостями кожного
вихованця, підготовка вихованців до професійної діяльності. Значне
розгалуження отримали заняття з предмету «хореографія» в початкових класах
загальноосвітніх шкіл, які допомагають учням, задовольнити свої потреби в
організації дозвіллєвих заходів у школі, зорієнтуватися на певний вид
майбутньої мистецької діяльності. Розпочато підготовку вчителів хореографії в
ряді вищих педагогічних закладах України. На допомогу їх практичної
діяльності видано програми факультативних курсів та курсів за вибором для
спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, навчальні посібники «Танцюйте з
нами», «Танці в сучасних ритмах», практичний посібник «Українське намисто»,
довідник «Все про танець». Хореографічне виховання учнівської молоді
набуває у сучасній освіті системного характеру. Багаторічна праця педагогівпрактиків дає значний матеріал для узагальнення і в питаннях хореографічної
освіти та виховання, і в практиці творення виконавського репертуару на різних
етапах розвитку хореографії в цілому.
Незважаючи на певні досягнення хореографічних колективів сценічної
форми творчості проблема побутової масової хореографії залишається досить в
скрутному положенні. І це при тому, що в ряді шкіл проводяться уроки з хореографії у початкових класах, організовуються танцювальні гуртки, які діють
на базі загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладах 1- 2 рівнів акредитації і очолюються педагогами, яких готують вищі педагогічні навчальні заклади. Проте, як показує практика, на даний час не всі керівники організовують
свою діяльність у танцювальних гуртках саме з виховної роботи, намагаючись
швидкими темпами розучити декілька рухів і на свій розсуд зліпити ці рухи у
танцювальну форму. Для того, щоб прискорити можливість участі вихованців у
різних танцювальних заходах, під виглядом фестивалів, які зараз розмножилися
як гриби. Таким чином вся виховна робота колективу зводиться до участі у
хореографічних заходах, які приваблюють учасників та їх батьків заради
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поїздки закордон. Вся виховна робота зводиться до організації любим шляхом
участі в концертах. Тобто хореографічні колективи намагаються виконувати
функції гастрольно-концертної організації, до якої причетні тільки професійні
державні колективи. Нажаль підміна діяльності професійних колективів самодіяльністю (при тому дитячою)дає негативні результати. Саме в таких виступах
відбувається плутанина в поняттях про дитячий або молодіжний вік виконавців,
значення участі колективу в суспільно- корисній діяльності, яка замінюється
концертно-розважальними заходами. Не всі керівники колективів розуміють
про відповідальність не тільки навчаючи своїх підопічних танцям, але і про
роль впливу виступів колективів на аудиторію однолітків і взагалі глядачів. В
гонитві за зовнішніми ефектами, за «красою» забувається головне – вплив
хореографічного мистецтва, репертуарна його політика, що формує громадянську свідомість, художнє розуміння і сприйняття твору, який має не тільки
вплив на виконавців, а частіше предметом копіювання глядацькою аудиторією.
Вражає відношення деяких учасників колективів до зовнішнього вигляду їх
виступів, нехтуванням традиціями і правилами виконання танцювальних рухів,
які існують в ряді регіонів нашої держави, запозичуючи рухи танців з різних
джерел, які аж ніяк не відповідають ментальності та укладу наших
співвітчизників і сприймаються як «диво», що завезено якимось «знавцями».
Аналізуючи художньо-мистецькі заходи на каналах нашого телебачення
ряд пропонованих ними танцювальних програм (і навіть деякі сеанси проведення «майстер класів») з танців не відомих у наших краях не перестаєш дивуватися, тому як дезорієнтують нашу молодь гаремними танцями (одалісок), з
обов’язковим мотанням розпущеного волосся по підлозі, різноманітними шоу з
танцями «канкан», у стилі «гьорлс», які копіюють навіть маленькі діти, або
стилізації українського костюму дівчат з оголеними деякими частинами тіла.
Ця дезінформація суспільства не сприяє збагнути національно-образну систему,
символіку, змістовний потенціал хореографічного мистецтва. Оскільки не відомо з якої культури ми запозичуємо сучасні танці ( брейк, хіп-хоп…) адже це
мова іншої культури, що пропонує свою ідеологію, свою традицію. Чи розуміємо ми про що вони і для чого? Викликають турботу ініціативи різних громадських організацій щодо вивчення на площах та вулицях нашої столиці танців різного походження: східних, ірландських, аргентинських та інших, невідомими «спеціалістами». Танці, які вони демонструють аж ніяк не пов’язані з
традиціями та культурою українського народу. Адже вулиця створює свій світ,
у якому свої закони, своя міфологія, своя філософія життя. Образи захоплюючого світу стають своєрідними символами – кумирами, що й перетворюються на мову, якою вони розмовляють. Такий стан непокоїть, адже ми
українці і маємо прекрасну танцювальну спадщину. Цивілізоване суспільство
завжди вимагало створенню танцювальних рухів в пристойній для суспільства
формі, манері. Ознайомлюючись з новими видами хореографічного мистецтва
корисно ознайомитися з їх змістом, і враховувати багато інших обставин, у
тому числі - тип фізичної форми. Боротьба з небажаними уявленнями серед молоді має починатися не із адміністративною забороною, нотацією, а
роз’яснювальною роботою. Зокрема, студенти повинні зробити висновок – чи
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не протиставляється одяг, танець, манера поведінки щодо уявлення про етику,
мораль, художньо-естетичне сприйняття, та вплив на достоїнство конкретної
людини. У ситуації, що склалася відповідальність покладається на представників начальних закладів, які причетні до організації та проведення заходів,
основним завданням яких є: демонстрація кращих досягнень аматорських дитячих і молодіжних мистецьких колективів, стимулювання їх подальшого розвитку, творчого росту, привернення уваги громадськості до народної художньої
творчості. Виховний потенціал мистецтва визначається через художню
творчість учнівської молоді, як основи ціннісних моральних орієнтирів
У навчально-виховній роботі рекомендується активно практикувати
різноманітні форми діяльності мистецьких колективів. Варто надавати перевагу
відкритим заняттям, творчим звітам, підсумковим навчальним завданням,
запрошувати на такі заходи педагогічну громадськість, батьків, профільних
фахівців, митців, тощо.
Для ефективного впровадження мистецької освіти та з метою формування
світоглядної спрямованості, уміння співвідносити себе, свою поведінку з
потребами суспільства, інтересами нашої держави в навчальних закладах
необхідно створити відповідні умови, а саме:
 забезпечити науково-методичний супровід навчально-виховного процесу;
 створити якісне художньо-естетичне середовище(естетика приміщень
навчального закладу, його подвір’я, робочого місця тощо.);
 організувати співпрацю з навчальними закладами шляхом розширення
мережі гуртків мистецького спрямування;
 підвищити вимоги до вибору художніх творів, які відповідають віковим
особливостям учнівської та запитам студентської молоді та виховують ціннісне
ставлення до мистецтва;
 забезпечити навчальні заклади висококваліфікованими професійними
кадрами.
Ми маємо пам’ятати, що живемо в Україні – країні, яка має прекрасні
багатовікові народні традиції. Залучення молоді до хореографічного мистецтва,
зокрема, до новітніх його напрямків, з одного боку, сприяє популяризації, а з
другого – відіграє значну роль у духовному збагаченні та підвищенні
естетичної культури молодого покоління.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: ЗАГАЛЬНІ
ТЕНДЕНЦІЇ Й ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОШУК
Обдула Т. М., завідуюча сектором
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Царик Л. П., методист вищої категорії,
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Формування духовного світу дітей і молоді – складне завдання, що стоїть у
центрі уваги педагогів, батьків, громадськості. Особливої актуальності воно
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набуває сьогодні, коли проблеми соціально-економічного й політичного
розвитку країни вплинуло на підростаюче покоління. Серед дітей і молоді падає
духовність, що пояснюється насамперед зниженням рівня життя в Україні,
відсутністю соціальної захищеності, явним і прихованим безробіттям,
інфляцією, невизначеністю моральних орієнтирів у соціальних відносинах.
Засоби масової інформації та комунікації дедалі більше впливають на
суспільство й особливо на молодь, пропагуючи насилля, прищеплюють
моральний релятивізм, конформізм і цинічно-гедоністичне ставлення до
повсякдення. Усе це призводить до відчуження дітей і молоді від норм моралі,
спонукає їх до власних пошуків самореалізації, на основі заперечення
духовності й моральності як суспільних і особистісно значущих феноменів.
Особливе місце проблема виховання посідає в педагогічній науці, яка має
завдання не лише виробити, окреслити, визначити шляхи, засоби й методи
формування певних світоглядних знань та умінь, а ще й, прищепити і
розвинути моральні якості, здатності, риси характеру і поведінки особистості.
Необхідно підкреслити доцільність розгляду феномену духовності як
якості особистості і як складової виховного процесу у сьогоднішньому
проблемному полі та освітньо-виховних інноваційних технологіях.
Перш ніж перейти до розгляду духовності як педагогічної категорії
підкреслимо, що лише в останні роки це поняття стало широко застосовуватись
в педагогічному обігу, увійшло до довідниково-енциклопедичної літератури.
Оскільки духовність людини розкривається через категорії «дух», «душа»,
розглянемо їх значення через історико-генетичний підхід в науці.
Якщо зважити на те, що вітчизняна школа і педагогічна думка від періоду
Київської Русі (IX-XIII ст.) розбудовувалась в структурі діяльності церкви, то
зазначимо, що духовність, як педагогічна категорія цього періоду, є суто
релігійним поняттям: дітей долучали до церковно-релігійної обрядовості та
конфесійного типу християнства.
Християнський монотеїзм (єдинобожжя) надовго залишив за собою
пояснення душі як образу Бога в людині. По суті богословське розуміння душі
залишилось незмінним і до сьогодні.
У християнстві чітко розрізняються «душа» і «дух». Цей останній трактується як частина Трійці (Святий Дух, Бог-Отець і Бог-Син). Вчення про Святого духа «прямо переходить в містику Церкви й стає однією з іпостасей Трійці. Місцеперебування Духу є Церква і душі праведників». (С.С. Аверинцев).
Впродовж десятиліть в психологічній літературі термін «душа»
використовувався рідко, як синонім слова «психіка», «внутрішній світ
людини», «переживання».
Перш ніж перейти до суто педагогічного розгляду, хотілось би коротко
подивитись на духовність з боку культурології, науки, яка вивчає структури
культури в її конкретно-історичних проявах. Існують різні визначення культури
та духовних цінностей, пов’язаних з внутрішнім світом людини і його
самовдосконаленням, з творчим розвитком.
Проте, в залежності від педагогічних поглядів, носіїв цієї ідеї, до феномену
духовності віднесено гуманізм як основа головних виховних орієнтирів.
128

Творці й розбудовники національної системи освіти – С. Ф. Русова,
Я. Ф. Чепіга, О. Ф. Музиченко, С. О. Сірополко та інші бачили її світською, що
стало концептуально інноваційним підходом до організації та діяльності
проектованої освіти. Так, Я. Ф. Чепіга, один з ідеологів розбудови української
школи, писав у 1917 р.: «релігія – це діло приватне, діло совісті, а школа, яка
навчає всіх, придатна для інтересів всієї громади. Школа не повинна залежати
від релігійних переконань батьків і тому повинна бути світською... Релігійне
виховання – діло сім’ї, а не школи…». Школа повинна бути вільною від
сторонніх ідей і цілей і, окрім науки і фактичного знання, ніщо не повинно
затуманювати дитячий «розум».
Звернемось до педагогічної теорії К. Д. Ушинського, на висловлення якого
посилаються прихильники релігійно-церковної моральності, цитуючи
широковідому працю «Про народність у суспільному вихованні» в якій він
написав «Є лише один ідеал довершеності, перед яким схиляються всі
народності, це ідеал, що його дає християнство».
Але було б помилково ототожнювати палітру педагогічних поглядів
Ушинського лише до християнської догматики. В іншій своїй науковій праці
він пише:
«…Ми цілком погоджуємося, що наставник не повинен навіювати своїх
переконань вихованцеві, що це є величезним насильством, яке тільки можна
собі уявити: насильство розуму дорослого, володіючого безліччю засобів, над
розумом безсилим і безпорадним…».
Отже, для класичного усвідомлення К. Д. Ушинський, який розглядав
термін «духовний» в сенсі «збірної назви для всіх психічних явищ, властивих
тільки людині» були визначені орієнтири, нові засади духовного розвитку
дитини – діяльнісні, пов’язані з працею. Саме цього зараз особливо не вистачає
для виховного процесу, замкненого в голому моралізаторстві, безкінечних
повчаннях та нотаціях. Розглядаючи мораль як духовний феномен, В. О.
Сухомлинський в своїй книзі «Духовний світ школяра (підліткового і
юнацького віку)» поставив перед собою завдання «вияснити роль
найрізноманітніших факторів, що визначають духовне обличчя школярів».
На наш погляд, цінним є підхід педагога до формування духовності на
основі вікових особливостей, а також висунення на перший план не
середовищних факторів, а особистісного, внутрішнього розвитку моральних,
естетичних почуттів: «Багатство духовного життя починається там, де
благородна думка і моральне почуття, злившись воєдино, живуть у
високоморальному вчинку»
Отже, основою формування духовного світу дитини у педагога виступають
моральні почуття, думки, ідеї, переконання і вчинки, які мають піднесений
романтичний характер.
Особливу увагу він надає моральним почуттям, правилам, переконанням й
ідеалам юнаків і дівчат через пізнання самих себе, внутрішнього духовного
світу. Велику роль тут відіграють моральні почуття підлітків, їхнє моральне
оцінювання та самооцінка, де головну роль відіграє совість.
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На жаль, практика роботи сучасної школи щодо виховання духовності, моральної самосвідомості переконливо свідчить, що цей пріоритетний напрям виховання є проблемним, через те, що йому не надається належної уваги в системі
позааудиторної виховної роботи, а існуючі програми та навчально-методичні
посібники з даної проблеми не завжди відповідають вимогам часу, суспільства.
Недопустимим вважаємо те, коли в суспільстві аморальних прикладів стає
багато, люди, пасуючи перед труднощами боротись зі злом – записують все в
норму поведінки, аргументуючи тим, що мов настали такі часи. Тоді як історія
педагогіки від Песталоцці до В. О. Сухомлинського вказує нам на те, що центром всього виховання є формування моральної самосвідомості молодої людини.
Можна констатувати, що крім В. О. Сухомлинського сучасна педагогічна
наука не має розгорнутого проекту формування духовного світу дитини, який
би спирався на вікові, індивідуальні та колективні особливості кожного
вікового періоду, а також визначав форми, засоби й методи виховної діяльності.
В цьому аспекті книги, статті В. О. Сухомлинського з морально-етичної
проблематики залишаються актуальними.
На початку 2000-х років духовність як педагогічне поняття є джерелом
творчості та посідає певне місце в методичній довідково-енциклопедичній
літературі. Так, в «Педагогічному словнику» за загальною редакцією
М. Д. Ярмаченка (2001) духовність тлумачиться як «специфічно людська риса,
яка виявляється у багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих
інтелектуальних і емоційних запитах, моральності».
Більш глибоке значення цього поняття відкрила О. В. Сухомлинська
посилаючись на російський посібник (Методика воспитательной работы / Под.
ред. В. А. Сластенина), де стверджується: «Ядром культури особистості є її
духовність. Духовний розвиток характеризується багатством інтелектуального
й емоційного потенціалів особистості, високим моральним розвитком, що веде
до гармонії ідеалів людини із загальнолюдськими цінностями й достойними
вчинками, в основі яких лежить потреба служити людям і добру, постійне
устремління до самовдосконалення». На її думку, це визначення суттєво не
відрізняється від того, який запропонував В. О. Сухомлинський в 1961 р.
Перехід від глобальних суспільних категорій, від публічної риторики про
моральність до розуміння духовності як складного психічного феномена
самоусвідомлення особистості в нинішніх умовах мають різні підходи до
визначення етапів формування світогляду особистості.
Які ж шляхи подолання сучасної кризи духовного, як складного
психічного феномену самоусвідомлення особистості та морального – з його
нормами уявлення про добро і зло, справедливість, естетичне і потворне,
людські ідеали тощо? Що ми педагоги, науковці можемо запропонувати
батькам, вихователям, учителям? На наш погляд, прийшов час розробити
конкретні технології формування духовності у дітей та молоді – від
концептуальних засад, змісту, інструментальної частини до діагностики та
критеріїв оцінювання вихованості тощо.
Основними завданнями з формування світогляду особистості є:
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реалізація системного, комплексного підходу в оволодінні молоддю змістом
освіти, зокрема фундаментальних світоглядних понять, уявлень, переконань;
дотримання принципу історичного підходу, єдності й наступності поколінь, забезпечення глибокого засвоєння молоддю національних традицій і
звичаїв, відображення в них духовності;
застосування з метою формування в молоді поглядів, переконань та ідеалів
цілісного світогляду різноманітних змістовних і цікавих, нових і традиційних
форм та методів роботи тощо.
Загальновідомо, що у сім’ї та навчальному закладі повинна бути спільна
мета – виховати всебічно розвинену особистість, яка буде здатна реалізувати
себе в громадському й особистому житті. За часів радянської системи народної
освіти взаємодія школи та сім’ї у вихованні учнів традиційно від покоління до
покоління підтримувалася та являлась стрижнем суспільних взаємовідносин.
У сучасних умовах, коли більшість морально-етичних проблем вважаються
сферою особистого життя людини (вживання наркотиків, алкоголю, сексуальна
орієнтація тощо), коли мас медіа, теле- та комп’ютерні засоби комунікації радикально змінюють життя особистості, потребують визначення завдань щодо розвитку поглядів, переконань, ідеалів, інших компонентів і якостей, які свідчать
про духовну зрілість особистості. В країнах розвинутої демократії «школа» і
«сім’я» за своєю сутністю різні, відносно незалежні, окремі інституції.
Кожна дитина, зростаючи в сім’ї, долучається до того типу духовності
(релігійного чи світського), який культивується в родині. Згодом, у закладах
освіти, особливо середніх, дитячий світогляд формується в цілому через зміст
освіти, через виховний процес.
В цьому контексті, на наш погляд, небезпечним для демократичного й
вільного вибору особистістю власного шляху духовного національно-культурного розвитку, в умовах збереження родинних традицій є намагання впровадити в навчально-виховний процес державних закладів освіти «єдино вірне
вчення» – на цей раз церковно-релігійне, теологічне (секти). Тенденція
перенесення в освіту настроїв релігійної винятковості (одержавленої віри) і
разом з тим, нетерпимості до інших віросповідань небезпечна не лише з огляду
на свободу і демократію, а й свідчить про передумови до втрати ідентичності.
У сучасних демократичних умовах основні цінності, що пропагуються
суспільством, - це толерантність, плюралізм думок, довіра, взаємна повага,
свобода, які забезпечуються законом, а з іншого боку – автономія особистості,
самостійність, вільний вибір, компетентність, відповідальність, вміння брати на
себе рішення щодо своєї долі, своїх вірувань і уподобань. Таким шляхом
відбувається процес суб’єктивізації віри, яка стає приватною справою, справою
особистості, сім’ї.
До речі, про це чітко прописано і в Законі України «Про свободу совісті та
релігійні організації» (від 23 квітня 1991 р. № 987-XII) з внесеними останніми
поправками до нього 08.09. 2016 року, зокрема:
Ст. 1 говорить про те, що цей Закон гарантує:
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- «…забезпечення норм міжнародного права, визнаних Україною,
соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян
незалежно від ставлення до релігії»;
- «гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і
гуманізму,…».
Ст. 3 – «Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і
світогляду».
Ст. 5 – «Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від
держави».
Ст. 6 – «Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви
(релігійних організацій), має світський характер».
Захистити дитину як найбільш вразливу в усіх відношеннях частину
суспільства можуть тільки ті, хто зв’язаний з ними тісними узами кровного і
духовного споріднення. Саме батьки повинні стати головною рушійною силою
по духовному оздоровленню та моральному обновленню українського
суспільства. Навчальні заклади, діячі громадських організацій повинні
допомогти батькам в цій нелегкій справі в рамках чинного законодавства.
Серед методів і форм духовного формування одне з провідних місць
належить активним формам і методам (ситуаційно-рольові ігри, метод аналізу
соціальних ситуацій з морально-етичним характером), які дають дітям
можливість предметно, безпосередньо й емоційно бути в ситуації морального
пошуку та морального вибору.
Необхідно, на наш погляд, формувати у молоді власне світосприйняття й
світовідчуття – нетерпимості чи поміркованості, упевненості чи сумнівів,
уміння слухати й чути чи повчати.
Таким чином, систематизування, інтегрування знань, умінь молоді
успішно здійснюється, коли керівники позааудиторної роботи цілеспрямовано і
систематично розкривають спільність філософської основи, закономірностей,
притаманних багатьом явищам, процесам природи, суспільному буттю людей.
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЙОГО ВПЛИВ
НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ СТУДЕНТІВ
Сіденко В. М., Лукашенко М. В..
Вінницький медичний коледж
імені академіка Д. К. Заболотного
Постановка проблеми. Однією із найбільш суттєвих характеристик сучасності є її плинність, коли все стає тимчасовим, на зміну довгостроковим ідентичностям приходять короткострокові, відбувається трансформація у
соціальній сфері особистості. Соціологи прогнозують сучасній молоді швидкі
зміни у професійній сфері в умовах ринкової економіки. Стосунки стають нестійкими тобто без тривалих моральних зобов’язань і розриваються коли перестають влаштовувати хоча б одну зі сторін. Джей М. вважає, що до тридцяти
років - це «роки подорожей», а юнаків та дівчат вважає – «дорослими дітьми»,
«юними дорослими» або «майже дорослими» чи «не зовсім дорослими» [5].
Сучасного покоління торкнулися найбільш парадоксальні зміни та очікування.
Це перше покоління, яке навчалося і дорослішало в двох світах: on-line й offline, в яких розвивається «кліпове мислення» та особливий тип креативності,
яким не обов’язково набувати якостей колективізму і змінювати свій психотип.
Які ж зміни мають відбутися в освіті, аби не загострити означену ситуацію, а
використати її приховані можливості та ресурси?
Аналіз попередніх досліджень. Дослідженню вищезазначених проблем
молоді сьогодні присвячено багато робіт психологів, педагогів, соціологів,
філософів, серед яких виділимо кілька, в яких розкриваються окреслений
контекст і конкретні завдання для системи освіти. Це роботи дослідників З.
Баумана [2; 3], Л. Донскіса [3], К. Касториадіса, Г. Стендінга [6], М. Джей [5] та
ін. В них підкреслюється особливість сучасного суспільства і зміна в ньому
місця і значення освіти. Відповідальність за тотальне відчуття кризи,
кардинальні трансформації соціальності та пошук постійно нового
самовизначення названі фахівці покладають не на систему освіти чи на
психологічні особливості молоді, а більше вбачають проблему у всезагальному
розсіянні особистості, у дерегулюванні процесу її формування, поліфонії
цінностей, фрагментованості життя постмодерного світу.
Мета статті. Метою статті є аналіз соціальних цінностей сучасної молоді,
в контексті їхнього життя щодо ефективного навчання.
