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СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА.  СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

Омельченко С. 
доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний 
університет” 

УДК 37.014.42 

ВАЛЕОНАСИЧЕНИЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ 
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ДОМІНАНТНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ 

У статті доведено необхідність створення валеонасиченого 
здоровя’збережувального соціального простору як умови покращення 
фізичного та психічного стану молоді на сучасному етапі. Функціонування 
всіх структурних компонентів у межах валеонасиченого 
здоров’язбережувального простору спрямовані на реалізацію такої 
інтегральної мети, як цілісний розвиток особистості, її соціалізація, 
досягнення високого рівня освіченості й культури Валеологізація змісту і 
способу навчання та виховання забезпечить високий рівень сформованості 
здорового способу життя молоді, стійку спрямованість зовнішньої 
траєкторії розвитку суспільства в напрямку валеологізації. 

Ключові слова: валеонасичений здоровя’збережувальний соціальний 
простір, процес створення, процес функціонування. 

Омельченко С. 
доктор педагогических наук, профессор, ректор 

Государственного высшего учебного заведения „Донбасский 
государственный педагогический университет” 

ВАЛЕОНАСЫЩЕННОЕ  ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ДОМИНАНТНОЕ УСЛОВИЕ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
В статье доказана необходимость создания валеонасыщенного 

здоровьесохраняющего социального пространства как условия улучшения 
физического и психического состояния школьников на современном этапе. 
Функционирование  всех структурных компонентов в рамках 
валеонасыщенного здоровьесохраняющего социального пространства 
направлены на реализацию такой интегральной цели, как целостное 
развитие личности, ее социализация, достижение высокого уровня 
образованности и культуры. Валеологизация содержания и способа учебы и 
образования обеспечит высокий уровень формирования здорового способа 
жизни молодежи, стойкую направленность внешней траектории развития 
общества в направлении валеологизации. 

Ключевые слова: валеонасыщенное здоровьесохраняющее социальное 
пространство, процесс создания, процесс функционирования.  
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DOMINANT CONDITION FOR MAINTAINING THE HEALTH OF 
YOUNG PEOPLE 

In article necessity of creation valeosaturated and health keeping social space 
as conditions of improvement of a physical and mental condition of schoolboys at the 
present stage is proved. Functioning of all structural components in frameworks 
valeosaturated and health keeping social space are directed on realization of such 
integrated purpose, as complete development of the person, its socialization, 
achievement high erudition and culture level at preservation and health 
strengthening, valeologization the maintenance and a way of study and formation 
that will provide high level of formation of a healthy way of life not only the separate 
person, but also the nation as a whole, a proof orientation of an external trajectory of 
development of a society in a direction valeologization. 

Keywords: valeosaturated and health keeping social space, creation process, 
functioning process.  

Постановка проблеми. Проблема зміцнення здоров’я дітей і 
молоді гостро постає сьогодні, оскільки складні соціально-економічні 
умови, екологічна та духовно-культурна криза спричинили значне 
зниження рівня здоров’я, в тому числі і соціального. Набуває 
тривожної тенденції рівень зростання раннього алкоголізму, 
наркоманії, проституції. У зв’язку з цим першочерговим постає 
завдання формування здорового способу життя як умови 
збереження української нації, перспективи справжнього духовного 
оновлення наступних поколінь, запоруки якісних перетворень у 
масштабах держави. 

Зазначене вище зумовлює проблему в освіті – перетворити 
соціально-педагогічний простів ВНЗ у здоров’язбережувальний – 
а значить мова піде не тільки про педагогіку як мистецтво 
виховання, а про здоров’язбережувальну педагогіку в межах 
соціального простору навчального закладу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Системний аналіз 
соціально-педагогічної, філософської, психологічної, медичної, 
валеологічної літератури доводить, що сьогодні триває новий 
етап у науковому дослідженні феномена здоров’я, в тому числі і 
соціального. У зв’язку з цим велику цінність становлять 
фундаментальні роботи О. Безпалько, І. Звєрєвої, А. Капської, 
Л. Коваль, Б. Коротяєва, О. Кузьменка, В. Курила, Н. Лавриченко, 
Г. Лактіонової, Л. Міщик, В. Оржеховської, А. Рижанової, 
С. Савченка, С. Харченка, у яких висвітлено соціально-
педагогічну роботу з дітьми та молоддю, розкрито теоретико-
методологічні засади соціалізації особистості, здійснено 
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порівняльний аналіз різних підходів до уточнення змісту категорій 
„соціалізація”, „соціальне виховання”, „соціально-педагогічна 
технологія”. 

Проблема здоров’я активно розроблялася відомими 
філософами, культурологами, психологами В. Казначеєвим, 
В. Климовою, В. Скуміним, Є. Спіріним, І. Фроловим, В. Леві, 
А. Маслоу. Не можна залишити поза увагою роботи М. Амосова, 
Г. Апанасенка, І. Аршавського, В. Волкова, Т. Данилюк, 
Л. Звиняковського, М. Саричева, що присвячені медико-біологічним 
особливостям зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Такі 
вчені, як Е. Бєлік, В. Бобрицька, М. Болотова, І. Брехман, Е. Булич, 
М. Гончаренко, М. Гриньова, І. Муравов присвятили свої праці 
валеології – науці про здоров’я людини. Особливої актуальності 
набувають дисертаційні дослідження сучасних педагогів: 
В. Горащука, О. Дубогай, С. Кириленко, С. Лапаєнко, 
С. Свириденко, С. Тищенко, Н. Хамської, В. Шахненко, у яких 
розкриваються різні аспекти формування культури здоров’я та 
здорового способу життя молоді.  

Привертають увагу багатогранні наукові доробки в галузі 
медицини, валеології, соціології щодо формування здорового способу 
життя підростаючого покоління, але проблема збереження та 
зміцнення здоров’я нації залишається актуальною потребою 
сьогодення. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – 
розкрити дефініцію валеонасичений здоровя’збережувальний 
соціальний простір у контексті збереження та зміцнення здоров’я 
молоді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Звертаючись до 
реалій сьогодення, помічаємо девальвацію цінності особистості в 
сучасній дегуманізованій культурі, хоча в межах гуманістичної 
антропології та традицій філософії саме людина та її здоров’я повинні 
сприйматися як найбільша величина планетарного масштабу. 
Соціальна ідея духовно-морального та здорового способу життя 
поступово набуває національно-державного значення. Саме така 
глобальна ідея може об’єднати навколо себе не тільки здорові сили 
суспільства, що її втілюють у життя, а й країни, які вважають 
оздоровлення нації основою державної політики. 

У межах соціального простору вищого навчального закладу 
вирішення завдань ефективної соціалізації особистості, формування 
здорового покоління є можливим за умови ефективної взаємодії 
його структурних підрозділів.  
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Взаємодія структурних підрозділів ВНЗ характеризується 
наявністю певних механізмів, за допомогою яких не тільки 
вирішуються соціальні протиріччя та конфлікти, а й координуються 
зусилля, досягається консенсус відносно поставленої мети та 
завдань. У нашому випадку, метою організованої взаємодії є 
формування здорового способу життя молоді і, як наслідок цього, 
збереження здоров’я нації та суспільний розвиток. 

За даними соціологічних опитувань, на здоров’я людини 
найбільш суттєво впливають: спосіб життя – 50%; спадковість – 20%; 
навколишнє середовище – 20%; рівень медичної допомоги – 10%. 

Отже, сьогодні існує гостра потреба наукового осмислення й 
аналізу механізмів функціонування структурних підрозділів ВНЗ у 
системі формування здорового способу життя молоді.  

У контексті наукового пошуку необхідно конкретизувати 
тезаурус проблеми досліджена. 

Від так, згідно з О. Безпалько соціальне середовище – це 
сукупність соціальних умов виховання, яке безпосередньо впливає 
на механізми його регулювання. Зміни у виховному процесі 
обов’язково зумовлюються реформаціями у структурі та 
функціонуванні соціального середовища [1, с. 25].  

На думку Ж. Петрочко, соціально-виховне середовище – 
ознака соціального середовища чи сукупність умов життєдіяльності 
особистості, що цілеспрямовано впливають на її свідомість і 
поведінку з метою формування певних якостей, духовно-ціннісних 
орієнтацій і потреб. Це конкретний прояв суспільних відносин, який 
сприяє соціалізації індивіда, адаптивності особистості до мінливого 
середовища, усвідомленню себе людиною, якій близькі та зрозумілі 
інтереси інших людей (Ж. Петрочко) [7, с. 101-103]. 

Валеонасичений здоров’язбережувальний соціальний 
простір  – сукупність економічних, соціально-політичних, 
психологічних, педагогічних, медичних, культурно-духовних умов 
самореалізації особистості в напрямку збереження, зміцнення 
індивідуального та суспільного здоров’я, формування здорового 
способу життя (С. Омельченко) [7, с. 52-54]. 

Отже, провідними здоров’язбережувальними ідеями 
функціонування кожного зі структурних підрозділів ВНЗ у межах 
соціально-виховного середовища навчального закладу  стали: 
реалізація природних нахилів і задатків як основа задоволення та 
щастя, успіху особистості в побутовій, навчальній, трудовій, 
спортивній, професійно орієнтованій діяльності; почуття щастя як 
запорука психологічного, соціального, духовного, фізичного 
здоров’я; внутрішня й зовнішня гармонія як умова стабільності та 
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краси життя кожної особистості; міцність духу як підґрунтя для 
подолання труднощів і негод повсякденного життя; любов як 
прагнення до життя та неперервного вдосконалення фізичного, 
соціального, психічного здоров’я. 

Справедливо зазначив у своїй статті „Механізм реалізації 
соціокультурного ідеалу здоров’я” В. Копа: „Використовуючи 
соціальну значущість здоров’я, людина набуває здатності активно 
впливати на хід подій у суспільстві. Крім того, у багатьох країнах 
здоров’я є одним з критеріїв можливості зайняти соціально значущу 
посаду в суспільстві. Тим самим, визнається факт, що соціально 
значущим суб’єктом може бути тільки особа, яка володіє достатнім 
рівнем здоров’я. Тобто здоров’я можна віднести до одного з модусів 
соціальної значущості: слави, професіоналізму, знання, влади, 
багатства. Ці модуси є основними стимулами діяльності людей як 
соціальних істот. А певною діяльністю щодо досягнення здоров’я як 
модусу соціальної значущості є здоровий спосіб життя (як процедура 
чи спосіб)…” [8, с. 20]. 

Які саме структурні підрозділи ВНЗ можуть бути корисними в 
цьому випадку? Насамперед, багато залежить від адміністрації та 
керівництва будь-якого закладу, від їхньої ініціативи, від органів 
колегіального управління, навчального та наукового відділів, від 
інформаційно-культурного центру, спортивно-оздоровчого відділу.  

Перш за все необхідно розробити схему мотивації, яка буде 
найбільш зручною для кожного конкретного випадку. Потім  цю 
схему, шляхом упровадження в навчально-виховний процес 
інноваційних технологій, необхідно реалізувати на практиці. Не 
менш важливим етапом є використання різноманітних засобів 
масової інформації для залучення як студентства, так і 
співробітників до здоров’язбережувальної діяльності.  

Система виховання й навчання здоров’я молоді передбачає 
обов’язкове включення різноманітних курсів, факультативів, свят, 
конференцій, семінарів, присвячених здоровому способу життя.  

Значною мірою це все може бути реалізовано лише в тому 
випадку, якщо будуть ураховані три аспекти вирішення проблеми. По-
перше, це освітній аспект: молода людина повинна одержати й 
засвоїти інформацію про те, що добре для здоров’я й що погано. По-
друге, аспект виховний – формування мотивації в кожного студента до 
того, щоб зберігати та зміцнювати своє здоров’я. І третій аспект – суто 
практичний, у якому необхідно передбачити план оздоровчих заходів: 
повноцінне фізичне виховання, харчування й формування 
оптимального психологічного клімату. І, звичайно, всі практичні заходи 
повинні проходити на тлі постійного моніторингу („виміру”) рівня 
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здоров’я. Тільки цей показник дасть нам достовірну інформацію – чи 
правильні наші дії, чи в потрібний бік спрямовані наші зусилля. 

Природа нагородила людину локомоторним апаратом. Рух – 
неодмінний компонент підтримки необхідного резерву функцій 
організму. Але людина пішла всупереч природі, обмеживши кількість 
рухів у своєму житті (гіпокінезія), зменшивши їхню силу (гіподинамія), 
амплітуду й швидкість (ці обмеження термінів поки не мають). А 
природа не вибачає подібних порушень. Збільшення частоти 
порушень постави (за 20 років з 8–9% до 80–90%, а це тільки 
вершина айсберга!); слабкі м’язи черевного преса, стегон і спини, а 
також зниження функціональних резервів у вагітних, що формують 
відхилення плину вагітності й пологів; прискорення процесів старіння 
(біологічний вік 20-літніх студентів 35–40 років!) – ось далеко 
неповний перелік наслідків дефектів у фізичному вихованні. 

Системний аналіз досліджень дозволяє стверджувати, що лише 
за умови функціонування соціально-педагогічної системи можна 
вирішити будь-які завдання стосовно формування, розвитку, 
соціалізації особистості, органічний взаємозв’язок усіх структурних 
підрозділів ВНЗ дасть більш позитивні результати формування 
здорового способу життя. 

Висновки. Отже, теоретичною основою взаємодії структурних 
підрозділів ВНЗ з питань формування в молоді здоров’я та здорового 
способу життя має стати розробка концептуальної моделі, сутність 
якої полягає у визначенні завдань, принципів, методів і форм роботи зі 
створення валеонасиченого соціального простору в межах ВНЗ. Разом 
з цим, необхідно звернути увагу на те, що при функціонуванні такої 
концептуальної моделі слід створити механізми взаємодії єдності та 
наступності освітньо-виховного впливу. Така складноорганізована 
самостійна та багатофункціональна система спрямована й ефективно 
впливає на особистість кожного студента, забезпечуючи підвищення 
рівня й якості здоров’я, здорового способу життя молоді. 
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ЗМІСТ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЮ СІМ’ЄЮ 

У статті обґрунтовано мету, завдання, напрями та види соціально-
педагогічної роботи з неблагополучною сім’єю, виділено її особливості, 
визначено функції та ролі соціального педагога, а також запропоновано шляхи 
оптимізації цієї сфери його діяльності. Автором доводиться, що проблеми, які 
характерні для сучасної неблагополучної сім’ї, обумовлюють необхідність 
надання їй своєчасної допомоги з боку держави та суспільства. Соціальний 
педагог при цьому покликаний сприяти налагодженню нормальної 
життєдіяльності сім’ї, шляхом надання соціальних послуг, здійснення соціальної 
допомоги та забезпечення, а у разі необхідності – соціального захисту.  

Ключові слова: неблагополучна сім’я, проблеми, сімейна взаємодія, зміст, 
особливості, соціально-педагогічна робота. 
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В статье обоснованы цель, задачи, направления и виды социально-
педагогической работы с неблагополучной семьей, выделено ее 
особенности, определены функции и роли социального педагога, а также 
предложены пути оптимизации этой сферы его деятельности. Автором 
обосновывается, что проблемы, которые характерны для современной 
неблагополучной семьи, обуславливают необходимость предоставления ей 
своевременной помощи со стороны государства и общества.  

Ключевые слова: неблагополучная семья, проблемы, семейное 
взаимодействие, содержание, особенности, социально-педагогическая работа. 

Konoshenko S.  
head of the department of social pedagogics and social work  Donbass 

state pedagogical university 
THE CONTENT OF WORK OF THE SOCIAL TEACHER WITH THE 

DYSFUNCTIONAL FAMILY 
In article the purpose, tasks, the directions and types of social and 

pedagogical work with a dysfunctional family are proved, is allocated its features, 
functions and roles of the social teacher are defined, and also ways of optimization of 
this sphere of its activity are offered.  The author locates that problems which are 
characteristic for a modern dysfunctional family, cause need of providing the timely 
help to it from the state and society.  

Keywords: dysfunctional family, problems, family interaction, contents, 
features, social and pedagogical work. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Суспільно-
політичні умови, в яких функціонує сучасна сім’я, характеризуються 
зміною соціально-економічних відносин у суспільстві, загостренням 
цілого комплексу протиріч у сфері життєдіяльності сім’ї. Відомо, що 
саме сім’я найбільш повно відтворює економічні, політичні, духовні 
особливості сучасного суспільства. Вона чутливо реагує на всі 
структурні й функціональні зміни, що відбуваються в ньому, і певним 
чином сама впливає на суспільство. З розвитком суспільства 
відбуваються зміни структури сім’ї та взаємовідносин між окремими 
її членами, зменшення стабільності, послаблення традиційної ролі 
батька, що певним чином змінюють взаємини між батьками та дітьми 
у родинах, сприяють збільшенню кількості неблагополучних сімей.  

Аналіз останніх досліджень. Протягом останніх років 
профілактиці і розв’язанню сімейних негараздів значну увагу 
приділяють вітчизняні ті зарубіжні науковці. Зокрема, у роботах З. 
Зайцевої, І. Звєрєвої, І. Козубовської, А. Капської, В. Постового, І. 
Трубавіної, О. Холостової та інших вітчизняних і зарубіжних вчених 
розглядаються найрізноманітніші аспекти функціонування сім’ї, її 
розвитку чи занепаду. Проте, малодослідженими сьогодні 
залишаються можливості застосування сучасних технологій, форм 
та методів роботи соціального педагога з неблагополучною сім’єю, 
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перспективи перетворення сім’ї з неблагополучної в благополучну та 
ін.  

Формулювання цілі статті. Метою нашої роботи є 
дослідження змісту соціально-педагогічної роботи з 
неблагополучною сім’єю та виявлення шляхів її оптимізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, 
сучасна сім’я покликана бути своєрідним психологічним укриттям 
для людини. Вона забезпечує економічну, соціальну, психологічну та 
фізичну безпеку і захищеність своїм членам. Сьогодні багато 
неблагополучних сімей потребують допомоги та підтримки для того, 
щоб повноцінно реалізовувати передбачені суспільством функції.  

Запобігання та ліквідація негативних явищ у неблагополучній 
родині можливі при організації системної цілеспрямованої 
соціально-педагогічної роботи на основі моделі, що передбачає 
певну послідовність дій по відношенню до неблагополучної сім’ї та їх 
грамотне виконання, оскільки будь-яка система, що перебуває в 
стані хронічного відхилення, ризикує поступово зламатися і тоді 
застосування додаткових ресурсів з метою надання сім’ї допомоги 
не дає очікуваного результату.  

Вважаємо, що соціально-педагогічна робота з 
неблагополучною сім’єю повинна бути спрямована на вирішення 
повсякденних сімейних проблем, зміцнення і розвиток позитивних 
сімейних відносин, відновлення внутрішніх ресурсів, стабілізацію 
досягнутих позитивних результатів, досягнення соціально-
економічної стабільності та орієнтації на реалізацію соціалізуючого 
потенціалу.  

Виходячи із результатів численних досліджень (О. Безпалько, 
А. Капська, С. Пальчевський) стверджуємо, що соціально-
педагогічна робота з неблагополучними сім’ями повинна базуватися 
на таких основних принципах соціально-педагогічної діяльності: 
законності та прав людини; державного підходу до завдань, які 
реалізуються в соціально-педагогічній діяльності; 
диференційованості та індивідуалізації; педагогізації соціально-
педагогічної діяльності; зв’язку змісту соціально-педагогічної роботи 
з умовами життєдіяльності сім’ї; соціокультурної спрямованості 
діяльності; наукової обґрунтованості та цілеспрямованості; 
універсальності; соціального реагування; родиноцентризму; опори 
на власні ресурси сім’ї; конфіденційності; толерантності; 
системності; об’єктивності; компетентності кадрів; максимізації. 

Спираючись на праці І. Звєрєвої, А. Капської, І. Трубавіної, 
залежно від специфіки неблагополучних сімей, особливостей їхньої 
життєдіяльності, зайнятості виявлено такі основні напрями 
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соціально-педагогічної роботи, як: соціальна адаптація, соціальна 
діагностика, соціальна профілактика, соціальна корекція, соціальна 
реабілітація, соціальна допомога, соціальний захист, соціальне 
забезпечення, надання соціальних послуг, соціальний патронаж, 
соціальне посередництво, підготовка до цивільного життя та 
організація культурно-дозвіллєвої діяльності [4; 5; 6].  

Виходячи зазначених напрямів роботи, соціальний педагог 
покликаний виконувати в сім’ї наступні функції: діагностичну 
(вивчення особливостей сім’ї, виявлення її потенціалу); охоронно-
захисну (правова підтримка сім’ї, забезпечення її соціальних 
гарантій, створення умов для реалізації її прав і свобод); 
організаційно-комунікативну (організація спілкування, ініціювання 
спільної діяльності, спільного дозвілля, творчості); соціально-
психолого-педагогічну (психолoго-педагогічна освіта членів сім’ї, 
надання невідкладної психологічної допомоги, профілактична 
підтримка і патронаж); прогностичну (моделювання ситуацій і 
розробка певних програм адресної допомоги); координаційну 
(встановлення і підтримання об’єднання зусиль департаментів 
допомоги сім’ї та дитинству, соціальної допомоги населенню, 
відповідних відділів органів внутрішніх справ, соціальних педагогів 
освітніх установ, реабілітаційних центрів і служб) [2, с.59-61].  

За змістом діяльність соціального педагога з неблагополучною 
сім’єю поділяємо на такі види: освітня (інформування, допомога у 
навчанні та вихованні); виховна (формування у батьків педагогічної 
культури); психологічна (підтримка, корекція та реабілітація) та 
посередницька (організація, координація, інформування) діяльність. 

Виховна діяльність соціального педагога  сприяє формуванню 
у батьків готовності до виховання дітей, а також до організації 
нормального співіснування або співжиття. Основний метод виховної 
діяльності соціального педагога – створення виховних ситуацій [5, 
с.44]. Психологічна діяльність соціального педагога полягає у 
створенні сприятливого мікроклімату в сім’ї та допомозі сім’ї в період 
кризи. При цьому, залежно від ситуації, використовується комплекс 
педагогічних і психологічних методів [2, с.36]. Посередницька 
діяльність передбачає використання найрізноманітніших 
організаційних методів які сприяють існуванню та розвитку сім’ї. 

Виходячи із зазначених видів діяльності, вважаємо, що 
соціальний педагог може виконувати в сім’ї наступні ролі: порадника 
(інформує неблагополучну сім’ю про можливості налагодження 
взаємодії між об’єктами діяльності; розповідає про розвиток дитини 
та дає поради стосовно її виховання та навчання); консультанта 
(консультує з питань сімейного законодавства, міжособистісних 
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стосунків, інформує про наявність методів виховання, корисних 
даній сім’ї); захисника (захищає права членів сім’ї у випадку, коли 
доводиться зустрічатися як з деградацією окремої особи, так і усієї 
сім’ї). 

Висновки. Таким чином, проблеми, які характерні для сучасної 
неблагополучної сім’ї, обумовлюють необхідність надання їй 
своєчасної допомоги з боку держави та суспільства. Соціальний 
педагог при цьому покликаний сприяти налагодженню нормальної 
життєдіяльності неблагополучної сім’ї, шляхом надання соціальних 
послуг, здійснення соціальної допомоги та забезпечення, а у разі 
необхідності – соціального захисту. Ці заходи можуть мати 
інформаційний, консультативний характер, оскільки метою їх є 
здійснення психолого-педагогічної, правової, соціально-медичної та 
матеріальної підтримки сім’ї. Поряд з цим, ми розуміємо, що у 
перспективі кожна сім’я, яка потрапила у складні життєві обставини і 
скористалася допомогою соціального працівника повинна перерости 
із пасивного об’єкта соціальної роботи (споживача соціальних 
послуг) у активного суб’єкта, який здатний самостійно запобігати 
виникненню можливих проблем чи долати проблеми, що назріли. 

Стаття не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 
Подальшого вивчення потребують соціально-педагогічні аспекти 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
неблагополучними сім’ями.  
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ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДО 
САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ  

У статті окреслюється низка перспективних напрямів формування 
життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Гострою 
є проблема забезпечення випускників дитячих будинків і шкіл-інтернатів 
житлом. Сучасні спроби держави не забезпечують наявну потребу власного 
житла у випускників шкіл-інтернатів. Гуртожиток для випускників шкіл-
інтернатів стає основним видом наданого житла. 

Життя в умовах гуртожитку не завжди сприяє оптимізації взаємодії 
випускника школи-інтернату й соціального середовища в умовах змін, які 
відбуватимуться по закінченню інтернатного закладу і переходу до 
самостійного життя. Оптимальним місцем для формування життєвої 
компетентності випускників шкіл-інтернатів є соціальні гуртожитки – місця 
адаптаційної підготовки випускників шкіл-інтернатів до умов життя в 
широкому соціумі  
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

В статье рассматривается перечень перспективных направлений 
формирования жизненной компетентности учнеников общеобразовательных 
школ-интернатов. Острой  проблемой является обеспечение випускников 
детских домов и  шокол-интернатов жильем. С соврменные попытки 
государства  необеспечивають явную потребность собственного жилья у 
випускнков школ- интернатов. Общежитие для випускниоков школ-
интернатов становится основним видом предоставленного жилья. 

Жизнь в условиях общежития  не всегда способствует оптимизации 
взаимоотношений випускника школи-интерната и социальной среды в 
условиях ин,зменений, которые происходят по окончании интернатного 
учреждения и переходу к самостоятельной жизни. Оптимальним местом для 
формирования жизненной компетентности  випускников школ-интернатов 
являются социальные общежития– места адаптационной подготовки 
випускников школ-интернатов к условиям жизни в широком социуме. 

Ключевые слова: жизненная компетентность, общежитие, школа-
интернат, личность, самостоятельная жизнь, ценностные ориентиры. 
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PREPARATION OF GRADUATING STUDENTS OF INTERNATNYKH 

ESTABLISHMENTS TO INDEPENDENT LIFE THROUGH SOCIAL 
DORMITORIES 

In article is delineated the array of the prospective directions of formation vital 
kompetentnosti   pupils zagalnoosvitnikh shkil - boarding-schools. Sharp is the 
problem of the provision of the graduates of orphanage and shkil-boarding-schools 
accomodation. The modern attempts of country do not ensure the available need of 
proper accomodation in graduates shkil  boarding-schools. Hostel for graduates 
shkil-boarding-schools becomes the main kind of confered accomodation. 

Life in conditions hostel does not always facilitates optimization the interaction of 
the graduate of school  - boarding-school and social environment in the conditions of 
variations, which will happen on end internatnogo pawn and reversion to independent 
life. Optimum place for the formation of vital kompetentnosti graduates shkil - boarding-
schools is  the social hostels of – the place of the adaptational preparation of graduates 
shkil - boarding-schools to   the conditions of life into wide-scale sotsiumi . 

Keywords: vital competence, boarding school, the person, model, valuable 
reference poin. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими та практичними завданнями. Система інтернатних 
закладів в Україні, на сьогодні, потребує кардинальних змін своєї 
діяльності, створення нових, оптимальних умов для виховання й 
розвитку кожної дитини, позбавленої сімейного піклування. 
Проблеми, які виникають у вихованців інтернатів після його 
закінчення підтверджують нагальність цих змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розвязання данної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Багато 
науковців, педагогів-практиків розглядають проблему формування 
життєвої компетентності , і вказують на специфічність у формуванні 
життєвої компетентності вихованців інтернатних закладів.(Г.Бевз, 
І.Звєрєва, І.Г.Єрмаков, А.Капська,  І.Кон, В.Лисенко, І.Пєша, 
Ж.Петрочко, А.Рузська та ін.) 

 Формулювання цілей статті( постановка завдань. Попри 
те, що законодавчими актами останнього десятиріччя пріоритетними 
формами влаштування дітей, які позбавлені батьківського 
піклування, в Україні визнано усиновлення або ж встановлення опіки 
(піклування), за останні роки спостерігаємо тенденцію до збільшення 
кількості вихованців інтернатних закладів. Саме ці обставини 
примушують нас звернути увагу на ті можливості, які мають 
інтернатні заклади для формування життєвої компетентності учнів. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Актуальнoю 
прoблемoю сучаснoї педагoгiчнoї теoрiї та практики є фoрмування 
життєвoї кoмпетентностi учнiв iнтернатних закладiв. Звернення 
ширoкoї грoмадськoстi, учених, педагoгiв, психoлoгiв дo цiєї 
прoблеми зумoвленo тим, щo учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів в 
умoвах демoкратичнoгo суспiльства не пoвиннi залишатися на 
узбiччi сoцiальнo-культурних прoцесiв, екoнoмiчнoгo життя 
суспiльства, системи людських взаємин. У них такi ж права й 
свoбoди, як і в iнших членів суспільства, i тoму вони пoвиннi мати 
неoбхiдний життєвий дoсвiд, правильно сприймати, oцiнювати, 
твoрчo викoристoвувати матерiальнi й духoвнi надбання 
українськoгo нарoду. 

Рoзвитoк демoкратичних засад в Українi, приєднання її дo 
мiжнарoднoгo спiвтoвариства створили умови для того, щоб 
чинними в нашiй державi стали мiжнарoдні правoві дoкументи щoдo 
сoцiальнoгo захисту дiтей. Це, насамперед, Кoнвенцiя OOН прo 
права дитини, єврoпейська сoцiальна хартiя, Саламанська 
декларацiя та низка iнших мiжнарoдних актiв. Україна набула 
свiтoвoгo дoсвiду сoцiалiзацiї дiтей i як суверенна держава взяла на 
себе кoнкретне зобoв’язання щoдo реалiзацiї на практицi їxніх 
кoнституцiйних прав. Участь державних та грoмадських oрганiзацiй у 
вирiшеннi зазначенoї прoблеми стає oсoбливo важливою, оскільки 
зрoстає дитяче сoцiальне сирiтствo як явище. 

В умoвах рoзбудoви демoкратичнoгo суспiльства в Українi 
знахoдить ширoку грoмадську пiдтримку думка прo те, щo дiти, 
якими oпiкуються iнтернатнi заклади, не пoвиннi бути iзoльoваними 
вiд суспiльства, а навпаки – жити, навчатися й активнo спiлкуватися 
зi свoїми oднoлiтками, членами рoдини тoщo. На сьoгoднi важливo 
oцiнювати цих дiтей та їx oсвiту з oгляду на oптимальний рoзвиток 
їxнiх мoжливoстей та фoрмування життєвoї кoмпетентнoстi. 

Пiдґрунтям для вирiшення цих завдань є Закон України „Прo 
oсвiту” (1996р.), Нацioнальна дoктрина рoзвитку oсвiти України 
(2001р.), Закoн України „Прo сoцiальнi пoслуги” (2003 р.), Закoн 
України „Прo сприяння сoцiальнoму станoвленню та рoзвитку мoлoдi 
в Українi” (2004 р.); Указ Президента України „Прo першoчергoвi 
захoди щoдo захисту прав дiтей” (2005р.), Закoн України „Прo 
забезпечення oрганiзацiйнo-правoвих умoв сoцiальнoгo захисту 
дiтей-сирiт i дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування” (2007р.), 
Державна цiльoва прoграма рефoрмування системи закладiв для 
дiтей-сирiт та дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування (2007р.), 
Загальнoдержавна прoграма „Нацioнальний план дiй щoдo 
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реалiзацiї Кoнвенцiї OOН прo права дитини на перioд дo 2016 рoку” 
тoщo. 

Незважаючи на певнi пoзитивнi результати рефoрмування 
державнoї системи oпiки та вигoлoшення прioритетнoстi сiмейних 
фoрм вихoвання дiтей-сирiт, iнтернатнi заклади нинi пoсiдають 
вагoме мiсце в системi сoцiальних iнститутiв, щo здійснюють 
освітньо-виховний та прoцес сoцiалiзацiї дiтей-сирiт i дiтей, 
пoзбавлених батькiвськoгo пiклування. За даними Держкoмстату 
України, у 2010 рoцi з 100787 саме таких дітей державнoгo 
влаштування пoтребували 26492 дитини. Мережа державних 
iнституцiй oпiки у 2010 рoцi нарахoвувала 78 шкiл-iнтернатiв для 
дiтей-сирiт i дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування, та 
спецiальних шкiл-iнтернатiв, 114 дитячих будинкiв, 48 будинкiв 
дитини та 55 будинкiв-iнтернатiв.  

Важливу рoль у системi державнoгo влаштування дiтей-сирiт i 
дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування, викoнують 
загальнooсвiтнi шкoли-iнтернати, метoю дiяльнoстi яких є 
забезпечення належних умoв прoживання, навчання й вихoвання 
дiтей, сприяння їх усебiчнoму рoзвитку, прoфесiйнiй oрiєнтацiї та 
пiдгoтoвцi дo самoстiйнoгo життя. 

Особливо актуальною стає проблема формування життєвої 
компетентності старшокласників-вихованців інтернатних закладів, 
оскільки учні старшого шкільного віку по закінченні закладу повинні 
бути підготовленими до самостійного життя, але фактично частіше 
за все відчувають неготовність до власного життєвого вибору, їм 
бракує базових побутових, економічних, правових, соціокультурних 
знань та вмінь.        

Система інтернатних закладів в Україні, на сьогодні, потребує 
кардинальних змін своєї діяльності, створення нових, оптимальних 
умов для виховання й розвитку кожної дитини, позбавленої 
сімейного піклування. Проблеми, які виникають у вихованців 
інтернатів після його закінчення підтверджують нагальність цих змін. 

Однією з гострих  є проблема забезпечення випускників 
дитячих будинків і шкіл-інтернатів житлом. Сучасні спроби держави 
не забезпечують наявну потребу власного житла у випускників шкіл-
інтернатів.  

Тому першим перспективним напрямом ми вважатимемо 
формування життєвої компетентності випускників шкіл-
інтернатів в умовах соціального гуртожитку. Гуртожиток для 
випускників шкіл-інтернатів стає основним видом наданого житла.[1].  
Життя в умовах гуртожитку не завжди сприяє оптимізації взаємодії 
випускника школи-інтернату й соціального середовища в умовах 
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змін, які відбуватимуться по закінченню інтернатного закладу і 
переходу до самостійного життя. Оптимальним місцем для 
формування життєвої компетентності випускників шкіл-інтернатів є 
соціальні гуртожитки – місця адаптаційної підготовки випускників 
шкіл-інтернатів до умов життя в широкому соціумі. Соціальний 
гуртожиток - це соціальне житло, яке надається громадянам України 
на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, 
що таке житло є єдиним місцем їх проживання. Основна мета 
створення та діяльності гуртожитку - це соціальна адаптація та 
підготовка випускників інтернатних закладів до самостійного життя 
та забезпечення їх тимчасовим житлом. За час перебування в 
закладі, соціальні працівники, психологи, інші фахівці 
допомагатимуть його мешканцям отримати навички самостійного 
життя, вступити до вищого або середнього навчального закладу, 
працевлаштуватися, навчитися планувати власний бюджет. Саме в 
соціальних гуртожитках, де не тільки проживають випускники шкіл-
інтернатів, а й впроваджуються соціально-педагогічні технології 
покращення адаптаційного процесу юнаків та дівчат, можливе 
здійснення комплексного підходу до розв’язання проблеми 
формування життєвої компетентності випускників шкіл-інтернатів [4] 

Необхідність такого закладу обумовлено тим, що значна частина 
випускників інтернатних закладів потребують продовження 
соціального патронажу, оскільки мало підготовлені до уміння жити в 
суспільстві, не володіють необхідними навичками ведення 
домашнього господарства, побутового обслуговування, не вміють 
користуватися послугами соціальних інфрастуктур. При неможливості 
влаштуватися на роботу вихованці соціального готелю можуть 
отримувати продукти, одяг доти, доки вони не будуть отримувати 
заробітну плату. У такому закладі також можуть мешкати діти, за 
якими є юридично закріплене житло, але жити з різних причин там 
неможливо, а також неповнолітні матері, у яких немає засобів для 
існування. 

 Для забезпечення успішності формування життєвої 
компетентності випускників шкіл-інтернатів, на нашу думку,  
соціальний гуртожиток має стати комплексним закладом соціальної 
фасілітації, тобто створення оптимальних середовищних умов, що 
сприятимуть успіху інтеграції молоді, зокрема, випускників шкіл-
інтернатів, до умов соціуму. Ми вважаємо, що все це стає можливим 
лише як результат взаємодії функціонування таких центрів, як; 

 Центр соціально-трудової адаптації. Основними 
напрямками роботи такого центру є: підготовка молоді до оволодіння 
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престижними професіями; створення умов для початкової професійної 
підготовки та заробітку при неповному робочому дні; створення 
робочих місць; функціонування літніх трудових загонів; здійснення 
контролю за непорушенням прав молодих людей у галузі 
виробництва; здійснення юридичного захисту працевлаштованих при 
порушенні умов угоди роботодавцем. Для вирішення проблеми 
працевлаштування випускників Центром створюються виробничо-
адаптаційні ділянки, які вирішують такі завдання: адаптація умов життя 
і праці до можливостей та здібностей молодих людей, диференціація 
вихованців за професійно-трудовою підготовкою та обґрунтування їх 
працевлаштування, продовження роботи з удосконалення життєвих 
умінь та навичок, професійної майстерності. 

 Центр невідкладної соціально-психолого-педагогічної 
допомоги, до структури якого можуть увійти: Кабінет анонімного 
прийому, Телефон довіри, мобільна бригада швидкої психолого-
педагогічної допомоги; Консультпункт. Оскільки процес соціалізації 
випускників шкіл-інтернатів супроводжується рядом соціально-
психологічних проблем, важливим є консультативний вид допомоги, а 
саме: консультування з питань адаптаційних механізмів, 
попередження психосоматичних дезадаптацій, допомога у 
налагодженні стосунків з роботодавцями, колегами; формування 
навичок адекватного самовираження й системи життєвих цінностей; 
консультативна діяльність із питань захисту прав, інтересів, з питань 
отримання гарантованих пільг; кризове консультування (профілактика 
суіцидальної поведінки, стресів, злочинів); консультування з метою 
запобігання та профілактики асоціальних проявів (алкоголізм, 
токсикоманія, ігроманія тощо); консультування з питань організації 
побуту, режиму праці, навчання, відпочинку, дозвілля; надання 
консультацій щодо встановлення взаємозв’язків з установами, 
соціальними службами, окремими спеціалістами [3]. 

 Центр інформаційної підтримки. Він може стати аналогом 
ресурсного центру, до складу якого мають увійти бібліотека та 
комп’ютерний клас. Головним завданням такого центру стане розвиток 
інформаційної компетентності випускників інтернатних закладів, 
оволодіння навичками самонавчання. Найбільш реальним шляхом до 
гуманізації та індивідуалізації процесу формування життєвої 
компетентності випускників шкіл-інтернатів є поступове розширення 
ролі елементів самонавчання. Процес самонавчання молоді 
визначається на сьогодні, насамперед, матеріально-технологічними 
чинниками, які пов'язані зі створенням певного інформаційного 
середовища. Заняття з використанням комп'ютерів дійсно сприяють 
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створенню ситуації вільного особистісного вибору при прийнятті тих чи 
інших рішень, вимагають проявів самостійності, активності та 
ініціативи, що є показниками життєвої компетентності. Робота 
бібліотечних центрів також може сприяти подальшому розвитку 
життєвої компетентності випускників інтернатних закладів. На підставі 
досвіду роботи можна стверджувати, що на базі бібліотеки мають 
можливість функціонувати: сервіс-бюро "Як стати діловою людиною", 
програма "Інтернет-журналістика", книжково-ілюстративні виставки, 
тематична полиця "Комп'ютеризація: крок за кроком", гурток "У світ 
мистецтва з комп'ютером", під час занять якого за допомогою 
мультимедійних засобів молоді люди отримують інформацію про 
образотворче мистецтво, слухають класичну й сучасну музику, 
переглядають фрагменти театральних постанов і кіношедеврів.  

Ще одним  напрямом формування життєвої компетентності 
учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, який ми вважаємо за 
перспективний щодо нашого дослідження, є робота груп 
взаємодопомоги під керівництвом колишніх випускників інтернату 
та представників громадськості. Процес формування та розвитку 
життєвої компетентності старшокласників загальноосвітніх шкіл-
інтернатів може суттєво інтенсифікуватися у випадку залучення до 
роботи терапевтичних та тренінгових груп (діяльність яких було 
описано вище) випускників шкіл-інтернатів минулих років та 
представників громадськості. Даний напрямок роботи не передбачає 
формалізації. Саме тому такі групи можуть не мати певної назви, 
структури та режиму роботи. Формами роботи такої групи, на нашу 
думку, можуть стати: зустрічі з випускниками, які досягнули певних 
успіхів, отримали професію, мають щасливу родину тощо), що 
можуть проходити у форматі дебатів, «круглого столу»; гостювання 
старшокласників у родинах колишніх випускників (як форма 
адаптації до сімейного середовища); робота тимчасових трудових, 
художніх об’єднань під керівництвом колишніх випускників 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів чи авторитетних у громаді осіб. 

 Дані статистики доводять, що майже більше половини 
випускників загальноосвітніх шкіл-інтернатів продовжують навчання 
у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації. Тому 
наступним напрямом формування життєвої компетентності учнів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів ми визнаємо соціально-виховну 
роботу вищого навчального закладу з випускниками інтернатів та 
дитячих будинків. 

Ми надамо характеристику тих oснoвних чинникiв впливу 
oсвiтньoгo середoвища вищoгo навчальнoгo закладу, які 
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найвірогідніше визначатимуть успішність формування життєвої 
компетентності випускників інтернатних закладів.  

Перший чинник - активiзацiя системи сoцiальнo-вихoвних 
впливiв на фoрмування oсoбистoстi випускника інтернату, що 
полягає в інтенсивному залученні молодої людини до участі в 
громадському житті, соціально-виховній роботі, до виконання 
постійних чи тимчасових доручень у складі різних творчих об’єднань, 
мікрогруп. Це дозволить колишньому випускнику інтернату відчути 
себе «прийнятим», «своїм». 

Другим чинником впливу соціально-виховної роботи вищoгo 
навчальнoгo закладу на формування життєвої компетентності 
випускників інтернатних закладів є забезпечення конструктивної 
взаємодії вузівського середовища та студентів. Роботу кураторів 
академічних груп, працівників студентських соціальних служб має 
бути спрямовано на те, щоб середовище вищого навчального 
закладу (побут, традиції, дизайн) відповідали культурним, духoвним, 
матерiальним запитам молодих людей. 

Третім чинником впливу соціально-виховної роботи вищoгo 
навчальнoгo закладу на формування життєвої компетентності 
випускників інтернатних закладів є превентивний характер виховної 
роботи з випускниками інтернатних закладів. З метою запобігання 
виникнення негативних особистісних проявів, популяризації 
здорового способу життя для такої категоріі студентів може бути 
введено систему наставництва. Таким наставником може стати 
молодий педагог чи старшокурсник, який буде здійснювати 
особистий патронаж випускника інтернатного закладу, певний 
контроль (а за потреби, й корекцію) організації режиму денного, 
ставлення до навчально-виховного процесу, відпочинку тощо. Даний 
патронаж може бути одним з напрямків роботи студентського 
волонтерського загону. 

Висновки. Узагальнення результатів дослідження процесу 
формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів дозволило нам визначити такі прогностичні напрями даної 
роботи: 

 засобом формування життєвої компетентності випускників 
шкіл-інтернатів в умовах соціального гуртожитку є створення та 
функціонування таких центрів, як: центр соціально-трудової 
адаптації, центр невідкладної соціально-психолого-педагогічної 
допомоги та центр інформаційної підтримки; 

 робота груп взаємодопомоги під керівництвом колишніх 
випускників інтернату та представників громадськості; 
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 соціально-виховна робота вищого навчального закладу з 
випускниками інтернатних закладів (активiзацiя системи сoцiальнo-
вихoвних впливів; забезпечення конструктивного впливу вузівського 
середовища; превентивний характер виховної роботи; система 
наставництва). 
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ДЕВІАЦІЇ ЯК АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІНА ПРОБЛЕМА 

У статті проаналізовано девіації як актуальну соціально-педагогічну 
проблему. Виокремлено типи девіацій. Автором з’ясовано причини девіацій 
підлітків. Не менш важливим було здійснення аналізу концепцій девіації. У 
статті доведено, що основними з них є біологічна, психологічна та соціологічна 
теорії. Вивчення механізмів соціальних відхилень довело, що чинниками, які 
визначають відхилення від соціальних норм, є рівень свідомості, моральності, 
розвиток в суспільстві соціальних норм поведінки, рівня сформованості 
ставлення до оточуючих, які порушують норми моралі та права. 

Ключові слова: девіації, соціально-педагогічна проблема, типи девіацій, 
причини девіацій, концепції девіації. 
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ДЕВИАЦИИ КАК АКТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
В статье проанализированы девиации как актуальная социально-

педагогическая проблема. Выделены типы девиаций. Автором выяснены 
причины девиаций подростков. Не менее важным было осуществление 
анализа концепций девиации. В статье доказано, что основными из них 
являются биологическая, психологическая и социологическая теории. 
Изучение механизмов социальных отклонений доказало, что факторами, 
которые определяют отклонение от социальных норм, есть уровень 
сознания, нравственности, развитие в обществе социальных норм 
нравственности и права. 

Ключевые слова: девиации, социально-педагогическая проблема, 
типы девиаций, причины девиаций, концепции девиации. 
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DEVIACII AS ACTUAL SOCIAL'NO-PEDAGOGICAL PROBLEM 
Deviacii as social-pedagogical issue of the day is analysed in the article. The 

types of deviaciy are selected. An author is find out reasons of deviaciy of teenagers. 
No less important was realization of analysis of conceptions of deviacii. It is well-
proven in the article, that basic from them are biological, psychological and 
sociological theories. The study of mechanisms of social rejections proved that by 
factors, which determine deviation from social norms there is a level of 
consciousness, morality, development in society of social norms. 

Key words: deviacii, socialpedagogical problem, types of deviaciy, reason of 
deviaciy, conceptions of deviacii. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах дедалі більшої 
актуальності набувають питання розробки технологій термінової 
допомоги молоді, оптимізації системи організації їх тимчасового 
проживання, розробки ефективних програм лікування від 
алкогольної та тютюнової залежності, розробки шляхів роботи з 
дітьми девіантної поведінки, а також допомоги їхнім батькам. Це 
підтверджується нормативно-законодавчою базою України, а саме: 
пріоритетними напрямками національної програми „Освіта” (Україна 
ХХІ століття), Національної доктрини розвитку освіти. Зазначене 
продукує необхідність дослідження девіації як актуальної соціально-
педагогічної проблеми в теоретичному контексті. Від так, важливим є 
виокремлення типів девіацій, з’ясування причини девіацій підлітків, 
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аналізу концепцій девіації. У такому сенсі проблема нашого 
дослідження є актуальною та потребує детального наукового 
висвітлення. 

Аналіз досліджень і публікацій. У цілому проблеми 
соціально-педагогічної роботи з молоддю активно досліджуються 
українськими (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Г. Лактіонова, 
І. Мигович, Л. Міщик, Н. Ничкало, С. Омельченко, В. Панок, 
С. Толстоухова, С. Харченко, І. Цушко й ін.) і російськими 
(В. Бочарова, Ю. Василькова, М. Галагузова, В. Курбатов, 
Ф. Мустаєва, І. Петрова, С. Тетерський, Є. Холостова, В. Ярська й 
ін.) дослідниками. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – 
дослідити проблему девіацій в контексті соціально-педагогічної 
парадигми, з’ясувати її види та причини виникнення, проаналізувати 
концепції девіації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі 
наукового пошуку вважаємо необхідним, перш за все, визначити 
основні дефініції дослідження.  

Девіація (відхилення) – одне з аспектів явища мінливості, яке 
притаманне як людині, так і навколишньому середовищу [4, с. 215]. 

Девіанти – особи девіантної (що відхиляється) поведінки – 
поведінка, що не узгоджується з нормами, не відповідає сподіванням 
соціальної групи або всього товариства; жертви девіації [3, с. 67-69]. 

У процесі наукового пошуку було з’ясовано, що „девіація 
відбувається в результаті розриву між культурними цілями й 
засобами їхнього досягнення, що соціально схвалюються (за 
Р. Мертоном)” [3, с. 67-69]. 

Відповідно до такого підходу девіація може бути подана через 
типологію девіантних учинків: конформізм, інновація, ритуалізм, 
ретритизм, бунт. У сучасній соціології виділяють позитивну девіацію 
(політична активність, економічна підприємливість, художня 
творчість) і девіацію негативну (насильницька й корислива 
злочинність, алкоголізація та наркотизація населення, підліткова 
девіантність, аморальність поведінки тощо). У „кризових” 
товариствах проглядається посилення проявів негативної девіації й 
послаблення проявів девіації позитивної [3, с. 67-69]. 

Важливо зазначити, що мінливість у соціальній сфері завжди 
пов’язана з діяльністю та виражається в поведінці людини. 
Поведінка буває нормальною та з відхиленням. Нормальна 
поведінка передбачає взаємодію індивіда з мікросоціумом, яка 
адекватно відповідає потребам і можливостям його розвитку та 
соціалізації. Поведінка з відхиленнями ж передбачає взаємодію 
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індивіда з мікросоціумом, яка перешкоджає його розвитку та 
соціалізації. Зауважимо, що поведінка з відхиленнями є одним із 
проявів соціальної дезадаптації.  

У процесі наукового пошуку було встановлено, що девіації 
містять девіантну, делінквентну та кримінальну поведінки. 

У залежності від виду норми, яка порушується, поведінка з 
відхиленнями класифікується згідно з такими характеристиками: 

– видами правопорушень (кримінальні, адміністративні) й 
аморальних учинків (алкоголізм і проституція); 

– рівнем чи масштабністю відхилень (індивідуальне чи 
групове відхилення); 

– внутрішньою структурою відхилень, коли відхилення 
пов’язують з приналежністю до тієї чи іншої соціальної групи; 

– орієнтованістю відхилень на зовнішнє середовище (сімейні 
сварки) або на самого себе (суїцид, алкоголізм) [4, с. 215]. 

У процесі наукового пошуку ми з’ясували, що в сучасній 
соціально-педагогічній парадигмі виділяють п’ять основних факторів 
(причин), які зумовлюють виникнення девіації, а саме: біологічні, 
психологічні, соціально-педагогічні, соціально-економічні, морально-
етичні. Деталізуємо кожен з них. Так, біологічні фактори девіації 
виражаються в існуванні несприятливих фізіологічних чи 
анатомічних особливостях індивіда, які гальмують або шкодять його 
процесу соціальної адаптації. Психологічні фактори, в які включають 
наявність у дитини психопатології або акцентуації окремих рис 
характеру. Соціально-педагогічні фактори виражаються в дефектах 
шкільного, сімейного або суспільного виховання, підґрунтям яких є 
індивідуальні особливості розвитку, які зумовлюють відхилення в 
ранній соціалізації дитини в період накопичення негативного досвіду; 
в стійкій шкільній неуспішності дитини. Соціально-економічні 
фактори включають соціальну нерівність, розподіл суспільства на 
багатих і бідних і як наслідок соціальну напруженість. Морально-
етичні фактори виявляються в низькому моральному рівні сучасного 
суспільства, в руйнації духовних цінностей [4, с. 215]. 

Досліджуючи механізми соціалізації І. Звєрєва стверджує, що 
„включаючись у життя суспільства, діти і молодь опановують різні 
програми життєдіяльності. Перша – це відкрита освітня програма, 
відображена в офіційних законах, документах, навчальних 
програмах шкіл, позашкільних закладів, установ і спрямована па 
набуття особистістю певною досвіду соціальних знань і умінь. Друга 
– прихована програма соціалізації особистості, зумовлена, частіше 
за все, характером відносин, що складаються в суспільстві. Саме ця 
програма, здебільшого, є організаційно нестабільною, вона формує 
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емоційний і духовний світ молоді, її уявлення про себе і про те, що 
думають про неї інші, хоч суспільне життя передбачає, здебільшого, 
реалізацію першої програми. Водночас процеси безпосереднього 
становлення, внутрішнього розвитку особистості, формування її 
емоційно-вольової сфери залишаються, як правило, поза увагою 
суспільства і це зумовлює прояв у деякої частини молоді девіантної 
поведінки” [2, с. 277].  

Важливо зазначити, що всі фактори (причини) девіантної 
поведінки стали підґрунтям розробки наукових концепцій і теорій 
девіації. Основними з них є біологічна, психологічна та соціологічна. 
Прибічники біологічної теорії девіації розглядають відхилення в 
поведінці у зв’язку з біологічним „складом” (будовою) індивіда. Так, 
ще в ХІХ столітті італійський лікар Ч. Ломброзо помітив зв'язок між 
кримінальною поведінкою людини та певною будовою її організму. 
Пізніше видатний американський психолог і лікар У. Шелдон 
визначив фізіологічний тип індивіда, який є схильним до девіації. У 
психологічних концепціях акцент робиться на особисті фактори 
людини. Ґрунтовні дослідження девіацій довели, що їхню сутність не 
можна пояснити на основі однієї риси чи навіть окремого комплексу. 
У 1950 р. Шуесслер і Кресалі намагалися довести, що злочинцям 
притаманні особливі психологічні риси, які не притаманні 
законослухняним громадянам, проте їхні спроби були невдалими. З 
цього було зроблено висновок, що, напевно, девіації виникають у 
зв’язку психологічних і соціологічних факторів. Соціологічні концепції 
намагаються враховувати в девіації соціальні та культурні фактори, 
які впливають і визначають поведінку особистості в соціумі. 

Згідно з культурологічними теоріями (Селлін, Міллер, Сутерн-
Ленд) причини девіації криються в конфліктах між нормами панівної 
культури та нормами субкультури, яка утворюється в тій чи іншій 
соціальній групі. 

Представники теорії стигмації (Ч. Беккер) вважали, що девіація 
– „клеймо”, яке групи, що мають владу, сталять на поведінку менш 
захищених груп або окремої людини. 

Отже, найновіші теорії девіації роблять акцент на характері 
суспільства та намагаються з’ясувати, чи хоче воно створити чи 
зберегти певні девіації, при цьому акцентуючи увагу на виправленні 
девіації не в окремої людини, а в цілому суспільстві. 

Висновки. У процесі наукового пошуку нами було 
проаналізовано девіації як актуальну соціально-педагогічну 
проблему; виокремлено типи девіацій; з’ясовано причини девіацій 
підлітків. Не менш важливим було здійснення аналізу концепцій 
девіації (біологічна, психологічна та соціологічна теорії). Вивчення 
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механізмів соціальних відхилень довело, що чинниками, які 
визначають відхилення від соціальних норм є рівень свідомості, 
моральності, розвиток в суспільстві соціальних норм поведінки, рівня 
сформованості ставлення до оточуючих, які порушують норми 
моралі та права. 
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК МЕЗОФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Стаття присвячена актуальній проблемі впливу засобів масової 
інформації, зокрема телебачення, на розвиток і формування особистості 
дитини, на процес іі соціалізації.  Проблема є актуальною, перш за все, для 
педагогів і психологів, адже телеінформація може бути як позитивною, так і 
негативною для дитини, що розвивається як особистість у соціумі. У 
статті розглянуто погляди педагогів і психологів на телебачення як чинник 
соціалізації. 

Ключові слова: телебачення, засоби масової інформації, мезофактор, 
соціалізація, особистість. 

Евтухова Т. 
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педагогического университета 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК МЕЗОФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Статья посвящена актуальной проблеме влияния средств массовой 
информации, в частности телевидения, на развитие и формирование 
личности школьника.  Проблема является актуальной, прежде всего, для 
педагогов и психологов, ведь телеинформация может быть как позитивной, 
так и негативной для ребенка, который развивается как личность. В 
статье рассмотрены взгляды педагогов и психологов на телевидение как 
фактор воспитания. 
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личность, факторы развития и формирования личности. 
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state pedagogical university 
TELEVISION AS A MESO FACTOR OF SOCIALIZATION OF THE 

PERSONALITY 
The article is dedicated to the urgent problem of the mass media effect, 

including television, on the development and formation of the personality of a child, 
on the process of socialization. The problem is relevant, first of all, for teachers and 
psychologists, because the  information on TV  can be both positive and negative for 
a child, who develops  as a personality in the society. The views of teachers and 
psychologists on television as a factor of socialization are analyzed in the article. 