Виклад основного матеріалу. Зупинимося на основних характеристиках
покоління наших студентів, його основних типах і всесвітньовідомих крайніх
варіантах прояву. Сьогодні ми ще останні роки навчаємо покоління Y, на зміну
якому в найближчому майбутньому до нас зі шкіл прийде покоління Z, або
«цифрова людина» – народжені у новому тисячолітті. Саме ж покоління Y є ще
цифровими мігрантами, а це означає, що їхнє глибоке захоплення цифровими
технології змінювало соціальність і тип мислення поступово. Для них
притаманна допитливість, яка зазвичай вгамовується в мережі, зменшення
значущості авторитетів. Їх соціалізація проходить як в реальних, так і у
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віртуальних спільнотах, у соцмережах, а кількість друзів вимірюється сотнями.
В Мережі молодь ховається від складнощів реальних стосунків і вгамовує страх
самотності. У віртуальних групах організовуються і підтримуються реальні
соціальні рухи, результативність дій яких є достатньою, але швидкоплинною.
За якістю освіти сучасна молодь є однією з найбільш освічених, проте має
найменшу ймовірність знайти роботу [5]. Вони отримують освіту в часи її
найбільшої кризи та перебудови, як за причин кризи світогляду та інституцій,
так і економічного, кризи ринку праці, входження Мережі в систему освіти й
інститутів освіти у Мережу. Ієрархічність сучасного світу вже залежить більше
не від слави відкриттів, дипломів, а від публічності, відомості. Р. Дебре, коли
характеризує сучасну владу, використовує поняття «медіократії», приховуючи в
ньому подвійний сенс, як влади масової інформації (mediocracy), так і посередності (mediocre). Університети втратили привілеї на відбір цінностей, монополію на знання та контроль способів їх досягнення. Часу, який витрачається на
отримання диплому інколи вистачає, аби отримані на початку освіти знання
застаріли до її завершення. Наприклад, в сучасній медицині знання оновлюються в точці росту кожні півроку. Освіта в світі сьогодні стає все дорожчою, кількість студентів, які мають кредити за освіту вище 40 тис. доларів зросла у десять разів [5], а у Великобританії роботою університетів опікується
відділ по справах бізнесу [6]. Проте криза ринку праці штовхає молодь в університети не лише переховуватися від очікуваного прекаріатства, а й за надією
уникнути його. По всьому світі студенти зіштовхнулися зі світовою економічною рецесією, а враховуючи кризу соціальності, мають велику ймовірність
поповнити клас прекаріату [6], стати «фрілансерами», «фуріта, або фрітами»,
«parasite single», «хіхікоморі», «NEET» (Not in Employment, Education or
Training) чи навіть вразливим «полуничним поколінням», яке не витримує
соціального тиску.
Останній новий аспект в системі освіти – входження в Мережу, де формується така влада як NETократія, про яку писали А. Бард, Я. Зодерквіст. Студенти мають такий самий необмежений доступ до нової інформації як і викладачі, і при цьому інколи швидше орієнтуються в Інтернеті і здійснюють webсерфінг. Їхній тип мислення з текстового змінюється на образне, «кліпове».
Саме вміння створювати, знаходити й користуватися якісною інформацією та
уникати інформаційного шуму розподіляє людей на нетократів та
консьюметаріат, якій замінив собою пролетаріат [1]. Сучасна молодь може в
Мережі як знаходити якісну безкоштовну навчальну інформацію (наприклад,
Khan Academy, Open Courseware Consortium), так і лише споживати інформаційні відходи, набуваючи характеристик розірваного кліпового мислення.
Серед сучасних студентів вже рідше знайдеш «людей книги», а все частіше
«людей екрана», як їх назвав Дж. Мартін, які швидко реагують і переключаються з теми на тему.
Інший аспект, на який звернув увагу І. Валлерстайн, це те, що сучасна
освіта може формувати не лише освічених громадян, вона формує у них звичку
погоджуватися із вказівками професіоналів, які керують, описують альтернаттиви, надають критерії оцінки [4, с. 127]. Покоління Y має тут переваги, адже
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для них більш значущими є далекі горизонтальні зв’язки, вони звикли шукати
відповіді на форумах у мережі, де мінімальний влив авторитетів та статусів.
Для розвитку незалежності мислення в системі освіти необхідний простір для
прояву креативності, коли викладач створює такі умови, в яких кожний студент
може проявити творчість і не боятися знецінення, невідповідності шаблону,
очікуванням. Кожна людина в даній системі може продукувати нові ідеї,
презентувати їх у зручній особисто для неї формі, адже креативність є не
випадковістю, а процесом отримання цінних оригінальних ідей.
Висновки. Можна стверджувати, що сучасна молодь має особливий
контекст життя, в якому співіснують амбівалентні очікування світу щодо їхніх
вчинків, вербалізуються парадоксальні інтерпретації їхніх життєвих подій, в
якому звузився горизонт суспільних можливостей, в якому з’явився безмежний
віртуальний простір Мережі йзникла монополія університетів на володіння
знаннями, що створює стан психологічної невизначеності для студентів і
педагогічної розгубленості для викладачів. Трансформується їхня соціальність,
розвиваючись у двох світах on-line та off-line, а зв’язки стають плинними та
«чистими».
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Низький рівень культури поведінки дітей та молоді в соціумі – дуже
актуальна проблема в житті нашого суспільства. Зовнішня культура людини
пов’язана із внутрішньою культурою, з моральними почуттями й уявленнями.
Тільки норми моралі виступають регулятором спілкування і взаємин між
людьми, спрямовують їх поведінку. Вони забезпечують погоджену діяльність
усіх членів суспільства, виконання ними громадських прав та обов’язків,
сприяють побудові життя законам моралі, краси і добра.
Необхідно підкреслити, що при використанні інформаційних засобів
зв’язку міститься певна модель моральних взаємин, які програмують конкретну
поведінку людини. Особливість моральних норм полягає в тому, що вони
одночасно є і вимогами, і оцінками.
Оскільки моральні якості, поведінка дітей та молоді на сучасному етапі
формуються переважно під впливом стихійних факторів суспільного оточення,
можемо стверджувати, що одна з найактуальніших проблем пов’язана із
впливом інформаційно-комунікаційних засобів (телебачення, Інтернет, мобільні
телефони) на свідомість підростаючого покоління. Адже інформація, що
містить елементи насильства, жорстокості, агресії неконтрольовано
пропагується через засоби масової комунікації і формує відповідні моральні
якості, естетичні смаки, які моделюють поведінку підростаючого покоління.
Як показує практика, при відсутності чіткої регуляції поведінки
особистості внаслідок несформованості в суспільстві чітких норм та цінностей,
виникають девіації, які відбуваються в результаті розриву між культурними
цілями суспільства та соціально схваленими засобами їх досягнення.
Девіантна поведінка(від лат. deviatiо - відхилення) - система дій вчинків
людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним у
суспільстві шаблонам і стандартам поведінки.
Виходячи з вищезгаданого, при девіантній поведінці людина не
дотримується вимог соціальної норми, вибирає противоправні дії в тій чи
інший ситуації, що веде до асоціальної взаємодії особистості та суспільства,
групи та суспільства, особистості та групи. Як показує практика, девіантна
поведінка все частіше проявляється і під час перебування в інформаційнокомунікаційному просторі.
Виходячи з вищезазначеного постає нагальна потреба активізації
морально-правового виховання молоді, одним із завдань якого є формування
активної життєвої позиції у правовій сфері, тобто непримиримого ставлення до
антигромадської поведінки, розуміння підростаючим поколінням ролі та суті
держави і права, знання основних законів України, принципу єдності прав,
свобод, обов'язків і відповідальності. Вирішення цих проблем потребує
підвищення ефективності виховного впливу на дітей і молодь за рахунок
застосування нестандартних методів і форм виховної роботи, оптимального
використання резерву позанавчального часу, виявлення якостей вихованця, що
сприятимуть формуванню звички правильної поведінки.
З метою поглиблення правових знань студентів та формування вміння
співвідносити в житті норми моралі та права необхідно застосовувати такі
форми правового навчання, як диспути, дискусії, конференції, постійно діючі
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правові лекторії, конкурси, вікторини правових знань, тренінги, тематичні
вечори, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальних служб,
тематичні виховні години.
На сьогодні існує широкий обіг нормативно-законодавчих документів які
спрямовані на захист прав людини та спонукають захищати дітей від
негативного впливу ІКТ, і на які Україна опирається в своєму законодавстві. До
основних міжнародних документів необхідно віднести наступні конвенції:
1. Конвенція ООН про права дитини – ратифікована Україною 28 серпня
1991 р.
2. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі
дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії – ратифікований 3 липня 2003 р.
3. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших
форм дитячої праці № 182 – ратифіковано 14 грудня 2000 р.
4. Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність № 185 – ратифіковано 10
березня 2006 р.
5. Конвенція Ради Європи про захист дітей проти сексуальної експлуатації
та сексуального розбещення – підписана урядом України 14 листопада 2007 р.
Наведемо кілька важливих статей з даних Конвенцій:
Конвенція ООН про права дитини. Ратифікувавши основні міжнародні
документи з прав дитини, Україна взяла зобов'язання відповідно до ст. 19
Конвенції про права дитини вжити всіх необхідних законодавчих,
адміністративних, соціальних і просвітницьких заходів щодо захисту дітей від
насильства у всіх його проявах, образ, зловживань, відсутності піклування чи
недбалого і брутального поводження та експлуатації.
Особливо важливі ст. 34-37 у аспекті захисту дітей від розбещень та
знущань:
Наприклад, ст.34. говорить, що держави – учасниці зобов’язуються
захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації і сексуальних
розбещень. …с) використанню з метою експлуатації дітей в порнографії і
порнографічних матеріалах, а ст.36 захищає дитину від усіх форм експлуатації,
що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини.
Статті Факультативного Протоколу до Конвенції про права дитини
щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії забороняють
виробництво, розподіл, розповсюдження, імпорт, експорт, пропозицію, продаж
або зберігання у вищезазначених цілях дитячої порнографії.
Стаття 28 Конституції України встановлює, що „кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню або покаранню".
У статті 52 Конституції зазначено, що «будь-яке насильство над дитиною
та її експлуатація переслідуються законом». Правова база складається з законів
України (Сімейний Кодекс, Кодекс законів про працю, Кодекс України про
адміністративні порушення, Кримінального Кодексу України та інших), Указів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також відомчих
правових актів, державних програм.
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Особливу увагу необхідно звернути на Закон України „Про захист суспільної моралі" від 23 листопада 2003 року №1296-IV, де розглянуто питання
щодо запобігання негативному впливу на свідомість дітей та молоді інформації,
яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, порнографії,
пропаганди тютюнопаління, пияцтва, асоціальної поведінки та інше.
На підставі положень Конституції України і Конвенції ООН про права
дитини 26 квітня 2001 р. в Україні був прийнятий Закон „Про охорону
дитинства", який визначає охорону дитинства стратегічним загальнонаціональним пріоритетом 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.
Так, в ст. 10 Закону України „Про охорону дитинства" відзначається, що
кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та
захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих
закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на
взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі і гідності дитини.
Держава здійснює захист дитини від:
- усіх форм фізичного та психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання.
- втягнення у злочинну діяльність…,
- залучення до екстремістських релігійних психокультових угрупувань та
течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних
матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення
до азартних ігор тощо.
Крім того, будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація
переслідуються за законом. Зокрема покарання за злочини проти дітей
передбачено низкою статей Кримінального кодексу України: доведення дітей
до самогубства - стаття 120; нанесення тілесних ушкоджень - статті 121-125;
побої і мордування - стаття 126; катування - стаття 127; експлуатація дітей стаття 150; сексуальна експлуатація неповнолітніх, використання їх у
порнобізнесі (частина 2 статті 150); статеві злочини проти дітей - стаття 155;
розбещення неповнолітніх - стаття 156; втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність - стаття 304; розповсюдження творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості – стаття 300; ввезення, виготовлення, збут та
розповсюдження порнографічних предметів – стаття 301; проституція,
примушування чи втягнення до заняття проституцією - частина З статті 303;
створення місць розпусти і звідництво, вчинене із залученням неповнолітнього
- частина 3 статті 302; незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів, вчинені із залученням малолітнього або малолітньої - частина 3
статті 307; спонукання неповнолітніх до застосування допінгу - стаття 323;
схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів - стаття 324.
Зважаючи на зростаюче розповсюдження інформації агресивного характеру та її негативного впливу на культуру поведінки та психічне здоров’я дітей
та молоді, необхідно забезпечити дотримання законів України «Про інфор138

мацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення», «Про рекламу».
Головне завдання при проведенні виховної, просвітницької роботи – формування моральної культури особистості, яка включає такі компоненти: індивідуальну моральну свідомість, моральні почуття, моральні стосунки, поведінку і
спілкування. Індивідуальна моральна свідомість повинна включати в себе
ідеали, погляди, переконання, прагнення особистості, що складає духовноморальну основу формування моральної культури та поведінки особистості при
користуванні мобільним зв’язком.
Культура поведінки і спілкування втілює в собі результати виховання, ступінь розвитку моральної свідомості особистості. Визнання загальних правил
поведінки, знання основних категорій етики (добро, зло, совість, честь, гідність,
справедливість, щастя, сутність життя) - ще не показник моральної культури
особистості. Знання повинні знайти форму виявлення в діяльності, спілкуванні,
відбиваючи глибину засвоєння норм поведінки і здатність втілити їх у життя.
Враховуючи, що спілкування в Інтернеті анонімне, діти та підлітки, а також дорослі, часто ведуть себе в кіберпросторі так, як вони ніколи не дозволили б собі
в реальному житті. Особливо підлітки, пробують здаватись «дорослими» та
«крутими», вживаючи ненормативну лексику, принижуючи інших, залякуючи,
описуючи себе старшими та іншими або розсилаючи непристойні матеріали.
Виходячи з вищезазначеного, інформаційні комунікаційні технології дають
булінгу можливість відбуватися – в навчальних закладах, вдома, в Інтернеткафе, сидячи біля комп’ютера або користуючись мобільним. Кібербулінг
використовує повідомлення мобільних телефонів (наприклад SMS, MMS),
відеозаписи мобільних телефонів, спілкування в чатах, на приватних сторінках
Інтернету тощо і дає можливість принижувати та переслідувати дитину. Діти не
повинні тримати в собі випадки кібербулінгу, а повідомляти дорослим для
вироблення спільних протидій.
Підліткам необхідно надавати також інформацію про випадки потрапляння
в сексуальне рабство через Інтернет та інші ІКТ. Діти спілкуються з особами,
які пропонують знайомства. Такі знайомства все частіше пропонуються для
надання чи отримання сексуальних послуг. Сьогодні немає засобів впізнання
особи, з якою спілкуєшся в Інтернеті, тому важко перевірити інформацію щодо
співрозмовника. Є дуже багато випадків, коли себе видають за інших,
приписуючи собі гарну зовнішність, риси характеру, захоплення тощо.
Небезпечними є зустрічі вживу (оффлайн) з такими особами, коли «друг» по
спілкуванню в Інтернеті не відповідає тому, яким він себе описував і може бути
втричі старшим від вказаного віку. Також існують випадки, коли «друзі по
листуванню» просять надіслати фотокартки, а потім використовуючи монтаж,
роблять знімки сексуального характеру та розміщують їх на порносайтах.
Проблема насильства є надзвичайно складною для вивчення, а отже й для
визначення шляхів протидії цьому явищу. Тому нагальне завдання —
змінювати терпиме ставлення членів суспільства до насильства над дитиною з
допомогою інформаційних технологій, зокрема через проведення широкої
просвітницької роботи, спрямованої на подолання стереотипів у суспільних і
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сімейних відносинах та впровадження гуманістичних моральних і культурних
цінностей у свідомість громадян.
Ця проблема небезпечна тим, що від неї страждають діти. Страждають не
лише від насильства щодо себе і своїх близьких, а й спостерігаючи за
насильством у суспільстві, а в майбутньому - переносять цей негативний досвід
у власне життя.
Аналіз підтверджує, що діти вчаться правил поведінки, спостерігаючи за
іншими. Вчені задалися питанням, що власне викликає агресію – вигляд
агресора чи його жертви? Результати наукових досліджень підтвердили
висновки, зроблені іншими науковцями:
а) образ болю, крові і мук жертви спонукає до агресії такою ж мірою, як
вигляд агресора;
б) учні, до яких не застосовувалась словесна агресія (не ображалась їхня
особиста гідність), але які переглядали сцени фізичної агресії, присуджували
більшу кару, ніж ті, котрих ображали і висміювали, але які не споглядали сцен
агресії. Крім того, споглядання насильства більше провокує агресивну
поведінку, ніж особиста образа.
У дітей, котрі зазнають насильства у будь-яких формах, експертипсихологи відзначають такі особливості, які можна диференціювати на
вроджені або біологічно обумовлені та набуті – сформовані вихованням або
соціальною ситуацією розвитку, насамперед впливом суспільства.
Як біологічні фактори можна виокремити певний тип нервової системи,
незбалансоване співвідношення процесів збудження та гальмування. Як
правило, це діти з підвищеною збудливістю, не сформованістю психологічних
захистів, фізичними та психічними вадами, каліцтвами, іноді і недостатніми
розумовими здібностями.
У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що особливої уваги класного керівника, психолога, соціального педагога потребують такі сфери стосунків
підлітків, як:
o стосунки з однокласниками та однолітками;
o стосунки з батьками та іншими членами сім’ї;
o стосунки з особами, що можуть чинити негативний вплив тощо.
З метою привернення увагу людства до даної проблеми, Європейською
спільнотою 10 лютого визнано «Днем безпечного Інтернету». Під час проведення виховних заходів необхідно звертати увагу на проблеми дітей,
пов’язаних в ІКТ, як порушення прав людини, їх наслідки та шляхи попередження. А також, слід формувати знання і навички учнів щодо безпечного
користування Інтернетом, мобільним телефоном.
Водночас рекомендується під час проведення уроків, виховних заходів
довести до учнів, студентів важливість створення в Україні відкритого
інформаційного суспільства та розвинутої телекомунікаційної інфраструктури.
Виховання починається із засвоєння дітьми норм і правил культурної
поведінки у суспільстві і є складником морального виховання особистості і
передбачає низку конкретних вимог:
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- прищеплення особистості необхідних навичок поведінки у суспільстві,
навчальному закладі, сім'ї;
- виховання культури вчинків у різних ситуаціях і позитивних взаємин у
різних видах діяльності;
- моральної свідомості й моральних почуттів, які мають сформуватись у
особистості у процесі поступового їх ознайомлення із навколишнім світом.
Проблеми етики поведінки та взаємин рекомендується обговорювати в
процесі виховних заходів.
Наприклад:
Бесіда «Я – культурна людина в реальному та віртуальному
середовищі»
Питання для обговорення
1. Визначення понять «культура поведінки», «етикет», «культура спілкування в Інтернеті». Культура поведінки – дієвий вияв поваги до навколишніх.
2. Зміст поняття «культура спілкування». Правила культури спілкування.
«Як я хочу, щоб спілкувались зі мною і як я маю відповідати на грубість».
3. Зміст поняття «культура діяльності». Правила культури використання
інформаційних технологій.
Навчально-дослідні завдання
1. Підготувати реферативні виступи про дотримання етикету в ІКТ.
2. Придумати гумористичні мініатюри, розіграти короткі сценки, що
спонукають дітей помічати помилки у своїй поведінці і виправляти їх.
3. Описати портрет ідеально вихованої людини.
4. Обов’язково ознайомити учнів з рекомендаціями щодо дотримання
правил експлуатації Інтернет-мережі, мобільних телефонів.
5. Обговорити, що діти не хотіли б отримувати в Інтернеті та на мобільні
телефони.
Без знань регуляторами поведінки людини будуть прості емоції, які ведуть
до неправомірних дій. Наявність правових почуттів допоможе неповнолітнім
долати різні труднощі, конфліктні ситуації, внутрішні суперечності, вибрати з
різних ситуацій, тільки ті, які відповідають нормам права і моралі.
Необхідно підкреслити, що неповнолітній, у якого сформовані правові
погляди і переконання не лише усвідомлює їх істинність, а й готовий діяти
відповідно до вимог законів.
Правове виховання — це цілеспрямована організація діяльності та
спілкування особистості з метою формування правосвідомості як основи
формування досвіду правової поведінки
Правова поведінка - це усвідомлена законослухняна діяльність людини
у всіх сферах життя; звичка дотримуватися закону, співвідносити свої дії у
будь-якій ситуації з законом.
Виходячи зі сказаного, завданнями морально-правового виховання є:
- формування в особи поваги до законів та норм моралі, правильної
правової орієнтації;
- формування переконаності у необхідності права для суспільства та
його членів;
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- підготовка молоді до свідомого вибору правомірних варіантів поведінки, участі у боротьбі з правопорушеннями і нормами суспільної моралі;
- формування звички додержуватися чинного законодавства почуття
особистої відповідальності за свою поведінку, розуміння невідворотності
покарання за порушення закону;
- формування в молоді глибокого розуміння своїх юридичних та
моральних прав та обов'язків, виховання в учнів внутрішньої потреби до
захисту суспільних та особистих інтересів від злочинних зазіхань;
- озброєння системою правових знань, моральних норм поведінки.
Оскільки вся виховна робота спрямовується на формування соціальної
активності особистості, одним із завдань правового виховання є формування в
учнів активної позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого ставлення до
порушень прав людини, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними
явищами; вироблення уміння протистояти негативним впливам.
Ефективними засобами правовиховного впливу є такі форми правового
навчання, як диспути, дискусії, конференції постійно діючі правові лекторії,
конкурси, вікторини правових знань, тематичні вечори, зустрічі з працівниками
правоохоронних органів, тематичні виховні години, створення телефонів
довіри, які розширюють правові знання дітей та молоді, формують вміння
співвідносити в житті норми моралі та права, застосовувати правові знання в
повсякденному житті, за напрямками:
- право і мораль;
- дисципліна – свобода чи необхідність;
- як захиститися від насильства;
- що робити у кризовій ситуації, до кого і як звертатися.
Важливо, щоб зміст бесіди, лекції, їх головна ідея і методика проведення,
тематика бесід були продумані до проведення заходу:
Приблизна тематика бесід:
1. Користь і небезпеки Інтернету
2. Насильство в Інтернеті
3. Кібербулінг як проблема порушення прав людини;
4. Права дітей. Конвенція ООН про права дитини;
5. Кримінальний кодекс і правила поведінки людини у суспільстві
6. Українське законодавство, міжнародні документи та законодавство
зарубіжних країн щодо запобігання насильства та експлуатації дітей;
7. Культура користування мобільним зв’язком – морально-правові основи;
8. Механізм захисту своїх прав в Україні (суд, правоохоронні органи):
Виховний захід можна розпочати з ознайомлення з виставкою літератури,
а також буклетів, плакатів з даної теми. Можна використати відеофільми.
Наводячи ті чи інші приклади, необхідно викликати у слухачів певне до них
ставлення, бажання дати їм відповідну оцінку.
Виховна година «Кібербулінг як проблема порушення прав людини»
План.
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1. Міжнародні законодавчі акти в сфері захисту прав дитини.
2. Законодавчі акти в сфері захисту прав дитини в Україні.
3. Що таке інформаційно-комунікаційні технології і як вони використовуються?
4. Визначте негативні наслідки кібербулінгу для особистості, його сім’ї,
суспільства.
5. Правові основи захисту людини від кібербулінгу.