Keywords: TV/television, mass media, mezofactor, socialization, personality. 
Постановка проблеми. Інформаційна галузь на сьогодні стає 

дедалі визначальною у функціонуванні найважливіших сфер життя 
суспільства. Засоби масової інформації охоплюють друковані видання, 
радіо, телебачення, комп’ютерні телекомунікаційні технології. 
Телебачення наповнює дозвілля людини, інформує її про стан світу, 
розважає, іноді повчає, а разом з тим досить сильно впливає на 
духовні цінності, на мислення людини, на стиль світосприймання, на 
тип культури. Сучасна культура людства формується у тому числі й 
засобами масової інформації, зокрема телебаченням, яке виступає 
механізмом розповсюдження цих цінностей.  Телебачення 
перетворилося не тільки у засіб передачі інформації, воно стало 
напрочуд важливим соціальним інститутом. Як комунікативний засіб 
воно доступне майже будь-кому. Телебачення впевнено ввійшло у 
повсякденні соціальні практики мільйонів людей. Наразі переглядання 
телевізійних програм в житті сучасної людини посіло одне з основних 
місць серед основних форм комунікації. Зміни в комунікативній 
діяльності викликали низку трансформацій у трансляції соціального 
досвіду, і телебачення як мезофактор почало значно впливати на 
результат соціалізації особистості [6].  

Натомість стрімкий розвиток медіа загалом і телебачення 
зокрема розглядається науковцями не лише як суспільне благо, але 
й викликає занепокоєння, адже засоби масової інформації – один  з 
тих соціальних інститутів, що характеризуються некерованим 
стихійним впливом на становлення і розвиток особистості. 
Телебачення серед глобально функціонуючих інформаційних 
систем, найбільш значущих по ролі впливу на масову та 
індивідуальну свідомість, посідає особливе місце. Саме тому 
останнім часом науковці в галузі соціології, педагогіки, психології, 
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культурології, медицини все більше звертають увагу на проблему 
впливу ЗМІ на формування особистості, процес іі соціалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системний аналіз 
психолого-педагогічної  літератури доводить, що сьогодні триває 
новий етап розширення та зміцнення позицій засобів масової 
інформації і, перш за все, телебачення. Важливе значення мають 
для нас наукові дослідження Н.Бондаровської, О. Квашук,   Л. 
Масол, А.Мудрика, Д. Попової, О. Невмержицької, С.Семчук,  С. 
Харченка, С. Шандрук щодо розкриття ролі засобів масової 
інформації, і зокрема телебачення, як одного з найефективніших 
засобів масової комунікації в процесі соціалізації особистості. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Ураховуючи актуальність проблеми, ми маємо проаналізувати вплив 
засобів масової інформації, зокрема телебачення, на процес 
формування особистості та іі соціалізацію.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодення 
ставить педагогів перед необхідністю вирішувати надзвичайно 
актуальну проблему – проблему впливу засобів масової 
інформації, і зокрема телебачення, на процес соціалізації 
особистості. Соціалізацією називають процес розвитку людини у 
взаємодії її з оточуючим світом. И хоча термін «соціалізація» 
увійшов у науковий обіг  з політекономії, у педагогіці він посів 
неабияке місце. По-перше, педагогічна наука досліджує сутність 
соціалізації щодо соціально контролюючої її частини – виховання. 
По-друге, вивчає суспільство як соціальне середовище, виявляє 
його виховні можливості для пошуку шляхів і способів 
використання й посилення позитивного впливу на людину та 
нівелювання, корекції, компенсації негативного впливу [8]. Засоби 
масової інформації відносяться до мезофакторів, які серед 
факторів соціалізації людини посідають середнє, проміжне місце. 
Натомість результати їхнього впливу на формування особистості, 
особливо на  підростаюче покоління, інколи проміжними назвати не 
можна.  

Серед засобів масової інформації у телебачення своя роль, 
одна з провідних. На рубежі ХХ-ХХІ ст. воно стає могутнім каналом 
інтенсивної соціалізації, як комунікативний засіб – доступне майже 
будь-кому. Телебачення впевнено ввійшло у повсякденні соціальні 
практики мільйонів людей і виконує низку функцій, серед яких:  

- комунікативна (функція спілкування); 
- ідеологічна, пов’язана з прагненням впливу на світоглядні 

основи та ціннісні орієнтації молодої аудиторії на їх свідомість, 
ідеали, мотивацію поведінки тощо; 
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- культуро-освітня (трансляція у суспільстві культурних 
цінностей, виховання на зразках загальнолюдської культури, а 
відтак, сприяння індивідуальному розвитку); 

- рекламно-довідкова, спрямована на задоволення практично-
утилітарних потреб особистості; 

- рекреативна, пов’язана зі світом розваг, зняття напруження, 
отримання задоволення [10].  

Телебачення дедалі все більше захоплює вільний час людини 
будь-якого віку.  У домівках ми часто бачимо  два, три, а то й 
більше телевізійних приймачів, які купують через те, що кожен член 
сім’ї має власні телеуподобання. Чоловіки здебільшого воліють 
інформаційних, публіцистичних, спортивних програм, жінкам 
частіше до вподоби кіно, телесеріали, музичні, кулінарні програми. 
Діти відповідно до віку можуть багато годин поспіль переглядати 
мультфільми чи дитяче кіно, музичні чи розважальні програми, 
спортивні передачі або все ті ж телесеріали з життя молоді. І 
можливо це не викликало би тривогу в науковців, якби 
телепродукт, що його вживають кожного дня, був якісним і 
позитивним. На жаль, це не завжди так.  

З формуванням ринкових відносин в Україні телебачення 
пішло шляхом комерціалізації. Безумовно, десятки вітчизняних та 
зарубіжних телеканалів щоденно пропонують телеглядачам 
програми традиційно інформаційно-аналітичні, в яких інформація 
про сучасний стан і проблеми внутрішньої та зовнішньої політики, 
економіки, науки, культури, всіх галузей життєзабезпечення 
суспільства зважена на державному рівні. Безсумнівно, 
заслуговують на увагу окремі авторські проекти чи цикли 
телепередач і навіть телеканали,  що показують та аналізують 
проблеми історії, екології, культури, науки як нашої країни, так і 
людства загалом. Так, у населення користуються заслуженою 
повагою такі програми, як «Найрозумніший» (Інтер), «Жди меня» 
(Інтер, Первый канал, Россия), «Що? Де? Коли?» (Інтер, Первый 
канал, Россия), «У гостях у Дмитра Гордона» (Перший 
національний), «Територія обману» (1+1), «Кохана, ми вбиваємо 
дітей» (СТБ); «Щоденник для батьків» (Тоніс), «Маятник Фуко» 
(Тоніс);  телеканали: Культура (Росія), Discovery (США), Viasat 
History, Viasat Nature (Modern Times Group), КРТ (Україна), Детский 
мир (Росія).  Натомість не вщухає тривога педагогічного й 
батьківського товариства з приводу морально неспроможних, 
світоглядно збиткових телепередач, що стають небезпечними для 
особистості дитини, адже мають деструктивний духовно-моральний 
вплив, спотворюють  уявлення про загальнолюдські цінності, 
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руйнують національну ментальність. Це здебільшого програми 
розважального характеру – «Холостяк» (СТБ),  «Фермер шукає 
жінку» (СТБ), «Пекельна кухня» (1+1), «Випробування вірності» 
(телеканал ТЕТ), «Последний герой» (Первый канал, Росія),  
«Comedy Club» (ТНТ, Росія), «Дом-2» (ТНТ, Росія), «Запретная 
зона» (ТНТ, Росія) та багато інших[3]. Особливе нарікання викликає 
низькопробна, сумнівного змісту і характеру реклама. Зрозуміло, 
що час такий, що від неї нікуди не дінешся, а інколи це чи не 
найєдиніше джерело існування деяких телеканалів, особливо 
регіональних і місцевих. Натомість далеко не завжди реклама 
виглядає як зразок високого мистецтва. Буває, що викликає 
щонайменше подив, щонайбільше обурення. Усе частіше в 
глядацькій аудиторії лунають досить аргументовані судження та 
претензії на бік таких і реклами, і передач. Про потік з екранів 
телевізорів агресії, крові, нецензурної лексики годі й казати.   

Останніми роками на телебаченні віддається перевага як 
зарубіжним, так і вітчизняним серіалам й окремим фільмам, де за 
єдиним сюжетним алгоритмом відтворюються криваві сцени 
індивідуального та масового терору, замовлених убивств, 
бандитизму,  шахрайства, зґвалтування, порочного образу життя 
молоді, алкоголізму, наркоманії як засобів отримання людиною 
внутрішньо прийнятної життєвої позиції. Насильство можна побачити 
навіть у мультфільмах. Отже, комерціалізація телебачення  призвела 
до переваги на екранах насильства, реклами, сексу та інших 
негативних явищ. Впливаючи не тільки на свідомість, а й на 
підсвідомість, «телебачення підсилює тенденцію до нівелювання, 
стандартизації духовного життя, адаптації класичних творів 
мистецтв, до зниження естетичних смаків» [7, с. 67]. 

Частка художніх та документальних фільмів про людську 
доброту, справедливість, морально здоровий спосіб життя, трудовий 
та ратний героїзм на наших телеекранах досить не значна.  

Повсякденно спостерігаючи втрату ціннісно-художніх 
орієнтирів, перш за все, педагоги починають бити на сполох і 
перейматися питанням, де поділася продукція багатющого 
вітчизняного кіно-фонду, в якому представлені зразки патріотичних 
подвигів, розкриті засади істинних духовно-моральних цінностей 
людини, її активної ролі як суб’єкта соціально творчої практики, 
адже сучасне телебачення виступає для дітей чинником 
моделювання та формування системи поглядів на світ. Педагоги 
акцентують увагу на негативному впливі телебачення на 
особистість дитини, що формується, і зауважують – дитина не 
готова до адекватного сприймання телеінформації, адже не здатна 
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на глибокий аналіз та критику. Натомість емоціональний вплив на 
вразливу дитячу душу настільки великий, що залишається в пам’яті 
назавжди. І, якщо у батьків в сім’ї немає сильного авторитету, якщо 
вони за будь-яких причин не здійснюють належного виховання 
дітей,  то діти навряд чи встоять під напором переконливої 
яскравої екранної картинки, яку вони бачать, можливо, частіше, ніж 
батьків. І тоді телебачення або Інтернет стають першими їхніми 
вихователями, що само по собі не несе нічого позитивного. І чим 
менша за віком дитина, тим такий процес є небезпечнішим для її 
розвитку. Вивчаючи роль реклами у становленні особистості 
дитини дошкільного віку С.І.Семчук акцентує увагу, що дошкільники 
– найбільш позитивно налаштований споживач реклами. Вони 
сприймають рекламу як один з видів мультфільмів. Їх цікавить 
сюжет, короткий та простий, на них впливають яскраві кольорові та 
гучні звуки [11]. Дошкільне дитинство на всіх етапах 
характеризується постійною орієнтацією на дорослий світ, 
потребою прилучення до соціуму, взаємодії з ним [5].  

Реклама та ЗМІ виконують завдання з просування окремих 
особливостей, виробів, ідей або стереотипів поведінки, які можуть 
як позитивно, так і негативно впливати на свідомість, психіку та 
здоров’я дітей дошкільного віку. Реклама, завдяки своїм 
величезним можливостям зацікавити молоде покоління, створює 
передумови виникнення споживчих мотивів у дітей: 

- утилітарні мотиви пов’язують з безпосереднім 
задоволенням потреб, одержанням задоволення й навіть 
насолоди. Діти 5–7 років бажають задоволення своєї фізіологічної 
потреби голоду: просто, швидко, смачно. Звідси їх зацікавленість 
різними батончиками, насамперед, шоколадними, чіпсами, 
гамбургерами і, як наслідок, споживання такої продукції призводить 
до  негативних наслідків: зайвої ваги аж до ожиріння, проблем з 
внутрішніми органами;  

- естетичні мотиви пов’язують із зовнішнім виглядом товару. 
Привабливість форми, оригінальність кольорового вирішення 
важливі для дітей дошкільного віку; 

- мотиви престижу пов’язані з приналежністю споживачів до 
тієї чи іншої соціальної групи. Сучасні діти наслідують ті соціальні 
групи, до яких належать їхні батьки, але й серед них формуються й 
свої соціальні групи. Крім того, мультфільми, комп’ютерні ігри, книги і, 
зокрема, реклама формують у свідомості дітей дошкільного віку певні 
образи модних, престижних героїв, з якими діти себе ідентифікують; 

- мотив досягнення уподібнення притаманний дітям з 
молодшого дошкільного віку, тісно пов’язаний з прагненням 
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ідентифікувати себе з відомим актором чи спортсменом, який 
рекламує товар, бажає наслідувати успішного батька чи матір. 
Кумиром може бути й літературний чи телевізійний персонаж, герой 
рекламного ролика [1]. Отже, реклама досягла величезного розмаху і 
стала одним з основних засобів стимуляції споживання. Вона не 
тільки формує споживчі потреби, а й певним чином впливає на 
становлення особистості дитини в дошкільному віці. Реклама виконує 
роль механізму переконання, впливає на цінності та спосіб життя, і 
цей вплив має як позитивні, так і негативні аспекти. Реклама створює 
в дітей штучні потреби, зайві або навіть шкідливі. Інформаційне 
навантаження реклами здебільшого зводиться до мінімуму на 
користь маніпулюванню емоційними й підсвідомими чинниками. Вона 
націлює дитину на реалізацію первинних вітальних цінностей, 
пов’язаних із задоволенням потреб, або прагнення до соціального 
престижу через придбання певного предметного втілення. Як 
зазначають культурологи, реклама стверджує повагу до 
матеріального продукту як повноцінного замінника духовного, 
уявлення про матеріальне багатство й розширення споживання як 
кінцевої мети людського буття. Реклама є також невичерпним 
постачальником зразків стилів життя, передусім для підростаючої 
генерації. Протидіяти негативному впливу реклами можна як у 
дошкільному закладі, так і в родинному колі, тому важливо 
сформувати в дітей дошкільного віку правильне ставлення до 
реклами. І можливо це робити в різні способи: 

- навчати позитивних якостей на помилках інших людей (у 
тому числі телевізійних героїв); 

- показувати дитині хитрощі (спеціальні молодіжні слова, 
думки лікарів, образи кумирів), які використовують рекламодавці; 

- навчити дітей знаходити невідповідність між рекламою й 
реальним продуктом; 

- дозувати перегляд програм телебачення дітьми.  
Автор дістається висновку, що необхідно створити нову 

культуру життя із засобами масової інформації (рекламою), 
навчитись користуватися нею, не втрачаючи здатності критично 
мислити, відчувати, спілкуватися [11].  

Не менш важливим у становленні особистості є молодший 
шкільний вік, адже саме у цей період формуються психічні 
новоутворення,  завдяки чому діти виходять на новий рівень 
пізнання світу, відкривають нові власні можливості і перспективи. 
Молодший шкільний період - це "етап інтенсивного соціального 
розвитку психіки, її основних підструктур [5].  
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Сучасне телебачення виступає для дітей як чинник 
моделювання та формування системи поглядів на світ. Беручи це до 
уваги, а також те, що телебачення зовсім не випадковий елемент 
процесу розвитку моральної свідомості дитини, а один з постійних 
факторів, що впливають на неї, маємо розглянути психологічне 
дослідження Квашук О.В. на тему «Психологічні чинники впливу 
телебачення на становлення моральної свідомості молодших 
школярів», яка  емпірично дослідила вплив телебачення на моральні 
конструкти індивідуальної свідомості молодших школярів. 

У своєму дослідженні Квашук О.В зробила спробу 
експериментально апробувати модель медіаосвітньої програми 
розвитку моральної свідомості молодших школярів  засобами 
телевізійної реальності і розробити ефективні психолого-
педагогічних умови удосконалення процесу розвитку моральної 
свідомості особистості за допомогою телебачення. Неабиякий 
інтерес викликають висновки, що їх дісталася авторка. Так, 
доведено, що: а) в молодшому шкільному віці телевізійна 
реальність є важливим чинником розвитку моральної свідомості 
особистості; б) телевізійна інформація сприяє розвитку моральної 
свідомості молодших школярів через здійснення сугестивного 
впливу на учнів молодшого шкільного віку; в) дієвим для розвитку 
моральної свідомості є: моделювання категоріально-семантичного 
простору на засадах справедливості та гуманності в межах кожної 
передачі; забезпечення рольового перевтілення школярів у героїв 
мультфільмів та інших телепередач; адекватне осмислення учнями 
моральних вчинків суб’єктів телевізійного впливу [4].  

Педагоги-науковці особливо зауважують не негативному 
навіть руйнівному впливі ЗМІ загалом і телебачення зокрема на 
процес формування загальнолюдських цінностей у підростаючого 
покоління. Так,  Попова Д.А. детально вивчила особливості впливу 
ЗМІ на сприйняття інформації дітьми старших класів й зауважила, 
що ЗМІ є для учнів джерелом різноманітних знань, але, за 
відсутності відповідного педагогічного керівництва сприяють 
засвоєнню ними не тільки (і навіть не стільки) позитивних, скільки 
негативних моральних цінностей. І дісталася думки про  
необхідність систематичної роботи, спрямованої на коригування 
побаченого і почутого та систематичної діяльності педагогів та 
батьків, спрямованої на вироблення інформаційної культури 
підростаючого покоління.  Авторка  обґрунтувала необхідність 
створення локальної шкільної системи "масової комунікації". Під 
час навчальної та позанавчальної роботи у старшокласників 
формувались уявлення про глобальні проблеми сучасного світу, 
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місце і роль молоді в ньому, загальнолюдські ціннісні орієнтири. 
Вони набували навичок роботи з суперечливими матеріалами 
засобів масової інформації, вчились аргументовано, критично 
оцінювати різні ідеї, відстоювати свої погляди та переконання [9]. 

Дослідниця довела, що ефективність використання засобів 
масової інформації залежить від оптимального поєднання виховних 
засобів, якими є створення умов для сприйняття інформації, 
покращення педагогічного цілеспрямованого керівництва сприйняттям, 
регуляція інформаційного навантаження, оптимальний відбір змісту. У 
процесі керівництва сприйняттям матеріалів засобів масової 
інформації учитель виступає комунікатором (є джерелом важливої 
інформації), референтом (учнів цікавить, як ним оцінюється 
інформація), координатором (його думка визначається безумовно 
правильною, сприймається як керівництво до дії). При цьому він 
виконує такі функції: інформаційну, мобілізаційну, розвивальну, 
орієнтаційну. Їх здійснення сприяє покращенню педагогічного 
керівництва і реалізується засобами орієнтації, стимулювання, 
підготовки сприйняття, вироблення ставлення до повідомлень засобів 
масової інформації, використання їх в навчально-виховному процесі, 
урахування зацікавлень і потреб учнів [9]. 

Висновки з даного дослідження… Отже, розглядаючи вплив 
засобів масової інформації, насамперед телебачення, на процес 
формування особистості, її соціалізації, слід відзначити їх 
інформаційну й просвітницьку ролі, завдяки яким натомість 
відбувається набування дещо суперечливих, несистематизованих 
відомостей про типи поведінки людей і образі життя в різноманітних 
соціальних прошарках. Потрібно зауважити, що далеко не всіх 
батьків лякає надто велика роль телевізора в житті їхньої дитини. І, 
якщо дитина за тих чи інших причин, не відвідує гуртків, секцій чи 
клубів за інтересами, вона робить вибір на користь телебачення, 
причому зовсім не регламентуючи час, що він його проводить біля 
екрану, що не може бути позитивним апріорі. Отже виникає потреба 
у формуванні культури засвоєння телеінформації. Великий потік 
інформації, що її продукують ЗМІ, – природне явище сучасності, але 
не розчинитися в ньому, не загубити особистість дитини, її 
моральність є високим завданням педагога. 
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СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ 

Автором визначено поняття соціальної стратифікації, її методологічні 
основи та перспективи розвитку. Розкрито сутність соціально-
інтегративного підходу, спрямованого на об'єднання учнів з різних соціальних 
верств і подолання ризиків і протиріч у їх вихованні. Доведено, що для 
педагогічної теорії і практики мають значення три аспекти: об'єктивна 
сутність соціальної стратифікації, її суб'єктивне сприйняття учнями та 
ефективні засоби оптимізації виховання. 

Ключові слова: соціальна стратифікація, соціалізація, соціальний 
статус , соціально-інтегративний підхід, соціальні верства суспільства. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Автором определено понятие социальной стратификации, ее 

методологические основы и перспективы развития. Раскрыта сущность 
социально-интегративного подхода, направленного на объединение учеников 
из разных социальных слоев и преодоления рисков и противоречий в их 
воспитании. Доказано, что для педагогической теории и практики имеют 
значение три аспекта: объективная сущность социальной стратификации, 
ее субъективное восприятие учащимися и эффективные средства 
оптимизации воспитания. 

Ключевые слова: социальная стратификация, социализация, 
социальный статус, социально-интегративный подход, социальные слои 
общества. 
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SOCIAL STRATIFICATION IN THE RESEARCH AREA 
The author defines the concept of social stratification, its methodological 

basis, and prospects of development. The essence of social-integrative approach 
aimed at combining students from different social backgrounds and overcoming risks 
and contradictions in their upbringing is revealed. Three aspects such as the 
objective nature of social stratification, its subjective perception of students and 
effective means of optimizing training are proved to be important for educational 
theory and practice. 

Keywords: social stratification, socialization, social status, socio-integrative 
approach, social strata. 

Постановка проблеми. Проблема розподілу суспільства на 
групи в залежності від різних критеріїв існує з моменту появи самого 
суспільства. Товариство перебуває у процесі постійної зміни, воно як 
живий організм реагує на мінливі умови навколишнього середовища 
і, напевно, немає більш динамічного і живого напрямку, ніж життя 
окремих груп у соціумі та їх взаємодії. Тема соціальної стратифікації 
суспільства буде актуальною до тих пір, поки існує саме суспільство. 
Особливо актуальна ця тема в суспільствах, які живуть в епоху 
трансформації, перехідних періодів і реформ, економічних криз. 
Наша держава протягом останніх десятиліть переживає саме такий 
період. Саме набуття Україною державної незалежності і 
проведення ринкових реформ сприяли формуванню нової моделі 
соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на 
недосконалість соціальної структури українського суспільства, 
слабкість меритократичних механізмів соціальної мобільності, 
залежність життєвих шансів учнів від соціально-економічного 
становища сімей, можна стверджувати, що соціальна стратифікація 
модифікується в метафактор соціалізації, що обумовлює 
життєдіяльність, соціальну адаптацію та автономізацію учнів з різних 
соціальних верств на всіх вікових етапах. До найменш вивчених 
відноситься соціальна стратифікація – розшарування сімей на основі 
нерівного доступу до суспільних благ, які цінуються, при цьому учні 
опиняються в нерівномірних умовах як для фізичного, так і для 
особистісного розвитку. Це особливо небезпечно в періоди дитинства і 
юнацтва, при формуванні морального здоров'я і соціально коштовних 
особистісних якостей (Л.С. Виготський, І.С. Кон, Д.І. Фельдштейн).  

Підставою для формування педагогічних уявлень про 
особливості соціалізації та виховання учнів в умовах соціальної 
стратифікації є висловлювання та оцінки видатних педагогів 
минулого (І.Г. Песталоцці, Дж. Локк, Р. Оуен, Я.А. Коменський, Я. 
Корчак, А. С. Макаренко, М. Монтессорі, А. Нейлл) і сучасності (Б.М. 
Бім-Бад, В.А. Караковський, Л.І. Лур'є, Н.Д. Нікандров). 

У зарубіжній науці, починаючи з 60-х років XX століття, 
приділяється значна увага поясненню причин соціальної нерівності в 
освіті (Б. Бернстайн, І. Ілліч, Д. Коулман, П. Вілліс), пошуку засобів її 
демократизації (У. Бронфенбреннер,  Дж . Дьюї, Л. Кольберг, П. Мак-
Ларен, С. Френе). Теорію соціальної стратифікації розробляли М. 
Вебер, Р. Дарендорф, Т. Парсонс, В.В. Радаєв, П. Сорокін, О.І. 
Шкаратан. Ідеї згуртування, солідарності суспільства розвивали Е. 
Дюркгейм, О. Конт, А.Сен-Симон, Ш. Фур'є. Поняття «соціальна 
мобільність» і «соціальний ліфт» ввів П. Сорокін. 

Вплив соціальної нерівності на освіту в СРСР вивчали І.В. 
Бестужев-Лада, Р.Г. Гурова, Д.Л. Костянтинівський, М.Н. Руткевич, 
В.Н. Шубкін і прийшли до висновку, що радянська освіта не вільна 
від соціальної нерівності.  

Становлення соціальної стратифікації суспільства вивчали Л.А. 
Бєляєва, З.Т. Голенкова, М.К. Горшков, Т.І. Заславська, Н.І. Лапін, 
О.І. Шкаратан. Питання комерціалізації та диференціації освіти 
розробляли І.В. Бестужев-Лада, А.В. Дарінскій, М.Н. Руткевич; 
соціального стану та нових орієнтирів у діяльності педагога - Ф.Г. 
Зиятдинова, Л.І. Лур'є, О.Г. Пашков, І.І. Соколова, А.П. Тряпіцина; 
формування уявлень про багатство і бідність - М.К. Горшков, Н.Є. 
Тихонова [1]. 
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Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Теоретичні знання в сфері стратифікації суспільства допомагає 
попередити розвиток негативних процесів, таких як соціальна 
нерівність, формування маргінальних верств, виникнення соціальних 
конфліктів тощо. Особливу увагу привертають проблеми бідності, 
середнього і вищого класів, рівня і характеру володіння владою, 
професіоналізмом, що дозволяють адекватно оцінювати взаємозв'язок 
економічної, політичної та професійної нерівності, як результату 
ринкових реформ і формування нового типу соціальних відносин, що 
впливають на соціальну стратифікацію сучасного суспільства. Тому, 
метою нашого дослідження є розкриття сутності та перспектив 
розвитку соціальної стратифікації у науковому просторі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим 
проявом соціального явища стратифікації є її зв'язок з іншими 
інститутами суспільства, такими як політика, шлюб і сім'я, економіка та 
освіта. З педагогічної точки зору, соціальна стратифікація є 
міждисциплінарним поняттям, яке визначає місце суб'єктів освітнього 
простору в системі соціального розшарування, а соціальна 
стратифікація виступає атрибутом або невід'ємною властивістю 
освітнього простору (соціокультурний феномен), що інтегрує суб'єкти 
освіти, види діяльності і зв'язки, що виникають поміж ними. Критеріями 
для характеристики соціальної стратифікації в якості атрибута 
освітнього простору виступають соціальна диференціація його 
суб'єктів та детермінація їх відносин і діяльності. Педагогічне 
дослідження соціальної стратифікації є перспективним й актуальним 
при: наявності особливостей відносин і діяльності суб'єктів 
педагогічного процесу, зумовлених статусом в соціальній структурі; 
об'єктивності впливу соціального статусу, притаманного всім суб'єктам 
педагогічного процесу; якості соціокультурного капіталу батьків; 
детермінації соціального самопочуття і суб'єктивних стосунків учнів. У 
процесі соціалізації та вихованні учнів можуть проявлятися різні 
властивості та функції соціальної стратифікації. Для педагогічної теорії 
і практики мають значення три аспекти: об'єктивна сутність соціальної 
стратифікації, її суб'єктивне сприйняття учнями та ефективні засоби 
оптимізації їхнього виховання. 

Звернемося до етимології слова «стратифікація». Воно 
запозичене у геологів і введено до наукового обігу соціологом П. О. 
Сорокіним. Має латинське походження (stratum – покривало, 
постіль), з англійської мови воно перекладається як пласт, формація 
(в геології), шар суспільства (в суспільствознавстві); множина strata, 
stratification (стратифікація) – розподіл на суспільні верства (пласти). 
Отже, соціальна стратифікація – це «дифференцирующее 
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ранжирование индивидов данной социальной системы», це «способ 
рассмотрения индивидов как занимающих более низкое или более 
высокое социальное место друг относительно друга в некоторых 
социально важных аспектах» [2]. 

Соціальна стратифікація, проникає до всіх сфер життя 
суспільства, в тому числі освіту, визначає місце суб'єктів освітнього 
простору в системі соціального розшарування і виступає атрибутом 
освітнього простору. Критеріями для аналізу соціальної 
стратифікації в якості атрибута освітнього простору є диференціація 
його суб'єктів та детермінація їх відносин і діяльності. Соціальна 
стратифікація виступає детермінантою педагогічного процесу, 
обумовлюючи зміни в його цільовому (диференціація освітніх 
інтересів і потреб, трансформація і прагматизація цілей), 
змістовному (диференціація змісту, дія «прихованої програми»), 
організаційно-діяльнісному (диференціація умов і засобів навчання і 
виховання, підходів до учнів з різних соціальних шарів) і 
результативному (диференціація результатів, дезінтеграція, 
атомізація) компонентах. 