6. Які шляхи попередження та захисту ви можете запропонувати?
7. До кого необхідно звернутись жертві кібербулінгу?
Рекомендується під час обговорення питань з проблем негативного
використання інформаційних технологій учнями надати можливість всім
учасникам висловлюватись та брати активну участь в обговоренні проблеми.
Наприклад: з перелічених прав виберіть два і поясніть, які з них пов’язані з
проблемою насильства над людиною, з використанням кібербулінгу:
- право на життя;
- право на рівність;
- право на особисту свободу і безпеку;
- право на рівний захист законом;
- право на захист від різних форм дискримінації;
- право на здоров’я;
- право на свободу від тортур та інших нелюдських, жорстоких або
принизливих дій та покарань.
Виховна година «Насильство – про що варто знати»
План.
- Мережа Інтернет і насильство – який взаємозв’язок?
- Які права забезпечує Конвенція ООН про права дитини?
- Які основи захисту суспільства забезпечує Закон України «Про захист
суспільної моралі?
- Що ви знаєте про насильство в Інтернеті? Які його види існують?
- Як ви вважаєте, які негативи несуть мобільні телефони?
- Яку небезпеку несе Інтернет-мережа для людини?
- Узагальнимо: яку шкоду можуть приносити нам сучасні інформаційні й
комунікаційні технології? З якими неприємностями можлива зустріч в мережі
Інтернет?
В рамках заходу необхідно звернути увагу на правила безпеки
використання Інтернет мережі. Для довідки:
Не розповсюджуй інформацію про себе і своїх батьків: відео, фото,
адреси, телефони, номер школи, стан доходів тощо.
Зауваж, що коли ти спілкуєшся з ким-небудь в Інтернеті, той, з ким ти
листуєшся, не завжди говорить правду щодо свого віку, статі тощо.
Не відсилай своє фото незнайомій людині, бо невідомо як його можуть
використати.
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Попереджай батьків або друзів про свої віч-на-віч зустрічі з другом по
листуванню в Інтернеті. Якщо ти домовився про зустріч з Iнтернет другом,
уникай безлюдних місць та темних годин.
Ігноруй, не відповідай на ненормативну лексику, непристойні пропозиції.
Про підозрілі та непристойні повідомлення повідомляй вчителів, батьків,
або адміністрацію Інтернет-кафе (якщо ти там знаходишся).
Отримуючи повідомлення та привабливі пропозиції на мобільний телефон
або через Інтернет, зважай, що вони часто є неправдивими.
Не вживай ненормативну лексику, не ображай інших, не представляйся
старшим ніж ти є.
Не реєструйся на сайтах знайомств для дорослих.
Не заходь на порнографічні сайти, бо вони розповсюджують віруси.
Узгодь з батьками години роботи на комп'ютері (багаточасове сидіння
біля
комп'ютера шкідливе для здоров'я та психіки)
Можливий варіант підсумку: щоб захистити себе потрібно досконало знати
свої права, які містяться і в міжнародних документах, і в законодавчих актах
держави, а також моральні принципи поведінки в суспільстві.
Бесіда «Що я знаю про Інтернет»
План.
1. Що таке Інтернет, передумови виникнення Інтернету?
2. За допомогою чого з’єднуються комп’ютери? Що для цього потрібно?
3. Яка практична користь Інтернету?
4. Назви небезпеку використання Інтернету?
5. Моя поведінка в Інтернеті.
6. З якою метою ви використовуєте Інтернет?
Необхідно постійно висвітлювати дану проблему в оформлені стендів,
стінних та радіогазет, а також створювати клуби, гуртки, загони, робота яких
спрямована на формування у підростаючого покоління норм моралі і етики,
захисту своїх прав та прав оточуючих.
Також необхідно активізувати діяльність органів учнівського самоврядування щодо формування в учнів соціальної активності, морально-правової
свідомості, здорового способу життя, культури поведінки, відповідальності за
власні вчинки.
Просвітницька робота з батьками
Найповніше духовну культуру особистості забезпечує виховна функція
сім'ї. Таким чином, сучасна, сім'я все більше, стає головною ланкою у
вихованні дитини. Вона має забезпечити їй достатні матеріальні та педагогічні
умови для інтелектуального, фізичного, морального та духовного розвитку.
Необхідність сильної державної сімейної політики зумовлена
суспільними потребами: сім'я є спільником суспільства у розв'язанні його
головних проблем, збереженні моральних основ, соціалізації дітей, розвитку
культури та економіки. Отже, суспільство зацікавлене в такій сім'ї, яка здатна
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виробити та реалізувати власну життєву стратегію, забезпечити не лише своє
виживання, а й розвиток дитини.
Враховуючи, що батьки готують свою дитину до майбутнього самостійного життя, яке несе в собі численні обов’язки як перед собою, так і перед
суспільством, навчально-виховні заклади системи освіти повинні здійснювати
організаційно-практичну роботу щодо формування її педагогічної культури. З
метою позитивного впливу родини та сім’ї на формування дітей слід усіляко
підносити пріоритети родинного виховання, акцентувати увагу батьків на
відповідальності сім’ї за виховання і долю дитини (Ст.51 Конституції України).
Така робота з батьками передбачає використання як просвітницьких
форм і методів роботи, так і практичних занять: проведення тематичних
батьківських зборів з актуальних питань виховання, зборів-диспутів, зборівпрактикумів коли батьки отримують певні завдання. наприклад, для
визначення рівнів моральної та правової свідомості дитини та ін.; лекції,
науково-практичні конференції, батьківські дні, тренінги та інше. Якщо
немає можливості проводити довгі тематичні збори з батьками, порадьте їм
зайти на спеціалізовані сайт в Інтернеті.
Проблема полягає в тому, що нові інформаційно-комунікаційні технології
несуть небезпеки, такі, як насильство та порушення прав дитини, розбещення, залежність тощо. Діти дуже часто стають жертвами сексуального
насилля через новітні ІКТ, залучаються з допомогою Інтернету та мобільного
зв’язку до протизаконної діяльності, експлуатації як фізично так і морально.
У цьому напрямку робота з батьками передбачає:
• ознайомлення з нормами етики користування мобільним зв’язком та
спілкування в Інтернеті;
• ознайомленням з поняттями «жорстоке поводження», «насильство і
експлуатація», методами та формами їх вираження в ІКТ (кібербулінг, «улещування» з метою сексуальної експлуатації, сайти з насильством, порнорафією, суїцидами, наркотичними засобами, пропагандою расизму, фашизму,
антисемітизму);
• формування мотивації на раціональний діалог з дітьми, довірливі
стосунки з ними, взаємодію з фахівцями з проблеми порушення культури
мобільного зв’язку;
• формування досвіду (вмінь і навичок) запобігання неправомірних,
асоціальних дій поводження щодо себе і своїх дітей при використанні мобільних телефонів та спілкування в Інтернеті.
В контексті даної проблеми можна провести заняття з батьками та
розглянути питання:
- «Норми і етика користування мобільним зв’язком та Інтернетом»;
- «Права і обов'язки батьків по вихованню дітей»;
- «Злочини проти життя, здоров'я і гідності особи»;
- «Єдність та відмінність права і моралі»;
- «Комп’ютер та Інтернет вдома – мода чи необхідність?»;
- «Діти - жертви кібербулінгу»;
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- «Нормативно-правові акти щодо запобігання злочинів та насильства над
дітьми в ІКТ»;
- «Заохочення та покарання дітей в сім'ї» (коштовні подарунки, мобільні
телефони);
- «Особистий вклад батьків і їх відповідальність – моральна, юридична»;
- «Провідні завдання морально-етичного виховання дітей, живе
спілкування з дітьми – запорука не потрапляння в залежність (комп’ютерну,
наркотичну)»;
- «Роль та педагогічні функції сімейних вихователів», та ін.
Обговорити проблему на батьківських зборах «Відповідальність батьків
за виховання дітей»
Питання для обговорення:
— Конституція України. Кодекс про сім’ю і шлюб України, державні
документи про права та обов’язки батьків, їх відповідальність за виховання
дітей. Державні, суспільні обов’язки щодо дітей. Готовність молодих батьків до
виховання дитини.
—
Виховання особистості у дусі гуманізму і високої моралі, турбота про
здоров'я та фізичний розвиток. Відповідальність батьків за невиконання
батьківських обов'язків: моральна, суспільна, юридична. Кримінальна
відповідальність батьків та дітей.
— Дорогі подарунки (мобільні телефони, комп’ютери) розкіш чи
необхідність? Поради батькам та дітям щодо їх використання.
—
Порушення етики користування мобільним зв’язком як правопорушення і злочин. Причини їх виникнення. Запобігання правопорушенням при
використанні мобільного зв’язку.
—
Круглий стіл "Закон України "Про захист суспільної моралі" - його
головний принцип.
Це заняття рекомендується провести як відповіді на запитання батьків. На
захід запрошуються працівники у справах неповнолітніх, працівники компаній
інформаційних засобів зв’язку, соціальні працівники, працівники поліції,
прокуратури, представники громадських організацій, що працюють у цьому
напрямку, психологи. Для успішної організації заняття слід заздалегідь
попросити батьків підготувати запитання, що стосуються різних аспектів
відповідальності батьків за виховання дітей, їхніх правопорушень. Під час
проведення «круглого столу» слід дати можливість батькам висловити свої
думки з того чи іншого питання. Бажано також запропонувати виступити перед
батьками запрошених учасників круглого столу, які б висвітлили різні аспекти
профілактики злочинів в Інтернеті, кібербулінгу, обговорити безпечне
використання Інтернет-мережі, ознайомити батьків з правилами використання
інформаційних технологій. Необхідно інформувати батьків з приводу того, що
за матеріали, які можуть розповсюджувати їх діти, настане адміністративна або
кримінальна відповідальність.
Практичні заняття
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1. Обговорити з батьками ситуації з питань культури поведінки,
відношення до естетичних та етичних цінностей їх дітей.
2. Запропонувати батькам провести спостереження за характерними
проявами дитини З метою більш глибокого розуміння їхніх індивідуально-психологічних особливостей, поговорити з дітьми на певні теми:
- розвиток інтелекту, самостійність суджень, здатність до абстрактного мислення;
- моральні якості, ідеали, прагнення, мрії;
- плани на майбутнє, професійні інтереси;
- здатність до самовиховання, вміння керувати своєю поведінкою;
- особливості естетичних ідеалів; - особливості поведінки в соціумі,
наявність поваги, взаєморозуміння з однолітками;
- при можливості подивиться на галерею фото та відео, яка
зберігається в мобільних телефонах дітей (як показує практика там
часто міститься порнографія, відео зі сценами насильства. У разі
виявлення поговоріть з дитиною, запитайте, навіщо вона таке зберігає і
поясніть, що просте зберігання, згідно Українського законодавства,
приведе до кримінальної справи та покарання.
3. Корекційна робота з налагодження взаємостосунків з сином або
донькою при виниклих проблемах в ІКТ. Індивідуальні консультації батьків.
Під час обговорення ситуації рекомендується звернути увагу на питання:
1. «Мобільна культура» - як основа етичної поведінки дітей.
2. Причини, що призвели до неправомірних аморальних дій при
використанні інформаційних засобів зв’язку.
3. Навколишнє середовище, в якому опинилася дитина.
4. Які якості характеру формуються у дитини при використанні мобільного
зв’язку та Інтернету з неправомірними, аморальними цілями?
5. Як знайти вихід із ситуації, в яку потрапила дитина при порушенні
мобільної культури? (обговорити реальні приклади).
6. Підведення підсумків обговорених ситуацій.
Висновки:
1. Батьки мають розуміти небезпеки, з якими їх діти можуть зіткнутись в
Інтернеті чи при користуванні мобільним.
2. Батьки несуть відповідальність за виховання дитини, держава
зобов'язана їм в цьому допомагати.
3. Неповнолітній/на може бути покараним правоохоронними органами за
скоєння злочину в ІКТ
4. Держава забезпечує захист дітей від нанесення їм фізичної чи психічної
шкоди.
5. Є Інтернет-сторінки та телефон гарячої лініє, де можна знайти поради чи
проконсультуватись з певної проблеми.
Перелік ідей використовується в подальшій роботі, яка може проходити у
формі диску з розподілом пропозицій за категоріями. Даний метод може бути
сприятливим початком роботи над новою темою чи проблемою. Він має на меті
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заохочувати вільне висловлювання ідей та ствердження відчуття відсутності
цензурних обмежень.
Аналіз конкретних ситуацій – метод роботи з реальними життєвими
ситуаціями, спрямований на визначення певних проблем, недоліків та пошук
шляхів їх уникнення.
Даний метод дає змогу пересвідчитись у реальності існування проблеми,
проаналізувати причини її виникнення та визначити можливі шляхи
запобігання. Для занять із запобігання насильства в Інтернеті та кібербулінгу
(через мобільний зв’язок) можна використовувати історію потерпілих, історії
для розгляду мають бути невеликими та містити основну суть проблеми.
Підвищення професійного рівня педагогічних
працівників органів освіти
Головні завдання навчально-виховних заходів в запобіганні неправомірних
дій з допомогою мобільного зв’язку та Інтернету - підвищити загальний рівень
правової свідомості дітей, молоді та батьків, культури поведінки у суспільстві,
рівень обізнаності з проблем порушення прав людини, навчання моделям
безпечної поведінки, виховання поваги до прав та основних свобод людини,
толерантне ставлення до потерпілих при порушенні культури комунікації.
Ці аспекти вимагають обґрунтування сутності, концепції, змісту, форм,
особливостей організації методичної роботи щодо захисту дітей від жорстокого
поводження в системі такого захисту в Україні.
Педагогічні працівники повинні в навчально-виховному процесі
акцентувати увагу на виховання правомірної, моральної поведінки, мобільної та
Інтернет культури спілкування серед дітей і молоді. В навчальних закладах
необхідно розробити цілісну систему взаємопов'язаних дій і заходів, які
ґрунтуються на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі
роботи фахівців в системі інформаційних технологій. Діяльність має бути
спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного
педагога і направлена на збагачення й розвиток творчого потенціалу колективу
навчального закладу, а в результаті на підвищення якості навчально-виховної
роботи в сфері формування культури ІКТ спілкування дітей і молоді.
У закладах освіти склалась певна система науково-методичної роботи, яка
включає масові, групові та індивідуальні форми. Масові форми: цільові
семінари, практикуми, педагогічні читання, науково-практичні конференції,
симпозіуми та ін. Групові форми: педагогічні та вчені ради, методичні
об'єднання, творчі групи, школи передового педагогічного досвіду,
педагогічної майстерності, практикуми, тренінги та ін. Індивідуальні форми
роботи - самоосвіта, наставництво, стажування, наукові дослідження та ін.
Семінар «Соціально-педагогічна робота щодо подолання негативного
впливу на дітей Інтернет-мережі»
Мета заняття: формування у педагогічних працівників уявлень про
проблеми й небезпеки використання комп'ютерних систем. Питання для
обговорення
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1. Можливі небезпеки Інтернету для дітей і молоді.
2. Кібербулінг як злочин. Проблема порушення прав людини.
3. Що необхідно знати про насильство в Інтернеті. Які його види
існують?
4. Заходи попередження насильства, сексуального розбещення дітей за
допомогою комп'ютерних систем.
5. Правила та безпечне використання інформації в Інтернеті.
6. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності.
7. Форми і методи соціально-педагогічної роботи щодо безпечного
використання Інтернету.
8. Інноваційні технології соціально-педагогічної роботи щодо захисту
дітей від небезпеки кібербулінгу (обмін досвідом роботи).
У процесі роботи семінару рекомендується обговорити міжнародні
документи, які звертають увагу на необхідність захисту дітей від негативного
впливу сучасних інформаційних технологій. Це Конвенція ООН про права
дитини і Факультативний Протокол до Конвенції про права дитини щодо
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, а також Конвенція
Ради Європи з попередження злочинів у кіберпросторі.
Замість об'єднань також можуть бути створені постійно діючі психологопедагогічні семінари для всіх або окремого фаху педагогів ( у даному випадку –
вчителі інформатики, основи безпеки життєдіяльності та правознавства) з
найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, а також семінарипрактикуми з педагогами і вихователями різних категорій, творчі групи щодо
впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду, досягнень
психолого-педагогічної науки в сфері використання інформаційних технологій.
Для удосконалення науково-теоретичної підготовки замість методичних
об'єднань у навчальному закладі можуть організовуватись динамічні групи
педагогів як одного, так і різних предметів, які працюють не за фахом, а за
тематичним, проблемним принципом і об'єднують зусилля вчителів суспільногуманітарних, природничо-математичних та інших дисциплін для розкриття
суті та шляхів розв'язання таких актуальних проблем, як використання
інформаційних технологій в системі життєдіяльності дитини, формування
культури мобільного зв’язку.
На рівні середньої школи, вищих навчальних закладів вивчення цих явищ
та заходів щодо запобігання їм повинно бути введено до навчальних програм,
курсів з таких дисциплін, як «Правознавство», «Основи безпеки життєдіяльності», "Основи інформатики", «Людина і суспільство» та ін.
У плані роботи методичного об'єднання орієнтовно можуть бути
заплановані такі види діяльності:
• засідання, присвячені обговоренню змісту програм спецкурсів, навчально-методичних посібників з проблем використання інформаційних
технологій, захисту прав дитини, запобігання насильству і експлуатації при
порушенні культури спілкування в Інтернеті та в мобільного зв’язку;
• вивчення законодавчих актів, нормативних документів, інструкцій,
наказів, обговорення науково-методичної літератури, що відображають
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проблему порушення культури спілкування та проявів різних видів насильства
при використанні ІКТ;
• проведення відкритих уроків, виховних заходів і взаємовідвідування
різних форм навчально-виховної діяльності;
• вивчення та пропагування педагогічного досвіду з даної проблеми;
• підготовка сценаріїв, рефератів, уроків, лекцій та ін. для використання в
навчально-виховній роботі з учнями;
• обговорення досвіду зарубіжних країн щодо запобігання неправомірного
використання інформаційних засобів зв’язку і насильства над особистістю;
• розроблення методик щодо вивчення та прогнозування моральноціннісних орієнтацій учнів;
• обговорення та затвердження експериментально-дослідних майданчиків,
творчих груп наукових досліджень, методик, передових технологій навчання і
виховання з проблем використання інформаційних засобів зв’язку і захисту
прав людини.
Отже, з урахуванням вищенаведеного, можна зробити висновок, що з метою удосконалення методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів необхідно розглянути її принципи та функції, визначити параметри основних її форм, сформулювати основні критерії виховної та профілактичної роботи з поясненням дітям етичних норм та небезпек при користування
Інтернетом та мобільним зв’язком, вимоги до її організації, а також визначити
головні завдання таких масових форм методичної роботи, як педагогічні
читання, науково-практичні конференції, семінари, школи передового педагогічного досвіду та інші, розглянути основні вимоги до організації роботи
педагогічних колективів над єдиною науково-методичною темою (проблемою),
звернути увагу на питання моделювання передового педагогічного досвіду та
впровадження його в практику навчально-виховної роботи.
Необхідно навчально-виховний процес спрямувати насамперед на те, щоб
мінімізувати розрив між існуючими та необхідними знання педагогів, батьків у
сфері використання інформаційно-комунікаційних засобів зв’язку, правового
захисту дітей від насильства, порнографії, приниження, кібербулінгу та
умінням використовувати ці знання на практиці. В системі науково-методичної
роботи передбачити для обговорення:
– найактуальніші теми і проблеми, які дозволять сформувати у студентів,
педагогів знання, навики щодо запобігання неправомірного використання
інформаційних засобів зв’язку і коїти насильство над особистістю;
– юридичні знання з проблем насильства та жорстокого поводження з
дітьми з допомогою Інтернет-мережі, мобільних телефонів;
– права дитини в сім'ї, суспільстві, в освітніх закладах, обов'язки і
відповідальність батьків, педагогів щодо дітей;
– відповідальність дітей та молоді, їх батьків або опікунів згідно
адміністративних та кримінальних кодексів;
– перелік та повноваження служб, які опікуються дітьми, захищають їх
права, створюють умови для реалізації прав, свобод і законних інтересів;
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– свої права та обов'язки /педагогів/ при захисті прав дітей (у випадках
ситуацій неправомірного поводження з дітьми).
Педагог повинен вміти:
– розпізнавати випадки порушення культури поведінки, прав дитини,
насильства та жорстокого поводження з неповнолітніми при користуванні
інформаційно-комунікаційними технологіями;
– звертатися до державних, недержавних установ і організацій з метою
захисту і представництва прав і інтересів дитини;
– взаємодіяти з сім'єю дитини, державними та недержавними установами з
проблем формування мобільної культури та виникненні проблем.
Система освіти має великі можливості щодо попередження різних форм
негативного впливу інформаційних технологій на розвиток дитини.
У нинішніх непростих умовах шкільного, позашкільного та внутрісімейного життя для обох статей підлітків важливо створювати атмосферу підтримки
й активного, а водночас і спокійного протистояння негативним явищам.
Отже, найголовніше завдання навчального закладу, сім'ї - виховання
особистості, яка, маючи стійкі позитивні мотиви поведінки, діє в будь-яких
обставинах у відповідності з моральними нормами поведінки.
Для довідки
На думку багатьох вчених використання дітьми мобільних телефонів є
небезпечним і може призвести до серйозних наслідків. Адже діючи стандарти
безпеки розроблені для дорослих і не враховують особливості дитячого організму. Вплив електромагнітного поля на здоров’я дитини не менший ніж вплив
тютюну чи алкоголю. Це пов’язано з тим, що дітям притаманна підвищена
чуттєвість до електромагнітного поля, причини тому – менший розмір голови,
тонкі кістки черепа та висока провідність мозкової тканини. Хоча вчені не
можуть дійти єдиної думки щодо цієї проблеми, існують припущення, що
дітям, які часто використовують мобільні телефони, у майбутньому
загрожує послаблення пам’яті, зниження уваги, роздратованість, порушення
сну, схильність до стресових реакцій. Також наслідками необмеженого
використання телефону може бути пухлина мозку, захворювання слухового та
вестибулярного апарата (у віці 25-30 років), депресивний синдром та інші
прояви дегенерації нервових структур головного мозку (у віці 50-60 років).
Програма
«ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ БУЛІНГУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»
Укладач:
Е. Воронцова, науковий співробітник, практичний психолог, ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти».
Рецензенти:
В.Є. Штифурак, доктор педагогічних наук,
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професор кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету
В.Г.Панок, директор УНМЦ практичної
психології і соціальної роботи НАПН України,
доктор психологічних наук, професор
Пояснювальна записка
Метою даної програми є: ознайомити слухачів з причинами виникнення
булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в
цілому, опрацювати практичні методи виявлення постраждалих та булерів,
методами профілактики і втручання.
Програма складається з теоретичного матеріалу (інтерактивних лекцій) і
практичної складової – виявлення жертв булінгу або булерів, побудові
стратегічних рішень та конкретних методів впливу на учасників булінгу,
організації системної роботи в учнівському колективі. У результаті навчання
очікується підвищення професійної компетентності педагогічних працівників –
викладачів, психологів, соціальних педагогів.