Соціальна стратифікація, як якісна характеристика соціального 
середовища багатовимірного явища, зумовлює характеристики 
макросередовища соціалізації учнів у цілому. Соціальний статус, 
рівень життя і якість соціального капіталу конкретної сім'ї впливають 
на мікросередовище соціалізації кожного учня зокрема. Якщо 
відображати ієрархію соціальних верств, соціальна стратифікація 
охоплює підростаюче покоління як велику соціальну групу і являє 
собою макрофактор соціалізації. Обумовлений позицією сім'ї у 
системі соціальної стратифікації соціальний статус може 
розглядатися як мікрофактор соціалізації. Соціальний статус батьків 
– це педагогічно значущий соціальний феномен, що визначає якість 
середовища виховання і служить критерієм соціальної 
самоідентифікації учнів. Структуру соціального статусу складають 
фінансово-економічний (рівень доходів, майнові та житлові ресурси), 
професійно-посадовий (професія, рівень кваліфікації, посадові 
повноваження), культурно-освітній (рівень освіти, ціннісні орієнтації) 
та житлово-побутовий (житлові умови, якість предметно-речового 
середовища, побутові традиції) компоненти. 

Методологічними основами соціальної стратифікації 
виступають порівняльно-історичний (розвиток ідей і зміна ставлення 
до проблеми соціальної нерівності в історичній ретроспективі), 
соціально-критичний (виявлення ризиків та суперечностей у 
соціалізації та вихованні в умовах соціальної стратифікації) і 
соціально-стратифікаційний (аналіз і облік особливостей відносин та 
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діяльності учнів з різних соціальних шарів) підходи. Соціально-
стратифікаційний підхід може розглядатися як самостійний напрям 
теоретичного вивчення особливостей відносин та діяльності учнів з 
різних соціальних верств з метою попередження ризиків і вирішення 
протиріч в їх соціалізації та вихованні. 

 Соціальна стратифікація може виступати причиною ризиків і 
протиріч у соціалізації та вихованні учнів, провокувати виникнення 
загроз для адаптації та автономізації учнів в соціумі, формування їх 
особистості та діяльності. Ризики в соціалізації та вихованні в 
умовах соціальної стратифікації можуть загрожувати благополуччю 
учнів, дегуманізувати хід і деформувати результати їхньої 
соціалізації та виховання. Ризиками в процесі соціалізації є: 
нерівність в шансах на освіту і самореалізацію; закріплення культури 
бідності; відсутність перспектив поліпшення соціально-економічного 
становища; зростання настроїв заздрості і песимізму; консервування 
освітньої відсталості; попадання в непрестижне, позбавлене переваг 
освітнє середовище; формування психології споживача тощо. У 
процесі виховання можуть бути присутніми такі ризики, як атомізація 
педагогічної спільноти; дезінтеграція учнівських колективів; 
порушення цілісності педагогічного процесу; неготовність педагогів 
до роботи в умовах соціальної стратифікації; прояви 
інтолерантності, заздрості і булінг (цькування, залякування, 
третирування) в учнівському середовищі; формування мотивації 
уникнення невдач; гіпертрофія індивідуалістичних і прагматичних 
орієнтацій. Прояв ризиків обумовлений низкою суперечностей - 
взаємодією різноспрямованих факторів, що загострюють загрозу 
добробуту соціалізації і вихованню учнів. 

Педагогічні засоби оптимізації виховання - це сукупність 
обставин, об'єктів, суб'єктів, сенсу і дій, які можуть сприяти 
попередженню ризиків та вирішенню протиріч в соціалізації і 
вихованні учнів. Оптимізації виховання в умовах соціальної 
стратифікації сприяють засоби: змістовні, спрямовані на 
усвідомлення та прийняття нових смислів виховної роботи в умовах 
соціальної стратифікації; організаційні, спрямовані на пошук шляхів і 
способів попередження ризиків і протиріч у вихованні; нормативні, 
спрямовані на освоєння нової системи цінностей і формування 
продуктивної культури життєдіяльності. 

Соціально-інтегративний підхід – це практична орієнтація в 
педагогічній діяльності, спрямована на об'єднання учнів з різних 
соціальних шарів і подолання ризиків і протиріч у їх вихованні. Підхід 
спирається на принципи: заборони на соціальну селекцію; рівного 
старту; соціальної перспективи для всіх і кожного; поєднання 
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прагматизму та альтруїзму; сумлінності і справедливості; відкритості 
та прозорості намірів; наднормативної активності; солідарності і 
кооперації. Посилення нерівності в освіті обумовлює необхідність 
звернення до соціально орієнтованої парадигми, яка доповнює 
особистісно зорієнтовану з метою урівноваження індивідуалістичних 
прагнень і інтеграції учнів і батьків з різних соціальних верств. 

Напрямами вдосконалення підготовки педагога до професійної 
діяльності в умовах соціальної стратифікації є: розширення змісту 
спеціальних дисциплін за рахунок питань про сутність, властивості, 
функції соціальної стратифікації; розробка спеціальних курсів з 
проблеми дослідження; усвідомлення і прийняття нових смислів 
виховної роботи в умовах соціальної стратифікації; введення в 
понятійний апарат навчальних посібників понять про соціальну 
стратифікацію як міждисциплінарної категорії, атрибути освітнього 
простору, детермінанти педагогічного процесу, фактори соціалізації і 
причини ризиків і протиріч у соціалізації та вихованні учнів. 

Висновки.  Практичною орієнтацією педагога у вихованні учнів в 
умовах соціальної стратифікації є соціально-інтегративний підхід, 
спрямований на зближення і об'єднання учнів з різних соціальних шарів 
і подолання ризиків і протиріч у їх вихованні. Отже, соціальна 
стратифікація передбачає турботу про всебічний розвиток і повагу до 
учнів незалежно від соціального статусу; перешкоджання прояву 
нетерпимості, формуванню заздрості, інтолерантності; забезпечення 
соціальної неоднорідності учнівських колективів як засобу подолання 
відставання учнів з уразливих соціальних верств. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА 
ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ В УКРАЇНІ 

У статті представлено теоретичний аналіз процесу трансформації 
дитячого будинку інтернатного типу в дитячий будинок сімейного типу, 
який володіє стратегіями реалізації соціально-педагогічної діяльності; 
повноважними функціями діяльності; суб’єктами соціально-педагогічної 
роботи, які використовують у своїй діяльності весь арсенал сучасних 
технологій. 

Ключові слова: трансформація, модифікація ,дитячий будинок 
інтернатного типу, дитячий будинок сімейного типу. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕТСКОГО ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ В УКРАИНЕ 

В статье представлен теоретический анализ трансформации 
детского дома интернатного типа в детский дом семейного типа, который 
владеет стратегиями реализации социально-педагогической деятельности; 
полномочными функциями деятельности; субъектами социальной работы, 
которые используют в своей деятельности весь арсенал современных 
технологий. 
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интернатного типа, детский дом семейного типа. 
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THE TRANSFORMATION OF THE CHILDREN'S HOME FOR 

CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL 
CARE IN UKRAINE 

In the article theoretical analysis of child's house transformation of boarding-
school type is presented in child's house of domestic type which owns strategies of 
realization of social-pedagogical activity; by the plenipotentiary functions of activity; 
by the subjects of social work, which use all arsenal of modern technologies in the 
activity.  
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Постановка проблеми. Сучасні дитячі будинки в Україні 
знаходяться у стадії трансформації, яка спрямована в бік 
поглиблення процесів модифікації дитячого будинку як державного 
закладу суто інтернатного типу в дитячий будинок сімейного типу.  

Здійснений нами інституційний аналіз організації соціально-
педагогічної роботи в дитячому будинку довів, що всі нормативні 
документи, які стосуються організації та діяльності дитячого будинку, 
розглядають його як центр соціально-педагогічної роботи з дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення й узагальнення 
досвіду практичної роботи та літературних джерел з проблеми 
організації соціально-педагогічної роботи в дитячих будинках 
(Г. Бевз, В. Бочарова, Ю. Гербєєв, В. Завгязинський, Г. Камаєва, 
Л. Канішевська, А. Капська, Л. Кочкина, С. Коношенко, В. Мухіна, 
І. Пєша), а також фундаментальних праць з теорії та методології 
соціальної педагогіки (О. Безпалько, В. Бочарова, І. Звєрєва, 
А. Капська, Л. Коваль, М. Кратінов, Г. Локтіонова, С. Харченко, 
С. Хлєбік) дозволило нам виявити три головні стратегії соціально-
педагогічної роботи в дитячих будинках. Перша стратегія – 
включення вихованця дитячого будинку в соціум (його соціалізація, 
соціальне виховання, соціальний розвиток). Друга стратегія – 
„педагогізація” середовища дитячого будинку (раціональне 
використання його педагогічного потенціалу). Третя стратегія – 
оптимізація взаємодії вихованців і середовища. Єдність цих трьох 
стратегій зумовлює сутнісні характеристики соціально-педагогічної 
роботи в дитячому будинку та віддзеркалює її інтегрований зміст. 
Поряд з цим зазначена єдність також забезпечує „стик” дитячого 
будинку зі „зовнішнім світом” – соціумом у всіх його проявах, що 
додає інституту дитинства відкритого характеру. 

У зв’язку з цим, під дитячим будинком як об’єктом 
соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківської опіки, нами розуміється дитячий 
будинок як комплексний заклад інтернатного та сімейного типу, 
що забезпечує соціальний розвиток, соціальне виховання, 
соціалізацію та соціальну опіку й піклування про своїх вихованців – 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дошкільного та шкільного віку. 

Метою даної статті є аналіз перебігу процесу трансформації 
дитячого будинку інтернатного типу в дитячий будинок сімейного 
типу. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Системою 
складової організації соціально-педагогічної роботи в дитячому 
будинку є її концептуально-ідеологічна та нормативно-правові 
засади, які закріплені в таких основоположних документах: 
Конвенція ООН „Про права дитини”, прийнята в 1989 р. і 
ратифікована Верховною Радою України в 1991 р.; Конституція 
України; Закони та підзаконні акти України „Про освіту”, „Про 
дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну 
освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування”, „Положення про дитячий будинок 
сімейного типу”, „Положення про дитячі будинки і загальноосвітні 
школи-інтернати для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування”, „Концепція Державної програми реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”, Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших 
центральних органів виконавчої влади; рішення місцевих органів 
виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. 

Ідеологічним конструктом усіх означених документів є ідея про 
те, що дитині краще жити в сім’ї. Робота в цьому напрямку в Україні 
набирає обертів. На цьому шляху дитячий будинок інтернатного 
типу ще не вичерпав свій позитивний потенціал як один з головних 
потужних державних інститутів соціального захисту дитинства в 
Україні, який поступово трансформується в заклад сімейного типу. 

Акцентуємо увагу, що соціально-педагогічна робота в 
дитячому будинку впливає на розширення простору царини 
діяльності, яка визначається структурними елементами держави та 
суспільства. У структурі держави (перший сектор) соціальна робота 
в дитячому будинку знаходиться під впливом інститутів освіти, 
охорони здоров’я, культури, науки, виробництва, силових органів, 
органів управління, органів соціального захисту й інших інститутів 
соціуму. У структурі суспільства (другий сектор) на соціальну роботу 
в дитячому будинку впливає інститут сім’ї; різні соціальні групи 
населення; суспільні об’єднання; рухи й організації, в тому числі й 
релігійні; засоби масової інформації й інші соціальні інститути 
громадянського суспільства. Соціальна робота в дитячому будинку 
відчуває також серйозний вплив третього сектору (бізнес структур) 
як у якості розвитку соціальної благодійності (в різних формах), так і 
шляхом залучення інвестицій цього сектору в розвиток соціальної 
сфери дитячих будинків. 
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На підставі всього зазначеного вище, наголошуємо, що 
функціонально вплив означених структурних елементів (секторів) 
держави та суспільства на соціально-педагогічну роботу в дитячому 
будинку здійснюється під час використання та подальшого розвитку 
його педагогічного потенціалу в педагогізації сфери дитячих 
будинків (О. Безпалько). 

Суб’єкти соціально-педагогічної роботи в дитячому будинку 
застосовують увесь технологічний арсенал, до якого, на нашу думку, 
належать як загальні, так і специфічні технології соціально-
педагогічної діяльності. Серед загальних варто зазначити технології 
соціально-педагогічного напряму : діагностування, програмування, 
прогнозування, моделювання, проектування. До цієї ж групи 
належать такі технології: планування, реалізації цілей і ціннісних 
орієнтацій, існування зворотного зв’язку й інформаційного 
забезпечення. У своїй сукупності вони утворюють замкнутий цикл 
технологічного процесу соціально-педагогічної діяльності в дитячому 
будинку. До специфічних належать технології вирішення завдань 
соціально-педагогічної адаптації вихованців і їхньої реабілітації, 
соціально-педагогічної профілактики та компенсації, соціально-
педагогічного забезпечення й мобілізації, соціально-педагогічної 
корекції та стабілізації, соціально-педагогічного просвітництва та 
пропаганди й ін. [6] 

Усі зазначені технології будуть ефективно „працювати” на 
вихованця дитячого будинку тільки у випадку поєднання в межах 
розробленої, апробованої та реалізованої у практичній діяльності 
дитячих будинків інноваційної соціально-педагогічної моделі 
організації соціальної роботи з вихованцями.  

У якості найбільш перспективної організаційно-методичної 
моделі соціально-педагогічної діяльності в умовах дитячого будинку, 
яка значно сприяє процесу трансформації дитячого будинку зі 
закладу інтернатного типу в заклад сімейного типу, на нашу думку є 
модель організації соціально-педагогічної роботи з вихованцями 
дитячого будинку на принципах родинного устрою. 

Акцентуємо увагу, що модель ґрунтується на концепції, де 
центральним поняттям є „другорядна сім’я” як мала соціальна група, 
в якій відбувається поєднання авторитарного („батьківського”) та 
демократичного стилів спілкування, гуманних взаємовідносин між 
членами родини, що пов’язані спільністю побуту, взаємною 
підтримкою. 

Ця концепція реалізується за рахунок створення в дитячому 
будинку невеликих груп дітей або „сім’ї”, яка складається з різних за 
віком (12-15 років) дітей-вихованців з вихователями, які живуть, як 
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повноцінна родина. Зауважимо, що в таких групах („сім’ях”) 
відбувається формування культурного простору життєдіяльності в 
умовах, які моделюють сімейні стосунки; розвиток способів 
спілкування усередині „сім’ї”, грунтується на любові, взаємній 
підтримці, спільній праці, дружбі, радості, впровадженні здорового 
способу життя; використанні групових – „родинних”, індивідуальних і 
колективних форм співдружності педагогів і вихованців [3].  

До методичних моделей соціально-педагогічної роботи в 
дитячому будинку з дітьми-сиротами, на нашу думку, також 
належать моделі групи реалізації функцій соціально-педагогічної 
діяльності: діагностичної, прогностичної, комунікативної, 
педагогічної, вирішення конфліктів, психотерапевтичної, соціально-
профілактичної та реабілітаційної. 

З огляду на специфіку нашого дослідження коротко розглянемо 
їхню сутність. Діагностична та прогностична функції соціально-
педагогічної роботи з вихованцями дитячого будинку ґрунтуються на 
загальній теорії соціального прогнозу та діагностики [8]. У відповідності 
до цієї теорії під соціально-педагогічним прогнозуванням розуміється 
соціальне дослідження з певних перспектив розвитку соціально-
педагогічного об’єкту, в процесі якого вирішуються два основних 
завдання: визначається та мотивується мета певного розвиту об’єкта; 
визначаються засоби і способи досягнення цієї мети. Прогностична 
функція нерозривно пов’язана з діагностичною. Остання є вихідною в 
соціально-педагогічній роботі. Її реалізація в умовах дитячого будинку 
починається з комплексного соціально-психолого-педагогічного 
діагностичного обстеження розвитку особистості вихованця в соціумі, 
особливостей впливу зазначеного соціуму на соціалізацію дитини, її 
позитивні можливості та негативні впливи. Далі, на підставі реалізації 
прогностичної функції, планується діяльність усіх суб’єктів соціального 
виховання в дитячому будинку, координуються позитивні впливи 
суб’єктів з метою надання комплексної професійної допомоги дітям-
сиротам у їхньому особистісному розвитку, успішній самореалізації в 
процесі соціалізації. 

Отже, сутність і місце діагностико-прогностичної роботи з 
вихованцями дитячих будинків можна візуалізувати такою 
вербальною формулою: вивчати, щоб знати; знати, щоб розуміти; 
розуміти, щоб допомагати (див. рис. 1). 
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Рис.1.  „Деревце саморозвитку особистості”  

(за І. Шалаєвим) 
Метод реалізації діагностико-прогностичної функції соціально-

педагогічної роботи з вихованцями дитячих будинків втілюється на 
практиці, як правило, у формі цільових соціально-педагогічних 
програм і презентує тим самим власне сукупність багатьох заходів 
різного змісту. Загалом, прикладом найбільш спільної цільової 
соціально-педагогічної програми державно-суспільного рівня може 
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бути Програма реформування системи закладів для дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування [5], де до соціально-
діагностичних проблем, що існують в системі закладів для дітей-
сиріт, додаються основи реалізації прогностичного принципу 
трансформації дитячих будинків на їхньому шляху до закладу 
сімейних форм виховання. 

Дитячий будинок є структурним центром соціально-
педагогічної служби в регіоні і може отримати статус регіонального 
центру допомоги дітям, які залишилися без батьківської опіки, якщо 
він відповідає нормативним вимогам, що висуваються до закладів 
соціального захисту населення [2]. В цьому випадку профілактично-
реабілітаційна робота в такому дитячому будинку-центрі 
здійснюється в межах відповідної Програми профілактики та 
реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Така модель, на нашу думку, містить: організаційний 
(педагогічні умови), структурний (програму, засновану на критеріях: 
цільовий, соціально-психологічний, технологічний і ресурсна 
ефективність; показники: рівні соціальної реабілітації, засновані на 
розвитку дітей з урахуванням віку та соціально-психологічних 
особливостей) і змістовий компоненти (форми, методи, технології). 
Згідно з моделлю створюється педагогічна складна розвивальна 
система: принципи, зміст й організаційна структура, яка 
характеризується відкритістю, варіативністю та наступністю етапів. 
Модель повинна відображати основоположні принципи соціально-
педагогічної роботи з дітьми-сиротами, до яких, на нашу думку, 
належать такі: природовідповідності (відповідність педагогічного 
впливу природі дитини); соціовідповідності (створення чи 
компенсація прийнятних соціальних умов для успішного розвитку та 
саморозвитку дитини); амбівалентності (організація педагогічного 
впливу, узгодженого зі змінами середовища та внутрішньо 
особистими умовами); любові у вихованні (відмова від 
функціональних педагогічних відносин і вибудовування глибинної, 
емоційно-ціннісної взаємодії); глибинного спілкування та виховання 
(активізація власних внутрішніх зусиль дитини на 
самовдосконалення, мобілізацію особистісних ресурсів); 
стимулювання особистісних успіхів у соціальній взаємодії.  

Комплексна програма дитячого будинку як Центру допомоги 
дітям-сиротам передбачає декілька етапів, які в свою чергу 
представлені частковими реабілітаційно-профілактичними 
програмами типу: „Будемо разом” (соціально-реабілітаційна 
програма щодо вихованців шкільного віку); „Життя в радості” 
(реабілітаційна програма щодо вихованців оздоровчо-
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реабілітаційної групи); „Прем’єра” (програма розвитку художньої 
діяльності дітей); „Чародійство” (розвиваюча програма з 
формування основ рукоділля); „Академія права” 
(суспільствознавство, профілактика правового нігілізму); „Світ 
навколо” (програма соціокультурної реабілітації) та ін. 

Комплексна реабілітаційно-профілактична Програма завжди 
відображає домінуючі умови, які спрямовані на роботу з дітьми-
сиротами: переведення соціальної ситуації в педагогічну; виховання 
морально-правової впевненості; формування адекватної самооцінки, 
вироблення здатності критично ставитися до самого себе; розвитку 
емоційно-вольової сфери особистості; створення ситуації успіху в 
додатковому виді діяльності, включення в соціально-корисні види 
діяльності; попередження невротичних розладів і паталогічних 
нахилів (акцентуації характеру, неврози, суїцид, клептоманія, 
драмоманія й ін.); організація сприятливого соціально-
психологічного клімату; ліквідація прогалин у знаннях. 

Реабілітаційно-профілактична робота згідно з Програмою 
повинна здійснюватися в психологічній ситуації успіху з 
обов’язковим використанням системи методів, що знімають напругу 
та несприятливий стан в дітей [3]. 

Ситуація успіху – проживання дитиною власних особистих 
досягнень у контексті історії її персональної життєдіяльності. Ситуація 
успіху завжди має суб’єктивний характер, оскільки результат життєвих 
зусиль дитини розцінюється тільки в порівнянні з результатами її 
минулих зусиль з позиції перспектив особистості на подальший 
фізичний і духовний розвиток вихованця дитячого будинку. 

Проживаючи ситуацію успіху, дитина-сирота відчуває гідність, 
повагу до себе, самодостатність. Окрім того, ситуація успіху зумовлює 
появу задоволення життям в конкретний момент. Ситуація успіху 
досягається завдяки методам зняття несприятливого стану, до якого 
належить: придушення (жорстоке припинення й обмеження дій і 
вчинків дитини, які можуть завдати їй шкоди суб`єктом соціально-
педагогічного впливу силою власного авторитету); витиснення (виклик 
іншого, більш слушного стану, який замінить агресивні прояви дитини, 
за допомогою включення її в діяльність); ігнорування (здатність не 
звертати уваги на несприятливий стан з метою поступового його 
згасання); санкціонування (дозвіл чи право на тимчасовий прояв 
конкретного несприятливого стану, незважаючи на те, що він не 
вичерпує очікувань оточуючих і відхиляється від соціальних норм і 
цінностей з метою поступового виходу з сильного переживання та його 
нівеляції); концентрація на позитивному (зосередження на 
позитивному в самій дитині та переорієнтація уваги на позитивне в 
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об’єкті, проти якого була спрямована лютість, агресія, гнів або 
роздратованість) з метою навчити дитину саморегуляції, 
самоконтролю, установленню рівноваги між зовнішнім впливом, 
внутрішнім станом і формами поведінки дитини. 

Отже, у процесі реалізації моделі реабілітаційно-профілактичної 
роботи соціально-педагогічної діяльності в дитячих будинках-центрах 
Комплексна програма є ще одним переконливим фактом чинних 
процесів трансформації дитячих будинків інтернатного типу в дитячі 
будинки сімейного типу. У цьому процесі дитячий будинок інтернатного 
типу залишається організаційно-методичним підґрунтям зазначеної 
трансформації та центром соціально-педагогічної роботи у вирішенні 
соціальних проблем його вихованців. 

І, нарешті, найбільш загальною методичною моделлю 
соціально-педагогічної роботи з вихованцями дитячого будинку, на 
наш погляд, є модель реалізації функцій соціально-педагогічного 
впливу, який спрямовано на суб’єктивне формування особистості 
вихованця. У схематичному вигляді ця модель представлена в 
таблиці 1 (див. табл. 1) [9]. 

Висновки. Резюмуючи зазначене, вважаємо необхідним 
підкреслити, що сучасний дитячий будинок є центром соціально-
педагогічної роботи у вирішенні соціальних проблем його 
вихованців. У такій якості він володіє: 1) стратегіями реалізації 
соціально-педагогічної діяльності (включення вихованця дитячого 
будинку в соціум; педагогізація середовища дитячого будинку; 
оптимізація взаємодії вихованця з цим середовищем), діалектична 
єдність яких відображає сутнісні характеристики й інтегрований зміст 
соціально-педагогічної роботи, а також забезпечує „єднання 
дитячого будинку” зі зовнішнім світом; 2) повноважними функціями 
діяльності (інтегративно-освітньої, адиктивно-кореляційної, 
експресивно-мобілізуючої, контрольно-санкціонованої, 
реабілітаційно-розвантажувальної, захисно-профілактичної, у 
відповідності до яких визначаються завдання соціально-педагогічної 
роботи з вихованцями (адаптація, реабілітація, мобілізація, 
компенсація, профілактика, корекція, стабілізація, контроль, 
пропаганда та просвітництво); 3) включення в систему рівнів 
професійно-практичного впливу соціально-педагогічної роботи 
(державний, регіональний, територіальний, інституціональний, 
міжвідомчий, міжінституціональний, міжорганізаційний рівні), в якій 
інституціональний рівень (власне діяльність дитячих будинків) 
володіє якістю системо утворювального рівня;  
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Таблиця 1. 
Модель реалізації функцій соціально-педагогічного впливу, 

спрямованого на суб’єктне формування особистості вихованця 

 
4) поширеним просторовим полем соціально-педагогічної 

діяльності, яке визначається структурними елементами держави та 
суспільства у формі його секторів (так звані перший, другий, третій 
сектори) та спрямовується на використання в подальшому розвитку 
педагогічного середовища дитячого будинку; 5) суб’єктами 
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соціально-педагогічної роботи, які використовують у своїй діяльності 
весь арсенал сучасних загальних і специфічних технологій 
(діагностування, оцінювання, прогнозування, моделювання, 
проектування, програмування, планування, реалізація цілей і 
ціннісних орієнтацій, здійснення зворотного зв’язку й інформаційне 
забезпечення; рішення завдань соціально-педагогічної адаптації, 
просвітництва та пропаганди), ефективно „працюючих” на вихованця 
в межах інноваційних методичних моделей соціально-педагогічної 
роботи (супровід і підтримка розвитку дітей-сиріт; мотиваційне 
програмно-цільове управління соціальним розвитком особистості 
вихованця; робота на принципах родинного устрою, моделі 
реалізації діагностико-прогностичної, комунікативної, педагогічного 
розв’язування конфліктів, психотерапевтичної, соціально-
профілактичної та реабілітаційної функцій соціально-педагогічної 
діяльності; моделі реалізації функції педагогічного впливу, 
спрямованого на суб’єктне формування особистості вихованця); 
6) закономірними перспективами подальшого розвитку на шляху 
власної трансформації від закритої соціально-педагогічної системи 
закладу інтернатного типу до відкритого закладу-центру інноваційної 
роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, і, зрештою, до дитячого будинку сімейного типу та 
прийомної сім’ї. 
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства та 
гуманітарної освіти Донбаської державної машинобудівної академії  
УДК 378 (09) 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ 
ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У матеріалах статті представлені результати роботи автора над 
проблемою дослідження історичного досвіду соціальної допомоги й супроводу, 
що зумовлено нагальною проблему формування сучасної вітчизняної моделі 
соціальної діяльності з урахуванням історично-культурних, етнічних, 
конфесійних особливостей. Досвід слов’янської доброчинності й милосердя як 
найважливіших проявів соціальної діяльності в історичній формації  потребує 
нового осмислення у зв’язку з можливістю його використання в умовах 
формування сучасної вітчизняної моделі соціальної діяльності.  

Ключові слова: соціальна діяльність, доброчинність, милосердя, 
соціальна допомога, меценатство. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В материалах статьи представлены результаты работы автора над 
проблемой исследования исторического опыта социальной помощи и 
сопровождения, что обусловлено насущной проблемой формирования 
современной отечественной модели социальной деятельности с учетом 
историко-культурных, этнических и религиозных особенностей. Опыт 
славянской благотворительности и милосердия как наиболее ценных 
проявлений социальной деятельности в исторической формации требует 
нового осмысления в связи с возможностью его использования в условиях 
формирования современной отечественной модели социальной деятельности.  

Ключевые слова: социальная деятельность, благотворительность, 
милосердие, социальная помощь, меценатство.  

Medvedeva I. 
Ph.D., Associate Professor of Humanities and Ukrainian Donbass State 

Engineering Academy 
EXPLORE CULTURAL AND HISTORICAL TRADITIONS FORMATION 

OF THE NATIONAL SOCIAL MODEL 
The materials of the article presents the results of the author's research on the 

problem of the historical experience of social care and support, due to the immediate 
problem of the formation of modern national model of social work with the historical, 
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cultural, ethnic and religious backgrounds. Slavic experience of charity and mercy as 
the most valuable manifestations of social activity in the historical formation requires 
new thinking in relation to the possibility of its use in the formation of a modern 
national model of social activity. 

Key words: social work, charity, compassion, social assistance, patronage 
Постановка проблеми. Однією з гострих нагальних проблем 

розвитку сучасного українського суспільства стала потреба 
формування вітчизняної моделі соціальної-діяльності, адекватної 
слов’янській ментальності, з урахуванням етнічних, культурних, 
конфесійних особливостей; створення міцної взаємозв’язаної 
системи соціальних інститутів державного й недержавного 
(приватного, громадського) підпорядкування, здатних взяти на себе 
відповідальність за долю найбільш уражених груп населення: 
інвалідів, сиріт, малозабезпечених, тяжкохворих, старих людей та ін.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
історичного розвитку доброчинності та меценатства знайшли певне 
відображення у наукових працях О. Сухомлинської, І. Звєрєвої, 
Л. Коваль, Н. Сенько, Н. Калениченко, Р. Овчарової  та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Створення сучасної вітчизняної моделі соціальної інфраструктури 
дозволить значно розширити поле соціальної діяльності, здійснювати 
допомогу більшою мірою. Проблема формування вітчизняної 
соціальної  моделі лежить не тільки в економічній площині, значною 
мірою її вирішення визначають історична й культурна складові.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У кінці ХХ - на  
початку ХХІ століття Україна опинилася на порозі доленосних змін, 
наслідками яких стали не тільки зміна політичної формації країни, 
але й довготривале виснажливе фінансово-економічне 
реформування, у результаті чого держава виявилася неспроможною 
у повному обсязі підтримувати ті категорії населення, які опинилися 
у скрутному соціальному становищі. У спадок від Радянського Союзу 
нам залишилась тільки одна форма соціальної підтримки – 
державна, яка у складний державотворчий період виявилася 
неспроможною для вирішення всіх нагальних соціальних проблем.  

Характерною рисою радянського періоду стало проголошення 
державою про повну відповідальність за вирішення усіх соціальних 
проблем, й жорстке викоренення усіх інших форм доброчинності із 
боку громади,  християнської церкви, організацій, меценатів. Після 
жовтневої революції благодійна діяльність та доброчинність були 
названі пережитками минулого й особливістю буржуазного 
суспільства. Так, у листопаді 1917 року були скасовані всі благодійні 
заклади й організації допомоги інвалідам та їх сім’ям, зачинені 
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богадільні, лікарні й приюти для бідних та убогих.  Але найбільшої 
втрати історична соціальна діяльність зазнала у процесі жорстокого 
руйнування православних монастирів, а разом з ними соціальної 
інфраструктури, створеної на пожертвування: приюти, церковно-
приходські школи, богадільні, безкоштовні лікарні, їдальні, ночівлі, 
будинки для удів, шпиталі, прочанські дома тощо.  

У результаті за роки існування радянського ладу було втрачено 
багатовіковий досвід соціальної допомоги, який формувався від часів 
Київської Русі, різноманітився формами діяльності, видами супроводу, 
допомоги. У наслідок чого країною були пережиті найгостріші прояви 
соціальних проблем – масова дитяча безпритульність, великий 
відсоток смертності, голод, епідемії тощо. Опинившись у критичному 
соціальному становищі, керівництво держави вжило радикальних 
заходів щодо боротьби з безпритульними, бездоглядними дітьми, 
жебраками, злиденними: жебрування оголошують злочином, дітей-
сиріт відправляють до дитячих притулків державного типу, дорослих-
недієздатних (убогих, безпритульних)  висилають далі від великих 
міст, нерідко до місць позбавлення волі. З роками радянська влада 
виробила власну мережу соціальних прийомів, але всі вони мали 
державне підпорядкування й могли існувати тільки при повному 
бюджетному фінансуванні.  

Слід зазначити, що століттями соціальна допомога бідним, 
убогим, знедоленим на Русі носила громадський характер і мала різні 
форми прояву, від індивідуального меценатства до масового 
пожертвування. Соціальна робота вважалась не економічним тягарем 
для народу, не виразкою на тілі суспільства, а найважливішим 
засобом морального виховання народу. Ідея милосердя посідала 
чільне місце серед традицій слов’янського народу.  За свідченнями 
істориків, характерною особливістю слов’янської культури є 
милосердя, співчуття до убогих та знедолених, благодійність, 
взаємодопомога аж до вищої форми – самопожертвування. 
Доброчинність вважалося справою честі, вчинком високого 
культурного рівня.  

На відміну від традиційно прагматично орієнтованих романо-
германських народів, які зазвичай прагнули до того, щоб 
позбавитися від слабких, неповноцінних своїх родичів, слов’яни 
були, як правило, досить милосердними навіть до полонених. Крім 
цього, у давній традиції слов’ян закладена повага й пошана до 
мандрівників, убогих, хворих. Надзвичайну роль у становленні 
доброчинності як соціального явища, а допомоги ближньому – як 
різновиду соціальної допомоги відіграло становлення на Русі 
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християнства з особливою системою моральних заповідей, 
спрямованих на досягнення соціальної справедливості [2, с. 87] . 

Соціальна робота, адекватна слов’янській ментальності, має 
глибоке історичне коріння і вікові традиції. Підтвердження цього ми 
знаходимо у історичних документах, літописах. 

Першими доброчинниками на Русі можна вважати князів, 
християнських священників, які тлумачили доброчинність не тільки 
як засіб справедливого облаштування громадянського співжиття, 
але й як умову власного морального оздоровлення, як можливість 
спокути гріхів. Напевно, руські князі вважали нужденних людей 
своїми найкращими заступниками перед Богом і розраховували на 
їхню молитву як кращий засіб проти життєвих негараздів [2, с.88].  

Одними із перших зразків християнської доброчинності на Русі 
вважаються заходи, вчинені князем Володимиром у 996 році щодо 
відкриття притулків, богаділень, прочанських будинків, на 
утримування яких виділялась «десятина». Князь Володимир під 
впливом християнського вчення першим подав приклад 
співчутливості до знедолених – започаткував годувати бідних, 
жебраків, сиріт, а хворим відправляти підводи з їжею аж до дому.  

У слід за великим князем Володимиром знедоленими почали 
опікатися й інші князі. У їх числі Ярослав Володимирович, який відкрив 
на власні кошти у Новгороді училище для бідних дітей. Але більше за 
інших доброчинністю відрізнявся Володимир Мономах, який разом із 
православною церквою взяв на себе відповідальність за людей, що не 
мали власних коштів для існування, сиріт, хворих. Уставом князя 
Володимира за церквою були закріплені благодійні справи: «жебраків 
годувати й чад інших, мандруючим кров надавати, сиріт, убогих, удів  
підтримувати коштами церкви, ображених заступати, у пожежі чи 
потопі людям допомагати, полонених викупати, під час гладу народ 
годувати, хто у злиднях помер - ховати».  

Вже із часів Київської Русі справи доброчинності, милосердя, 
допомоги ближньому стали стрижнем системи національного 
виховання,  слали основу культури соціальної поведінки й 
слов’янського етикету. Особливу роль у формуванні своєрідного 
морального кодексу суспільного життя українського народу відіграв 
Володимир Мономах. У своєму «Повчанні» (не лише власним дітям) 
він радив «Головне не забувайте вбогих і по силі своїй, як можете, їх 
годуйте; сироту і вдову самі по правді судіть і не давайте їх образити 
сильним… Де зупинитесь, напоїть, нагодуйте бідного. Передусім 
шануйте гостя, звідки б він не прийшов, проста людина, чи знатна, 
чи посол… Хворого провідайте, покійника проведіть і не лишайте 
нікого без привіту… Не забувайте того доброго, що ви вмієте, а чого 
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не вмієте, тому навчайтесь… Жодної людини не пропустіть, не 
привітавши її і не подарувавши їй добре слово... Поводьтеся 
благочестиво, дотримуйтесь слова Господнього...» Правильне життя 
людини, на його думку, досягається її добрими справами.  

Руські князі заклали міцні підвалини соціальної діяльності на 
слов’янських землях. Справи доброчинності й співчуття до 
знедолених з часом об’єднали широке коло громадськості, людей 
різних прошарків і матеріального благополуччя, милосердя для яких 
стало не тільки справою честі, а й змістом життя.  

Особливою соціальною інституцією стали православні 
монастирі, на території яких сформувалася міцна соціальна 
інфраструктура, що дозволило комплексно вирішувати важливі 
суспільні питання. Перші згадки про структурне соціальне 
формування знаходимо у документах Києво-Печерського монастиря 
початку ХІ століття, на території якого було відкрито безкоштовний 
прочанський будинок для богомольців, лікарню на 80 ліжок та 
трапезну для бідних. У ХІІ столітті був заснований Троїцький 
чоловічий монастир, який набув другої назви «Лікарський». Монахи 
цього монастиря виступили праобразом сучасних соціальних 
робітників, які безкоштовно здійснювали медичний догляд та 
патронаж за бідними хворими людьми.  

З середини ХVІ століття на Русі починається новий етап 
розвитку соціальної діяльності, коли держава стала прагнути до 
регулювання справ благодійності. У 1551 році Іван Грозний виступив 
на Стоглавому соборі із думкою про розвиток державної соціальної 
допомоги. Він стверджував, що в кожному місті повинні бути 
побудовані богадільні, лікарні та притулки для бідних.  Крім того, 
особливу увагу було приділено безкоштовному навчанню грамоті 
бідних дітей, сиріт, для яких відкривались притулки при монастирях, 
церковно-приходські школи. 

Церковна реформа Петра І по суті внесла свої корективи до 
соціальної роботи й розширила  поле її діяльності. Одним із 
напрямків роботи «соціальних служб» при монастирях став догляд 
за воїна-інвалідами, скаліченими у військових походах та 
забезпечення їх безбідної старості. 

Поступово соціальна діяльність виходить за межі монастирів і 
набуває світського характеру. У 1823 році в Санкт-Петербурзі 
створюється Ісідорівський Дім для убогих, призначення якого 
полягало у догляді за старими та хворими жінками.  

Слід зазначити, що у ХІХ столітті створюються прочанські 
будинки для хворих на душевні хвороби, притулки для дітей сиріт. 
Фінансування світських соціальних закладів відбувається переважно 
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за рахунок приватних компаній, меценатських пожертвувань, 
доброчинних заходів (концертів, бенефісів, маскарадів тощо). 
Наприклад, діти батьків, що загинули у військових походах або 
померли від отриманих ран на службі, мали пенсію від створеного 
Александрівського комітету опіки.  Утворені благодійні товариства 
здійснювали допомогу хворим та їх сім’ям як під час перебування у 
лікарні, так і після виписки. 

З середини ХІХ століття розвивається нова форма 
благодійності – сестринське милосердя. У 1844 році у Санкт-
Петербурзі була створена перша у Європі Свято-Троїцька жіноча 
громада, яка готувала сестер милосердя для допомоги та догляду за 
раненими. Зразок сестринського милосердя у Кримській війні сприяв 
створенню російської громади допомоги та догляду за раненими та 
хворими воїнами, яка через 12 років перетворилося у Російське 
Товариство Червоного Хреста. До початку першої світової війни 
було зареєстровано більше 100 подібних громад, а до середини 
1917 року нараховувалось близько 30 тисяч сестер милосердя. 
Існування жіночих громад милосердя дозволяє говорити про 
формування соціального інституту милосердя, що мав спеціально 
підготовлені кадри – сестер милосердя, які працювали і на полі бою, 
і у шпиталях з хворими, інвалідами, сиротами тощо.  

Отже, історичний аналіз досвіду соціальної діяльності на 
теренах слов’янської християнської культури дозволяє говорити про 
вікові традиції соціальної допомоги та  її ґрунтовні  моральні засади - 
доброчинність, благодійність, милосердя, що склали основу 
вітчизняного соціокультурного феномену. Безумовно, історична 
модель системи соціальної діяльності була зразком цілісного 
соціокультурного утворення з багатовимірною структурою, яка, на 
жаль, була втрачена у процесі складних політичних та соціальних 
перетворень. Сучасна соціальна діяльність тяжіє до відновлення 
традиційних громадських та індивідуальних форм соціальної 
допомоги та соціального захисту.  Досвід слов’янської доброчинності 
й милосердя як найважливіших проявів соціальної діяльності в 
історичній формації  потребує нового осмислення у зв’язку з 
можливістю його використання в умовах формування сучасної 
вітчизняної моделі соціальної діяльності.  
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Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлена 
зростаючими вимогами до сучасних фахівців. Вимоги зумовлюють 
необхідність реформування вищої освіти в напряму розвитку 
специфічних особистісних якостей. Соціальні педагоги мають справу 
з людськими проблемами, тому важливими цінностями в діяльності 
є цінності: цінність людського життя, повага людської гідності, 
соціальна відповідальність, потреба служити своєї професії на благо 
оточуючих, гуманістична спрямованість, сформовані морально-
гуманістичні якості. Тому формування етичної культури майбутнього 
соціального педагога є одним із найважливіших завдань його 
професійної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
процесу формування у педагогів професійної етики досліджують 
В. Шаталов. Н. Подмазін, І. Бех, І. Дічковська, А. Растригіна, 
Н. Волкова. Вивченням проблем професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів займаються А. Капська (теоретико-методичні 
засади), Р. Вайнола (педагогічні засади особистісного розвитку), 
В. Сторож (концептуальні підходи), І. Ніколаєва (складові 
професійної компетентності), З. Капустіна, Л. Нікітіна (готовність до 
роботи в закладах освіти), Н. Лаута (готовність до роботи у школах-
інтернатах санаторного типу), Н. Отрощенко (профорієнтаційна 
робота соціального педагога) та ін. Дослідження проблеми 
формування етичної культури соціального педагога започатковано 
О. Холостовою (професійний та духовно-моральний портрет), 
Л. Харченко (етична культура як умова морального виховання). Але, 
на нашу думку, подальшого вивчення потребує питання формування 
етичної культури майбутнього соціального педагога у процесі 
вивчення фахових дисциплін під час навчання у вищому 
навчальному закладі. 

Мета статті – охарактеризувати етичну культуру соціального 
педагога та окреслити шляхи її формування у процесі вивчення 
дисципліни «Професійно-етичні основи роботи соціального 
педагога».  

Виклад основного матеріалу. Етична культура – це система 
моральних принципів і норм, які сформувалися як результат 
почуттів, знань, переконань, що виражають у моральній поведінці 
гармонію внутрішніх переконань і їх зовнішніх проявів [2, c. 255]. 

Педагогічна етика охоплює не тільки рівень вихованості, але і 
культурну основу педагога, соціально ціннісне відношення до 
навколишнього світу, дітей та їх батьків, систему ціннісних 
установок, передбачає відповідальність особи за свої дії [1, c. 182-
183]. 
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Педагогічна етика проявляється і розвивається у різних 
ситуаціях педагогічної діяльності та спілкування, у своїх численних 
функціях. Найбільш значущі з них наступні: аксіологічна, 
гуманістична, нормативна, регулятивна, рефлексуюча, творча, 
оціночно-діагностична, оціночно-корекційна, прогностична, 
професійна (навчальна, виховна, розвиваюча) [1, c. 183]. 

Педагогічна етика соціального педагога – це складна цілісна 
система особистих та професійних якостей педагога, що 
характеризують ступінь його розвитку (саморозвитку) і прихильності 
до гуманістичного світогляду (включаючи моральні цінності, погляди, 
переконання), а також відображає систему його знань, умінь і 
здібностей, які він застосовує в умовах морального вибору і 
моральної діяльності в порівнянні з тими високогуманними 
цінностями, принципами і правилами, які в сучасному 
соціокультурному середовищі та професійній діяльності прийнято 
вважати нормативними або ідеальними [1, c. 183]. 

Аналіз навчальних дисциплін з професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів засвідчив, що найбільш доцільно 
розпочати формування етичної культури у процесі вивчення 
дисципліни «Професійно-етичні основи роботи соціального 
педагога». Більш того, формування етичної культури соціального 
педагога можна вважати надзавданням вивчення вище названої 
дисципліни.  

Мета впровадження дисципліни «Професійно-етичні основи 
роботи соціального педагога», на нашу думку, не може бути 
виключно інформативною, має передбачати застосування 
майбутніми соціальними педагогами у практичній діяльності набутих 
практично орієнтованих знань, а також сприяти формуванню у 
студентів професійно значущих якостей особистості, і в першу чергу 
– етичної культури. 

Отже, головною метою викладання навчальної дисципліни 
«Професійно-етичні основи роботи соціального педагога» є 
сприяння формуванню етичного ставлення студентів до майбутньої 
професійної діяльності, професійних обов’язків, вихованців та їхніх 
батьків, колег, керівництва; усвідомлення етичних обов’язків, 
стандартів роботи соціального педагога. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійно-
етичні основи роботи соціального педагога» є: актуалізація знань 
про етику як науку про мораль, озброєння майбутніх соціальних 
педагогів знаннями про розвиток етико-педагогічних ідей в історії 
вітчизняної соціально-педагогічної думки; формування етичного 
ставлення до клієнтів, колег, керівництва, суспільства та власної 
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професійної діяльності; сприяння становленню позитивного 
ставлення до професійного іміджу соціального педагога. 

Дисципліна розрахована на контингент студентів, які 
здобувають базову вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 
6.010106 «Соціальна педагогіка». Її вивчення взаємопов’язане з 
вивченням дисциплін «Вступ до спеціальності» та «Основ 
педагогічної майстерності соціального педагога». 

У процесі вивчення дисципліни увага приділяється створенню 
таких організаційно-педагогічних умов: 

– урахування початкового рівня загальної та етичної культури 
студентів;  

– постійна підтримка мотивації професійного та особистісного 
зростання;  

– поєднання діагностики та самодіагностики в навчальному 
процесі; 

– відповідність змісту навчальної діяльності студентів структурі 
етичної культури соціального педагога; 

– організаційно-методичне забезпечення системної роботи 
студентів з формування етичної культури та відповідної поведінки; 

– застосування методів та прийомів, які впливають на емоції, 
почуття викликають переживання; 

– продуктивна персоніфікована співпраця викладача та 
студентів, яка актуалізує для майбутніх фахівців особистісну 
значущість формування етичної культури як складової професійного 
та особистісного самовдосконалення. 

Засвоєння дисципліни передбачає участь студентів у лекційних, 
практичних заняттях та змістовну самостійну навчальну роботу 
студентів. 

Під час аудиторної роботи передбачається: 
– залучення студентів до коментування уривків з художніх творів 

та висловів відомих педагогів; 
– обговорення положень «Етичного кодексу соціального 

педагога»; 
– презентація результатів самостійного порівняння етичних 

поглядів представників релігійної, філософської, соціальної, 
педагогічної думки України; 

– участь у диспуті «Хто може бути соціальним педагогом?»; 
– виступи студентів зі стендовими доповідями на тему: 

«Професія «соціальний педагог» у ХХІ столітті»; 
– проведення круглого столу з питання «Чи необхідні особливі 

здібності в професійній діяльності соціального педагога?»; 
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– обговорення та розв’язання навчальних ситуацій, пов’язаних з 
етикою ділового спілкування соціального педагога; 

– діагностика індивідуально-психологічних особливостей та 
спеціальних здібностей соціального педагога (спостережливість, 
інтуїція, емпатія, рефлексія, самоконтроль та ін.); 

– виконання вправ, спрямованих на формування 
комунікативних умінь, індивідуально-психологічних особливостей та 
спеціальних здібностей соціального педагога; 

– імітація проведення бесід та інших форм роботи з дітьми на 
морально-етичні теми (форма роботи та вік дітей за вибором 
студента). 

Ефективність засвоєння дисципліни залежить не тільки від 
методики проведення лекційних і практичних занять, а й від ступеня 
активності студентів, їх уміння самостійно поповнювати власний 
теоретичний багаж. Тому особливе місце у процесі вивчення 
дисципліни відводилося виконанню самостійних завдань. Основними 
формами самостійної роботи студентів є опрацювання лекційного 
матеріалу, аналіз наукових джерел, рекомендованої літератури, 
підготовка рефератів, добір матеріалу для диспутів, круглих столів, 
аналіз творів художньої літератури, нормативних документів. 

У процесі вивчення дисципліни було виокремлено різні рівні 
самостійних робіт, зразки яких наведено далі. 

Самостійні завдання репродуктивного характеру були 
спрямовані на відтворення студентами теоретичних знань: 

– підібрати уривки із творів Т. Шевченка, П. Грабовського, 
М. Коцюбинського, І. Франка та ін., в яких замальовується 
атмосфера шкільного життя та взаємостосунки між педагогом та 
дітьми; 

– створити добірку ситуацій ділового спілкування соціального 
педагога; 

– створити добірку вправ, спрямованих на формування 
комунікативних умінь, та підготуватися до їх проведення; 

– створити добірку тестів-вправ для виявлення результатів 
самооцінки комунікативних рис: «Готовність до спілкування», 
«Оцінка відносин з людьми», «Регулювання ставлення» тощо. 

Самостійні завдання конструктивного характеру, що 
передбачають реконструювання інтелектуальних і практичних дій 
студентів, перетворення досвіду рішення пізнавальних задач, 
пропонованих викладачем для самостійного виконання: 

– порівняти етичні погляди представників релігійної, 
філософської, соціальної, педагогічної думки України і виділити 
спільне й відмінне в їхньому баченні сутності педагогічної етики; 
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– скласти професіограму організаційно-педагогічних і 
особистісних якостей соціального педагога за схемою: професійні 
функції – професійні знання – професійні якості особистості; 

– проаналізувати види конфліктогенів, визначити які із способів 
дії найбільшою мірою підходять для нейтралізації кожного з них. 

Під час виконання самостійних завдань творчого характеру 
проявляється високий рівень пізнавальної активності майбутніх 
соціальних педагогів. Такі завдання мають можливості для 
виникнення проблемних ситуацій, що дозволяють структурувати 
навчання майбутнього соціального педагога як активний розумовий 
процес. Далі наведено приклади таких завдань: 

– написати твір-роздум «Хто може бути соціальним 
педагогом?»; 

– написати твір-роздум “Чи необхідні особливі здібності в 
професійній діяльності соціального педагога?”; 

– розробити конспект бесіди або іншої форми роботи з дітьми 
на морально-етичну тематику. 

Проілюструємо виконання завдань самостійної роботи 
фрагментами зі студентських творів на тему: «Хто може бути 
соціальним педагогом?» (зберігається мова та стиль авторів):  

«Суть деятельности социального педагога состоит в работе с 
трудными детьми, детьми, которые имеют проблемы с адаптацией в 
детском коллективе. Это сотрудничество с семьями детей, 
осуществление воспитательной и разъяснительной работы с детьми 
и их родителями. Это возможность ощущать свою полезность. 

В работе социального педагога крайне необходимы любовь к 
детям, безграничная доброта, внимательность, сдержанность, сила 
воли, терпение. 

Профессия социального педагога интересная и сложная» 
(Тетяна Б.). 

«Профессия социального педагога, в первую очередь, 
направлена на помощь ребёнку. Я часто наблюдаю случаи, в 
которых дети не знают, как себя вести, что делать в определённых 
ситуациях без помощи взрослого опытного человека. Решать 
подобные проблемы должен социальный педагог…  

Профессию социального педагога можно охарактеризовать 
одним словом – помощь» (Марина М.). 

«Социальный семейный педагог – это работа с трудными 
детьми и их родителями, выявление проблем и помощь в их 
преодолении. Работа очень интересная и захватывающая. Мне 
очень нравиться помогать людям и видеть их радостный взгляд и 
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улыбку на лице. Эта профессия дает огромный шанс сделать наш 
мир немного добрее и радостнее» (Євген Т.). 

«Социальная работа относится к такому виду 
профессиональной деятельности, где не только профессиональные 
знания и навыки, но и личностные качества специалиста 
определяют успешность и эффективность работы. Основой 
личности социального педагога должна быть нравственность, 
потребность поступать в соответствии с требованиями этики и 
морали, желание творить добро, приносить людям благо. А так же 
общительность, коммуникабельность, честность, гуманизм, 
порядочность, эмпатия, эмоциональная устойчивость. 

Работа социального педагога требует много знаний, умений, 
душевных сил. К каждому ребёнку надо найти индивидуальный 
подход, достучаться до его сердца, помочь. Но, не смотря на все 
трудности, я уверена, что помочь ребёнку «найти себя» и стать 
достойным членом общества – это великое счастье!» (Ліліана Ф.). 

Наведені вище рядки зі студентських творів засвідчують 
емоційне тепле ставлення авторів до дітей, до інших людей, що так 
необхідне для професії соціального педагога. 

Результатом вивчення дисципліни повинні стати чіткі уявлення 
студентів про історію розвитку етико-педагогічних ідей у вітчизняній 
педагогіці, «Етичний кодекс соціального педагога» як нормативний 
документ; етичні обов’язки на норми соціального педагога; 
особливості етичного ставлення соціального педагога до клієнтів, 
колег, суспільства і власної професійної діяльності. 

Теоретичні знання студентів з дисципліни мали 
реалізовуватися на практиці через систему професійних умінь, а 
саме: використовувати педагогічний досвід у практичній діяльності; 
дотримуватися положень «Етичного кодексу» під час проходження 
педагогічних практик; вибирати оптимальні засоби та прийоми 
спілкування, налагоджувати співпрацю і партнерство з різними 
соціально-виховними структурами; створювати позитивний 
професійний імідж. 

Висновки. Результати контрольного діагностування 
засвідчили, що розроблений і апробований на базі факультету 
дошкільної освіти та практичної психології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» навчально-методичний 
комплекс з дисципліни «Професійно-етичні основи роботи 
соціального педагога» дозволив краще організувати вивчення 
дисципліни, спрямувати її засвоєння на формування етичної 
культури майбутнього фахівця. 
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Подальшого вивчення потребує проблема формування етичної 
культури майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення інших 
фахових дисциплін та визначення факторів (об’єктивних та 
суб’єктивних), які впливають на цей процес. 
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У статті обґрунтовано актуальність проблеми педагогічної, 
психологічної та реабілітаційної роботи по усуненню і попередженню 
девіантної поведінки дітей; розкрито бачення науковців на шляхи усунення 
девіації людини; розглянуто причини виникнення девіантної поведінки, 
пов'язані з недосконалістю компонентів: людина, світ, їхні відносини; а також 
доведено, що соціально-педагогічна робота з девіантними вихованцями має 
спрямовуватися саме на усунення виділених недосконалостей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье обосновано актуальность педагогической, психологической 
и реабилитационной работы по устранению и предупреждению девиантного 
поведения детей; раскрыто взгляды ученых на пути устранения девиации 
человека; рассмотрено причины возникновения девиантного поведения, 
связанные с несовершенством компонентов: человек, мир, их отношения; а 
также доказано, что социально-педагогическая работа с  девиантными 
воспитанниками должна направляться именно на устранение выделенных 
несовершенств.  

Ключевые слова: девиантное поведение, человек, мир, отношения. 
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DEVIANT BEHAVIOUR OF THE PERSONALITY AS SOCIAL AND 

PEDAGOGICAL PROBLEM 
In articles it is proved an urgency of a problem of pedagogical, psychological 

and rehabilitation work on elimination and the prevention deviation behaviour of 
children; it is opened sights of scientists at ways of elimination of deviation of the 
person; it is considered the occurrence reasons deviations the behaviour, connected 
with imperfection of components: the person, the world, their relations; and also it is 
proved, that socially-pedagogical work with deviations pupils should go on elimination 
of the allocated imperfections.  