Завдання:
- систематизувати знання щодо групових процесів і взаємостосунків дітей
та молоді у навчальному закладі;
- навчитися визначати групи ризику (жертв та булерів);
- ознайомитися з принципами організації системного протистояння
булінгу у молодіжному колективі;
- набути умінь проводити тренінг асертивної поведінки;
- ознайомлення з зарубіжним досвідом попередження і подолання булінгу.
Курс може викладатися як складова післядипломної освіти викладачів,
психологів, соціальних педагогів. Альтернативною формою навчання може
бути 3 денний тренінг для класних керівників, вчителів, психологів, соціальних
педагогів, заступників директора з виховної роботи.
Вирішенню цього питання приділяється велика увага в європейській і
західних освітніх системах. Програма розроблена з урахуванням зарубіжних
досліджень профілактики булінгу в закладах освіти та шляхів подолання й
запобігання цього явища.
Програма призначена для професійного розвитку вчителів, соціальних
педагогів, психологів.
Розрахунок часу: загальний обсяг курсу: – 36 години, з них 12 годин –
теоретичні (лекції), 12 годин практичних занять (відпрацювання практичних
вправ для попередження та подолання булінгу), 10 годин самостійної роботи, 2
години залік.
Форми контролю:
 виконання практичних завдання у процесі проведення практикумів
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Навчально-тематичний план
1. Булінг. Соціально-психологічні причини виникнення булінгу. Булінг у
дитячому колективі. Передумови виникнення булінгу, причини проявів
насильства.
2. Види булінгу: фізичний, вербальний, прихований, кібербулінг. Ініціація,
процес і наслідки булінгу.
3. Учасники булінгу: булер, жертва, спостерігачі, захисники, співчуваючі.
Особистісні якості учасників, зміна та змішування ролей.
4. Діяльність щодо запобігання булінгу. Принципи організації
превентивної роботи у навчальному закладі.
5. Технології, правила, процедури і прийоми роботи для зупинення булінгу
в навчальному закладі. 7 кроків для зупинення булінгу.
6. Методи арт-терапії: вивчення літературних творів, ілюстрація,
інсценування. Моделювання альтернативного варіанту розвитку подій.
7. Огляд зарубіжного досвіду. Методи «Шкільного суду» та «Човникової
дипломатії»
8. Поняття асертивності. Тренінг асертивної поведінки
9. Залучення до роботи з профілактики та подолання булінгу всіх
учасників навчально-виховного процесу – адміністрації , викладачів, студентів.
Наставництво і шефство.
10. Психологічна, педагогічна, спеціальна допомога дітям, які стали
жертвами булінгу.
11. Психологічний, педагогічний, соціальний вплив на булерів.
Кримінальна відповідальність.
12. Семінар: обговорення форм і методів психолого-педагогічної роботи
щодо подолання насильства серед дітей та молоді.
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ
1. Булінг. Соціально-психологічні причини виникнення булінгу.
Булінг у дитячому колективі. Передумови виникнення булінгу, причини
проявів насильства.
Теоретико-методологічною основою програми є роботи зарубіжних
вчених, які вивчали це явище (DanOlweus, 1978;Pellegrini, 2001; Jimersonetal,
2010; Sweareretal. 2010; Rose, Espelage, 2012).
Булінг, згідно визначення CDC (Centers for Disease Control and Prevention),
– це будь-яка агресивна поведінка однієї людини чи групи людей, які не є
родичами жертви, що повторюється неодноразово або має очевидні передумови
для повторення. Психотерапевт І.Бердишев визначає булінг як свідоме, тривале
насильство, що не носить характеру самозахисту і виходить від однієї або
декількох осіб [5]; на думку соціолога І.М. Кона, булінг– це залякування,
фізичний або психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати в іншого
страх і тим самим підпорядкувати його собі [6]. Т.Фалд, автор Інтернет ресурсу
BullyOnLine (www.bullyonline.org) вважає булінгом регулярну негативну
поведінку одного працівника по відношенню до іншого або до цілої групи його
колег, включає різні прискіпування через дрібниці, часто зовсім
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необґрунтовані, негативну оцінку роботи або відмова від будь-якої оцінки,
прагнення ізолювати працівника або групи працівників від інших, розпускання
брудних чуток і пліток [7]. На наш погляд, всі ці визначення у повному обсязі
виражають сутність булінгу, а висвітлюють лише деякі його аспекти. Ми
прийшли до висновку, що булінгом можна вважати умисне, що не спрямоване
на самозахист і не санкціоноване нормативно-правовими актами держави,
тривале ( або таке, що повторюється) фізичне або психологічне насильство з
боку індивіда або групи, які мають певні переваги (фізичні, психологічні,
адміністративні тощо) до індивіда, і що відбувається переважно в
організованих колективах з певною особистою метою (наприклад, бажання
заслужити авторитет у деяких осіб).
Булінг (bullying, від анг. Bully– хуліган, забіяка, задира, грубіян) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Девід Лейн і Ендрю Міллер визначають булінг як тривалий процес свідомого фізичного і /або психологічного
жорстокого ставлення, з боку одної особи або окремої групи до інших.
Близько 80% дітей в Україні до 15-річного віку в тій чи іншій формі
стають учасниками булінгу (Martsenkovskyi, 2014 р.). Вони можуть бути
жертвами, булерами або сторонніми спостерігачами. У той час коли більша
частина дітей зустрічаються з булінгом одноразово, близько 8% дітей шкільного віку є хронічними жертвами і піддаються булінгу декілька разів на тиждень.
Наші дані узгоджуються зі статистичними даними PACER Національного
центру превенції булінгу США, відповідно до яких від 6 до 8% дітей регулярно
потерпають від насильства у навчальному закладі.
Які основні причини булінгу?
Прояв булінгу в людській спільноті багато в чому ґрунтується на
протиставленні «своїх» і «чужих» у боротьбі за різні ресурси.
Серед учнів, які навчаються у ЗНЗ м. Києва проводилося опитування:
- Які причини неприязні до своїх однолітків?
- Коли дитина може стати причиною агресії і третирування?
- В яких формах вони можуть її проявлятися?
На першому місці (близько 60% учнів) назвали банальне бажання
показати, хто «головний»; 35% опитаних посилалися на дратівливі особливості
характеру однолітків, їх окремі фізичні особливості або поведінку; понад 20%
дітей не усвідомлювали, що таким чином вони завдають шкоди своїм
одноліткам. Згідно з даними, отриманими при обстеженні популяції київських
школярів, найбільша ймовірність стати жертвою або учасником булінгу має
місце у періоди переходу з початкової в середню і з середньої у старшу ланку.
У цей період у класах з’являються нові учні, на яких «тисне» вже згуртована за
попередній час навчання група однолітків.
Практикум: криголам – мета встановлення довірливих відносин у
навчальній групі.
Крок 1: Пояснення вправи і процедури її проведення. У будь-якій
програмі, що навчає спілкуванню або впевненості в собі, важливо проговорювати свої почуття, думки тощо. Це доведеться робити кожному члену
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групи в ході тренінгу, і часто необхідність в перший раз говорити перед
аудиторією може викликати великі складнощі .
Ця вправа м'яко «ламає кригу», дає кожному учаснику можливість
поговорити з кількома іншими учасниками тренінгу.
Працюючи в парах, учасники отримують завдання - провести короткий
діалог тривалістю приблизно хвилину. Їм повідомляється тема для розмови. Коли закінчується відведений час, відбувається зміна партнера, учасники отримують нову тему для розмови, і так продовжується до тих пір, поки всі учасники не поговорили з кількома людьми - або поки у тренера вистачає теми для
бесіди.
Крок 2: Розділіть всіх членів групи на пари. Запропонуйте учасникам
разом зі своїми партнерами розосередитися по кімнаті. Неважливо, хто є
партнером - знайома або незнайома людина, - бо через хвилину всім доведеться
об'єднатися в інші, нові пари. Попросіть учасників визначити, хто з них буде
першим, а хто другим номером.
Крок 3: Рухаючись від пари до пари, роздайте кожній з них тему короткої
розмови (див. «Матеріали тренера»). Запропонуйте першим номерам почати
бесіду, тобто, зробити вступні зауваження.
Крок 4: Через проміжок часу (хвилина або близько того) запропонуйте
другим номерам переміститися до найближчого першого номера, які перебуває
праворуч від них. Повторіть крок 3, але тепер коротку розмову повинні
починати другі номери.
Крок 5: З плином часу (хвилина або близько того) запропонуйте учасникам
ще раз поміняти партнерів. Ще кілька разів повторіть кроки 3 і 4.
Крок 6: Зберіться в загальне коло. З'ясуйте реакції учасників на цю вправу.
2. Види булінгу: фізичний, вербальний, прихований, кібербулінг.
Ініціація, перебіг і наслідки булінгу.
У літературі виділяють різні види булінгу. Такі явища трапляється у
дитячому й молодіжному колективах, панує у тюремному середовищі і в
дорослих соціальних групах, зокрема у трудових колективах. Булінг у
залежності від специфіки групи, відбувається у дуже різних формах. Але
основними ми вважаємо такі: фізичний, вербальний, прихований і кібербулінг.
Фізичний булінг проявляється у вигляді таких дій, як удари, підніжки,
щипки, а також псування майна. Цей вид шкільного насильства більш
характерний для хлопчиків, які частіше схильні до прояву фізичної агресії. До
фізичного відносять і сексуальний булінг (дії сексуального характеру).
Вербальний (психологічний): образи, погрози, непристойні епітети
соціального, расистського, релігійного характеру або інші принизливі
висловлювання щодо жертви.
Прихований булінг не завжди легко розпізнати. Це поширення пліток,
брехня або звинувачення, спрямовані на те, щоб зруйнувати або похитнути
соціальні зв’язки людини. Цей вид булінгу більш характерний для дівчат.
Вважається, що вони оцінюють соціальні взаємини як пріоритетні, тому їх
агресія більше спрямована на соціальне ізолювання жертви.
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До кібербулінгу відносяться зображення, аудіо- чи відеозаписи, розміщені
у різних інформаційних мережах Інтернет і спрямовані на приниження жертви.
До кібербулінгу можна віднести імітування чужих профілів у соціальних
мережах, що псує репутацію жертви та шкодить її соціальному статусу. Новий
різновид шкільного кібербулінгу–жертва отримує образи на телефон,
електронну адресу або через інші електронні пристрої.
Незважаючи на різноманітність форм булінгу, всі вони мають загальні
характерні риси:
- упередженість і агресивність дій, спрямованих проти жертви;
- дисбаланс статусів кривдника і жертви, який може проявлятися у різному
соціальному становищі, фізичних, фізіологічних, фінансових можливостях,
культурній, релігійній або расовій належності;
- розуміння ймовірності повторення таких ситуацій;
- гостра емоційна реакція жертви на прояви булінгу.
Типи булінгу пов'язані з соціальним статусом жертви: аутсайдерство учня
у навчальному закладі проявляється актами насильства або цькування, а також
її неприйняттям та ігноруванням. Неприйняття може бути пасивним або
активним. Ігнорування і неприйняття показує дитині, що вона зайва у цьому
колективі, а якщо потрібна, то тільки для ролі «цапа-відбувайла».
Втягування дитини у роль жертви відбувається шляхом провокації
(Roland, 1999). Провокуючі буллі (переслідувач) робить якусь дію по
відношенню до іншої дитини, щоб викликати її реакцію, звинуватити її у чомунебудь, скоєному раніше або тому, що здійснюється зараз. Інший спосіб –
негативні висловлювання, що вказують на недоліки жертви, наприклад, щодо
суджень, поведінки, зовнішності або одягу. В обох випадках провокатор шукає
щось негативне і хапається за це. Ще один прийом, щоб викликати у людини
невдоволення – фізичний вплив або перешкоджання її діяльності, для того, щоб
потім використовувати негативну реакцію. Головне – знайти привід для
звинувачення. У будь-якому випадку людина потрапляє в ситуацію, коли вона
змушена реагувати. Умілий провокатор постарається інтерпретувати негативно
будь-яку реакцію. Якщо жертва залишиться пасивною, то буде звинувачена в
небажанні відповідати. Якщо жертва відповість, то відповідь буде
перекривлено і оголошено хамством або брехнею. Таким чином, створюється
привід для нового обвинувачення. Наступного разу, під час зустрічі з жертвою,
провокатор використовує привід знову, і жертва опиняється у пастці. Отже,
механізмом втягування є провокація, особливо, якщо йдеться про фізичну
форму цькування і вербальних переслідувань. Цей прийом може
використовуватись і для обґрунтування ізоляції людини.
Ще один елемент всіх основних форм булінгу – погрози. Нерідко черговий
епізод цькування закінчується тим, що переслідувачі обіцяють жертві і один
одному, що «обов'язково повернуться». Переслідувачі можуть просто
погрожувати жертві або передавати свої погрози через інших, що є одним з
елементів залякування.
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Практикум: «У пошуках спільного». Мета вправи-дослідити захоплення,
інтереси, смаки, погляди учасників групи. Зробити висновки щодо можливості
взаємодії у різних умовах.
Крок 1. Учасники отримують аркуш паперу, на якому записують своє ім’я.
Крок 2. Тренер дає завдання зібратися у групу біля нього (або у заданому
місці) учасників за певною ознакою та записати імена тих, хто опинився у групі
разом.
Крок 3. Після того, як учасники, схожі за заданою ознакою «познайомилися» дається завдання об’єднатися за іншою ознакою і також записати імена,
тих хто опинився разом за новою ознакою.
Повторюється крок 3 до тих пір, поки всі учасники не знайдуть спільні
ознаки, інтереси, смаки тощо.
Крок 4. Зібратися всім разом і обговорити свої відкриття.
 Ускладнене завдання: утворити групи «За інтересами» і виконати якісь
спільні дії, що демонструють те, що об’єднує учасників.
Для тренера: ознаки – ті, хто люблять сир, ті, хто роблять фіззарядку, ті,
хто добре бігає та інші.
3. Учасники булінгу: булер, жертва, спостерігачі, захисники,
співчуваючі. Особистісні якості учасників, зміна та змішування ролей.
Попри наявність чітких критеріїв, діагностика та виявлення булінгу досі
залишається значною проблемою в усьому світі. Активно ведуться наукові і
медійні дискусії щодо найкращого методу для оцінювання булінгу і
віктимізації (жертовності). Більшість дослідників (Cornell і ін., 2006)
погоджуються, що методи оцінювання недостатньо розроблені. Комплексне
оцінювання за допомогою опитування свідків, батьків і вчителів завдяки впливу
безлічі факторів не може бути взірцем точності оцінювання булінгу. Тому в
більшості випадків покладаються на дані самозвітів жертв та булерів,
незважаючи на ймовірність їх упередженості, що пов'язана з фактором
соціальної самопрезентації або страхом помсти (Пеллегріні, 2001).
Соціальна структура булінгу складається з трьох елементів: переслідувача
(булера), жертви і спостерігача. Щодо спостерігачів (ким би вони не були),
вчені відзначають такі їх типові емоції як інтерес, почуття провини і відчуття
власного безсилля.
За даними норвезького психолога Дана Ольвеуса, автора книги «Булінг в
школі: що ми знаємо і що можемо зробити» діти, які стають булерамипереслідувачами мають такі риси:
- впевненість, що «домінуючи» і підпорядковуючи собі інших, набагато
легше досягати своїх цілей;
- не вміють співчувати своїм жертвам;
- фізично сильні хлопчики;
- легко збудливі та дуже імпульсивні діти, з агресивною поведінкою.
Ініціаторами цькування також можуть бути такі діти, які:
- мріють бути лідерами у навчальній групі;;
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- бажають перебувати у центрі уваги;
- мають високий рівень домагань;
- впевнені у своїй перевазі над жертвою;
- не визнають компромісів;
- агресивні, які самостверджується у цькуванні жертви;
- інтуїтивно відчувають, що однокласники не зможуть чинити опір;
- мають слабкий рівень самоконтролю.
У навчальному закладі в булінгу найчастіше бере участь ціла група учнів.
Якщо лідер групи - буллі (булер), то інші наслідують його поведінку і беруть
участь у цькуванні однокласників. Це дає групі внутрішній імпульс, з одного
боку, створює ефект причетності, згуртування. Інший результат спільного
цькування – послаблення почуття відповідальності за свої дії. «Там був не
тільки я», – кажуть, щоб виправдати себе і дорослі, і діти. Коли усвідомлення
особистісна відповідальність слабшає, гальмують і стримуючі механізми.
«Спільники» булерів найчастіше такі діти, які:
- бояться бути на місці жертви;
- не бажають виділятися з-поміж однокласників;
- цінують свої відносини з лідером;
- піддаються впливу «сильних світу цього» у класі або навчальній групі;
- не вміють співпереживати і співчувати іншим;
- не мають власної ініціативи;
- сприймають цькування як розвагу;
- мають жорстоких батьків;
- озлоблені однолітки, які мріють взяти реванш за свої приниження;
- виховуються у неблагополучних сім’ях й відчули насильство від
старших членів родини.
Необхідно підкреслити, що будь-яка дитина може стати об’єктом для
насильницьких дій.
На думку психолога Дана Ольвеуса найчастіше жертвами булінгу
стають діти, які:
- тривожні, нещасні, з низькою самооцінкою, невпевнені в собі;
- не мають жодного близького друга серед дітей, і вважають за краще
спілкування з дорослими людьми;
- лякливі, чутливі, замкнуті й сором'язливі;
- схильні до депресії і меланхолії;
- фізично слабші хлопчики, ніж ровесники.
Також жертвами булінгу можуть стати діти, які:
- вірять, що заслуговують ролі жертви, і пасивно очікують насильства від
переслідувачів;
- страждають від самотності;
- мають негативний досвід життя;
- походять із соціально-неблагополучних сімей;
- зазнають фізичного насильства вдома;
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- страждають від комплексу неповноцінності;
- не вірять, що педагоги їх захистять;
- віддають перевагу замовчуванню про насильство і цькування;
- не вважають себе значущою частиною свого колективу;
- змирилися з цим насильством, як зі своєю долею;
- вірять, що заслуговують ролі жертви, і пасивно очікують знущань.
Особливості дітей, які можуть провокувати до цькування, поведінка
яких викликає роздратування у однокласників і вчителів:
- гіперактивність і підвищена збудливість;
- погана успішність;
- більш матеріально забезпечені;
- мають синдром дефіциту уваги;
- улюбленці вчителів, ябеди;
- знаходяться під гіперопікою або гіпоопікою батьків;
-мають підвищене почуття власної гідності;
- «білі ворони» у зовнішності (наприклад, заяча губа, незвичайна форма
вух, сколіоз, шрами, окуляри, нервові тики, косоокість, ...)
- неохайно одягнені або ж одягнені занадто яскраво;
- обдаровані, вундеркінди;
- ті, що хваляться досягненнями своїх батьків;
- не мають електронних новинок або ж мають найдорожчі з них, не
доступні іншим дітям;
- інтроверти з утрудненою комунікацією;
- часто хворіють і пропускають через це уроки в навчальному закладі;
- мають незвичайну манера мови або щось інше «незвичайне» з точки зору
його товаришів по навчанню (а це може бути що завгодно);
- діти, які не вміють захистити власні інтереси через свою делікатність або
психологічні особливості;
- діти іншої національності, непопулярної на даний час у країні.
Практикум: Трикутник долі. Мета вправи: усвідомити певні «сценарії»
життя, у які ми потрапляємо усвідомлено або мимовільно. Зрозуміти, які
емоції відчуває кожний учасник події, спробувати виробити правила поведінки
для кожного учасника.
Для довідки: Драматичний трикутник («Жертва-Рятівник-Переслідувач»,
трикутник Карпмана) — психосоціальна модель взаємодії людини в транзактному аналізі. Використовується в психології і психотерапії. Автором драматичного трикутника є Стівен Карпман (США, психотерапевт, учень Еріка Берна).
Відповідно до теорії транзактного аналізу, у нашого «я» є три іпостасі:
Батько, який формується за образом і подобою батьків, вчителів та інших
значущих постатей нашого дитинства; Дитина, «відповідає» за наші емоції і
творчість, і Дорослий, який досліджує і аналізує світ.
Перебуваючи всередині «драматичного трикутника», ми вибираємо для
себе певну роль, і це може бути пов'язано не тільки з нашої особистої та
сімейної історією, але і з тим станом «я», яке нам найближче в цей момент.
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Кожній з ролей відповідають властиві тільки їй почуття. У Переслідувача
найголовніша емоція праведне обурення. У Жертви внутрішня суєта, паніка,
образа на ситуацію або іншу людину. У Рятівника жалість, почуття обов'язку і
відповідальності за іншу людину.
Зміна ролей у трикутнику Карпмана завжди супроводжується інтенсивною
зміною емоцій. Тривалість перебування в одній ролі може складати від кількох
секунд до кількох років. Протягом дня може відбутися двадцять і більше змін
ролей у трикутнику.
Ця модель часто виявляється в процесі нашого спілкування в сім'ї, на
роботі, в побуті.
Крок 1. Група ділиться на трійки учасників. Серед трійки визначають ролі:
переслідувач, жертва, захисник.
Крок 2. За сигналом тренера учасники тренінгу відграють зазначені ролі
(5- 7 хвилин). Після сигналу тренера ролі змінюються. Через 5-7 хвилин тренер
дає сигнал і ролі знову змінюються так, щоб кожний учасник побував у кожній
ролі. Темою можуть бути успіхи у навчанні, фізичні вади, одяг тощо.
Крок 3. Обговорення у трійках своїх відчуттів (у якій ролі краще себе
почував учасник, що зрозумів у кожній ролі, чому діти потрапляють у певну
роль.
Крок 4. Група збирається у коло. Тренер пропонує питання для рефлексії:
Коли я був переслідувачем, я згадував…
Коли я був спостерігачем, я намагався…
Коли я був жертвою, я міг собі дозволити…
Крок 5. Обговорення у колі особливостей кожної ролі.
4. Діяльність щодо запобігання булінгу. Принципи організації роботи у
навчальному закладі.
Психолого-педагогічна діяльність, спрямована на профілактику і
подолання булінгу ґрунтується на принципах:
Системності– робота організовується з урахуванням інтересів учнів та
залученням усіх учасників навчально-виховного процесу: адміністрації,
педагогів , учнів, студентської громадськості.
Персональної відповідальності дорослого. Іноді у навчальних закладах
(зрозуміло, з найкращих спонукань) учням пропонують взяти на себе відповідальність за проведення заходів, спрямованих проти булінга. Необхідно підкреслити що учнівська або студентська рада і будь-які учні можуть виступати з
корисними ініціативами, однак,без підтримки адміністрації, педагогів вони не
спроектують профілактичну роботу. У них не має необхідних знань, умінь у
цьому питанні. Необхідно звернути увагу, що, склад учнівських або студентських рад, та й учнів досить швидко змінюється. Але найгірше – це ситуація,
коли відповідальність за виховання однолітків покладається на самих дітей.
Безсумнівно, привчати студентів до відповідальності важливо і
принципово правильно, але цей процес повинен керуватися , направлятися і
регулюватися дорослими. Це основний принцип, що підкреслює ті владні
повноваження, які дорослі повинні мати у стосунках з дитиною. Ці владні
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повноваження мають фундаментальне значення і для батьків, і для вчителів
(Roland, Bjørnsen, Mandt, 2003).
Чітка позиція самих дорослих. Свою однозначну позицію педагог може
демонструвати різними психолого-педагогічними методами. По-перше, на
особистому прикладі: бути привітним і не дозволяти собі ображати інших. Подруге, висловлювати свої погляди згідно норм права та етикету. Крім того,
ставлення до насильства можна продемонструвати, реагуючи на вчинки,
схвалювати позитивну поведінку і не боятися співвідносити дії студентів з
нормами закону і моралі.