Keywords: deviation behaviour, the person, the world, relations. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Час диктує 

нові підходи до організації взаємин суспільства і дітей. В сучасних 
умовах економіки, при міжособистісних стосунках, що 
ускладнюються, кількість проблем, ступінь їх складності 
ускладнюють соціально-психологічний стан суспільства. Нестійкість 
становища громадянина в суспільстві, слабка правова база, 
свавілля і беззаконня не можуть не позначитися на підростаючому 
поколінні, на його поглядах, переконаннях, життєвих принципах і 
позиціях. Відбуваються суттєві зміни в поведінці дітей і підлітків. 
Згідно із статистичними дослідженнями, зростання дитячої 
злочинності за останні роки серед підлітків збільшилося на 13% [1]. 
На сьогоднішній момент все більше число дітей відноситься 
суспільством до «групи ризику», до соціальної групи - діти девіантної 
поведінки. Це зумовлює необхідність здійснення ефективної 
педагогічної, психологічної та реабілітаційної роботи по усуненню і 
попередженню девіантної поведінки дітей. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемі профілактики 
відхилень у поведінці учнів присвятили свої дослідження Н. Агетик, 
І. Белінська, Н. Грінченко, Н. Квітковська, Л. Козаков, Т. Малихіна, 
В. Оржеховська, Л. Просандаєва, А. Татенко, М. Фіцула та ін. Проте 
аспект реабілітації девіантних молодших школярів в умовах 
реабілітаційних центрів  не знайшов висвітлення й аналізу у 
психолого-педагогічній літературі. Першочерговим завданням 
рішення цієї педагогічної проблеми ми вбачаємо виявлення причин 
виникнення у дітей девіантної поведінки.  

Формулювання цілі статті. Саме тому метою цієї статті є 
виявлення й обґрунтування всього спектру фізіологічних, 
психологічних, соціально-педагогічних причин виникнення і прояву 
девіантної поведінки людини.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для цього 
розглянемо поведінку людини як систему, що складається із трьох 
компонентів: людина, світ, їхні відносини. Відповідно, існує три 
причини виникнення девіантної поведінки, пов'язані з 
недосконалістю одного з компонентів. 

По-перше, причина виникнення девіантної поведінки полягає в 
недосконалості людини, тобто в нездатності людини проявляти 
усвідомлену активність, цілеспрямовано й продуктивно (не руйнуючи 
себе й світ) пізнавати й перетворювати себе й навколишню 
дійсність. У зв'язку з тим, що людина являє собою складну систему, 
що складається з 3-х взаємозалежних складових (біологічної, 
психологічної, соціальної), то кожна з них може бути причиною 
нерозвиненості суб'єктних якостей людини. 

Аналіз наукової літератури показав, що досить часто 
дослідники бачать причину виникнення девіантної поведінки людини 
в недосконалості її природи, стверджуючи, що людина вже 
народжується істотою, не здатною бути повноцінним суб'єктом (має 
біологічні дефекти свідомості), що у свою чергу є причиною її 
девіантної поведінки.  

Біологічну недосконалість людини дослідники пов'язують: 
- з особливостями будови людського тіла. У рамках 

розробленої біосоціологічної теорії Ч. Ломброзо пов'язував злочинну 
поведінку людини з її анатомічною будовою. Досліджуючи череп, 
мозок, вуха, колір волосся, почерк, чутливість шкіри, психічні 
властивості злочинців, він виділив 37 характеристик «уродженого 
злочинного типу». Учений вважав, що злочинець - це особливий 
природний тип, скоріше хворий, чим винний. На його думку, 
злочинцем не стають, а народжуються; 

- з особливостями генетичної будови людини. Численні 
дослідження присвячені виявленню взаємозв'язку між спадковістю й 
девіантною поведінкою. М. Айзенк припустив, що екстраверти більш 
ніж інтроверти схильні до здійснення злочинів, що, на його думку, 
детерміновано на біологічному рівні. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що ряд 
дослідників, наполягають на неможливості людини по своїй 
біологічній природі бути аномальною і стверджують, що в процесі 
негативного впливу соціуму в неї не сформувалася соціальна 
складова суб’єктності. 

 Соціальну недосконалість людини автори пов'язують із:  
- наявністю негативних соціальних зразків і прикладів 

поведінки. Багато авторів, пояснюючи причини виникнення 
девіантної поведінки пов'язують їх із впливом мікросоціуму, у якому 
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живе дитина: алкоголізм батьків, антисоціальна родина, компанія, 
бездоглядність, багатодітна й неповна родина, внутрісімейні 
конфлікти, хронічні конфлікти зі значимими людьми (В. Кудрявцев, 
М. Раттер, Д. Гідлер); 

- неготовністю або небажанням протистояти негативному 
впливу суспільства. Розглядаючи соціальну недосконалість людини, 
Е. Сатерленд висував теорію "диференційованого зв'язку", що 
пояснює формування девіацій за рахунок виборчого відношення 
людини до норм і цінностей свого оточення. Він думав, що злочинній 
поведінці навчаються від осіб, що вже засвоїли протиправні цінності. 
Якщо у свідомості людини переважають поняття, оцінки, що 
сприяють порушенню законів, то вона легко переступає через закон. 

Звертання до психологічної складової людини найчастіше  
відбувається в гуманістичних теоріях, де людина розглядається 
самоцінним суб'єктом буття. Таких теорій у психолого-педагогічній 
літературі представлено мало, крім того, у частині їх людина 
розглядається як якась досконалість, що нездатна на негативні дії 
(Ж. Руссо, Л. Толстой, К. Роджерс, А. Маслоу).  

Ряд авторів пов'язує психологічну недосконалість суб'єктних 
якостей людини з: 

- втратою здатності людини до саморозуміння і самопізнання. 
Психологічна недосконалість людини розглядається в гуманістичній 
психології (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл), де домінує установка 
на рефлексивну активність особистості, при цьому девіаціями можна 
назвати не відсутність відповідності особистісних якостей і відносин 
нормам соціального життя, а втрату здатності до самопізнання, 
самоактуалізації, самореалізації у певних зовнішніх умовах життя, 
нездатність усвідомити значення, зміст і своє місце в житті; 

- із споконвічною духовною недосконалістю людини. Т. Гоббс, 
негативно оцінюючи людську природу, стверджував, що людина, по 
своїй природі є істотою егоїстичною, заздрісною і ледачою. Тому 
первісний стан людства він оцінював як «війну проти всіх». Таким 
чином, негативно оцінюючи людську природу, Т. Гоббс не бачив 
іншого способу подолання порочності людей крім застосування 
державного насильства. 

По-друге, причина виникнення девіантної поведінки полягає в 
недосконалості світу, тобто його нездатності виступати як  
суб'єкт продуктивної взаємодії з людиною. Світ являє собою складну 
цілісну систему, що складається із трьох підсистем: біологічної 
(природної), психологічної (духовної) і соціальної (соціокультурної). 
Відповідно, ми можемо говорити про негативний вплив біологічної, 
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психологічної й соціальної складових світу на людину. Негативний 
вплив біологічної складової світу  на людину ряд авторів зв'язує з: 

- природними явищами й катаклізмами. Для пояснення причин 
виникнення девіантної поведінки А. Кетле виділяв 16 груп біолого-
антропологічних факторів, що сприяють виникненню девіантної 
поведінки: метеорологічні, кліматичні, орографічні (пов'язані з 
формами земної поверхні - гірська, степова і т.д.), расові; фактори 
цивілізації, щільності населення, харчування, освіти, виховання, 
спадковості й т.д.; 

- законами еволюції світу. Прихильники еволюційного підходу 
розглядають різні аспекти людської поведінки як прояв видових 
спадкоємних програм, обґрунтовуючи перенос поведінки тварин на 
поведінку людини. 

Негативний вплив психологічної складової світу на поведінку 
людини дослідники пов'язують із наявністю систем цінностей, що 
існують у тій або іншій людській субкультурі й орієнтованих на 
руйнування людини й світу. На думку багатьох авторів, причини  
поведінки, що відхиляється, можуть залежати від особливостей 
субкультури, у якій живе людина. Тільки в тому випадку, коли 
психологічна складова світу розшаровується на сукупність різних 
субкультур, можна говорити про причини девіантної поведінки як 
присвоєнні цінностей певної субкультури, що суперечить цінностям 
культури в цілому.  

Недосконалість людського суспільства може бути зв'язана: 
- з недосконалістю суспільних процесів і норм, правил, законів, 

на основі яких вони протікають. І. Бентам, стверджував, що головна 
причина девіантної поведінки, полягає в недосконалості законів 
суспільства, що висуваються людини і не враховують її  сутність.  

- із споконвічною соціальною нерівністю і несправедливістю 
людського суспільства стосовно   своїх членів. Е. Дюргейм у своїх 
працях підкреслював необхідність пояснення різних форм соціальної 
патології саме як суспільних явищ. Також принципово важливий в 
роботах Е. Дюркгейма розгляд соціальних відхилень як наслідок 
класової структури суспільства, соціальної нерівності. 

Третьою причиною виникнення девіантної поведінки є 
недосконалість відносин світу й людини. У цьому випадку 
можна говорити про проблему нерозуміння між світом і людиною, як 
рівноправними суб'єктами. 

Проаналізуємо особливості недосконалості відносин між 
рівноправними партнерами, які не мають права нав'язувати свої 
вимоги партнерові, а повинні їх погодити. У багатьох дослідженнях 
(М. Бахтіна, В. Біблер, М. Бубера, М. Каган, Ю. Лотмана) такий тип 
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відносин називається діалогом. У цілому, діалог розглядається як 
діалог цілісної людини із цілісним світом. Основною рисою даного 
діалогу, у відмінності від комунікативного спілкування, є постановка 
себе в позицію з іншим реальним. У діалозі необхідно йти назустріч 
іншому, будувати його не тільки на рівні слів, а й на рівні 
невербального спілкування партнерів,  мовою відчуттів, емоцій, 
жестів, переживання й співпереживання. Діалог дає можливість 
максимального самовираження для кожного з учасників. 
Особливість діалогових відносин пов'язана з готовністю визнати 
множинність реальності, наявністю й правомірністю існування 
паралельно з тобою іншої якості буття. Порушення норм діалогу 
призводить до різних форм девіантної поведінки особистості. 

Висновки. Таким чином, розглядаючи поведінку людини як 
систему, що складається із трьох компонентів: людина, світ, їхні 
відносини, науковці виокремлюють три причини виникнення 
девіантної поведінки, пов'язані з недосконалістю одного із 
компонентів. Саме на усунення даних недосконалостей має, на наш 
погляд, спрямовуватися соціально-педагогічна робота з девіантними 
вихованцями. Стаття не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 
проблеми. Подальшого вивчення потребують соціально-педагогічні 
аспекти реабілітації різних категорій дітей та молоді; індивідуалізація 
процесу реабілітації девіантних учнів в умовах закладу освіти; 
взаємодія освітньо-виховних закладів та закладів додаткової освіти 
в процесі здійснення реабілітації. Наукова розробка зазначених 
проблем буде сприяти подальшому вдосконаленню реабілітаційної 
роботи з девіантними дітьми, підготовці їх на благо України. 
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КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ В МЕЖАХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті проаналізовано діяльність колегіальних органів в межах 
соціально-педагогічного простору вищого навчального закладу. Автором 
доведено, що до компонентів діяльності колегіальних органів вітчизняних 
педагогічних ВНЗ в другій половині ХХ століття належали: наукова, 
навчально-методична, виховна, організаційна (у навчально-виховному 
процесі) діяльність. Сутність діяльності колегіальних органів вітчизняних 
вищих педагогічних навчальних закладів періоду панування тоталітарного 
режиму була повністю підпорядкованою комуністичним ідеалам, 
марксистсько-ленінській теорії. 

Ключові слова: колегіальні органи, друга половина ХХ століття, 
соціально-педагогічний простір, вищий навчальний заклад. 
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ПРЕДЕЛАХ 

СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО  
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
В статье проанализирована деятельность коллегиальных органов в 

пределах социальнопедагогического пространства высшего учебного 
заведения. Автором доказано, что к компонентам деятельности 
коллегиальных органов отечественных педагогических ВУЗУ во второй 
половине ХХ века принадлежали: научная, учебно-методическая, 
воспитательная, организационная (в учебно-воспитательному процессе) 
деятельность. Сущность деятельности коллегиальных органов 
отечественных высших педагогических учебных заведений периода 
господства тоталитарного режима была полностью подчиненной 
коммунистическим идеалам, марксистско-ленинской теории.  

Ключевые слова: коллегиальные органы, вторая половина ХХ века, 
социальнопедагогическое пространство, высшее учебное заведение. 
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COLLECTIVE ORGANS WITHIN THE LIMITS OF SOCIAL-
PEDAGOGICAL SPACE OF HIGHER EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENT 
In the article activity of collective organs is analysed within the limits of social-

pedagogical space of higher educational establishment. It is well-proven an author, 
that to the components of activity of collective organs of domestic pedagogical the 
INSTITUTE of higher in the second half of ХХ age belonged: scientific, educate, 
organizational (in to educational-educate process) activity. Essence of activity of 
collective organs of domestic higher pedagogical educational establishments of 
period of domination of the totalitarian mode was fully inferior communist ideals, 
marksistsko-leninskiy theory.  

Keywords: collective organs, second half of ХХ age, social-pedagogical 
space, higher educational establishment. 

Постановка проблеми. Сьогодення активізує процеси 
модернізації та трансформації інтелектуального світу людства, в 
такому контексті розвиток вищої педагогічної освіти набуває 
особливої актуальності і виступає одним із головних пріоритетів 
вітчизняної системи освіти в цілому.  

Проведений нами аналіз нормативно-правової бази України 
стосовно питань розвитку вищої педагогічної освіти, свідчить, що 
стратегічним напрямком її розвитку є перебудова управляння 
сферою освіти шляхом її демократизації та децентралізації, 
створення відкритих механізмів внутрішньої організаційно-
педагогічної діяльності Вчених рад вітчизняних ВНЗ. Реалізація 
означеного завдання актуалізує питання глибокого та системного 
вивчення досвіду організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад 
вищих навчальних закладів України періоду другої половини 
ХХ століття, оскільки здобутки радянської влади та перші кроки 
вищої педагогічної освіти в умовах незалежності мають потужний 
теоретичний і практичний потенціал, і можуть слугувати ґрунтовною 
науковою основою в сучасному процесі оптимізації організаційно-
педагогічної діяльності Учених рад вітчизняних ВНЗ.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми дослідження 
вищої освіти України періоду незалежності, а саме: особливості 
формування національної системи вищої освіти України впродовж 
1991 – 2006 рр. розкрито в наук.-допом. бібліогр. покажчику «Вища 
освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, 
тенденції розвитку 1991 – 2006 рр.» (під ред.: П.І. Рогова). 
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Сучасна педагогічна наука збагатилася історико-педагогічним 
доробком вітчизняних педагогів, де проблема розвитку вітчизняної 
вищої освіти досліджуваного періоду розглядається в регіональному 
контексті. Серед таких варто зазначити: монографію «Вища 
педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи 
розвитку. Автономна Республіка Крим» (Ред.: О.В. Глузман; АПН 
України, Асоц. ректорів пед. ун-тів, Ін-т вищ. освіти); монографію 
«Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Волинська область» (Р.А. Арцишевський, 
П.М. Бойчук, Г.В. Бондаренко, В.В. Вітюк, О.Є. Губенко, АПН України, 
Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти), монографію 
«Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Житомирська область» (В.П. Андрущенко, 
І.Ф. Андрущенко, О.Є. Антонова, В.Ю. Арешонков, Н.І. Астрахан, 
Н.А. Басюк, Н.Д. Борисенко, В.А. Бурлака, В.А. Васильчук, 
А.П. Вискушенко; АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів, Ін-т вищ. 
освіти); монографію «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, 
сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область» 
(І.Ф. Прокопенко, В.П. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров, 
В.Я. Білоцерківський, А.Г. Відченко; Ін-т вищ. освіти АПН України, 
Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи). 

Вищезазначені наукові праці в загально історичному контексті 
розкривають питання розвитку вищої освіти в Україні. Фрагментарно 
окреслюють організаційно-педагогічну діяльність Учених рад вищих 
навчальних закладів досліджуваного періоду, не розкриваючи її 
сутності. Відсутність комплексного історико-педагогічного дослідження 
сутності організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад вітчизняних 
ВНЗ 1964-1985 рр. обумовило вибір теми наукової статті: «Сутність 
організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад вітчизняних 
вищих педагогічних навчальних закладів (1964-1985 рр.)». 

Мета дослідження – здійснити системний аналіз 
організаційно-педагогічної діяльності Вченої ради вітчизняного 
вищого педагогічного навчального закладу з1964 р. до 1985 р., 
з’ясувати його специфіку. 

Виклад основного матеріалу. У період з 1964 і до 1985 рр. 
формування освітнього простору вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів в умовах консерватизму організаційно-
педагогічна діяльність Учених рад вітчизняних педвузів була 
спрямована на виконання завдань, висунутих у доповіді 
Генерального Секретаря ЦК КПРС Л.І. Брежнєва «Про 
п’ятдесятиріччя Союзу Радянських Соціалістичних Республік» і 
матеріалах спільного урочистого засідання ЦК КПРС, Верховної 
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Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР, присвяченого 50-річчю 
утворення Союзу РСР, а саме: Вчена рада зобов’язувалася: 

 обговорити Наказ Міністерства освіти УРСР  на засіданнях 
Учених рад педінститутів, факультетів і кафедр, звернувши 
особливу увагу на впровадження в життя завдань, визначених  у 
доповіді Л.І. Брежнєва «Про 50-річчя Союзу РСР»; 

 організувати науково-практичні конференції з питань 
інтернаціонального виховання та ідейно-політичного виховання 
студентської молоді за участі провідних вчених-суспільствознавців, 
передовиків виробництва, старих більшовиків; 

 підвищити ідейно-політичний2 рівень багатотиражної та 
стінної інститутської преси; 

 посилити контроль за якістю публікацій викладачів. Зокрема 
за їх теоретичним рівнем та методологічною спрямованістю. 
Проконтролювати рецензування підготовлених до видання робот 
високваліфікованими науковцями та критично обговорити за сіданні; 

 розгорнути масово-політичну і пропагандистську роботу по 
підготовці до відзначення ІІ з’їзду РСДРП та вивченню матеріалів 
квітневого  (1973 р.) пленуму ЦК КПРС «Про міжнародну діяльність 
ЦК КПРС по здійсненню рішень ХХІV з’їзду КПРС»; 

 проконтролювати виконання вищезазначених завдань [7, 5-6]. 
Згідно з Наказом Міністерства освіти УРСР «Про вивчення 

доповіді Генерального Секретаря ЦК КПРС Л.І. Брежнєва «Про 
п’ятдесятиріччя Союзу Радянських Соціалістичних Республік» і 
матеріалів спільного урочистого засідання ЦК КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради РРФСР, присвяченого 50-річчю утворення 
Союзу РСР» (травень, 1973 р.) у Тернопільському педагогічному 
інституті Вченою радою була організована планомірна робота по 
вивченню цих матеріалів, яка передбачала вивчення студентами, 
викладачами та співробітниками доповіді Генерального Секретаря 
ЦК КПРС Л.І. Брежнєва «Про п’ятдесятиріччя Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік», матеріалів спільного урочистого 
засідання ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР, 
присвяченого 50-річчю утворення Союзу РСР, що мали наскрізне 
виховне спрямування. Вченою радою було організовано проведення 
на всіх факультетах за участі провідних викладачів кафедри 
марксизму-ленінізму заняття зі студентами по вивченню 
вищезазначених матеріалів, спрямованих на виховання 
комуністичного світогляду, радянського патріотизму. Координуючи 
перебіг виконання Наказу, Вчена рада на допомогу викладачам 
кафедри організувала розробку методичних рекомендацій, провела 
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науково-теоретичні конференції, спрямувала роботу студентських 
наукових гуртків на глибоке опрацювання матеріалів урочистого 
засідання, стимулювала  студентів до участі в V Всесоюзному 
конкурсі з суспільних наук, історії ВЛКСМ і міжнародному 
молодіжному русі [7, 3]. 

Важливою сферою організаційно-педагогічної діяльності 
Вчених рад на другому етапі формування освітнього простору 
вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів у галузі 
навчально-методичної роботи була організація, координація та 
контроль за мережею навчально-консультативних пунктів 
педагогічних інститутів УРСР. Так, Учена рада координувала 
організацію навчально-консультаційної роботи на консультпунктах 
відповідно до Положення про консультпункти, затвердженого 
МВССО СРСР №106 від 21.03.1962 р. Колегіальним органом 
внутрішнього управління ВНЗ було максимально збільшено кількість 
очних занять, для проведення яких залучалися досвідчені та 
кваліфіковані викладачі. Вчена рада, виконуючи завдання 
Положення, зобов’язала навчально-консультаційні пункти 
обслуговувати крім студентів заочної форми навчання свого ВНЗ, 
студентів-заочників інших педвузів, які працюють і живуть у районі 
розташування консультпункту. Відповідальність за здійснення 
контролю за роботою навчально-консультаційних пунктів було 
покладено безпосередньо на ректорів педінститутів та проректорів 
по заочному навчанню, на Вчену раду – систематичне обговорення 
на засіданнях підсумків роботи навчально-консультативних пунктів 
[3, 23-25]. 

Важливим аспектом організаційно-педагогічної діяльності 
Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів у 
навчально-методичній сфері була робота по залученню до навчання 
молоді, яка має нахил до педагогічної професії (Постанова колегії 
від 13.05.1966 р.). Ученими радами педвузів затверджувалися 
конкретні заходи, направлені на забезпечення якісного прийму 
студентів. Відповідно до цих планів більшість вітчизняних 
педагогічних ВНЗ організували платні і безплатні підготовчі курси 
для молоді, яка бажала навчатися у вищих навчальних закладах.  У 
1965 р. на курсах навчалося понад 80 тис. осіб. Педагогічна робота 
викладачів, які проводили курсу, була направлена на виявлення 
молоді, що має нахил і бажання оволодіти педагогічною професією. 
У вісімнадцяти педагогічних ВНЗ УРСР в плани Учених рад було 
включене питання про організацію «шкіл-гуртків юних математиків, 
фізиків, хіміків» [1, 15]. Зазначені гуртки-школи були створені, в них 
навчалися учні старших класів. Педагогічна робота серед цих дітей 
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була спрямована на залучення їх до педагогічних інститутів. Так, в 
1965 р. у Запорізькому педінституті означеною роботою було 
охоплено 400 учнів, Житомирському – 250, Бердянському – 240, 
Ровенському – 200, Кременецькому – 150 і т.д. [1, 16]. З метою 
допомогти молоді в підготовці до вступних іспитів і вибору професії 
планом Учених рад Вінницького, Запорізького, Луганського і 
Черкаського педвузів було передбачено лекторії з різних дисциплін, 
які виносилися на вступні екзамени [1, 16]. 

Протягом 1964-1985 рр. з метою підвищення ефективності 
ідеологічного виховання, навчальної та науково-дослідної роботи в 
педагогічних вузах УРСР Ученими радами було включено до планів 
роботи ВНЗ питання залучення провідних учених АН СРСР, 
АН УРСР, АН РРФСР, науково-дослідних інститутів педагогічки і 
психології  УРСР, університетів та інших вузів для читання лекцій, 
проведення наукових семінарів і консультацій, наукових досліджень 
кафедр і викладачів. Так, у Дрогобицькому педінституті протягом 
року прочитали лекції студентам і викладачам з природничих і 
гуманітарних дисциплін і надали консультації викладачам кафедр  
13 провідних учених республіки, у Ровенському – 10, у Черкаському 
– 7 [2, 3-4]. 

Необхідно зазначити, що процес залучення провідних учених 
до навчально-виховного процесу вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів на цьому етапі був важливим аспектом 
організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад ВНЗ. Уже в 1967 р. 
у навченій, ідеологічно-виховній, науковій роботі кафедр 
педінститутів УРСР взяло участь понад 160 вчених АН УРСР та 
викладачів вузів інших міністерств і відомств, що значно спряло 
якості підготовки майбутніх спеціалістів [6, 8-10]. 

До компетенції Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів у галузі навчально-методичної роботи 
належало організація, координація та контроль за роботою бібліотек 
педвузів.  

З боку колегіальних органів внутрішньої координації 
педагогічним ВНЗ особлива увага була звернута на діяльність 
бібліотек як одного з дієвих засобів впливу на формування 
комуністичного світогляду та радянського патріотизму. Відповідно до 
Наказу Міністерства освіти УРСР №80 від 21.04.1964 р. «Про стан і 
завдання бібліотек педагогічних інститутів УРСР» Учена рада 
організовувала роботу бібліотек так, щоб бібліотеки ефективно 
проводили роботу у сфері виконання рішень партії з ідеологічних 
питань, сприяли підвищенню загальноосвітнього, політичного, 
культурного та науково-технічного рівнів студентів, надавали 
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допомогу кафедрам і громадським організаціям у навчанні, ідейно-
виховній, науково-дослідній роботі.  

Заступник міністра освіти С. Завало відмітив сумлінну 
організаційну роботу Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів у сфері комплектування бібліотек новою 
літературою. На високому рівні ця робота була поставлена в Івано-
Франківському, Сумському, Камянець-Подільському педінститутах. 
Заступник міністра відмітив, що в Кримському педінституті 
встановлено постійний контакт  з кафедрами і викладачами, 
розроблений тематичний план комплектування, збиралися й 
аналізувалися відмовлення на літературу [4, 14-16]. 

Важливо наголосити, що  ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 18 
липня 1972 р. прийняла Постанову «Про заходи по подальшому 
вдосконаленню вищої освіти в країні». На виконання її Центральний 
Комітет КП України і Ради Міністрів України прийняли Постанову 
«Про заходи по дальшому вдосконаленню вищої освіти в Українській 
РСР». Означений документ спрямовував сутнісно-змістовий 
компонент організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад на 
створення умов якомога ефективнішого оволодіння молоддю основ 
марксистсько-ленінської науки,  

На перебіг організаційно-педагогічної діяльності 
досліджуваного періоду значно вплинули Рішення колегії 
Міністерства освіти УРСР «Про роз’яснення і виконання «Основ 
законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту» та 
постанови VІ сесії Верховної Ради СРСР VІІІ скликання від 19 липня 
1973 р. «Про стан народної освіти і заходи по подальшому 
вдосконаленню загальної середньої, професійно-технічної, 
середньої спеціальної і вищої освіти в СРСР» (Рішення від 27 липня 
1973 р.) [5]. 

Колегія Міністерства освіти УРСР ухвалила «Завдання 
Міністерства освіти УРСР та відділів народної освіти по роз’ясненню 
і виконанню «Основ законодавства СРСР і союзних республік про 
народну освіту» та постанови VІ сесії Верховної Ради СРСР VІІІ 
скликання від 19 липня 1973 р. «Про стан народної освіти і заходи по 
подальшому вдосконаленню загальної середньої, професійно-
технічної, середньої спеціальної і вищої освіти в СРСР». Згідно 
цього рішення Вчені ради вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів зобов’язувалися розробити і здійснити 
конкретні заходи по виконанню, роз’ясненню і пропаганді матеріалів 
означеного документа. 

Завдання Міністерства освіти УРСР і відділів народної освіти 
по виконанню та роз’ясненню «Основ законодавства СРСР і союзних 
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республік про народну освіту» та постанови VІ сесії Верховної Ради 
СРСР VІІІ скликання від 19 липня 1973 р. «Про стан народної освіти і 
заходи по подальшому вдосконаленню загальної середньої, 
професійно-технічної, середньої спеціальної і вищої освіти в СРСР». 
Що безпосередньо стосувалися Вчених рад вітчизняних вищих 
педагогічних навчальних закладів: 

Підготувати і провести конференції батьків з проблем народної 
освіти, міжнародні виставки, наради, симпозіуми, забезпечити 
широку пропаганду Основ законодавстватпро тнародну освіту за 
кордоном (під час за кордонних відряджень професорсько-
викладацького складу); 

Координувати процес розробки тематики лекцій і відповідні 
рекомендації щодо пропаганди Основ законодавства про народну 
освіту серед учнів і студентів, різних категоріц працівників системи 
освіти, батьків та громадськості; 

Координувати процес розробки методичних рекомендацій по 
ознайомленню і вивченню Основ законодавства про народу освіту в 
школах та вищих і середніх педагогічних навчальних закладах, 
зокрема у процесі вивчення історії і суспільствознавства; 

Здійснити систематичний контроль за перебігом навчально-
виховного процесу у вітчизняних педагогічних ВНЗ відповідно до 
Основ законодавства про народну освіту [5, 23-24]. 

Висновки. Отже, основою визначення сутності організаційно-
педагогічної діяльності Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів є нормативно-законодавча база Міністерства 
вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, союзно-
республіканського Міністерства освіти СРСР (1967 р.), Міністерства 
освіти УРСР.  