Послідовність і несуперечність. З метою формування в особи поваги до
законів і норм моралі профілактична робота повинна бути цілісною,
несуперечливою і послідовною.
Це означає, що педагог повинен дотримуватися чинного законодавства і
принципів моралі. Важливо, щоб студенти постійно відчували авторитет
педагога. Дії та вчинки викладача повинні логічно випливати з його слів, а не
суперечити ним (Smith, Pepler, Rigby, 2004).
Практикум: Створення «дорожньої карти» навчального закладу щодо
профілактики і зупинення булінгу. Мета вправи: узагальнити та
систематизувати отриманні під час заняття знання і навички.
Крок 1. Поділ на малі групи по 5 осіб.
Крок 2. Обговорення плану дій, визначення ключових моментів, вибір
способу представлення своїх думок.
Крок 3. На листі ватману візуалізація результатів мозкового штурму
групи.
Крок 4. Презентація своїх «карт» групами, відповіді на запитання
учасників інших груп, уточнення певних питань.
Узагальнення правил роботи:
1. Конфіденційність - фахівці, які працюють з проблемою булінгу повинні
гарантувати конфіденційність учасникам цієї ситуації (жертві, агресору,
свідкам). Це буде сприяти розкриття таких випадків в дитячому колективі,
підвищенню довіри дітей до педагогів).
2. Етапність (вивчення ситуації, профілактична робота в колективі, згода
учасників, розробка програми допомоги, її реалізація та оцінка).
3. Відмова від звинувачень кого-небудь з дорослих у появі випадків
булінгу.
4. Категорична заборона на будь-яке насильство в установі ( «Скажи
насильству ні!»). Будь-яке насильство несправедливо і його можна запобігти,
змінив ситуацію.
5. Комплексність (урахування всіх аспектів і участь різних співробітників
у організації роботи).
6. Індивідуальний підхід до кожного випадку булінгу.
7. Зміщення акценту з покарання булерів на їх реабілітацію. Особливу
увагу слід звертати на випадки, коли дії кривдника становлять небезпеку для
життя і здоров'я інших або є порушенням закону.
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5. Технології, правила, процедури і прийоми роботи з зупинення
булінгу у навчальному закладі.
Перший етап протидії насиллю у навчальному закладі – організація
ефективної роботи класного керівництва, кураторства, щодо запобігання
булінгу.
Другий етап– здійснення заходів, спрямованих безпосередньо проти
булінга. Ці заходи реалізуються лише після успішного налагодження стосунків
між педагогами і студентами.
Отже, робота з подоланню булінгу складається з:
 профілактичної роботи з студентами;
 роботи з батьками;
 роботи з іншими дорослими та студентами старших курсів;
 надання спеціальної допомоги учасникам булінгу.
Запровадження моніторингу.
Профілактична робота складається з: анкетування, опитування, прямого
або опосередкованого збору відповідної інформації щодо проявів булінгу у
студентському колективі.
7 кроків до припинення цькування у студентському колективі
Конкретні ситуації дуже різноманітні, це загальні принципи і кроки.
1. Назвати явище.
Коли дитину навмисно доводять до сліз, узгоджено і систематично дражнять, коли відбирають, ховають, псують її речі, коли штовхають, щипають,
б'ють, обзивають, підкреслено ігнорують - це називається булінг, цькування,
насильство. Далі потрібно зрозуміти, хто готовий взяти на себе відповідальність за негативні наслідки боулінгу. Дорослий, який взяв на себе відповідальність, повинен поговорити з групою, в якій відбувається цькування,і назвати явище групі і підкреслити, що будь яке насильство над особистістю переслідується за законом. Аналіз коментарів деяких булерів свідчить, наскільки діти
не усвідомлюють негативність та аморальність своїх дій. Вони це називають
«ми його дражнимо» або «ми так граємо» або «ми його не любимо».
Важливо: довести до студентів, як було б кожному з вас у такій ситуації?
Що відчували б ви? Важливо, щоб педагогічний колектив навчального закладу
проводив роботу по формуванню індивідуальної моральної свідомості кожного
вихованця. Іноді першого пункту і вистачає, якщо тільки-тільки почалося.
2. Дати однозначну оцінку.
Люди можуть подобатися один одному більше або менше, але це не привід
переслідувати і ображати. Розумні люди здатні навчитися бути разом і
працювати разом без того, щоб принижувати і гнобити один одного. Навіть
якщо вони дуже-дуже різні і хтось комусь здається зовсім неправильним.
Можна навести приклади, що нам може здаватися неправильним в інших
людях: зовнішність, національність, матеріальне становище, захоплення тощо.
Привести приклади, як однакові якості в різні часи і в різних групах
оцінювалося по різному. Необхідно підкреслити і визначити загальні правила
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поведінки, обговорити категорії етики – добро, зло, совість, честь, гідність,
справедливість, сенс життя.
3. Визначити булінг як проблему групи.
Коли на людей «наїжджають», пред'являють їм різні звинувачення, вони
починають захищатися. У цей момент їх не цікавить, чи мають вони рацію,
головне - виправдатися. Діти не виняток. Особливо діти, булери -переслідувачі,
тому що дуже часто це діти психологічно травмовані, вони нездатні переносити
сором і провину. І вони будуть битися, як гладіатори за свою лідерську роль.
Тобто у відповідь обвинувачування щодо насильства над іншими, ви почуєте:
«А чого він? А ми нічого ... а це не я » і таке подібне. Зрозуміло, що
обговорення в такому дусі не має сенсу. Тому не треба сперечатися про факти,
з'ясовувати, що саме «він», хто саме що. Потрібно позначити цькування як
насильство над людиною, що є хворобою групи. Хворобою, що вражає групи,
класи, компанії. Ось якщо людина не миє руки, вона може підхопити інфекцію і
захворіти. А якщо група не стежить за чистотою відносин, вона теж може
захворіти - насильством. І давайте разом терміново лікуватися, щоб у нас
склалися доброзичливі відносини на основі моральної культури і поведінки. Це
дозволить булерам і навіть надасть їм можливість хоча б спробувати приміряти
роль конструктивного лідера, який «відповідає за моральне здоров'я
колективу». І, що особливо важливо, це знімає протиставлення між жертвамибулерами-свідками. З дітьми старшого віку можна подивитися і обговорити
книгу «Володар мух» або «Опудало».
4. Активізувати моральне почуття і сформулювати вибір.
Головне завдання - вивести учнів зі «стайного» азарту в усвідомлену
позицію, сформувати моральну оцінку того, що відбувається. Можна
запропонувати дітям оцінити, який внесок вони зробили у хворобу класу під
назвою «цькування». Припустимо:
1 бал - це «я ніколи в цьому участі не беру »,
2 бали -« я іноді це роблю, але потім шкодую »,
3 бали - «цькував, цькую і буду цькувати, це здорово».
Нехай всі одночасно покажуть на пальцях - скільки балів вони поставили б
собі? Можливо, «трійок» не буде, навіть у найвідчайдушніших агресорів. Не
рекомендується намагатися викрити: «неправда, є, насправді ти займаєшся
цькуванням». Навпаки, потрібно сказати: «я радий/а!. Ніхто з вас не вважає, що
цькування - це добре і правильно. Навіть ті, хто це робив, потім шкодували. Це
чудово, значить, нам буде легко вилікувати свій клас». Так моральна оцінка
цькування стає не зовнішньою, нав'язаною дорослим, її дають самі діти.
5. Сформулювати позитивні правила життя в групі і укласти контракт.
Досі мова йшла про те, як не треба. Помилкою буде не навчити дітей
конструктивному спілкуванню.
Рекомендується разом з дітьми сформулювати правила життя в групі.
Наприклад: «У нас стосунки з’ясовують без допомоги кулаків. У нас не
ображають один одного. У нас не дивляться спокійно, якщо двоє б'ються - їх
розбороняють ».
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Можна розібрати більш складні ситуації, наприклад, те, що люди порізному чутливі, і те, що для одного позитивно, для іншого може бути боляче. Це може знайти відображення в такому, наприклад, правилі. «Якщо я бачу, що мимоволі зачепив і образив людину, я негайно припиню робити те, що я роблю».
Правила виписуються на великому аркуші і за них все голосують. Ще
краще щоб кожен поставив підпис, у тому, що зобов'язується їх виконувати.
Цей прийом називається «Укладення контракту», він ефективно працює в
терапевтичних і тренінгових групах. Якщо правила хтось порушує, йому
можуть просто мовчки вказати на плакат з його власним підписом.
6. Моніторинг і підтримка позитивних змін
Важливо щоб дорослий (дорослі), який взявся виправляти ситуацію,
працював систематично. Він повинен регулярно проводити бесіди, задавати
питання: «як справи, що вдається, що важко, як допомогти». Можна зробити
«лічильник цькування», якусь коробку або дошку, куди кожен, хто сьогодні
став жертвою, або побачив щось, що було схоже на булінг, може покласти
камінчик або увіткнути кнопку. За кількістю камінчиків визначається, чи
гарний сьогодні був день, краще на цьому тижні, ніж на минулому.
Рекомендується ставити спектаклі, складати казки і робити колажі про «хроніку
одужання», зробити« графік температури »тощо.
Суть в тому, що група постійно отримує точну інформацію від авторитетного дорослого і вважає перемогу над цькуванням своєю спільною справою.
7. Гармонізувати ієрархію.
Кожна особистість має право на визнання від групи у чомусь своєму, право
пред'явити групі свої найкращі якості і успіхи, бути корисним і цінним.
Свята, конкурси, огляди талантів, походи, експедиції, ігри на
командоутворення - арсенал засобів створення ситуацій успіху для кожного.
Ознака гармонійної групової ієрархії - відсутність жорстко закріплених
ролей зірок, зірок другого плану і аутсайдерів, гнучке перетікання ролей: в
одній ситуації лідером стає той, у другій - інший. Один краще всіх малює,
інший жартує, третій забиває голи, четвертий придумує гри. Чим більше
різноманітної та осмисленої діяльності, тим краще показники. В умовах
подолання цькування в освітній установі принципово важливо співробітникам
розуміти, що їм також необхідно змінюватися, удосконалювати систему
пріоритетів, цінностей, стиль взаємодії, систему заохочень і покарань,
організувати інтерактивні види діяльності дітей, разом з ними розробляти
моральні правила співіснування, що забезпечують безпеку всім (і жертвам, і
переслідувачам, і співробітникам). В теперішній час іноді об'єктом цькування
учнів стають деякі педагоги - початківці або літні, тому турбота про безпеку в
освітній установі - це перш за все справа всіх співробітників.
Практикум: Калейдоскоп. Мета вправи: узагальнити теоретичний
матеріал, порівняти його з практичними ситуаціями, свідками яких були
слухачі. Робота у групах (до 5 осіб).
Крок 1. Створити «калейдоскоп» форм і видів роботи з учнями для
подолання булінгу.
Крок 2. Створити «калейдоскоп» форм і видів роботи з батьками учнів.
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Крок 3. Створити «калейдоскоп» форм і видів роботи у навчальному
закладі з дорослими і учнями.
Крок 4. Запропонувати перелік спеціалістів, яких необхідно залучати для
допомоги жертвам булінгу і булерам.
Крок 5. Обговорення і узагальнення роботи малих груп. Відповіді на
запитання. Уточнення.
6. Методи арт-терапії: вивчення літературних творів, ілюстрація,
інсценування. Моделювання альтернативного варіанту розвитку подій.
Арт-терапевтичні методи запобігання булінгу. а) Для профілактики
булінгу можна використовувати літературні твори, де висвітлюються проблеми
цькування або споріднені з ними. У процесі обговорення прочитаного серед
студентів виникає співпереживання і розуміння почуттів героїв. Для кожної
вікової групи школярів можна підібрати книжки, під час обговорення яких,
вони зможуть ідентифікувати себе з героями, котрі відчувають страждання. В
літературі на цю тему, часто є персонажі, які, незважаючи на небезпеку, що
загрожує їм, відновлюють порядок і справедливість. Такий персонаж стає поруч
з тим, кому погано, і разом вони протистоять несправедливості. б) Також
можна організовувати колективний перегляд фільмів з подальшим їх
обговоренням. Це може бути фільм «Опудало» та колективне обговорення
побаченого, перегляд різних соціальних роликів.
Для підлітків можна запропонувати таку форму роботи як твір на задану
тему.
Учні отримують завдання написати невеликий твір про булінг.
Рекомендується додатково пояснити, які питання можуть бути в ньому
відображені. Завдання можна виконати у школі чи як домашнє, щоб учні (за
бажанням) могли обговорити проблеми насильства.
Нерідко у творах з’ясовується важлива для вчителя інформація, про яку
учень не може говорити прямо. Крім того, твір може відобразити рольові
вибори та ідентифікацію автора. Під час перевірки такої роботи необхідно
розуміти, що головне – це інформація, а не форма її подання. Не виключено, що
серед авторів є жертва булінгу, переслідувач або популярний учень. Це дає
вчителю додаткові можливості для подальшого обговорення. Можна вибрати
два-три твори, в яких йдеться про важливі речі, і за згодою авторів зачитати їх
класу. Учень може і сам прочитати свій твір. Озвучування своєї точки зору ще
більше зобов'язує дітей дотримуватися своєї позиції. Крім того, це може
вплинути на інших дітей. Найкращий результат досягається, коли вголос
зачитуються твори декількох учнів. Тоді вони виступають разом і відстоюють
спільну позицію: їх об'єднують схожі погляди. А вчитель отримує можливість
висловити свою думку за допомогою коментарів до творчих робіт.
Інший вид такої творчої роботи – підготовка малюнків чи плакатів на тему
«Стоп, насилля!», або «Я проти булінгу». За результатами можна провести
творчу роботу «Інтерпретація зображеного» або самими авторами, або іншими
однокласниками.
Практикум: поділити учасників на малі групи (по 5 осіб).
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1 вправа. Підготувати перелік літературних творів, книг, віршів тощо за
допомогою яких можна говорити з учнями про запобігання насильству.
2 вправа. Запропонувати фільми (вітчизняні та зарубіжні, документальні та
художні), записи ток-шоу, які можна використовувати для виховної роботи з
подолання булінгу.
3 вправа. Розробити положення про конкурс на кращий малюнок «Стоп,
насилля!»
Обговорення
7. Огляд зарубіжного досвіду. Методи «Шкільного суду» та «Човникової дипломатії»
Сьогодні у різних країнах діє безліч програм, спрямованих на вирішення
проблеми цькування у школі. Ступінь участі школи у таких програмах різна,
але у всіх цих програмах є загальні параметри:
- регулярне анонімне опитування школярів про поширеність випадків
насильства;
- обговорення проблеми булінгу у класах, на загальношкільних і
батьківських зборах;
- розробка самими учнями (за участю і за допомогою дорослих) кодексу
поведінки;
- посилення нагляду вчителів за вихованцями на перервах, у їдальні, на
спортмайданчику і у дворі навчального закладу;
- навчання шкільного персоналу стратегіям профілактики цькування і
втручання при виникненні насильства серед дітей.
Кожний навчальний заклад має унікальні особливості, Тому у кожному
закладі розробляється власна система виховної роботи відповідно до
особливостей закладу.
Психолог у навчальному закладі має фахову освіту і може реалізувати
програми боротьби з боулінгом серед учнів; але позитивного результату можна
буде досягти тільки завдяки об’єднанню зусиль багатьох працівників навчального закладу. Психолог може і повинен поширювати сучасне наукове знання про проблему (лекції, роздаткові матеріали), займатися підготовкою команди, яка впроваджує програму у навчальному закладі, проводити навчання педагогів і учнів навичкам емпатії та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, надавати професійну допомогу і підтримку в особливо складних випадках, направляти дітей і родини до психолога-консультанта або психотерапевта.
Перша експериментальна програма з боротьби зі цькуванням запропонував
Д. Ольвеус у 1982-1984 рр. Програма пройшла апробацію в 42 норвезьких
школах. Через вісім і двадцять місяців після закінчення цього експерименту
було проведено обстеження стану проблеми у навчальних закладах, у
результаті якого виявлено якісне зниження частоти виникнення епізодів
насильства більш ніж удвічі.
Аналіз опитування учнів підтвердив, навчальний заклад став більш
безпечним місцем; зросла кількість надійних і тривалих дружніх стосунків між
школярами; підвищилася успішність; зменшилася кількість прогулів, та інших
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антисоціальних проявів Ці результати зробили можливим впровадження
програми Д. Ольвеуса у законодавчому порядку в масштабах всієї країни.
У Великобританії реалізується програма Д.Таттума (Тattum, 1997), яка має
багато спільних рис з програмою Д.Ольвеуса. Вона складається з трьох стадій
реалізації: робота з кризою, інтервенція і профілактика. На першій стадії
школа розробляє санкції відносно агресорів, аж до виключення зі школи. У
деяких школах організовується так званий «шкільний суд», де комісія, що
представлена обраними школярами і педагогами, розбирає скарги і визначає
«ступінь покарання». Переваги «шкільного суду» в тому, що його введення не
вимагає спеціалізованої підготовки персоналу, і школярі отримують досвід
взаємодії з аналогом державної правоохоронної системи. Недоліки в тому
жертви не звертаються до суду, побоюючись, що якщо вони «наябедничають»,
їм дістанеться від кривдників ще більше, ніж раніше. На цій же стадії
реалізується так звана «човникова дипломатія» (Pikas, 1989). При «човникової
дипломатії» психолог або відповідальний за реалізацію програми зустрічається
по черзі з агресорами (поодинці) і з жертвою, поступово створює умови, коли
обидві сторони можуть зустрітися і домовитися про мирне співіснування.
Самостійність у вирішенні проблем передається самим дітям, дорослий не
нав'язує їм способи вирішення конфлікту, які здаються йому кращими, але
цікавиться їх думкою і позицією. На стадії втручання у програмі Д. Татгума
реалізується так зване «шефство», яке полягає у тому, що до кожного учня
«прикріплюють» вихованця зі старшого курсу, який живе поблизу, і вони
ходять разом до навчального закладу і назад. Це допомагає уникнути ситуацій
цькування під час шляху до установи навчання.
Стадія профілактики передбачає проведення спеціальних уроків, або
курсів-модулів, що навчають адекватної поведінці у ситуації цькування і
конфлікту.
H. Cowie і S.Sharp (Австрія, 1996) розробили модель «служби підтримки
учнів». При цьому добровольці з-поміж школярів проходять тренінг розвитку
здібностей до емпатіїй конструктивного вирішення конфліктів; шкільна
адміністрація надає їм ресурси і повноваження для роботи з агресорами та
жертвами цькування; вони проходять регулярну супервізію.
Подібна форма роботи ефективна, коли добровольців досить багато. У
будь-якому випадку вона служить поширенню психологічної культури.
Практикум. Вправа «Подія». Мета – дослідити сприйняття й розуміння
однієї й той же події різними людьми.
Один з учасників розповідає про те, що сталося з ним сьогодні вранці, або
про те, в якому стані він перебуває у даний момент. Іншому учаснику групи
дається завдання відтворити його розповідь, третьому - відобразити тільки
основні і найбільш значимі елементи розповіді, четвертому - інтерпретувати
розповідь. Після кожного переказу ведучий запитує у оповідача, чи правильно
передано його думку. Якщо оповідач не цілком задоволений, ведучий просить
інших учасників групи виконати це завдання ще раз, до тих пір, поки не буде
знайдений адекватний варіант. Потім обговорюються причини розбіжності
смислів розповіді.
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Вправа «Стінка на стінку»
Група ділиться на дві рівні підгрупи. Команди сідають на два ряди
стільців, поставлених один проти одного. Учасників першої команди ведучий
просить уявити собі конфліктну ситуацію, з якої він, ймовірно, не зміг
впоратися в реальному житті. Йому необхідно звернутися до когось з учасників
протилежної команди з претензією. Завдання його партнера – зняти емоційну
напругу у нападника. Через дві хвилини діалог переривається, навіть якщо він
ще не цілком закінчений, і нападника просять визначити, чи знизилася його
напруга, залишилася на колишньому рівні або навіть підвисилася.
Проводиться аналіз результатів, обговорюються техніки зниження
емоційної напруги, якими користувалися партнери у взаємодії. Далі учасникам
групи пропонується розділити лист вертикально навпіл і в лівий стовпчик
записати техніки, що знижують емоційну напругу, а в правий - підвищують її.
Ведучий доповнює види технік, які не були спонтанно використані в ситуаціях,
що були розіграні.
Знижують напругу
1. Надання партнеру можливості
виговоритися
2. Вербалізація емоційного стану (свого;
партнера)
3. Підкреслення спільності з партнером
(схожість інтересів, думок тощо)
4. Демонстрація зацікавленості у
проблемі партнера
5. Підкреслення значущості партнера,
його думки для вас
6. Пропозиція конкретного виходу з
ситуації, що склалась
7. Звернення до фактів

Підвищують напругу
1. Перебивання партнера

2. Ігнорування емоційного стану
(свого; партнера)
3. Підкреслення відмінностей між
собою і партнером
Демонстрація незацікавленості у
проблемі партнера
5. Приниження партнера, негативна
оцінка особистості партнера
6. Пошук винних і звинувачення
партнера
7. Наполягання на своїй думці,
впертість
8. Спокійний, впевнений темп мови
8. Підвищення темпу, висоти мови
9. Негайне визнання неправоти
9. Багатозначне мовчання
10. Підтримка оптимальної дистанції,
10. Уникнення просторової
встановлення контакту з очима опонента близькості
8. Поняття асертивності. Тренінг асертивної поведінки.
З метою зменшення агресивності і боулінгу навчальному закладі можна
запровадити навчання асертивності. Це може робити класний керівник або
психолог.
Асертивність (англ. Assеrt– «наполягати на своєму») –це поведінка, що
поєднує внутрішню силу і ввічливість до оточуючих. Це здатність у ситуації
зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси і свою лінію поведінки,
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спокійно говорити «ні» тому, що вас не влаштовує і продовжувати у соціально
прийнятній формі ефективно наполягати на своїх правах.
Для розуміння поняття «асертивна поведінка» наведено таблицю (Альберті
Р.Є., Емонс М.Л.).
Невпевнена
поведінка
як дійова особа
Утискає свої інтереси.
Переживає почуття душевного болю і неспокою.

Агресивна
поведінка
як дійова особа
Висловлює свої почуття,
так, що утискає почуття
інших. Задоволений собою.

Відчуває почуття ніяковості і невдоволення
собою. Дає можливість
іншим вирішувати за
себе. Не досягає бажаної мети.
Як особа, по відношенню до якої направлена
поведінка
Відчуває провину і гнів

Вирішує за інших.
Досягає бажаної мети,
утискаючи інтереси
інших
Як особа, по відношенню
до якої направлена поведінка
Відчуває образу і приниження

Впевнена
поведінка
як дійова особа
Задоволений собою.
Висловлює свої почуття без завдавання
шкоди інтересам
інших.
Може досягти бажаної
мети. Робить вибір для
себе.

Як особа, по відношенню до якої направлена поведінка
Відчуває задоволення

Отже, під час занять пропонується моделювати різні конфліктні ситуації і
вправлятися в асертивній реакції на них. Це можна проводити разом з
обговоренням у класі і пропозиціями своїх варіантів поведінки.
Практикум: вправа «Вербалізація почуттів». Мета – відпрацювання Явисловлювань.
Крок1. Поділ учасників на малі групи (4 особи).
Крок 2. Кожен учасник групи повинен висловити свої почуття трьом
членам групи (одна позитивна і одна негативна), сформулювавши до них
спочатку «Ти-висловлювання», а потім те ж почуття виражається через «Явисловлювання».
Крок 3. Проаналізувати, які почуття відчуває людина, до якої зверталися з
«Я»- і «Ти»-висловлюванням.
Крок 4. Коротке узагальнення для всіх груп.
Вправа «Конфлікти». Мета – відпрацювати конструктивні форми
поведінки у різних ситуаціях.
Крок 1. Учасники діляться на пари.
Крок 2. Перший учасник пари звинувачує в чомусь іншого, створюючи
ситуацію конфлікту, типового для навчання або сім'ї. Другий учасник пари
реагує трьома різними способами:
а) виправдовується і вибачається (з позиції дитини, жертви);
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б) використовує «Ти-висловлювання» для відповідних звинувачень;
в) використовує «Я-висловлювання» (відповідно схемі).
Крок 3. Потім учасники міняються ролями і придумують нову ситуацію.
Крок 4. Кожна пара показує групі свою ситуацію і варіанти рішень. Група
аналізує побачене, оцінює ефективність використання прийому «Я-висловлювання».
9. Залучення до роботи з профілактики та подолання булінгу всіх
учасників навчально-виховного процесу – батьків, адміністрації, студентів,
педагогів. Наставництво і шефство.
Бесіди щодо запобігання булінгу можна проводити під час години
виховання або на перервах. Вплив буде стійким, якщо обговорення теми стане
постійним продовженням шкільного буденного життя. Однак чіткий графік
бесід теж необхідний тому, що систематичність щодо обговорення автоматично
гарантує, що тема насильства серед учнів не залишиться без уваги. Короткі, але
часті розмови набагато ефективніші, ніж рідкісні та довготривалі.
1) Робота з батьками. Перше, що необхідно пам’ятати педагогу, що значну
роль у виникненні булінгу відіграє сім'я: батьки як агресорів, так і жертв
відрізняються неконструктивними стилями вирішення конфліктів, проблемами
в комунікації. Стилі батьківського виховання, якого дотримуються деякі батьки
не є ідеальним, і не є авторитетно-демократичним. Діти-агресори досить часто
спостерігають ситуації насильства в сім'ї, а також зазнають тілесних покарань.
Виникає так зване «коло насильства»: дитина бачить насильство в сім'ї,
відтворює його в навчальному закладі, а потім у власній родині, і цикл
повторюється у наступному поколінні. У групі однолітків має місце ситуація
соціального навчання: перший епізод насильницьких дій, що не отримав
негативної оцінки з боку дорослих, стає «пусковим гачком» для поширення
подібних ситуацій у групі.
Що конкретно можуть зробити батьки для того, щоб їх дитина не стала
вигнанцем. Для того щоб запобігти потраплянню дитини до групи ризику,
вони можуть порадити дитині:
- не намагатися виділятися серед інших, якщо немає для цього підстав;
- не хвалитися своїм матеріальним становищем, батьками, сучасними
гаджетами;
- не зазнаватися і не задиратися, не показувати свою перевагу над іншими;
- не ябедничати і не підлизуватися до вчителів;
- не ігнорувати «рішення» класу, якщо вони не суперечать моральним
нормам не пливти проти течії свого «колективу»;
- не давати приводу для приниження почуття власної гідності;
- не демонструвати свою фізичну силу;
- не звертатися до жалості оточуючих у зв'язку зі своїми хронічними
захворюваннями або якимись фізичними вадами;
- більше не показувати свою слабість.
Можна порадити своїй дитині також:
- знайти спільну мову з кожним учнем у класі;
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- відшукати собі друга серед ровесників, а краще не одного;
- запрошувати однокласників у гості;
- не намагатися завжди перемагати у своїх суперечках з ровесниками;
- навчитися програвати і поступатися, якщо дитина справді не права;
- навчитися поважати думку своїх однокласників.
Якщо профілактичні заходи не допомогли і дитина все ж стала
жертвою булінгу, батьки повинні:
- звернути увагу на те, що трапилося з дитиною і контролювати ситуацію;
- спробувати зрозуміти справжню причину того, що сталося з дитиною;
- переконатися, що дитина дійсно стала жертвою шкільного булінгу;
- повідомити про це вчителя і шкільного психолога;
- спільно з дитиною та працівниками школи спробувати знайти шляхи
виходу з ситуації, що склалася;
- якщо дитина була дуже налякана і приголомшена тим, що трапилося, не
відправляти її наступного дня до школи;
- при важких переживаннях стресу спробувати перевести дитину до
іншого класу або навіть школи;
- при посттравматичному стресовому синдромі негайно звернутися до
фахівців.
Практикум:
Крок 1. Поділити учасників на малі групи (5 осіб) зручним способом.
Крок 2. Дати завдання половині груп: розробити рекомендації для
персоналу школи з протидії булінгу (алгоритм дій, пам’ятка тощо)
Крок 3. Дати завдання другій половині груп: розробити план дій, як
провести кампанію «Стоп булінг» серед учнів школи, громадськості.
Крок 4. Презентація спільних робіт, відповідь на запитання.
Крок 5. Узагальнення рекомендацій для всієї групи.
10. Психологічна, педагогічна, спеціальна допомога дітям – жертвам
булінгу.
Психологічна допомога може надаватися психологами або соціальними
педагогами у навчальному закладі. У зміст психологічної допомоги входять
індивідуальна або групова робота з учнями-жертвами булінгу методами арттерапії, тренінги підвищення самооцінки, розвитку комунікативної
компетентності, асертивної поведінки. психологічна підтримка.
Наслідки булінга.
Іноді наслідки переслідування тривають у жертви все життя. Можливо
навіть розвиток серйозного посттравматичного стресового розладу (ПТСР), що
має 5 фаз розвитку:
1. Фаза відчаю – підвищений рівень тривожності, коли дитина ще погано
усвідомлює що з нею відбувається.
2. Фаза заперечення – спроба витіснити з пам'яті те, що сталося з нею.
Можуть з'явитися соматичні розлади, апатія і безсоння.
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3. Фаза нав'язливості або депресії. Згода з насильством, що сталося у
поєднанні з емоційною лабільністю, порушенням сну і поганим настроєм.
4. Фаза осмислення того, що сталося, з усвідомленням причини того, що
відбулось.
5. Фаза завершення – з'являється надія на майбутнє.
Педагогічна допомога: визначення педагогами групи ризику серед учнів:
Є три головні ознаки, що допомагають знайти дітей групи ризику щодо
потрапляння у ситуацію булінгу:
1. «Певні особливості жертви» – це може бути все, чим дитина
відрізняється від інших.
2. «Множинний стрес» – і діти-ізгої, і жертви мають безліч проблем: від
соціальних негараздів і конфліктів у сім'ї, до поганого здоров'я, труднощів
комунікації з однолітками;
3. «Стигматизація» за національними або фізичними особливостями
дитини.
Педагог у межах своїх компетенцій може створювати на своїх уроках
ситуацію неприйняття та заперечення ситуацій булінгу та неповажного
ставлення до окремих учнів у класі.
Педагог може практикувати методи ненасильницького спілкування з
учнями.
Спеціальна допомога: за необхідністю для допомоги дітям, постраждалим
від боулінгу, залучаються спеціалісти: лікарі, логопеди-дефектологи, соціальні
працівники, юристи.
Практикум. Вправа «Відгадай слово» . Мета – інструментарій для
обговорення болючих питань, які інакше дуже складно обговорювати.
Крок 1. Всі учасники беруть картки з написаними або надрукованими на
них словами.
Крок 2. Всі виконують завдання - скласти розповідь про це поняття, але не
називати його.
Крок 3. Учасники по черзі читають або розповідають про поняття,
зазначене на їх картці, інші учасники мають відгадати про що йдеться мова.
Слова, що можна використовувати: однокласники, вчитель, школа, клас,
коридор, подвір’я тощо, назви почуттів – страх, сум, злість, роздратування,
гнів, щастя, дружба, самотність.
Крок 4. Обговорення результатів, рефлексія своїх почуттів.
11. Психологічний, педагогічний, соціальний вплив на булерів
Запровадження на базі навчального закладу програм щодо заміщення
агресії серед учнів, які схильні до агресії щодо інших, тренінгів із розвитку
соціальних навичок, індивідуального виявлення та зупинення проявів агресії,
заміни агресивної поведінки на асертивну, формування та розвитку
загальнолюдських моральних цінностей,толерантності.
• Коригування не лише наявних агресивних форм поведінки дітей, ай
формування нових, переважно за допомогою прикладу педагогів, адже вчителі
самі іноді дозволяють собі такі прояви психологічного насильства, як
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порівняння, навішування ярликів, ігнорування почуттів дітей.
• Формування у педагогів навичок ідентифікації насильства як у своїй
поведінці, так і в поведінці дітей з метою формування єдиного погляду на
існуючу проблему.
• Подолання егоцентризму і розвиток емпатійних якостей, розвиток асертивних та гуманістичних комунікативних здібностей, адекватної самооцінки,
самоконтролю та здатності до саморозвитку, критичності мислення, соціальної
адаптованості й індивідуальних механізмів подолання важких станів і
переживань.
• До актуальних педагогічних завдань відноситься формування
ціннісного ряду, способів соціалізації, стійкого ставлення до негативних явищ
та негативних почуттів.
• Згідно із загальною програмою корекції поведінки та надання допомоги
учню-буллеру має плануватися і реалізовуватися робота з класним колективом.
На думку фахівців, у роботі з учнями, які проявляють агресивну
поведінку педагогічну діяльність рекомендується спрямовувати на:
- корекцію взаємовідносин з оточуючими;
- подолання егоцентризму (характерної риси агресорів);
- розвиток стійкого і виразного інтересу до якого-небудь виду діяльності;
- виховання вольових рис характеру (уміння доводити справу до кінця,
досягати поставленої мети, уміння стримувати себе, зокрема в конфліктній
ситуації);
- тренування уваги, спокою, терпіння.
Однією з можливих форм роботи, що спрямована на профілактику
насильства у навчальному закладі, може бути шкільна медіація - вирішення
конфліктних ситуацій примиренням сторін через знаходження найкращого
варіанта подолання проблеми, що задовольняє обидві сторони, за взаємним
бажанням сторін знайти вихід із ситуації.
Не слід дітям із вираженою агресивністю доручати керівництво
однолітками чи молодшими дітьми, адже це може спровокувати прояви
жорстокості. У так званих агресорів треба формувати вміння аналізувати свої
почуття і почуття інших людей, а також вчити ставитися з розумінням до
індивідуальних відмінностей у різних людей, виробляти навички справлятися з
міжособистісними проблемами цивілізованим шляхом.
Для цього можна застосовувати: навчальні ігри, відеолекторій, соціальноінтерактивний театр, форум-театр.
Практикум. Вправа «Малюнок з каракулів». Мета – формування навичок
взаємодії, терпіння, спокою, спільного виконання завдання.
Крок 1. Поділитися на групи по 5-7 осіб.
Крок 2. Всім учасникам взяти по одному олівцю різного кольору.
Крок 3. Всі учасники встають навколо листа і малюють на ньому
різноманітні каракулі, на створюючи конкретних образів.
Крок 4. По черзі учасники роздивляються лист і домальовують так, щоб
вийшов осмислений малюнок. Малюнок мандрує по колу до тих пір, доки
черговий учасник не може знайти, що ще домалювати.
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Крок 5. Обговорення результатів роботи і вкладу кожного у спільну справу.
Крок 6. Презентація робот малих груп і обговорення почуттів від
малюнків.
12. Семінар-обговорення форм і методів психолого-педагогічної
роботи щодо подолання насильства серед дітей та молоді.
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НАСИЛЬСТВО СЕРЕД МОЛОДІ: АЛГОРИТМ ПРОТИДІЇ
Плєшивцева Л.І., заступник директора з
виховної роботи Київського коледжу
транспортної інфраструктури
Проблема насилля в Україні в сучасних умовах посідає чи не найголовніше
місце в житті багатьох молодих людей. Багаторічний досвід роботи зі
студентами підказує, що і для молоді – це актуальне питання. Саме тому
всебічне інформування студентів про те, як захистити себе від будь-якого виду
насилля, як розпізнати такі дії, як не потрапити в ризиковану ситуацію –
першочергове завдання педагогів.
ККТІ в листопаді кожного року долучається до всеукраїнської акції «16
днів проти насилля» організовуючи та проводячи різнопланові заходи:
 Відео лекторій «Подолаємо жорстокість разом»;
 Семінар «Ми вільні!»;
 Зустрічі зі студентами правознавцями з юридичної клініки «DEFENDO»
при НТТУ «КПІ» на тему: «Молодь проти насилля!».
Заняття-тренінг на тему «Як уникнути насильства»
Мета:
 дати інформацію про насильство
Обладнання:
 фліпчарт
 аркуші паперу А4
 ручки
План заняття:
1. Вступ
2. Витоки й наслідки насильства
3. Види насильства
4. Типи гендерного насильства
5. Як уникнути ризику стати жертвою насильства.
1. Вступ
Вітання.
Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок,
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1979 році, є головним правовим
міжнародним документом для країн, які ратифікували дану конвенцію. Цей
міжнародний документ дає чітке визначення терміна «насильство щодо жінок»
і визнає насильство над жінками виявленням історично обумовленої нерівності
між чоловіками й жінками, затверджує постулат про те, що жінка має право на
користування своїми правами людини у повному обсязі, що, у свою чергу,
вимагає обов’язкового подолання домашнього насильства.
2. Витоки й наслідки насильства. Айсберг. (додаток 1)
Схему «Айсберг» потрібно написати й намалювати заздалегідь на
великому аркуші паперу. Для виконання вправи роздайте присутнім папір. Щоб
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мати змогу після заповнення присутніми прикріпити їх на відповідному місці
схеми.
Світ переповнений насильством, що відбувається в найрізноманітніших
сферах людської діяльності. Але ми поговоримо про насильство у відносинах
між людьми та як уникнути його. Жертвою насильства може стати кожна
людина. Багато хто з Вас стикався з цією проблемою, дехто має знайомих,
друзів, які зазнали насильства.
Ця схема показує, що суспільство бачить тільки видиму частину
«айсберга», не помічаючи величезну «підводну» частину.
Ведучий просить присутніх записати на папірцях 3 найважливіші причини
насильства над жінками в сім’ї. За бажанням присутніх хтось зачитує
декілька причин.
Обговорення в колі:
- Чому ми назвали цю схему Айсбергом?
- Чи вичерпує проблему домашнього насильства тільки видима частина
айсберга? Якщо ми навчимо людей розв’язувати конфлікти мирним шляхом, чи
вирішить це проблему домашнього насильства?
- Звичайно, проблему домашнього насильства загострюють алкоголь,
наркотики, а також стреси, викликані бідністю та іншими причинами. Але хіба
тільки алкоголіки є домашніми кривдниками? Ви вважаєте, що тільки у бідних
сім’ях існує проблема домашнього насильства?
- Як ви розумієте невидимі частини айсберга? Наскільки вони важливі?
- Що є основою, коренями домашнього насильства?
3. Види насильства.
Обговорюючи тему насильства, треба визначити, на які види можна
поділити його, треба допомогти групі вийти на чотири види насильства,
записавши їх на дошці та навести приклади на кожен з них:
- фізичне – умисне нанесення одними членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті, порушення фізичного чи психологічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і
гідності;
- сексуальне – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву
недоторканість іншого члена сім’ї , а також дії сексуального характеру по
відношенню до неповнолітнього члена сім’ї;
- економічне – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена
сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має
передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати
порушення фізичного чи психологічного здоров’я;
- психологічне – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на
психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування,
залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість,
нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкоди
психічному здоров’ю.
4. Типи насильства.
Давайте визначимо над ким частіше відбувається насильство?
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Обговорення в групі. Хтось з присутніх записує на дошці перелік груп
людей, над якими частіше відбувається насильство. Лектор допомагає
об’єднати відповіді в чотири групи та підкреслити, що насильство
відбувається на більш слабкими та беззахисними:
- дітьми;
- людьми похилого віку;
- людьми з обмеженими фізичними або психічними можливостями;
- жінками.
В насильстві виділяють:
1. Пряме фізичне насильство (включаючи побиття, зґвалтування – вдома і
на роботі).
2. Психологічне насильство (включаючи позбавлення волі, примусове
заміжжя).
3. Позбавлення ресурсів, необхідних для підтримки фізичного і
психологічного добробуту (включаючи медичне обслуговування, харчування,
освіту, матеріальні засоби існування).
4. Трактування жінок як товару (торгівля жінками, проституція).
Сфери насильства:
1. Сім’я – це головне місце гендерного насильства. Вона готує своїх членів
до життя в суспільстві, закладає гендерні стереотипи, гендерний розподіл праці.
У родині відбувається насильство фізичне, сексуальне і, найбільш,
психологічне. Часто воно буває не помітним для навколишніх.
2. Громада \ Суспільство – відіграє вирішальну роль у закріпленні наявної
сімейної структури й позиції жінки в родині та суспільстві. Іншими осередком
насильства є робоче місце – як на державній, так і на приватній службі
(переслідування, залякування, торгівля жінками).
5. Як уникнути ризику стати жертвою насильства
Ведучий пропонує учасникам проговорити можливі варіанти як уникнути
насильства на вулиці:
- часто жертвами стають перелякані, невпевнені, сполохані;
- якщо з’явилось почуття тривоги, намагайтеся забезпечити собі елементарну безпеку – не затримуйтеся допізна, зателефонуйте, щоб Вас зустріли;
- не заходьте до під’їзду або ліфту з підозрілими для Вас людьми;
- не скорочуйте шлях, йдучи пустирями, уникайте темних провулків;
- якщо йдете вздовж дороги, намагайтеся рухатися назустріч машинам;
вдома:
- не впускай в дім незнайомців;
- ніколи не показуй, що ти вдома один, якщо хтось дзвонить або стукає в
двері.
Отже, ми з Вами визначили, що жертвою насильства може стати кожна
людина. Існують люди – потенційні жертви, які притягують до себе біду. Їх
внутрішній стан, почуття, поведінка, манери, зовнішній вигляд притягують до
них людей, схильних до насильства. Такі внутрішні орієнтири, як :
- у мене нічого не вийде;
178

- я буду виглядати безглуздо;
- я не приваблива;
- я не можу жити так, як хочу;
- я не впораюсь з цим….
Формують відчуття жертви. Таке ставлення до себе може притягнути до
тебе насильство і паралізувати твою здатність протистояти тому, хто чинить
насильство.
Якщо Ви стали жертвою насильства або постійно відчуваєте страх за себе
та за своїх рідних, або у Вас виникли запитання стосовно своїх прав та
можливості вирішити свої проблеми, звертайтеся за поясненнями та
інформацією до вчителів, батьків, соціально-психологічних служб району або
на телефони Довіри.
Додаток 1
Видима частина
1. Незгоди в сім’ї
2. Невміння розв’язувати конфлікти мирним шляхом
3. Бідність, алкоголь або наркотики
Невидима частина
1. Незгода з тим, що інша людина – інакша і має право на особисте
життя, на помилки.
2. Звичка використовувати силу для досягнення результату
3. Замовчування проблем сім’ї та домашнього насильства. Тема,
закрита для суспільства
4. Соціальна і юридична незахищеність жертв домашнього
насильства
5. Стан жертви, низька самооцінка. Прагнення насильника
самоутвердитись за рахунок жертви
6. Економічна нерівність чоловіків і жінок. Головний і вирішальний
голос чоловіків в сім’ї
7. Ієрархічна структура стосунків у суспільстві
Література
1. Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та
жорстокого поводження з дітьми. За загальною редакцією Безпалько О. В.; Авт.
колектив: Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Ясеновська М.Е.; Київ-2010р.
2. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази
з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею/ Авт.: Брижик
В.О., Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Нікітіна О.М., Христова Г.О./ За заг.
ред. Журавель Т.В., Христової Г.О.- К.: ТОВ «К.І.С», 2010р.
3. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого
поводження з дітьми. Методичні матеріали. Авт. колектив: Онишко Ю.,
Ясиновська М., Буров С., Дубініна І., Смислова Л.-К.: Видавничий дім
«КАЛИТА», 2007 р.
179

4. Закон України «Про попередження насильства сім’ї» (Практичний
посібник для органів та установ із попередження насильства в сім’ї). Під ред.
О.М. Руднєвої.-Харків-2006р.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ ЗІ
СТУДЕНТАМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Оксененко Н.В., магістр соціології,
соціальний педагог Дніпровського
індустріально-педагогічного
технікуму
Середній вік студента технікуму — 20 років. У 20 років молода людина ще
тільки планує своє майбутнє, шукає шляхи свого визнання і визначення
(професійного, соціального і т.п.). Соціальний педагог у навчальному закладі
проводить роботу щодо набуття різноманітних комунікативних навичок,
формування ціннісних орієнтацій у студента — це чи не найголовніше завдання
соціального педагога у навчальному закладі. Для розвитку комунікативних
навичок студентів соціальний педагог використовує інтерактивні форми
роботи, а саме: відеолекторії, лекції-бесіди, тренінги з актуальних тем.
У Дніпровському індустріально-педагогічному технікумі соціальний
педагог використовує здебільшого розробки українських авторів щодо
проведення тренінгів, лекцій-бесід, відеолекторіїв. Так, цікавими виявилися
такі матеріали, як збірники тренінгових занять: «Вчимося самостійності»
(навчально-методичний посібник для тренерів за загальною редакцією
Т.П. Спіріної — К., 2011р.) та «Будуємо майбутнє разом» (програма
профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді за
загальною редакцією Т.В. Журавель, М.А. Снітко — К., 2016р.). Також для
проведення відеолекторіїв та лекцій-бесід використовуються матеріали та
розробки центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді України.
В даній статті висвітлено досвід роботи соціально-психологічної служби
Дніпровського індустріально-педагогічного технікуму щодо проведення
інтерактивних занять зі студентською аудиторією з метою формування
комунікативної особистості студента в умовах навчального закладу.
Одним із напрямів роботи соціально-психологічної служби Дніпровського
індустріально-педагогічного технікуму є проведення профілактичних заходів з
залучення молоді до здорового способу життя, запобіганню правопорушень у
студентському середовищі, розвитку комунікативних навичок у студентів.
Систематично у Дніпровському індустріально-педагогічному технікумі
організовуються зустрічі студентів з представниками різноманітних
організацій, зокрема зі співробітником Дніпропетровської обласної клініки
дружньої до молоді Котюргіним А. О., який розповів студентам про шкоду від
вживання наркотичних речовин. Студенти переглянули відеофільм, побачили
та почули реальні проблеми, пов’язані із вживанням наркотиків. На прикладах з
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відеофільму та бесіди молоді люди вчаться поважати себе як людину, цінувати
власне здоров’я та гідність.
За сприянням центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Новокодацького району міста Дніпра була організована зустріч студентів з
інспектором кримінально-виконавчої інспекції Гармашем О. О., який провів
відеолекторій по запобіганню правопорушень у студентському середовищі.