У процесі здійснення теоретичного дослідження організаційно-
педагогічної діяльності Учених рад вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів України (1964-1985 рр.) нами було з’ясованого 
її структуру. До компонентів організаційно-педагогічної діяльності 
Учених рад вітчизняних педагогічних ВНЗ досліджуваного періоду 
входили: наукова, навчально-методична, виховна, організаційна (у 
навчально-виховному процесі) діяльність. Сутність організаційно-
педагогічної діяльності Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних 
навчальних закладів періоду панування тоталітарного режиму була 
повність підпорядковано комуністичним ідеалам, марксистсько-
ленінській теорії. 
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ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РУХ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ 
ПРОСТОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Автором доведено, що соціально-педагогічна робота вітчизняних 
просвітителів другої половини ХІХ століття спрямовувалася на допомогу в 
становленні культурного самовизначення особистості й адаптації в 
тогочасному кризовому стані суспільства. З’ясовано, що зазначене вище 
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реалізувалося в процесі започаткування україномовного друкованого органу, 
відкриття друкарні, написання та друку підручників, художньої літератури, 
організації народних вистав, літературних читань, заснування й опікування 
школами.  

Ключові слова: соціально-педагогічна основа, просвітницька 
діяльність,  вітчизняні  письменники. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ 

ВЕКА 
Автором доказано, что социально-педагогическая работа 

отечественных просветителей второй половины ХІХ века была напрвлена 
на помощь в становлении культурного самоопределения личности и 
адаптации в кризисном состоянии общества. Выяснено, что отмеченное 
выше реализовалось в процессе учреждения украиноязычного печатного 
органа, открытия типографии, написания и печати учебников, 
художественной литературы, организации народных представлений, 
литературных чтений, основания и опеки школами. 

Ключевые слова: социальнопедагогическая основа, просветительская 
деятельность, отечественные писатели. 
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HOME ENLIGHTENERS ARE IN SOCIALPEDAGOGICAL SPACE 

(second half of ХІХ of century) 
It is well-proven an author, that socialpedagogical work of home enlighteners 

of the second half of ХІХ of century headed for help in becoming of cultural self-
determination of personality and adaptation in the of that time crisis state of society. It 
is found out, that is marked higher realized in the process of establishment of the 
Ukrainian-language printed organ, opening of printing-house, writing and printing of 
textbooks, fiction, organization of folk presentations, literary reading, founding and 
guardianship schools.  

Key words: socialpedagogical basis, elucidative activity, home writers. 
Постановка проблеми. Сучасна соціально-політична ситуація 

характеризується переходом до якісно нового типу суспільства, який 
багато в чому відрізняється від попереднього. Від так, особливої 
актуальності набуває вирішення значної кількості сьогоденних 
соціальних проблем в Україні. Зазначене вище актуалізує 
позитивний досвід соціально-педагогічної роботи українських 
письменників другої половини ХІХ століття, адже вони в умовах 
бездержавності, нівелювання національних цінностей, культури, 
традицій, мови ефективно виховували культуру взаємовідносин у 
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суспільстві через просвіту особистості, здійснювали профілактику 
негативних суспільних явищ. 

Аналіз досліджень і публікацій. Досліджуючи стан 
наукового вивчення проблеми просвітницької діяльності 
українських письменників другої половини ХІХ століття, 
привертають увагу положення про сутність і шляхи формування 
просвітницького руху на території українських земель у другій 
половині ХІХ століття діячів освіти минулого, а саме: М. Возняка, 
О. Гермайзе, М. Гніпа, Д. Дорошенка, М. Драгоманова. У галузі 
сучасної соціально-педагогічної науки особливої актуальності 
набувають дослідження вітчизняних науковців, а саме: 
О. Безпалька, І. Звєрєвої, А. Капської, Г. Лактіонової, І. Мигович, 
Л. Міщик, Н. Ничкала, С. Омельченко, С. Толстоухової, 
С. Харченка, І. Цушко та російських учених: В. Бочарової, 
Ю. Василькової, М. Галагузової, В. Курбатова, Ф. Мустаєвої, 
С. Тетерського, Є. Холостової, В. Ярської та ін. 

Мета статті – дослідити просвітницьку діяльність українських 
письменників в контексті соціально-педагогічного простору середини 
ХІХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Початок просвітницької 
діяльності українських письменників ознаменувався чисельними 
спробами започаткування україномовного друкованого органу. Як 
національно свідомий громадянин, справжній патріот, активний 
просвітницький діяч, український письменник П. Куліш намагався 
заснувати український журнал. У жовтні 1858 р. він офіційно звернувся 
до Ковалевського, який обіймав посаду Міністра народної освіти, з 
проханням видавати «Записки о Южной Руси». Пояснюючи мету цього 
видання, П. Куліш зазначав, що, з одного боку, вона зумовлюється 
виникненням бажання в освічених колах північноруського населення 
ближче дізнатися про Південну Русь, а з іншого, – тим, що населення 
Малоросії почало відчувати жагу самопізнання, яка виражається 
чисельністю книг з предметним вивченням історії та етнографії, що 
видавалися в Києві, Одесі, Харкові [7, арк. 9].  

Звернення національно свідомого П. Куліша, звичайно, не було 
підтримане царським урядом Росії, який активно впроваджував 
політику денаціоналізації українського народу, проте письменник-
просвітитель не полишав робити спроби в цьому напрямку. Вже в 
листопаді 1859 р. П. Куліш звернувся з проханням про заснування 
українського друкованого органу до Делянова – голови цензурного 
комітету. Письменник, актуалізуючи необхідність української преси, 
детально окреслюючи її програму, завдання, отримав дозвіл. Так, з 
січня 1861 р. почав видаватися щомісячний журнал «Основа. 
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Південно-руський літературно-вчений вісник», який зайняв 
центральне місце загальноукраїнського друкованого органу. 
Редактор «Основи» В. Білозерський зазначав, що «основним 
началом журналу буде просвіта, усвідомлення загальної користі й 
особистих вигод усіх станів і взагалі співпраця для покращення 
морального і матеріального побуту країни» [8, арк. 23]. 

Паралельно зі спробами заснування українського 
друкованого органу в Петербурзі П. Куліш, на пожертвування 
В. Тарнавського та Г. Галагана, відкрив друкарню, завдяки чому 
його твори побачили світ, а саме: два томи «Записок о Южной 
Руси» (1856-1857 рр.), «Граматка» (1857 р.), «Буквар 
Южнорусский» (1861 р.) Т. Шевченка, «Українська абетка» (1861 р.) 
М. Гатцука, «Арифметика, або Нотниця» (1862 р.) О. Кониського, 
сорок випусків серії «Сільська бібліотека» тощо.  

Книгар В. Трунов активно допомагав П. Кулішу 
розповсюджувати українські книжки серед широких верств 
населення. Так, на весні 1861 р., на Полтавщині було продано 
12195 примірників кулішевих метеликів. Зазначимо, що їх ціна 
складала 3-5 коп., що робило їх доступними для людей [1, с. 12-13]. 

Доречно зазначити, що провідне місце у просвітницькій 
діяльності  українських письменників  періоду з 1857 р. і до початку 70-
х рр. ХІХ століття займав процес створення підручників українською 
мовою. Складність його полягала в тому, що потрібно було розробляти 
не тільки зміст нової книжки для навчання, а й проводити глибокі і 
ґрунтовні дослідження з історії, географії, етнографії України. Активний 
просвітницький діяч В. Антонович, об’єднавши навколо себе студентів 
Київського університету, у 1859 р. розпочав роботу над виданням цілої 
серії підручників для сільських училищ: «Ми створили невеличку 
компанію, – повідомляв він у листі до Г. Немировського, – з наміром 
зайнятися виданням у світ всіляких навчальних елементарних книг 
українською мовою» [3, с. 21].  

Просвітницька діяльність українських письменників 
поширювалася не лише на підручникотворення. Високомистецькі 
твори художньої літератури вітчизняних письменників мали суттєву 
виховну спрямованість й могли широко використовуватись у 
шкільному читанні та для читання вдома. З цього приводу 
Б. Грінченко писав: «Байки Гребінки та Глібова не тільки анітрохи 
не гірші за байки Крилова, але навіть і кращі за їх. З творів Квітки, 
Шевченка, Куліша, Марка Вовчка, Мирного, Франка, Левицького та 
інших можна вибрати багато речей високої літературної міри за для 
шкільного читання, а для читання поза школою годяща більша 
частина всього того, що ці автори написали» [2, с. 40]. 
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Яскравим прикладом ефективності просвітницької діяльності 
українських письменників у період з 1857 р. і до початку 70-х рр. 
були народні вистави, які мали суто освітній  і культурно-
просвітницький характер. Перша спроба такої просвітницько-
культурної роботи була здійснена членами Полтавської громади, 
до складу якої входили: вітчизняний письменник О. Кониський, 
педагоги О. Стронін і А. Фененко, громадський діяч В. Лобода та ін. 
Навесні 1861 р. було заплановано виставу «Шельменко – волосний 
писар» Г. Квітки-Основ’яненка та «Бедность не порок» 
М. Островського. Головні ролі повинні були виконувати 
вищезазначені особи, проте губернатор, звернувшись до міністра 
внутрішніх справ, на той час ним уже був Валуєв,  і отримавши його 
підтримку, заборонив виставу. 

Ефективною формою просвітницької діяльності вітчизняних 
письменників другої половини ХІХ століття були публічні читання, 
які влаштував Літературний фонд на чолі з Є. Ковалевським. 
Наприклад, на Полтавщині педагог О. Стронін і письменник 
О. Кониський організували народні читання. «Тут читали твори 
Шевченка, Основ’яненка та російських класиків: Пушкіна, Гоголя, 
Некрасова та Кольцова, подавали відомості з історії, географії та 
природознавства. Закінчувалася лекція гумористичним читанням, 
наприклад, байкою Глібова «Горлиця й горобець» або оповіданням 
Гребінки «Так собі до земляків». Пільчиков, читаючи історію 
України, подавав її за схемою суцільного історичного процесу: 
київська, галицька, а далі литовська доба, об’єднання України з 
Польщею, козаччина, Богдан Хмельницький, заселення південної 
України. Читання творів українських і російських письменників на 
соціальному  ґрунті, відомості з української історії ворушили думку 
слухача, його свідомість, викликали інтерес до громадських 
питань» [2, с. 11]. 

У 1859 р. студенти університету св. Володимира склали 
клопотання до попечителя Київського навчального округу 
М. Пирогова, в якому просили дозвіл на відкриття при університеті 
недільної та святкової шкіл [4, арк.  5]. М. Пирогов дав позитивну 
відповідь, і школу приблизно через місяць було відкрито. Так, на 
українських землях розпочався складний процес заснування 
недільних шкіл.  

Починаючи з 1860 р., в Україні активно тривав процес 
заснування безкоштовних недільних шкіл: відкривалися школи в 
Єлисаветграді, Полтаві, Ніжині, Катеринославі, Керчі, Чернігові, 
Харкові [5].  Варто зазначити, що українські письменники активно 
сприяли цьому процесові. Так, Т. Шевченко кошти, одержані ним з 
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продажу «Букваря», віддав на користь шкіл, О. Кониський 
очолював суботню школу на Полтавщині, І. Нечуй-Левицький 
працював учителем словесності в Полтавській семінарії з 1865 р. 
до 1866 р., у жіночій гімназії в Калиші учителем російської мови та 
літератури, історії та географії Росії з 1866 р. до 1867 р., у жіночій 
гімназії в Седлеці з 1867 р. до 1872 р. 

В інституті рукописів Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського ми знайшли звітну записку директора 
гімназії Е. Гудими «О состоянии Черниговской дирекции училищ за 
1860 академический год», у якій містилася інформація про 
матеріальну допомогу Т. Шевченка Чернігівській недільній школі: 
«Правда вона [Чернігівська недільна школа – Н.Ш.] отримала 
пожертвування протягом року до 139 р., але від осіб сторонніх, а 
саме:  100 руб. від покійно малоросійського поета Шевченка…» 
[6, арк. 1-2 зв.]. Про допомогу Т. Шевченка Чернігівській недільній 
школі також дізнаємося з листа останнього до В. Тарновського від 
10.02.1861 р.: «Високоповажний государю Василе Васильовичу, 
сьогодні отримав я листа з Чернігова від Романа Дмитрійовича 
Тризни, на ім’я якого в тому році прохав я вас вислати 50 
екземплярів «Кобзаря» на користь Чернігівської недільної школи. 
Тризна мені пише, що він і до сьогоднішнього дня не отримав 
нашої посилки. В ім’я Господнього повідомте мене на чіє ім'я і коли 
ви вислали до Чернігова згадані вище екземпляри, чім дуже 
зобов’яжете мне. Т. Шевченко» [6, арк. 2]. 

Висновки. У процесі наукового пошуку нами було з’ясовано, 
що просвітницька діяльність українських письменників середини 
ХІХ століття мала чітко виражену соціально-педагогічну основу. 
Вітчизняні просвітителі спрямували свою діяльність на соціалізацію 
дітей і молоді в умовах кризового стану соціумі. Просвітницька 
діяльність українських письменників досліджуваного періоду була 
спрямована на подолання кризи соціальної ідентичності як прояву 
втрати значення в ідентифікації з одними соціальними категоріями і 
пошуку інших, що були адекватними тогочасній соціальній 
реальності і потребам особистої визначеності. 

Подальшого наукового висвітлення потребують питання 
соціально-педагогічних основ просвітницької діяльності українських 
письменників у кінці ХІХ століття. 

Лтература 

1. Гніп М. Громадський рух 1860 рр. на Україні. Книга Перша. Полтавська 
Громада / М. Гніп – К., 1930. – 234 с.  



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціальна педагогіка і соціальна робота  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

91 

2. Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа / Б. Грінченко. – К. : 
Відбиток з «Громадської думки»,  1906. – 50 с.  

3. Левицький Ор. Сторінка з життя Володимира Антоновича / 
Ор. Левицький // Літературно-науковий вісник. – 1913. – № 4. – С. 19-27.  

4. Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського, м. Київ.  Ф.І. Літературний архів. Спр. 27793. 
Нечуй-Левицький І. Напутіння й навчання для українських селян, 3 арк.  

5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського, м. Київ. Ф. Х. Всеукраїнська Академія Наук. 
Спр. 17357-17358. Житецький І.П. Київська громада за 60-х р. Стаття, 5-
9, 47, 111 арк.  

6. Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського, м. Київ. Ф. Х. Всеукраїнська Академія Наук. 
Спр. 17754. Миловидов Л.В. Шевченко й Чернігівська недільна школа 
60-х рр., 6 арк.  

7. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф.172. Оп. 1. 
Спр. 2342. Звернення П. Куліша до Міністра народної освіти 
Ковалевського, 10 арк.  

8. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф.172. Оп. 1. 
Спр. 5049. В. Білозерський про завдання «Основи», 25 арк. 

Алєко О. 
аспірант кафедри теоретичних та методичних основ фізичного 
виховання і реабілітації Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
УДК 373.2:316.614.5 

ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА 
РОДИНИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ 

ДОШКІЛЬНИКА 

У статті надається аналіз дефініції „взаємодія” у філософському та 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ДОШКОЛЬНИКА 
В статье дается анализ дефиниции „взаимодействие” в философском 

и социально-педагогическом аспектах. Обосновывается значимость 
процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения в формировании 
первичного социального опыта дошкольников. Поданы взгляды современных 
исследователей относительно необходимости взаимодействия 
дошкольного и семейного воспитания в вопросах социализации личности. 
Проанализированы современные государственные документы касательно 
вышеуказанной проблемы. 

Ключевые слова: социальный опыт, взаимодействие, социализация 
личности, социальное развитие, дошкольное учреждение, семья. 
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INTERACTION OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
AND FAMILY IN PROCESS OF THE FORMATION OF THE SOCIAL 

EXPERIENCE OF PRESCHOOL CHILDREN 
In article is given analysis to definition „interaction” in philosophical and social-

pedagogical aspect. Is motivated value of the process of the interaction family and 
preschool educational institution in formation of the primary social experience of 
preschool children. Offered glances modern researchers for need of the interaction 
preschool and family education in questions of the socialization to personality. 
Analyzed modern state documents in regarding to said problem. 

Keywords: social experience, interaction, socialization to personality, social 
development, preschool educational institution, family. 

Постановка проблеми. У контексті кардинальної, стрімкої 
зміни соціально-економічної ситуації в Україні, особливої 
актуальності набуває дослідження процесу соціального становлення 
і формування соціального досвіду особистості. У цім зв’язку 
проблема взаємодії родинного та суспільного виховання у 
формуванні соціального досвіду дитини дошкільного віку набуває 
особливої значущості. 

Щороку в Україні збільшується кількість дослідників, які 
надають особливої уваги проблемам соціального розвитку 
особистості, вивченню механізмів „входження” дитини в суспільство, 
формуванню та накопиченню в дошкільників первинного соціального 
досвіду. У такому сенсі проблема взаємодії родини та дошкільного 
закладу у процесі формування соціального досвіду особистості 
потребує ґрунтовного вивчення.  

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасна наука розглядає 
соціалізаційні процеси в дитинстві в різних напрямах: 
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філософському (С. Батенін, Г. Батищев, Б. Гершунський, 
Я Глинський, М. Каган, В. Орлов, В. Шепель); соціально-
педагогічному (Н. Гавриш, Н. Головіна, І. Звєрєва, Н. Заверико, 
А. Капська, О. Караман, Л. Коваль, С. Курінна, Н. Лавриченко, 
С. Литвиненко, М. Лукашевич, О. Малахова, Л. Міщик, А. Мудрик, 
Р. Пріма, І. Рогальська, О. Савченко, С. Савченко, А. Сазонова, 
С. Семчук, І. Трубавіна, С. Харченко); психологічному (Б. Ананьєв, 
Л. Божович, І. Булах, І. Кон, А. Петровський, В. Семиченко) й інших. 

Про необхідність взаємодії родинного та суспільного виховання 
свідчать дослідження багатьох науковців: Т. Бабаєвої, О. Коберника, 
А. Ковальова, Л. Мотрич, Н. Побірченко, З. Теплова й ін., які 
наголошують, що спільна робота батьків і педагогічного колективу є 
важливою умовою засвоєння дитиною соціального досвіду поведінки. 

Дослідники дошкільного дитинства Л. Артемова, А. Богуш, 
Р. Буре, І. Гребенніков, О. Запорожець, О. Кононко, В. Котирло, 
О. Усова й ін., наголошуючи на взаємозалежності суспільного та 
родинного виховання, зазначають, що сім’я та дошкільний заклад, як 
соціальні інститути, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть 
замінити один одного та мають взаємодіяти задля повноцінного 
розвитку дитини-дошкільника. 

Принципи взаємодії родини та дошкільного закладу вивчали 
Л. Загік і Т. Маркова; Л. Островська розробила зміст і методи 
педагогічної освіти батьків. На необхідність створення в дошкільному 
закладі умов для співпраці родини та педагогів у моральному 
вихованні дітей вказують дослідники Т. Алексєєнко, В. Безлюдна, 
Л. Божович, Л. Врочинська, А. Залізняк, В. Постовий та ін.  

Отже метою статті є: аналіз дефініції „взаємодія”, 
обґрунтування значущості процесу взаємодії родини та дошкільного 
навчального закладу у формуванні первинного соціального досвіду 
дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з логікою 
наукового пошуку необхідно проаналізувати дефініцію „соціалізація” 
в контексті соціально-педагогічної парадигми. Так, науковці 
(Л. Артемова, А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, Н. Кирста, 
Л. Кононко, С. Курінна, В. Кузь, Н. Лисенко, Т. Поніманська, 
П. Рогальська та ін.) визначають соціалізацію як набуття дитиною 
соціального досвіду; засвоєння нею цінностей, норм поведінки; 
процес входження дитини у світ конкретних соціальних зв’язків й 
освоєння соціокультурного досвіду; відтворення дитиною цих 
зв’язків за рахунок її включення в соціальне середовище, активної 
власної діяльності та спілкування. Основою соціалізації є соціальний 
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досвід дитини, у процесі засвоєння якого, відбувається 
саморозвиток і самореалізація особистості.  

Соціалізація дитини розпочинається з самого народження та 
продовжується в дошкільному дитинстві як надзвичайно 
відповідальному періоді життя людини. У межах перших інститутів 
соціалізації (сім’я, дитячий садок, дитяче товариство) відбувається 
набуття базових загальнолюдських умінь і знань, якостей і 
властивостей, відсутність яких унеможливлює повноцінне життя 
людини в суспільстві.  

Першою фазою соціалізації є виховання в сім’ї, тут дитина 
встановлює свої перші зв’язки з іншими людьми, з рідними. У житті 
дитини протягом перших років домінують соціалізуючі впливи 
сімейного оточення. Перевага сім’ї як виховного колективу полягає в 
тому, що дитина має можливість постійно спілкуватися з людьми 
різного віку, статі, життєвого досвіду; просто та природно залучатися 
до реального життя. У сім’ї переважають емоційно насичені 
взаємини між батьками й дітьми, які мають особистісний характер, 
саме тут набувається необхідний соціальний досвід. 

Другою фазою соціалізації є формування початкових 
соціальних зв’язків особистості поза межами родини. Такі зв’язки 
діти встановлюють з однолітками та дорослими в дошкільному 
закладі. Саме в дитячому садку особистість набуває важливого 
соціального досвіду, основних знань і вмінь, необхідних для 
подальшого життя серед людей, залучається до різних видів 
діяльності. Дошкільний навчальний заклад – це простір життя 
дитини, в якому вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому 
вся діяльність цього закладу має плануватися таким чином, щоб 
сприяти становленню особистості як творця та проектувальника 
власного життя, гармонізації та гуманізації відносин між дітьми та 
вихователями, дошкільним закладом і сім’єю. 

Ми повністю погоджуємося з думкою О. Кононко, яка визначає 
дошкільний заклад справжнім „інститутом соціалізації”, основне 
призначення якого – бути посередником між дитиною як мікрокосмом 
і широким світом як макрокосмом, у який їй належить гармонійно 
увійти, визначити в ньому своє домірне місце, налагодити 
продуктивні стосунки з новим колом людей, почуватися тут 
компетентною, життєво вправною, життєрадісною [4, с.6]. Саме 
специфіка дитячого садка, на думку вченої, сприяє оптимізації 
процесу входження особистості в широкий світ реальних соціальних 
відносин, її індивідуалізації та соціалізації. 

Питання щодо взаємодії дошкільного закладу з родинами 
вихованців завжди було і залишається надзвичайно важливим й 
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актуальним. У процесі наукового пошуку було з’ясовано та 
дослідженнями доведено, що взаємодія сім’ї і дошкільного закладу є 
об’єктивною необхідністю. Це реальність, яка існує тому, що 
педагогів і батьків об’єднує одна мета – виховання соціально зрілої, 
успішної особистості. 

Для забезпечення сприятливих умов соціалізації особистості, 
успішного формування соціального досвіду, повноцінної, гармонійної 
особистості необхідні зміцнення та розвиток взаємодії дитячого 
закладу і сім’ї. Очевидно, що сім’я та дошкільний заклад, виконуючи 
свої функції, не замінюють одне одного, а взаємодіють для 
всебічного розвитку дитини. 

Одним із головних чинників забезпечення ефективності 
соціалізації дітей дошкільного віку є взаємний вплив, 
взаємопроникнення сімейного та суспільного виховання. Відсутність 
єдності та наступності вимог між дошкільним закладом і родиною є 
великою перепоною в процесі соціального розвитку підростаючого 
покоління. 

Уважаємо за необхідне в контексті нашого дослідження 
проаналізувати дефініцію „взаємодія” у філософському та 
соціально-педагогічному аспектах. 

У філософії взаємодія розглядається як всезагальна категорія, 
тобто найзагальніше і найфундаментальніше поняття, що 
відображає суттєві, всезагальні властивості та відношення явищ 
дійсності й пізнання. Через взаємодію пояснюються основні категорії 
діалектики – матерія і рух, простір й час, кількість і якість, 
необхідність і випадковість тощо.  

Аналізуючи різні погляди на взаємодію як філософську 
категорію, вчені стверджують, що означене поняття можна 
визначити таким чином: взаємодія – це процес, що відбувається 
принаймні між двома системами в певному проміжку часу, коли 
зміна станів систем здійснюється не просто за згодою, а 
взаємозумовлено [3]. 

Загальнофілософські підходи до взаємодії дозволяють, по-
перше, на рівні теорії пояснювати сутність досліджуваного явища (як 
його цілісності, так й окремих його аспектів); по-друге, на 
системному рівні розглядати досліджуване явище як сукупність 
різнобічної й різноякісної взаємодії для виявлення місця (ролі) цього 
явища в певній системі; по-третє, на технологічному рівні виявити 
більш прості форми взаємодій та їхнє співвідношення для 
визначення внутрішніх механізмів реалізації взаємодії в конкретних 
галузях науки.  
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У педагогіці підходи до взаємодії спочатку розроблялись 
переважно в галузі теорії навчання. Так, у дидактиці простежується 
звернення до педагогічної взаємодії у принципах, методах навчання, 
комплексному впливі форм навчально-виховної роботи для 
досягнення поставленої мети. 

Зміна соціокультурної ситуації наприкінці 80-х – початку 90-х 
рр. ХХ ст. призвела до кардинального переосмислення багатьох 
традиційних підходів, концепцій, поглядів у галузі гуманітарних наук 
загалом і в педагогіці зокрема. Тенденція до трактування взаємодії 
як підґрунтя педагогічного процесу простежується в сучасних 
підручниках з педагогіки. Якщо раніше поняттям, яке визначало 
терміни навчання й виховання був „вплив”, то зараз, з урахуванням 
бінарного, суб’єкт-суб’єктного характеру відносин учасників 
освітнього процесу в якості визначального використовується саме 
„взаємодія”. Так, І. Підласий подав таке визначення: „процес 
виховання є не прямим впливом на вихованця (як традиційно 
вважалось), а соціальною взаємодією різних суб’єктів: 
індивідуальних (конкретних людей), групових (мікрогруп і колективів) 
і умовно соціальних інститутів виховання” [5, с. 66].  

Основу взаємодії в соціальній педагогіці створює особистісний 
підхід, який є базовою ціннісною орієнтацією педагога, що визначає 
як провідну його орієнтацію на розвиток особистості вихованця, так і 
стратегію його взаємодії з особистістю та колективом у виховному 
процесі на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. 

Під час наукового пошуку з’ясовано, що дослідницею 
Л. Врочинською було детально проаналізовано дефініцію „взаємодія” в 
дослідженні, присвяченому взаємодії дошкільного закладу та сім’ї у 
вихованні гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку. 
Дослідниця акцентувала увагу на виокремленні низки соціально-
психологічних типів взаємодії, які умовно можна позначити так: 

- співробітництво: обидва партнери зі взаємодії допомагають 
один одному, активно сприяють досягненню індивідуальних цілей 
кожного та загальних цілей спільної діяльності; 

- протиборство: обидва партнери протидіють один одному та 
перешкоджають досягненню індивідуальних цілей; 

- уникнення від взаємодії: обидва партнери намагаються 
уникати активної взаємодії; 

- одновекторна протидія: один із партнерів перешкоджає 
досягненню цілей іншого, а другий ухиляється від взаємодії з 
першим учасником; 

- контрастна взаємодія: один із учасників намагається сприяти 
іншому, а другий вдається до стратегії активної протидії першому; 
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- компромісна взаємодія: обидва партнери виявляють окремі 
елементи як сприяння, так і протидії [2, с. 53]. 

У педагогічній взаємодії виділяють: власне педагогічну 
взаємодію (педагогів для узгодження зусиль); методичну взаємодію 
(взаємозбагачення досвідом з методики виховання та навчання); 
зовнішню взаємодію (з сім’єю, з освітніми закладами); педагогів і 
вихованців (навчальна, позанавчальна, індивідуальна, цільова, 
ситуативна тощо). 

На основі зазначеного вище ми дійшли висновку, що взаємодія 
дошкільного закладу і сім’ї – це процес реалізації зв’язків і відносин 
суспільного закладу та малої групи, головною метою якого виступає 
соціалізація дитини. Центральним об’єктом двох взаємодіючих сил є 
особистість дошкільника.  

Соціально-педагогічні дослідження переконливо доводять, що 
у зв’язку з глобальними змінами в суспільстві родина виявилася 
відокремленою від навчально-виховного процесу, а це, в свою чергу, 
призвело до педагогічної некомпетентності членів сім’ї у справі 
виховання дітей. З цією метою необхідно здійснювати педагогічне 
просвітництво батьків, що передбачає їхню достатню 
підготовленість до виховання дітей у сім’ї. У ролі керівника й 
організатора в цьому процесі повинен виступити дошкільний 
навчальний заклад, який озброїть членів родини знаннями про 
сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних 
особливостей дитини, форм і методів гармонійного соціального 
розвитку особистості. 