Згідно з планом роботи соціальним педагогом було проведено
відеолекторій «Протидія торгівлі людьми». Під час перегляду відеофільму
студенти дізналися про те, з якою небезпекою може зіткнутися молода людина
при пошуках роботи за кордоном. Було проведено профілактичну бесіду зі
студентською молоддю як уникнути та передбачити негативні ситуації при
працевлаштуванні.
Також відбулася зустріч студентів з представниками громадської
організації «Дорога жизни Днепр». Лікар-нарколог, Черненко Т. С., надала
інформацію студентам про небезпеку та шкоду вживання наркотичних речовин,
розповіла про негативний вплив наркотиків на організм людини. Тренер
І. Приходько провела зі студентами інтерактивну бесіду щодо безпечної
поведінки, повідомила про шляхи передачі ВІЛ-інфекції та методи збереження
репродуктивного здоров’я молоді. Необхідно зазначити, що такі зустрічі
сприяють формуванню у молодих людей навичок здорового способу життя та
запобіганню негативним явищам.
Цікавою і корисною формою роботи зі студентами у навчальному закладі є
проведення лекцій-бесід. Соціальний педагог проводить для студентів лекціїбесіди з профілактики тютюнокуріння та алкоголізму. Цікава інтерактивна
форма подання матеріалу, корисні факти, можливість перевірити свої знання в
цій сфері та цікаві приклади завжди привертають увагу молоді до цієї
неоднозначної проблеми.
Ще одна інтерактивна форма роботи соціального педагога зі студентами —
це проведення тренінгів. Зазвичай тренінги проводяться на базі гуртожитків
навчального закладу у позааудиторний час. Тренінги охоплюють приблизно 812 осіб з числа студентів, надають можливість неформально поспілкуватися з
соціальним педагогом та практичним психологом, задати питання, які турбують
молодих людей, висловити власну думку з обговорюваних тем.
Крім того, проводилися тренінги з таких тем як: «Побудова позитивної
життєвої перспективи», «Профорієнтація та працевлаштування», «Здоровий
спосіб життя», «Будуємо свою майбутню сім’ю», «Навички управління власним
часом та фінансами», «Права людини» ті інші.
Під час тренінгів соціальний педагог та практичний психолог проводять
розмову про взаємостосунки, про комунікативні проблеми, які заважають
людям знаходити спільну мову, про витоки виникнення непорозуміння між
людьми. Неформальна обстановка під час тренінгів та цікаві вправи надають
можливість знайти позитив від участі у заходах.
Нами проаналізовано, що формування комунікативної особистості — це не
однобічний процес. Саме поняття «комунікація», «комунікативний» - це
двобічний зв'язок між надавачем інформації та отримувачем. А отже,
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формуючи в умовах навчального закладу комунікативну особистість студента,
соціальний педагог завжди проводить аналіз: чи відбулися, чи відбуваються
зміни у поведінці студентів.
З проведених спостережень у студентських колективах можна зробити
деякі оптимістичні висновки. Ті студенти, які відвідують інтерактивні заняття у
технікумі (відеолекторії, тренінги, лекції-бесіди), показують більший ресурс
комунікативних навичок, проявляють лідерські позиції у спілкуванні зі своїми
ровесниками,
набувають
досвіду
безконфліктного
спілкування
з
одногрупниками, педагогами, іншими оточуючими людьми. Отримана
інформація для студентів має синергічний ефект — молоді люди не лише з
цікавістю отримують інформацію, що надається, але й формують у себе
потребу поповнювати свій запас комунікативних навичок, комунікативності.
Таким чином, ті заходи, що проводяться у Дніпровському індустріальнопедагогічному технікумі, сприяють формуванню комунікативної особистості
студента у тих актуальних сферах, в яких проявляється самореалізація
студентської молоді. А це підтверджує те, що проведенню інтерактивних форм
роботи зі студентами у навчальному закладі повинно приділятися достатньо
уваги під час навчально-виховного процесу.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
Кучинська О. Г., Ткачук М. В.,
Вінницький технічний коледж
Відродження національної культури та підвищення ролі рідної мови є
необхідними складовими мовної політики в сучасній Україні. Тому навчальновиховний процес у закладі освіти необхідно вибудовувати таким чином, щоб
пробудити в студентах національні почуття, виховувати в них повагу і любов
до свого народу, до його віковічних моральних та духовних здобутків, а також
самоповагу й гордість за свою Батьківщину, і на цій основі формувати
суспільно значущі особистісні риси громадянина України: національну
свідомість, духовність, трудову активність, морально-етичну, фізичну,
екологічну і правову культуру. Цей складний і тривалий процес передбачає
цілий комплекс організаційних, дидактичних, методичних, психологічних,
виховних заходів. І рідна мова та література в цьому комплексі - не просто
найголовніша складова, а й фундамент цієї ідеологічної системи.
У формуванні національної свідомості не можна оминати проблеми мови
та мовлення. Студентська молодь має усвідомити, що без оволодіння
державною мовою неможливо стати повноцінним громадянином своєї держави,
патріотом України та й просто інтелігентною людиною, кваліфікованим
спеціалістом будь-якої галузі господарства [2, с. 11].
Актуальними сьогодні є думки І.Огієнка та В.Сухомлинського про те, що
до найважливіших ознак нації належить рідна мова, а з нею витворена
культура, яка стає душею нації, її духом. Зокрема, В.Сухомлинський зазначав,
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що в руках педагога слово є могутнім виховним засобом, яке здатне піднести,
звеличити людину в її власних очах, утвердити її патріотичну свідомість і
громадянську гідність, на все життя відкрити в її серці невичерпні й вічні
джерела любові до своїх предків.
Тож перед викладачем-словесником постає важливе завдання –
сформувати національно - мовну особистість, яка має володіти такими
уміннями та навичками:
- виявляти інтерес до вивчення української мови, відчувати потребу у
здобутті знань і виробленні комунікативних умінь;
- створювати тексти, використовуючи різні мовні й мовленнєві засоби;
- імпровізувати мовлення відповідно до ситуації спілкування;
- будувати монологічний виступ, у тому числі дискусійного характеру;
- користуватися різними стилями й типами мовлення;
- дотримуватися основних правил спілкування під час монологічного та
діалогічного мовлення [1, с. 9].
Ці завдання успішно вирішуються на заняттях систематизації та
узагальнення знань з основного курсу мови, а також на заняттях розвитку
мовлення, де студенти удосконалюють власні мовленнєві вміння й навички,
створюючи діалоги на запропоновану тему, готуючи виступи до дискусій,
складаючи усні твори, роблять вправи з редагування текстів, виявляючи власну
правописну та стилістичну грамотність.
Виховання громадянськості й патріотизму виявляється через любов до
своєї країни, відданість їй, в усвідомленому бажанні та готовності стати на
захист Вітчизни за прикладом своїх предків. Гарною підмогою в цьому є
правильний підбір дидактичного матеріалу. У процесі проведення навчальних
диктантів, викладів можна запропонувати учням визначити основну думку
тексту, акцентувати увагу на тих думках, почуттях, які формують патріотизм і
громадянськість.
Розвиткові мовної особистості сприяє і позаурочна робота, спрямована на
виховання студентської молоді.
У Вінницькому технічному коледжі сформувалася традиційна система
національно-патріотичного виховання молоді. З 1 вересня, проводиться
урочиста лінійка, присвячена Дню знань. Щорічно 4 вересня викладачі
української словесності разом зі студентами беруть участь у вшануванні
пам’яті поета-земляка В.Стуса біля його пам’ятника, декламують твори поетадисидента, виконують пісні. Проводяться виховні заходи до Дня української
писемності та мови. Студенти коледжу є активними учасниками літературномистецьких заходів обласної універсальної бібліотеки імені
К. Тимірязєва, долучаються до виступів та інсценізацій, започаткованих
обласним управлінням культури та соціальної служби молоді. Традиційними в
коледжі є «Українські вечорниці» та «Фестиваль вареників». Вокальний
ансамбль коледжу щорічно бере участь зі своєю програмою в обласному фолклорному святі «Фестиваль борщу», яке проводить телеведуча обласного державного телебачення Ганна Секрет. Серед студентів першого курсу проводиться щорічний огляд художньої самодіяльності «Ми діти твої, Україно!».
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Студенти старших курсів беруть участь у щорічному огляді військовопатріотичної пісні. Позначені вихованням національних рис конкурси «Лицар
коледжу» та «Дівчина-лідер». Давні українські звичаї оживають під час
новорічних свят: студенти виконують з великим піднесенням колядки та
щедрівки, виступають з вітаннями в обласних установах та інших коледжах.
Прикладом високого патріотизму для молоді є, беззаперечно, життя
Т. Г. Шевченка. Тому на початку березня в коледжі щорічно проводиться
«Тиждень рідної мови», в рамках якого відбуваються конкурси читців поезії
Т.Шевченка, літературно-мистецькі зустрічі з письменниками рідного краю,
традиційний відкритий виховний захід «В сім’ї вольній, новій», присвячений
великому синові нашого народу, пророку нації Тарасові Шевченку.
Шевченкове слово в коледжі щоденно звучить з репродуктора студентського
радіо під час великої перерви.
Такі заходи лягають добрим зерном у душі студентів - і вони досягати
високих перемог. Так у 2013, 2014 роках студентка Вінницького технічного
коледжу Кабалюк Альона зайняла двічі I місце в III та IV Міжнародних мовнолітературних конкурсах учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка. У
2016 студентка коледжу (група 1Ф) Коломієць Оксана також здобула I місце у
фінальному етапі VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді ім. Т. Шевченка. Студентка Пасарар Наталя здобула II
місце у загальнонаціональному етапі XV Міжнародного конкурсу з української
мови ім. П. Яцика. У 2016 році Коломієць Оксана виборола II місце серед коледжів України в XVI Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра
Яцика. У 2016-2017 навчальному році студентки коледжу Моторна Ганна (група 1ЕП) та Коломієць Оксана (група 2Ф) здобули перші місця серед студентів
першого та другого курсів в обласному етапі XVII Міжнародному конкурсі з
української мови імені Петра Яцика. Студентка коледжу Моторна Ганна зайняла друге місце в загальнонаціональному етапі XVII Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика (викладач Кучинська О.Г.). Перше місце в
обласному етапі VII Всеукраїнської олімпіади з української мови серед ВНЗ I-II
р.а. посіла студентка групи 1ЕП Якубінська Євгенія (викладач Зоріна Ю. В.)
Така потужна робота викладачів української мови та літератури у
Вінницькому технічному коледжі допомагає донести до студентів істину:
«Рідна мова – це основа нашого буття, це те, що вирізняє нас у світовому
соціумі серед тисяч народів, робить особливими, унікальними у своїй
самобутності». [5, с. 36].
Таким чином, формування національно-мовної особистості на уроках
української мови є необхідною передумовою для виховання національно
свідомих українців.
Літературній освіті також відводиться особлива роль у формуванні
соціального й морального обличчя юних громадян нашого суспільства,
оскільки література є могутнім джерелом національної духовності, своєрідним
генетичним кодом, пам'яттю народу. У художній літературі знаходять своє
вираження історія народу, моральні цінності, ідеали, традиції, його
ментальність, національний характер.
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Оволодіння національною літературою - це шлях до досконалого
оволодіння українською мовою. Адже першоелементом літератури є мова в її
різноманітних стильових вираженнях.
Літературу сприймають як першооснову духовного та соціального
розвитку суспільства. Цю істину підтверджено всім ходом людської цивілізації.
Уроки літератури повинні стати основою патріотичної вихованості студентів,
їхнього громадського змужніння, високої моральності та працелюбства,
естетичної наснаги. Художня література спонукає студентську молодь
захоплюватися красою і самобутнім багатством рідної землі, національновизвольною боротьбою українців, їхнім славетним минулим.
Проте, на жаль, поза навчальним закладом молодь дуже часто потрапляє в
таку атмосферу, яка нівелює, а то й руйнує національно-патріотичний багаж,
закладений педагогами. Національним нігілізмом, космополітизмом пронизана
сфера розваг, видовищ і дозвілля молоді. А те, що діти бачать з екрана телевізорів та в комп’ютерних клубах, то взагалі складається враження, що хтось зумисне хоче знищити нашу духовність. Здається, саме зараз освіта залишається
тим осередком, який по-справжньому виховує в студентів кращі людські риси.
І надзвичайну роль у цьому відіграє такий предмет як література, яка за
своєю шкалою цінностей формує духовно-інтелектуальний світ справжнього
громадянина. Адже попри всі принади комп’ютера, книжка, має свою унікальну
магію, бо це так важливо чути художнє слово. Слово Т. Шевченка, І. Франка,
Лесі Українки, О. Довженка та багатьох інших. Ці світочі літератури ніколи не
стояли осторонь життя народу, вони акумулювали в своєму слові духовні
потреби сучасників, стояли на сторожі державності, бо розуміли, якщо вона
буде втрачена, то все решта не має ніякого значення.
Основні шляхи якісного реформування викладання української літератури
в навчальних закладах орієнтовано на проведення науково-дослідної роботи
щодо впровадження інновацій, розвиток творчих здібностей студентів, широке
використання художніх творів, які виховують в молоді любов до рідної землі,
свого народу, мови, власної історії та культури тощо.
Нині відбувається активний процес дослідження творчості митців, чиї
імена були безпідставно забуті, визначається їхнє місце в літературі свого часу і
в духовній скарбниці сучасності.
Тема патріотизму обговорюється під час вивчення творчості письменників,
які з ряду причин опинились за кордоном. Вивчаючи їх твори, студенти
починають усвідомлювати, що таке чужина і рідна Вітчизна.
Яскравим прикладом патріотизму є поезія нашого поета-земляка Євгена
Маланюка «Під чужим небом»:
- Що мені телефони, Версалі, експреси,
Нащо грім Аргентин, водопад Ніагар?
Сниться рідна Синюха і верби над плесом,
Сниться батьківська хата і вітер-дудар.
Багато талановитих письменників пожертвували собою з любові до
рідного краю, свого народу. Наприклад В. Симоненко прожив усього 28 років,
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залишивши нам безцінну спадщину роздумів у творах. Усім добре відомі його
слова, які стали піснею:
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Окремо хочеться сказати про п’єсу М. Куліша «Мина Мазайло», в якій
автор гостро висвітлює українців-манкуртів, які цураються своєї мови, своєї
культури, люди, які не пам’ятають своїх коренів. Твір комедійний, але
торкається він надзвичайно серйозної теми, яка актуальна й сьогодні.
Обговорюючи твір, студенти звернулися до поезії поета В. Баранова «До
українців», в якій автор закликає не бути байдужим до своєї історії, до
усвідомлення себе українцями, як такими, а не хохлами.
Бо можна жити й хохлом,
І не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж тоді небо
Прихилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?
Таким чином, зміст Програми з української літератури в повністю
підпорядковується головній виховній меті – формувати національно свідому,
духовно багату особистість, здатну до самовизначення, самореалізації та
самовдосконалення. Але важливу роль відіграє також питання методичного
інструментарію при реалізації цієї мети.
В основу системи патріотичного виховання на уроках української літератури потрібно покласти правдиве слово про свій народ, його споконвічне прагнення розбудовувати Українську державу. Творчі зусилля кожного викладача
мають бути спрямовані на те, щоб підвищити виховний рівень сучасного заняття та його творчий потенціал, створити оптимальні можливості для розвитку
самостійного творчого мислення студентів, активізації їхньої пізнавальної
діяльності. Засоби комунікації мають стати найпершим помічником освітянам у
процесі формування патріотичних почуттів під час вивчення літератури.
Національно-патріотичне виховання має здійснюватися на основі
проблемного вивчення текстів, їх системності, де домінантою є настанови щодо
національного відродження.
Якісна зміна у викладанні української літератури сприятиме становленню і
розвитку насамперед національно свідомої особистості, бо в почуттях і
характерах студентської молоді домінуватиме не космополітизм, а український
патріотизм, бажання жити й працювати задля розквіту Української держави.
Можна без перебільшення сказати, що у викладанні літератури за останні
кілька років зроблено чимало. Рідна література відкрилася перед учнями новими гранями як могутнє джерело української духовності, своєрідний генетичний
код, пам’ять народу. Вона нерозривно пов’язана з національними й культурними традиціями. Це своєрідний художній літопис українців. Національний тип
особистості виростає на ідеях національної філософії, народних ідеалах,
традиціях, звичаях і обрядах, морально-етичних цінностях, тобто на культурноісторичному досвіді, здобутках народу впродовж багатьох епох.
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Мистецтво, зокрема література, несе в собі вічні цінності. Вони
загальнолюдські й водночас у кожного народу свої.
Висновки. Отже, сутністю викладача рідної мови та літератури має бути
висока культура, вміння орієнтуватися у сучасному інформаційно-комунікаційному просторі, непохитна національна свідомість, глибоке розуміння тих
складних завдань, які сьогодні потрібно розв’язувати незалежній Українській
державі. Усе це педагог не тільки повинен передати своїм вихованцям, а бути
беззаперечним зразком для наслідування.
Тільки систематичне національне виховання може подолати почуття
національної меншовартості та сформувати людину – громадянина з національним складом мислення та природним почуттям гордості, що ти – українець.
Громадяни з високими моральними принципами та переконаннями ніколи не
підпадатимуть під зомбування засобів комунікації країни-агресора. На основі
такої виховної роботи формуються основні складові національної самосвідомості: любов до рідної землі й свого народу, патріотизм і готовність захищати
Українську державу, досконале володіння українською мовою, духовна
культура, повага до батьків, культури та історії, традицій та звичаїв рідного
народу, працелюбність, бажання працювати задля розквіту власної держави,
культура міжособистісного спілкування, глибоке усвідомлення громадянської
відповідальності, сформовані почуття гордості за свою Батьківщину.
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Формування особистості й майбутнього професіонала в умовах ВНЗ мають
забезпечити здатність і готовність особистості гідно реалізувати свій життєвий і
соціальний вибір, нести за нього відповідальність. Сучасна особистість має
бути здатна і готова до конструктивного досягнення успішної життєдіяльності в
мінливих суспільно-економічних умовах, самостійного і свідомого вирішення
складних життєвих завдань, породжених інформаційними, економічними,
соціальними, політичними, культурно-релігійними та іншими процесами
третього тисячоліття.
Становлення демократичного суспільства в Україні зумовлює необхідність
реорганізації громадянського виховання студентів вищих навчальних закладів.
Зміни, що відбуваються у змісті та структурі вищої освіти, мають глибоке
підґрунтя і потребують розв’язання проблеми виховання високосвідомого
громадянина з активною життєвою позицією.
Технікум – це простір життя; тут студенти не тільки готуються до життя, а
повноцінно живуть, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника
свого життя. Технікум – це ідеальний простір розвитку життєво та професійно
компетентної особистості з активною позицією. При цьому слід зазначити, що
самоактуалізація - «відчуття своєї внутрішньої природи, чесність і прийняття
відповідальності за власні дії, можливість кращого життєвого вибору, постійний
процес розвитку свого потенціалу до максимально можливого» [1, с.1].
В узагальненому вигляді життєва позиція – це ідеали, переконання і цінності особистості, які концентрують у собі основоположні принципи її поведінки і діяльності [2, с.56]. У зв’язку з цим дуже актуальною вимогою сьогодення є формування активної життєвої позиції студентів ВУЗу. Особливе місце у
цьому процесі відводиться саме позанавчальній діяльності студентської молоді.
Вибудувана система виховної роботи у Політехнічному технікумі
Конотопського інституту Сумського державного університету ґрунтується на
наукових ідеях, теоріях та положеннях: системного підходу в педагогічній
теорії та практиці, моделювання педагогічних процесів, управління розвитком
освітніх систем, застосування технологій менеджменту освітніх інновацій,
здійснення моніторингу в управлінні освітніми закладами; організації
освітнього процесу у вищих навчальних закладах, зокрема процесу формування
активної життєвої позиції майбутніх фахівців.
Для того, щоб працювати в інформаційну епоху, студенти повинні вміти
критично мислити, творчо вирішувати проблеми, зрозуміло пояснювати свою
думку, засвоювати мінливі технології та орієнтуватись у стрімкому
інформаційному потоці. Швидкі зміни в нашому світі вимагають від студентів
бути гнучкими, брати на себе ініціативу та бути лідерами, а також створювати
щось нове та корисне.
З метою створення сприятливого розвиваючого освітнього середовища для
успішної соціалізації студентів, формування активної життєвої позиції у
Політехнічному технікумі Конотопського інституту СумДУ здійснюється
моніторинг потреб та пріоритетів сучасної молоді, розробляється та впроваджується система змістовного дозвілля молоді. Задля цього стимулюється
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співпраця з громадськими організаціями та фондами. Так на базі закладу за
співпраці з Конотопським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді реалізується проект «Архітектори сім’ї»; з Центром надання
безкоштовної вторинної правової допомоги продовжується реалізація спільного
проекту підвищення правової грамотності молоді, у рамках якого проводяться
круглі столи, відкриті дні на правову тематику та індивідуальні консультування
студентів та їх батьків провідними фахівцями в окресленій галузі; з
Міжнародним благодійним фондом «Крила надії» реалізується спільний проект
по допомозі молодим мамам.
Нині у технікумі функціонує проект «Коло друзів» у рамках співпраці з
Благодійним фондом «Відень» та Міжнародною благодійною організацією
«Welthaus». Мета проекту – створення та підтримка діяльності молодіжних
об’єднань за інтересами.
Молодіжний клуб «Наука бути Лідером». Робота об’єднання спрямована
на розв’язання ряду проблем адаптації молоді в сучасному суспільстві,
самореалізації людини, виховання лідерських якостей, набуття практичних
навичок втілення ідей в життя.
Метою об’єднання за інтересами «MADE IN UKRAINE» є прищеплення
інтересу у молоді до рукоділля; занятті дозвілля молоді; розширенні
загальнокультурного кругозору; формуванні творчих здібностей у студентів;
створення умов для їх творчої самореалізації.
Філософський клуб «ПОГЛЯД» передбачає залучення студентської молоді
до забезпечення реалізації особистих ідей, поглядів, інноваційної діяльності, а
також створення умов для розкриття творчого потенціалу особистості, розвиток
філософського мислення та навичок для майбутнього життя.
Молодіжний клуб «Навчіть мене жити» сприяє формуванню соціальної
компетентності молоді, передачі побутових, комунікаційних та соціальних
умінь. У програмі діяльності клубу - урочисті презентації, зустрічі з цікавими
людьми (у тому числі й іноземцями), лекційні зустрічі з викладачами,
студентами та їх батьками, зустрічі з лікарями, фахівцями з соціальної роботи,
психологами тощо.
Школа англійської мови “LINGUA CAT” (для різних рівнів). Мета
діяльності об’єднання полягає у сприянні розвитку комунікативних навичок
студентів, знятті психологічних, соціокультурних та інших бар’єрів, що
заважають вільно висловлюватися англійською мовою; у розвитку пізнавальної
діяльності студентів, знаряддям якої є англійська мова.
Клуб «Соціальне волонтерство» покликаний сприяти підвищенню мотивації до волонтерської діяльності, оволодінню основними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення волонтерської роботи, а також розвитку
соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування
власного життя.
Молодіжний клуб «Школа волонтерства» забезпечує об'єднання зусиль
небайдужої до соціальних проблем суспільства молоді; сприяє трудовому
вихованню студентів, їх особистісному становленню в громадянському
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суспільстві; формує якості високосвідомого громадянина та підвищення рівня
життєвої активності студентської молоді.
Гурток «Аеробіка» функціонує з метою створення умов для розвитку
спортивного, інтелектуального і культурного потенціалу, формування
соціальних і особистісних якостей людини, виховання здатної активно брати
участь в творчому процесі життя суспільства особистості.
Хореографічна студія сприяє залученню, виявленню і підтримці молодих
талантів, надає можливість студентам реалізувати свій творчий потенціал,
встановити творчі контакти між колективами на фестивалях і конкурсах.
Гурток «Вокально-інструментальна гра» сприяє залученню молоді міста до
вокально-інструментальної гри; підвищенню культурно-мистецького рівня
молоді; підвищенню виконавської майстерності молодих музикантів,
створенню студентами кавер-версій до відомих вітчизняних та зарубіжних
музичних хітів, організації виступів на різноманітних концертах та фестивалях
у місті Конотоп та за його межами.
Молодіжні клуби у рамках проекту «Коло друзів» доповнюють традиційні
пропозиції закладу щодо організації змістовного дозвілля у предметних
гуртках, спортивних секціях, творчих об’єднаннях. Разом – це велика системна
діяльність, спрямована на формування активної життєвої позиції молоді.
Специфіка функціонування молодіжних клубів полягає у системності їх
діяльності, врахування запитів молоді, дотримання принципів добровільності та
доступності занять цільової аудиторії.
Як показує досвід працівників Політехнічного технікуму Конотопського
інституту СумДУ, студентська молодь за підтримки своїх наставників здатна
реалізовувати вагомі проекти. При цьому слід зазначити, що відчуття власної
реалізованості спонукає студентство до нових ідей, сприяє не лише формуванню лідерських якостей, а й відчуттю необхідності навчатися впродовж
життя. На нашу думку, за умов створення резонансу молодіжних ініціатив
студентської молоді недоцільно обмежуватися рамками навчального закладу.
Висновки. Життєва позиція особистості як соціальний феномен
характеризує людину як суб’єкта певного способу життя, дає змогу зафіксувати
специфічні особливості й спрямованість діяльності окремої людини, певної
спільноти у різноманітних сферах життя – у сім’ї, на роботі, в громадській
діяльності, щодо використання вільного часу.
Отже, життєва позиція може бути визначена як стійка, внутрішньо
усвідомлювана система поглядів людини на життя, на свою діяльність, а також
система ставлення її до суспільства, до інших людей, до самої себе, що
зумовлене домінуючими соціальними цінностями. Таким чином, позиція
особистості і її розвиток відбувається в умовах соціальної взаємодії переважно
під час позанавчальної діяльності, що дозволяє студентам використовувати
колективний досвід і формувати власні цінності, мотиви, ставлення.
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СЦЕНАРІЙ СВЯТА «ОЛІМП КОЛЕДЖУ - 2017»
«МИР ТА ЗЛАГОДА НА ЗЕМЛІ»
Шевчук Н.І., Власюк І.І., Вінницький
технічний коледж
Мета виховного заходу: презентувати історію Вінницького технічного
коледжу та його сьогодення, вшанувати ветеранів праці, викладачів та
студентів коледжу, відзначити їхні досягнення в різних номінаціях,
презентувати творчі здібності учасників гуртків художньої самодіяльності,
викликати почуття гордості за коледж, педагогічний та студентський
колективи, плекати любов до рідного краю, до людей, до світу.
Обладнання: святково прикрашена зала музично-драматичного театру,
екран, проектор, ноутбук для презентації відеороликів.
Присутні: адміністрація та викладачі коледжу, представники міської
влади, запрошені гості, ветерани педагогічної праці, студенти, батьки.
Хід заходу
Ведучий: Мир на землі – це затишок і тиша
Це щирий сміх й душі політ
Коли поет чарівні вірші пише
Про незвичайний, дивовижний світ.
Ведучий: Мир на землі – це росяні світанки
Краса і творчість, пісня у гаях
Мир на землі – це вечори і ранки
Із радістю і щастям у серцях.
Ведучий: Мир на землі – це дні роботи і навчання, сповнені натхнення
Щасливі сім’ї, здійснення надій
Й нас не лякають вибухи страшенні
Й солдати не кидаються у бій.
Ведучий: Мир на землі – це дім, і мами й тата
Й любові стільки – просто через край
Це та земля, де щастя є багато
І в кожнім домі хліба коровай.
Ведучий: Вітаємо всіх студентів і їх батьків, викладачів та наших гостей у
цій чарівній залі.
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Ведучий: Сьогодні у нас традиційне свято «Олімп коледжу – 2017».
Цьогоріч проводимо його під гаслом «Мир та злагода на землі».
А посланцем Миру є білі голуби. Тож нехай вони принесуть нам такий
довгоочікуваний Мир.
Випускають голубів.
Ведучий: Це те, чого всі бажаємо. Це те, до чого всі ми так прагнемо, адже
найбільше в світі щастя – мир на землі, коли буяє своїми свіжими барвами
весна, коли люди живуть спокійно, а земля не здригається від страшних
вибухів, коли діти та молодь здобувають знання, щоб зробити наш край
прекраснішим.
Ведучий: Ми дружня сім’я викладачів, студентів, батьків своєю працею і
знаннями, своєю відданістю рідній Україні вносимо свій посильний вклад в
Перемогу.
Ведучий: Нашу сьогоднішню зустріч можна дійсно назвати «Олімпом»
піднесення почуттів, «Еверестом» їхнього накалу, адже немає більшого щастя
та насолоди, ніж підбивати підсумки своєї праці, яка принесла значні плоди,
пишатися тим, що саме твоя праця поповнила «скарбницю» здобутків коледжу
на благо нашої держави.
Ведучий: До внесення прапору коледжу прошу всіх встати. Право внести
прапор мають члени студентської ради коледжу: Чорнобаєв Андрій, Анастасія
Хмарук. Назар Грабчак.
Вносять прапор під марш. Ставлять на авансцені.
Ведучий: Право відкрити святковий подіум «Олімп коледжу - 2017» має
заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, директор
коледжу – Олег Станіславович Домінський.
Вітальне слово директора
Ведучий: Оголошуємо урочисту церемонію віншування «Олімп коледжу –
2017» відкритою.
Звучить Гімн України
Олімп – це місце, де колись Боги свої діла вершили,
Боги ще вище піднялись, а місце це для нас лишили.
І от в цій залі ми сьогодні зібрались на щорічне свято,
Щоб за здобутки в цьому році колег й студентів віншувати.
Ми любимо наш рідний коледж, багато справ нам до вподоби,
У конкурсах Всеукраїнських ми здобуваєм перемоги.
Досягнення в навчанні, спорті сьогодні будем відзначати,
А ветеранів праці наших нам не потрібно забувати.
Зі сцени ми свої таланти будемо радо дарувати,
Нехай ще краще стане наше щорічне традиційне свято.
На успіхах не зупинятись, будемо далі працювати,
Щоб рідний наш технічний коледж на всю країну прославляти!
Ведучий: Вас вітає вокальний ансамбль коледжу «Надія». Зустрічайте.
Музичний номер.
Ведучий: Наш технічний коледж… Його не побачиш на карті світу, але він
так багато значить для нас.
192

Ведучий: Живе коледж своїми турботами вже понад 50 років. Начебто
непомітний, такий же, як тисячі по всій Україні. Але є в ньому, окрім гарної
назви, одна відмінність - це душевна краса людей, які в ньому працюють,
наших викладачів та наставників, істинних патріотів України, які разом зі
знаннями передають нам мудрість поколінь, розкривають одвічні теми –
злагоди і миру поміж людьми, почуття добра і любові, взаєморозуміння і
терпимості, толерантності.
Ведучий: Наш храм науки досяг періоду зрілості, а зрілість - це досвід,
традиції, наукові досягнення, поява новаторських методів роботи, креативних
студентських проектів. Це наше майбутнє і наша гордість на радість і честь
нашої України.
Ведучий: Сьогодні коледж - це сучасний інноваційний освітній заклад з
колективом співробітників і студентів, чиїми руками, талантом і інтелектом
пишеться новітня історія.
Ведучий: Пишаємося своїми креативними фінансистами, ерудованими
комп’ютерниками, творчими економістами, високопрофесійними радистами та
цілеспрямованими автомобілістами.
Ведучий: Час рікою пливе… Але залишалося і передавалося, як естафета,
головне – підготовка висококваліфікованих фахівців, формування особистості,
людини.
Ведучий: З цим важким і благородним завданням педагогічний колектив
завжди справлявся з честю і гідністю.
Ведучий: Розпочинаємо церемонію віншування. (Фанфари)
Вручення грамоти Верховної Ради
Ведучий: Ця висока нагорода – заслуга всіх. Але золотим фондом коледжу
є викладачі, ветерани праці й ті, хто лише ступив на педагогічну стезю.
Дружний, згуртований, професійний колектив однодумців з високим творчим
потенціалом.
Ведучий: В звоне каждого дня,
Мой учитель, тебе нет покоя.
Колледж всё для тебя — и мы знаем,
что это такое!
Мы с тобою пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы,
А другие придут —
Всё опять повторится сначала!
Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая,
И за это – награда —
У тебя ведь работа такая!
Мой учитель, прими
В светлых звуках весеннего гимна
Объясненье в любви.
И мы знаем, что это ВЗАИМНО!
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Ведучий: Для вас в дарунок, шановні, музичне вітання від ансамблю
народного танцю «Юність Поділля». Вітайте оплесками.
Музичний номер.
Ведучий: Продовжуємо церемонію віншування.
Номінація «Сузір’я працівників коледжу».
Фанфари
Ведучий: На святковий подіум для оголошення номінантів запрошується
директор коледжу.
Нагороджує, вітає.
Кредо коледжу: вчитися жити разом, вчитися пізнавати, робити, бути…
Каждый прожитый день
Станет шагом к намеченной цели.
Да, нам трудно, но было когда-то трудней.
Ведучий: Номінація «Гордість коледжу».
Фанфари
Ведучий: Нагороди вручає директор коледжу директор коледжу.
Вручення нагород
Музичний номер.
Ведучий: Наш коледж – це дерево, на гілках якого ростуть плоди науки його студенти, які живляться мудрістю викладачів, а, виростаючи, стають
справжніми особистостями, громадянами своєї держави.
Ведучий: Не дарма про наш коледж говорять - «народжений, щоб
перемагати». І дійсно, за кожним досягненням талановитих студентів стоїть
титанічна праця педагогів, наставників.
Ведучий: Але також до вершин слави наших талановитих студентів
привела їхня наполеглива робота та юнацькі зіркові мрії. Наше свято
демонструє юні обдарування, які в майбутньому обов'язково поповнять ряди
української зіркової еліти.
Ведучий: Коледж вітає свою гордість!
Номінація «Обдарованість року» та «Відмінники року»!
Фанфари
Ведучий: Для вручення нагород запрошуємо заступника директора з
навчальної роботи та методиста коледжу.
Запрошують, вітають номінантів
Ведучий: Нехай гарний танець додасть вам ентузіазму і бажання
здобувати нові перемоги! Запрошуємо на сцену танцювальний колектив
«Постмодерн».
Музичний номер.
Ведучий: Молодість – це пора творчості, перемог і самовираження. Бути
кращим – це досягнення.
Ведучий: Наш «Лідер року» в чомусь, навіть, визначніший за «Оскар».
Адже, голлівудською премією нагороджуються лідери сьогодення, а «Лідер
року» нагороджує лідерів майбутнього.
Ведучий: Оголошуються номінації «Лідер року»
Фанфари
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Ведучий: Для вручення нагород запрошуємо заступника директора з
виховної роботи Ніну Іванівну Шевчук.
Вручення нагород
Музичний номер.
Ведучий: Волонтерство - це не тільки покликання, але і спосіб життя.
Ведучий: З цим поняттям наші студенти познайомилися вже багато років
назад. Це їх перший досвід роботи та доброчинність одночасно.
Ведучий: Мудрі люди кажуть: «Птах, який сидить на дереві, ніколи не
боїться, що гілка під ним зламається, бо він довіряє не гілці, а власним крилам».
Тож вірте в себе, у власні сили і в те, що ваша праця, шановні волонтери, є
надзвичайно важливою.
Ведучий: Номінація «Волонтер року».
Фанфари
Ведучий: Нагороди вручає психолог коледжу, координатор соціального
театру коледжу Наталія Миколаївна Паламарчук.
Вручення нагород
Ведучий: Юним волонтерам привітання та найкращі побажання від
ансамблю народного танцю «Юність Поділля». Для Вас «Полька»
Музичний номер.
Ведучий: Гордістю коледжу є технічна творчість студентів. Традиційно і
щорічно навчальний заклад посідає призові місця в обласній виставці технічної
творчості.
Ведучий: Номінація «Технічна творчість»!
Фанфари
Ведучий: Для оголошення номінантів запрошуємо заступника директора з
виробничого навчання та голів випускових циклових комісій.
Вручають нагороди
Музичний номер.
Ведучий: Студенти коледжу живуть цікавим, насиченим життям. Їм
підвладні не тільки вершини науки. Вони гідно проявляють себе і в підкоренні
олімпійських висот.
Ведучий: Оголошується номінація – «Спортивна гордість року».
Фанфари
Ведучий: Нагороди вручають керівник фізичної культури та спорту і
керівники спортивних секцій.
Вручають нагороди
Ведучий: Побажаємо нашим спортсменам успіхів у подальшому житті на
шляху спортивної творчості, легких стартів та вдалих фінішів.
Ведучий: Приймайте у дарунок запальний «Рок-н-рол».
Музичний номер.
Ведучий: Номінація «Творчість року»!
Фанфари
Ведучий: Номінантів оголошує голова студентської профспілкової
організації, керівник мистецького центру «Юність».
Вручення нагород
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Продовжує нашу концертну програму героїчний «Гопак»
Музичний номер.
Ведучий: Шановне товариство, свято наше закінчується, але наші таланти
ще тільки починають рости.
Ведучий: Сходинка, зроблена в коледжі – це тільки перша сходинка в
житті кожного з нас, ми бажаємо всім, щоб життєві сходинки долалися легко, з
гарним настроєм, впевненістю, радістю і любов’ю в серці.
Ведучий: І нехай щороку поповнюється наш навчальний заклад новими
зірками, збагачується і розширюється наша галактика талантів.
Ведучий: Нехай завжди в нашій Альма-матер буде доброзичлива і
творча обстановка.
Ведучий: Нехай завжди тут змагаються розум і ерудиція, сміливість і
кмітливість, талант і пошук!
Ведучий: Таке життя барвисте і цікаве,
Багато невідомих в ній перлин.
Як хочеться робити справжні справи
І досягти омріяних вершин.
Ведучий: Так хочеться зробити щось прекрасне,
Щоб користь людям і собі була,
А те, що шкодить – відрубати вчасно,
Щоб мрія справжня по життю вела.
Ведучий: Кожну секунду на Землі народжується людина. Вона приходить
на нашу Землю творити...
Ведучий: Ростити дітей...
Ведучий: Примножувати земні багатства...
Ведучий: Жити й любити!!!
Ведучий: Тому що любов - це життя.
Разом: А життя - це любов!!!
Ведучий: Миру нам, любові та радості.
Фінальна пісня «Українці»
у виконанні вокального ансамблю коледжу «Надія»
СВЯТО-ЗУСТРІЧ З ВЕТЕРАНАМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
«ПОДВИГ БЕЗСМЕРТНИЙ – ПАМ'ЯТЬ НЕТЛІННА»
Шевчук Н.І., Власюк І.І., Вінницький
технічний коледж
Мета виховного заходу: виховувати у студентів мужність, почуття
патріотизму, любов до Батьківщини, до історії свого народу, пошану до
ветеранів Другої світової війни, розвивати почуття відповідальності до своїх
обов'язків, сприяти пробудженню бажання вивчати історію своєї держави,
берегти її традиції, уболівати за майбутнє країни.
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Обладнання: тематично прикрашена зала, напис «1939–1945. ПАМ'ЯТАЄМО. ПЕРЕМАГАЄМО!», проектор, ноутбук для презентації відеороликів.
Присутні: ветерани Другої Світової війни, діти війни, ветерани
педагогічної праці, викладачі коледжу, студенти, батьки.
Хід заходу
Колись історія назве
Наш час народженням людини.
Бо, поки серце в нас живе, –
Ми не стояли на колінах!
Доброго всім дня. 72-та переможна весна. Вона вітає нас, дітей, онуків і
правнуків. Вона вклоняється тим, хто приніс нам радість свободи, радість
звільнення.
Нелегке наше сьогодення не може затьмарити радості приходу весни, а
разом з нею Дня Пам’яті і Примирення та Дня Перемоги над нацизмом. Цей
день назавжди залишиться для нас осяяний сонцем Перемоги. Його
наближували, як могли, люди, яким було дуже не легко в ті вогняні літа і яким
найважче сьогодні.
72 років великої Перемоги, 52 роки навчальному закладу і ми щасливі з
того, що сьогодні з нами на цьому святі ветерани війни, діти війни, ветерани
педагогічної праці, які доклали титанічні зусилля, аби наш коледж став таким
визнаним, успішним та відомим, який він є сьогодні.
Пишаємося подвигами ветеранів ІІ Світової війни і радо вітаємо сьогодні
Уманцева Івана Леонтійовича і Курочкіна Анатолія Андрійовича.
Дорогі ветерани, з величезною вдячністю дивимося на вас сьогодні. Ми
дивимося на вас в цьому залі і бачимо вас там, в далекому 45-му. Скільки вам
було тоді. 17? 20?
Але вже тоді вам довелося взяти на себе найскладніше - захист
Батьківщини. Будь ласка, будьте з нами якомога довше, нагадуйте нам, своїм
онукам і правнукам, наскільки важливий МИР.
Низький уклін вам, шана, любов наша і ці скромні квіти, квіти весни й
надії, як символ краси та миру, символ найдорожчого - життя людини на землі.
Для вас музичне вітання.
Пісня «Поле моєї пам’яті» у виконанні вокального ансамблю «Надія»
Цього року до святкування дня Пам’яті і Примирення та дня Перемоги над
нацизмом всі ми ставимося по особливому, з біллю в серці й тривогою за наше
сьогодення і майбутнє України.
Ми всі, як ніколи, гостро відчуваємо зв'язок з тими, хто пережив війну 40-х
років 20 сторіччя, і тими воїнами АТО, які сьогодні захищають нашу державу.
Це свято-реквієм присвячуємо всім героям, хто воював і хто зараз боронить наші кордони, тим, на кого ми хочемо бути схожими, ким ми пишаємося.
Пісня «В нашому серці»
у виконанні солістів вокального ансамблю.
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Театралізована постановка вірша Р.Рождественского
«На Земле безжалостно маленькой…»
«На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него
была служба маленькая. И маленький очень портфель. Получал он зарплату
маленькую... И однажды — прекрасным утром — постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война... Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему
выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую — по размерам —
шинель. ...А когда он упал — некрасиво, неправильно, в атакующем крике
вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в
полный рост!..»
Якщо за кожного загиблого у Другій Світовій війні людини оголосити
хвилину мовчання, світ мовчав би п'ятдесят років.
Тож схилимо голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя за
врятування рідного краю, увійшовши в безсмертя.
Просимо всіх встати.
Хвилина мовчання
Просимо сідати.
Пісня «Журавли» у виконанні солістів вокального ансамблю
Кожна людина зберігає в пам'яті момент свого життя, який здається їй
другим народженням, переломом у всій подальшій долі. Війна живе в душах
важкими спогадами тривалістю в 1418 днів і ночей.
Чотири роки... Тридцять чотири тисячі годин!.. Від Бреста до Москви, від
Москви до Берліна - 2600 кілометрів.
Так мало. Правда? 2600 кілометрів. Залізницею - чотири доби, літаком чотири години, а перебіжками по-пластунськи - чотири довгих роки.
Мільйони загиблих... А скільки не народжених дітей?.. А скільки
залишилось вдів і сиріт?..
Без миру немає майбутнього! Ми всі за спокій і радість на нашій рідній
землі, у нашій вільній Україні!
Пісня «Мальви»
Війна відібрала у дітей все: батьків, Батьківщину, саме дитинство. І єдине,
що війна не могла у них відібрати - це мрію.
Мрію, що коли-небудь можна буде вдосталь наїсться цукерок і мрію про
те, що тато все-таки повернеться.
Є такий вислів: «Коли говорять гармати, музи мовчать». Але під час війни
наші музи не мовчали. Вони піднялися у повен зріст і стали пліч-о-пліч з
нашими солдатами.
Хто сказав, що треба кинути пісню на війні?
Після бою серце просить музики вдвічі більше!!!
Народжені в окопах і землянках, обпалені вогнем битв, ці пісні можуть
скласти своєрідний літопис війни.
Мелодійні й ліричні, вони підкорюють серця, вчать стійкості, мужності та
вірності.
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Пісня «Тучи в голубом»
у виконанні солістів вокального ансамблю
Важко повірити, що ця, одна з найулюбленіших пісень, довгий час
припадала пилом на полиці.
Написана ще до війни, вона ніяк не могла діждатися свого часу. Її не
ставили в репертуар через сентиментальну відчуженість в складний час.
І тільки в 44-тому цю пісню, нарешті, виконали публічно на концерті.
А після війни, завдяки фільму Леоніда Бикова «В бой идут одни старики»,
легендарна «СМУГЛЯНКА» отримала всенародну любов і визнання.
Пісня «Смуглянка»
Ніколи не думала, що настане такий час в моїй країні, коли ось ці пісні будуть знову актуальні, як тоді. Не думала, що буде знову війна і буде литися кров.
Ніхто не думав. Слава нашим ветеранам, які тоді… багато років тому
віддавали свої життя за Мир, за наше майбутнє і СЛАВА нашим хлопцям, які
сьогодні гинуть і воюють на Донбасі за нашу Україну, за нас з вами.
І тим і іншим - низький уклін.
А найстрашніше, коли ветеран якому за 80 років, який вижив у тій війні…
ховає свого онука, який загинув в цій війні - ось це найстрашніше!!!
Живіть за правду, боріться за правду!
Пісня «Білі лебеді»
Хай буде мир віднині і довіку!
Хай буде мир й замовкнуть війни злі.
І сльози щастя на своїх обличчях
Відчують всміхнені усюди матері.
Хай буде мир! Веселі будуть діти,
Спокійними скрізь стануть всі жінки
І перестануть думати ночами,
Що десь коханий гине на війні.
Хай буде мир й замовкнуть всі гармати!
Доволі крові, сліз, нещастя й бід…
Хай відпочине змучений боями
До праці звичний чоловічий рід.
Хай буде мир віднині і довіку!
Хай буде мир й замовкнуть війни злі!
Хай у міцних обіймах всі народи
Ідуть у майбуття через віки!
Україна – мирна держава, українці – толерантні, ввічливі люди, які з
повагою ставляться до кожної нації і мови.
Ми – єдина Україна!
Ми знаємо, що ми єдині, що Перемога буде за нами.
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Єдина Україна – іншого шляху у нас немає.
Фінальна пісня «Свята Перемога»
у виконанні учасників вокального ансамблю коледжу.
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Олена Адамівна Удалова
Галина Володимирівна Буянова
Ніна Іванівна Шевчук
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