У контексті проблеми дослідження для нас особливу цінність 
має науковий доробок науковця Л. Врочинської. Дослідниця вирізняє 
три типи зв’язків між родиною та дошкільним закладом. Зв’язки 
першого типу спрямовані на оптимізацію впливу сім’ї на дитину 
шляхом підвищення педагогічної культури батьків і надання їм 
допомоги. Зазначене реалізується через такі форми й методи 
взаємодії родини та дошкільного закладу, як батьківські збори, 
консультації, лекторії тощо.  

Зв’язки другого типу передбачають удосконалення 
педагогічного процесу в дошкільному закладі шляхом залучення 
батьків до цього процесу. Такі зв’язки виявляються в посильній 
допомозі дошкільному закладу з боку батьків (спільна організація 
колективних заходів у закладі, допомога в оформленні групової 
кімнати тощо).  

До третього типу належать зв’язки, які виникають тоді, коли два 
соціальні інститути – родина та дошкільний заклад – стають 
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партнерами в навчально-виховному процесі, спільно застосовуючи 
свої можливості для ефективного виховання дітей [2]. 

Висновки. Отже, завдяки тісній співпраці дошкільного закладу 
з родиною навколо дітей створюється атмосфера довіри, 
взаєморозуміння, підтримки. Батьки й інші члени родини не повинні 
виступати в ролі експертів чи спостерігачів, а навпаки - почати 
взаємодіяти з вихователями й дітьми на засадах партнерства. Ідеї 
батьків варто цінувати, до їх порад – прислухатися. Але тільки 
завдяки високій культурі спілкування педагогів і батьків, 
доброзичливості, неупередженості в розв’язанні різних проблем 
можна досягти ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, яка 
має пронизувати всю освітню роботу.  

Враховуючи все зазначене вище, ми дійшли висновку, що для 
формування в дошкільників соціального досвіду як необхідного 
чинника успішної соціалізації особистості необхідна взаємодія та 
взаємопроникнення родинного та суспільного виховання. 

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження ми 
вбачаємо в розробці та вдосконаленні оптимальних форм взаємодії 
дошкільного освітнього закладу та родини щодо формування в 
дошкільників соціального досвіду. 
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linguistic competence, theatrical activities. 

Постановка проблеми. Спілкування посідає провідне місце у 
житті людини. Від того, як проходить спілкування, виражаються 
прохання і відчуття, розуміють чужі волевиявлення і реагують на них 
залежить дуже багато. Якщо комунікація проходить переконливо, це 
дозволяє легко домовлятися з оточуючими людьми, з комфортом 
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реалізовувати свої плани і проекти, бути ефективними і успішними в 
суспільстві. Саме тому комунікативна компетентність постає 
важливою складовою життєвої компетентності людини. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вивчення проблем 
комунікації започатковано ще за часів Стародавньої Греції (Платон, 
Аристотель, Сократ). Звичайно, давньогрецька культура не давала 
узагальнюючого визначення для позначення явищ, які зараз 
об’єднуються під терміном «комунікація», але саме в Стародавній 
Греції зародилися засоби усної комунікації, якими продовжують 
користуватися і сьогодні. Саме ж поняття комунікація як науковий 
термін і галузь дослідження отримало глибоке вивчення у XX ст. 
Походить воно від лат. communicatio – повідомлення, передача, 
бесіда, розмова [11].  

У науці немає єдиного погляду на сутність та зміст цього 
поняття: соціологи (П. Сорокін) розуміють під комунікацією 
взаємодію, тобто передачу соціальної інформації [9]; психологи (О. 
Леонтьєв) – процеси обміну продуктами психологічної діяльності, 
насамперед спілкування [7].  

З огляду на зазначене можна констатувати, що комунікація є 
процесом передачі інформації між суб'єктами соціальної сфери 
суспільства.  

Останнім часом, як в закордонній, так і у вітчизняній 
педагогічній і психологічній літературі досягнення людини в сфері 
відносин з іншими людьми все частіше відображаються в понятті 
«комунікативної компетентності». 

Як зазначає А. Богуш, компетентність дошкільника можна 
визначити як комплексну характеристику особистості, що вбирає в 
себе результати попереднього психічного розвитку: знання, вміння, 
навички, креативність, ініціативність, самостійність, самооцінка, 
самоконтроль [4]. Компетентність дитини дошкільного віку – це 
сформованість інтелектуальних операцій, визначена довільна 
спрямованість діяльності, усвідомленість і значна мотиваційна 
насиченість. 

Компетенція дитини дошкільного віку (К. Крутій) – це її 
особистісне надбання. Найбільш успішне формування компетенцій 
може відбуватися тільки в особистісно-орієнтованому освітньому 
процесі. 

Позитивний вплив театрально-ігрової діяльності на різні 
аспекти розвитку особистості доведено у багатьох дослідженнях, 
присвячених вивченню ігрової (Л. Артемова, Р. Жуковська та ін.), 
мовленнєвої (О. Аматьєва, А. Богуш, Г. Полозова, Л.Фесенко та ін.) 
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діяльності, становленню емоційної сфери дошкільників (Г. 
Кошелєва, Л. Стрелкова та ін.). 

Мета публікації – визначення умов використання театрально-
ігрової діяльності для розвитку комунікативної компетентності дітей 
старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У дошкільному віці 
розвиваються уява, мислення і мовлення. Такий синтез породжує у 
дитини здатність викликати і довільно маніпулювати образами 
(обмежених віком) за допомогою мовних самоінструкцій. Це означає, 
що у дитини виникає і починає успішно функціонувати внутрішнє 
мовлення як засіб мислення.  

Продуктивною формою мовленнєвого розвитку дітей є вільна й 
самостійна діяльність у спеціально організованому середовищі, де 
педагог надає кожному право вибору: де, коли і з ким йому 
спілкуватись.  Під час розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
виняткове значення надається показникам оволодіння 
мовленнєвими засобами, формальним характеристикам: 
звуковимова, лексичний запас, граматична правильність. Саме ці 
засоби є попереднім етапом до успішної мовленнєвої взаємодії  з 
партнерами у спілкуванні, що розвиває комунікативну 
компетентність. Адже як свідчить практика, неможливе 
самовиявлення дітей, непідготовлених до певного виду діяльності, 
тобто з несформованим достатнім запасом спеціальних знань. 

Насамперед розглянемо, що собою являє компетентність 
дошкільника загалом і мовленнєва компетентність зокрема. Базова 
програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" визначає 
компетентність дитини як інтегральну характеристику розвитку 
особистості, основними показниками якої є оптимальний для віку 
ступінь сформованості провідної діяльності, всіх форм активності та 
базових якостей [2]. 

Мовленнєве спілкування дітей відбувається у процесі 
формування комунікативно-мовленнєвої діяльності. Змістовий бік її 
розвитку пов’язаний з формуванням когнітивно-комунікативної, 
орієнтувально-планувальної, організаційно-комунікативної, 
мовленнєвої, комунікативно-діяльнісної компетенцій [3: 95]. 

Розглянемо зміст комунікативного рівня (поведінка), він містить 
такі комунікативні властивості: 

- спрямованість на партнера, установка на відповідну реакцію; 
- різноманітність і виразність, активне використання 

невербальних засобів спілкування; 
- наявність контактовстановлювальних засобів взаємодії. 
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Наступний – когнітивно-лінгвістичний рівень (свідомість), до 
якого входять: 

1. Когнітивні властивості мовлення: 
- розуміння дитиною просторово-часових характеристик 

ситуації спілкування (значення слів, що характеризують місце, час, 
зміст, подію); 

- розуміння дитиною емоційного змісту ситуації спілкування 
через аналіз стану дійових осіб (знання слів, що характеризують 
емоційний стан людини); 

- розуміння дитиною характеру персонажів та дійових осіб 
(знання слів, що характеризують риси, якості особистості). 

2. Мовні (лінгвістичні) властивості мовлення: 
- словникове багатство (різноманітність і точність вживання 

лексики, що відповідає ситуації спілкування); 
- граматична правильність, відмінювання та узгодження слів у 

фразі згідно з мовними нормами; 
- фонетичні властивості мовлення (звуковимова, дикція, сила 

голосу). 
І останній це особистісний рівень (суб'єктний рівень регуляції і 

самовираження в мовленнєвому спілкуванні) він єднає особистісні 
якості, що виявляються в мовленнєвій комунікації: 

- прояви самооцінки в спілкуванні з людьми; 
- риси характеру, що забезпечують успішність взаємодії 

(приязність, комунікабельність та ін.); 
- ціннісні орієнтації, пов'язані з людиною; 
- широта і дієвість мотивів спілкування. 
Мовленнєва компетентність – це здатність дітей розв’язувати 

комунікативно-мовленнєві завдання завдяки добору адекватних 
комунікативній меті і проблемній ситуації змісту, способів 
комунікативної діяльності, вмінню будувати різні форми 
монологічних (розповідь, опис, міркування, пояснення) і діалогічних 
(ситуативна розмова, діалог-розпитування, бесіда) висловлювань, 
використовуючи при цьому засоби виразності мовлення [3, с. 96]. 

Як відомо, дитина розвивається в діяльності. Чим повніше і 
різноманітніше дитяча діяльність, тим успішніше йде її розвиток. 
Тому головна мета вихователя – знайти ефективний спосіб 
педагогічної дії, що дозволяє поставити дитину в позицію активного 
суб'єкта дитячої діяльності. 

Вітчизняні педагоги обґрунтовували необхідність забезпечення 
природності виховного процесу, уникнення штучності, 
заорганізованості, формалізму. Зокрема, В. Сухомлинський великого 
значення надавав «виховному середовищу». Однією з умов 
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ефективності його створення педагог вважав природність, «обстановку 
ненавмисності», заперечував штучність, стверджував, що дитині не 
треба в кожну дану мить знати, що педагог її виховує, «виховний намір 
має бути прихований обстановкою дружніх, невимушених взаємин» 
[10]. Найкраще таке «ненавмисне» виховання реалізується саме під 
час театрально-ігрової діяльності дітей. 

Для дітей дошкільного віку провідна діяльність – гра, яка 
допомагає набути соціальний досвід, досвід перевтілень та виконання 
ролей. Театр у свою чергу – це мистецтво перевтілення: тут можна 
стати сміливішим, сильнішим, винахідливішим, зробити те, що ніколи 
не зробив би у звичайній ситуації, це мистецтво здивування і співчуття, 
світ яскравих костюмів і декорацій, вирій танців і пісень.  

На наш погляд, саме театрально-ігрова діяльність дозволяє 
відкрити нові можливості для ефективного формування 
комунікативних умінь, оскільки ґрунтується на таких природних 
здібностях дитини як-от: 1) здібність дошкільників до наслідування; 2) 
потреба у спілкуванні; 3) природна схильність дитини до гри; 4) 
реалізація створених уявою ситуацій; 5) свобода вибору і свобода дій. 

Використання театралізованих ігор для формування 
комунікативної компетентності сприяє підвищенню мотивації дітей в 
оволодінні способами комунікації.  

У душі кожної дитини існує бажання вільної театралізованої гри, в 
якій вона відтворює життєві ситуації, знайомі літературні сюжети. Саме 
під час перевтілення дитини у свого героя, коли вона не тільки 
відтворює його рухи, міміку, а й додає свої характерні риси, 
створюються виховні вербальні ситуації «мовленнєвотворчої 
діяльності» дошкільників. Це поняття ввела в науковий обіг Н. Гавриш 
як діяльність, в якій «через складання різних типів зв'язних 
висловлювань дитина відображає почуття, уявлення, враження, образи 
уяви, що навіяні художніми творами, сприйманням довкілля» [6]. 

Саме це активізує мислення дитини, тренує пам'ять і образне 
сприйняття, розвиває уяву і фантазію, удосконалює мовлення. 
Переоцінити роль рідного мовлення, яке допомагає людям, – перш 
за все дітям – усвідомлено сприймати довкілля і є засобом 
спілкування, – неможливо. С. Рубінштейн писав: «Чим виразніше 
мова, тим більше в ній виступає той, що говорить, його обличчя, він 
сам» [8]. Таке мовлення включає вербальні (інтонація, лексика і 
синтаксис) і невербальні (міміка, жести, поза) засоби. 

Психологи і педагоги стверджують, що слухання казок, а також 
участь у постановці казки, допомагає дитині навчитися розуміти 
внутрішній світ героїв, а через нього і внутрішній світ інших людей, 
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навчитися співчувати їм, повірити у сили добра, набути впевненість 
у собі, вміння легко почувати себе в соціумі. 

Для розвитку виразного мовлення просто необхідне створення 
умов, в яких кожна дитина могла б передати свої емоції, відчуття, 
бажання і погляди як в звичайній розмові, так і публічно, не 
соромлячись слухачів. Великий виховний потенціал мають заняття з 
театрально-ігрової діяльності. 

У проведеній експериментальній роботі застосовувалися 
вправи на розвиток різних якостей мовлення, а саме:  

- покажи, що ти відчуваєш… (коли лягаєш спати, коли світить 
сонечко); 

- покажи, що відчувають твої плечі… (я пишаюсь, я стомився, я 
соромлюсь); 

- покажи, як ходить… (солдат, балерина); 
- яку роботу я виконую…(мию підлогу, накриваю на стіл); 
- покажи руками або пальцями… (іди сюди, відійди). 
Велика увага надавалася іграм та вправам на розвиток голосу, 

виразності мовлення, а також мовленнєвим вправам, на 
диференціацію звуків, для рухливості губ, язика, щелепи, для 
розвитку діафрагми, звуконаслідування (наприклад: дзижчить комар 
– дз-зззззз, шелестить листя на деревах – ш-ш-ш-ш-ш, гуде вітер – 
у-у-у-у-у, тощо). 

На високому емоційному підйомі проходило розігрування 
етюдів «Сонечко і Хмаринка», «Слоненятко шукає маму», «Лисичка 
підслуховує», «Прийшла зима», «Несподіваний подарунок» і т. ін. 

У процесі розігрування етюдів на вираження радості і 
задоволення увага приділялася тому, щоб почуття, яке виникало у 
дитини, було реальним, щирим. Цього важко досягти при 
розігруванні запропонованих сюжетів. Ефективним прийомом було 
згадування і програвання разом з дітьми ситуацій, які мали місце в 
житті, викликали радість і задоволення. Обов`язково необхідно 
зафіксувати увагу дитини на тому, як проявляється радість в міміці, 
жестах, рухах. 

Під час виконання завдань педагог використовував методи 
розвитку різних сторін мовлення. Вчив слухати, аналізувати, 
запитувати та давати відповіді на питання, звертатися з проханням, 
дотримуватися норм мовленнєвого етикету.  

Завдяки проведеній комплексній безперервній роботі з 
театрально-ігрової діяльності, діти отримали знання, вміння та 
навички, які сприяли більш ефективному формуванню їх 
комунікативної компетентності: 
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1. У дітей були сформовані знання про емоційний світ людини 
та способи управління ним (знайомство з поняттям «добро» і «зло», 
способами управління та регулювання настрою; закріплення вміння 
визначати емоційний стан близьких, самостійне бажання надання 
допомоги, вміння розрізняти добрі та злі вчинки). 

2. У більшості дітей переважала доброзичлива поведінка, вони 
навчилися конструктивним способам вирішення конфліктних 
ситуацій, здатності співпереживати, співчувати. 

3. У дітей було сформоване усвідомлене ставлення до 
соціальних норм, яке містить в собі: поняття фізична і емоційна біль, 
прагнення до дружелюбності по відношенню до інших; почуття 
доброти, співпереживання, прагнення підтримувати інших; вміння 
аналізувати власну поведінку й вчинки інших. 

Вважаємо, що для успішної реалізації процесу формування 
комунікативної компетентності дітей необхідно: 

− діагностування рівня сформованості комунікативної 
компетентності дитини; 

− стимулювання інтересу дитини до включення в комунікацію; 
− залучення дітей до комунікативної взаємодії, організованої 

за допомогою театрально-ігрової діяльності; 
− розвиток комунікативних умінь дитини дошкільного віку через 

оволодіння умінням формулювати комунікативну задачу, вмінням її 
вирішувати і в подальшому аналізувати результат; 

− формування вербальних і невербальних засобів спілкування; 
− заохочення до самостійного вибору ігор і комунікативних 

завдань, обговорення, аналізу результату. 
Таким чином, результати спеціального дослідження доводять, 

що саме театралізовані ігри надають позитивний вплив на розвиток 
цілісної особистості дитини. Використання театралізованих ігор 
створює умови для варіативності змісту навчально-виховного 
процесу, однією з пріоритетних цілей якого є формування 
комунікативної компетентності дитини.  

Театрально-ігрова діяльність – ефективний засіб розвитку 
почуттів, переживань і емоційних відкриттів, спосіб залучення до 
духовного багатства. У результаті дитина пізнає світ розумом і серцем, 
виражаючи своє ставлення до добра і зла; пізнає радість, пов'язану з 
подоланням труднощів спілкування, невпевненості в собі. 

Перспективу подальшого дослідження розглянутої проблеми 
ми вбачаємо у пошуку нових засобів розвитку комунікативної 
компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами 
театрально-ігрової діяльності. 
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різноманітних фондів, соціальних служб та шкільних соціальних педагогів для 
підвищення якості та ефективності соціальної допомоги школярам та 
учнівській молоді, висвітлює основні напрямки діяльності фахівців соціальної 
сфери за цей період, а також підкреслює  роль міжкооперитивного Союзу  як 
центру соціальної допомоги та підтримки школярів. 
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В статье рассмотрены особенности развития социальной работы в 
школах Германии в начале ХХІ века. Автор раскрывает необходимость 
объединения различных фондов, социальных служб и школьных социальных 
педагогов для повышения качества и эффективности социальной помощи 
школьникам разных возрастных групп, выделяет основные направления 
деятельности специалистов социальной сферы за этот период, а так же 
подчеркивает роль межкооперативного Союза как центра социальной 
помощи школьникам. 

Ключевые слова: социальная работа, межкооперативный  союз, 
школьники. 

Gavrysh  O. 
the foreign languages  teacher of Kramatorsk comprehensive school 

25. 
THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL WORK AT SCHOOLS IN 

GERMANY AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 
In the article the special features of the development of the social educator’s 

work at school in Germany at the beginning of the XXI century are carried out. The 
author marks out the necessity of the joining of efforts between different funds, social 
services and social educators for increasing of the quality and efficiency of the help 
to pupils and the youth, explains main trends of social specialists’ work during giving 
period, points out the role of the cooperative union as the centre of the help to 
schoolchildren and young people. 

Keywords: social work, pupils, cooperative union. 
Постановка проблеми. Сфера  освіти  в  ХХІ  ст .  стала  

необхідним  компонентом  суспільного  життя. Освіта – один з 
найстаріших соціальних інститутів, функції якого (економічні,  
політичні,  соціальні,  культурні)  надто  різноманітні.  Вони  
залучають особистість  до  різних  сфер  життєдіяльності  
суспільства,  готують  людину  до життя.  Соціальні  проблеми,  які  
виникають  у  сфері  освіти,  зумовлені  її  місцем у  сучасному  світі,  
тими  функціями,  які  вона  виконує,  проблемами  тих  соціальних  
груп,  котрі  існують  у  цій  сфері. 

Саме тому теорія і практика соціальної роботи і соціальної 
педагогіки постійно розвивається у більшості країн світу. У цьому 
контексті не є виключенням Німеччина. Активізація соціально-
педагогічної діяльності у цій країні мотивується процесом 
вдосконаленням соціальної структури суспільства, що поставило 
перед соціальною педагогікою багато нових і складних проблем 
таких, як допомога біженцям, переселеним з інших країн цілими 
сім’ями, літнім і мало захищеним людям, робота в соціально-
педагогічних інститутах і різних соціальних службах. Але найбільш 
динамічно за останнє десятиріччя розвивається робота фахівців 
соціальної сфери у школі. 
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Суть соціальної роботи у школах Німеччини на початку ХХІ ст. 
почала мінятися і набувати масштабного характеру. Колишні 
вузькопрофільні підходи, орієнтовані або на суб’єкта, або на 
суспільні умови, були доповнені новими концепціями, що пов’язують 
соціальну теорію з технологіями роботи у школі і позначають 
контури компетенції соціально-педагогічних дій у цілому. Все 
гостріше постає питання про необхідність об’єднання зусиль 
різноманітних фондів, соціальних служб та шкільних соціальних 
педагогів для підвищення якості та ефективності соціальної 
допомоги школярам та учнівській молоді. Проте багато проблем у 
зв’язку з цим залишаються ще дискусійними. 

Аналіз останніх досліджень. Вивчення літературних джерел 
свідчить, що останнім часом значно зросло зацікавлення вітчизняних 
та закордонних науковців питаннями особливостями розвитку 
окремих галузей соціальної педагогіки. Дослідженню теоретико-
методологічних основ соціальної роботи в Україні та за кордоном 
присвячені роботи вітчизняних науковців В. Васильєва, І. Звєрєвої, 
А. Капської, І. Козубовської, Г. Лактіонової, І. Миговича, Л. Міщик, 
О. Пічкар, В. Полтавця, Г. Попович та ін. Проблемами специфіки 
роботи соціального педагога з певними категоріями населення 
займаються (Л.Міщик, Р.Овчарова, П.Шептенко, Г.Вороніна та ін.). 

Зміст соціально-педагогічного патронажу у загальноосвітньому 
навчальному закладі розкриває В.Шульга. 

Серед німецьких дослідників необхідно відмітити К.Краймера, 
А.Мюлума, К.-Й.Тільмана, Ф.Шермера тощо. У їхніх роботах багато 
уваги приділено становленню та розвитку соціальної роботи в школі 
та особливостям надання допомоги школярам фахівцями соціальної 
сфери другої половини ХХ ст. Але у своїх дослідженнях німецькі 
науковці не розглядають розвиток соціальної роботи в школі  за 
останнє десятиріччя.  

Мета статті: проаналізувати та систематизувати знання щодо 
особливостей становлення діяльності соціальних педагогів у школах 
Німеччини на початку ХХІ ст. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останнього 
десятиріччя німецькі фахівці з соціальної сфери досягли певного 
успіху. Так, 03 червня 2001р. була укладена угода щодо створення 
спеціального міжкооперативного союзу у сфері соціальної роботи у 
школі (Kooperationsverbund Schulsozialarbeit). Головною метою 
Союзу є втілення ідей соціальної роботи. 

Серед важливих завдань його розвитку необхідно виділити: 
 впровадження ініціативи в галузі соціальної політики; 
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 вироблення практичних рекомендацій по здійсненню 
державної, громадської і приватної соціальної роботи в школі; 

 експертна діяльність у галузі соціального права; 
 створення інформаційного банку для фахівців; 
 підвищення кваліфікації провідних кадрів і співробітників у 

соціальній сфері; 
 вивчення досвіду та оцінка розвитку соціальної роботи в школі 

в інших країнах; 
 розвиток міжнародної співпраці і обміну досвідом; 
 видання праць та інших публікацій з питань соціальної сфери 

[1, с.171]. 
Для цього було вирішено проводити регулярні наукові 

конференції з питань діяльності соціальних педагогів у школі. Хоча 
Союз офіційно почав працювати лише з 2001р., певна робота 
проводилася окремими  членами даного об’єднання вже протягом 
90-тих років ХХ ст. 

Основними напрямками роботи науковий конференцій було 
визначено наступні: 

 Керування якістю соціальної роботи в школі (конференція у м. 
Касель 11-12 листопада 1997р. під назвою «Необхідність 
розробки стандартів якості та забезпечення соціальної роботи 
в школі»;  м. Ваймер 29-30 червня 1998р. «Шляхи керування 
якістю соціальної роботи в школі: інструменти та методи її 
покращення»; на даний момент також розробляється 
законодавчий документ щодо керування якістю соціальної 
роботи в школі ). 

 Соціальна робота в школі та школа повного дня 
(Ganztagsschule) (конференція у м. Франкфурт на Майні 23 
травня 2003р. під назвою «Цілий день у школі для дівчат та 
хлопчиків»;  29-30 березня 2004р. конференція під назвою 
«Школа повного дня у соціальному місті»). 

 Результати досліджень соціальної роботи у школі ( симпозіум у 
м. Франкфурт на Майні 4-5 грудня 2006р. «Якість та 
ефективність досліджень соціальної роботи в школі»; 
дисертаційна робота Сінк Танкcа       ( Think Tanks) під назвою 
«Ефективність досліджень проблеми соціальної роботи в 
школі» м.Берлін 2007р.; доповідь  Клаудії Зайбольд (Claudia 
Seibold) «Соціальна робота в школі, рушай!» 8 червня 2011р. 
м. Штутгарт протягом проведення 14 щорічного Дня допомоги 
дітям та молоді). 
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 Розуміння соціальної роботи в школі як професії ( конференція  
у м. Франкфурт на Майні 8-9 грудня 2004р. під назвою « 
Соціально-педагогічний професіоналізм у школі»; м. Берлін 23-
24 травня 2006р. «Професійна освіта та напрямки діяльності 
соціальної роботи у школі»; листопад 2007р. -  видання 
законодавчого документа « Опис та вимоги до професійної 
діяльності соціального педагога у школі »; конференція у м. 
Айзенах 5-6 грудня 2011р. « Соціальна робота у школі та 
навчання – завдання та розуміння проблеми»). 

 Робота соціальних педагогів у школах Німеччини ( з’їзд у м. 
Гьотінген 2-3 грудня 2009р. на тему « Обмін, просування та 
підвищення кваліфікації – чи є необхідність об’єднання зусиль 
шкільних соціальних педагогів в усіх землях Німеччини ? »; 
розробка єдиного сайту « Соціальна робота у школах 
Німеччини»). 

 Соціальна робота у школах в міжнародному контексті 
(прийняття участі у міжнародному конгресі м. Стокгольм 
2003р.; наукове відрядження у м.Базель та м.Цюріх 13-15 січня 
2009р. на конференцію під назвою «Соціальна робота у 
школах німецькомовної Швейцарії»; німецько-швейцарська 
наукова конференція з соціальної роботи у м.Таунус 25 червня 
2010р.) [3]. 
До складу цього міжкооперативного союзу належать штатні 

робітники федеративних спілок та окремі фізичні особи. Держава в цій 
організації представлена на федеральному рівні, рівні федеральних 
земель, вільних міст і округів. Від громадських організацій у Союз 
входять католицький «Карітас», Німецький Червоний Хрест, Союз 
милосердя Євангельської церкви і т.д. Також у роботі даного 
об’єднання беруть участь навчальні заклади, дослідницькі інститути, 
установи практичної соціальної роботи. Одними з найактивніших діячів 
Союзу є Бернхард Айбек  (Berhard Eibeck) з головного управління 
профспілки виховання та освіти, Клаудія Зайбольд (Claudia Seibold) з 
федеративного евангельського комітету допомоги молоді м. Штутгард, 
Реґіна Роснер (Regine Rosner), яка працює у католицькому об’єднанні 
соціальної підтримки дівчат та жінок Німеччини м.Фрайбург, доктор 
Ніколь Пьоттер (Dr. Nicole Pötter), м.Бонн, доктор Томас Бьорман 
(Dr.Thomas Bührmann), м. Падерборн та інші.  

Для планування, здійснення та покращення роботи Союзу було 
вирішено, що профспілки та окремі фізичні особи повинні надавати 
фінанси по черзі. Також у якості фінансового забезпечення 
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діяльності даного об’єднання залучаються федеральні ресурси, 
пожертвування та виграші у лотереї. 

Необхідно відзначити, що даний міжкооперативний союз з 
соціальної роботи у школі в основу своєї діяльності покладає 
принципи роботи молодіжних інституцій 70-тих та 80-тих років ХХ ст., 
які розглядали соціальну допомогу молоді та учням у школі крізь 
призму координування молодіжної та федеральної політики 
держави. На перший план, без сумніву, виходить соціальна 
допомога проблемним дітям, але в той же час велика увага 
приділяється консультуванню, роботі з батьками, організації 
вільного часу та дозвілля школярів та учнівської молоді. 

Крім того постійний розвиток соціальної роботи даного союзу у 
школі активно впливає на процес реформування шкільної системи в 
цілому. Це сприяє  виникненню нових учнівських та вчительських 
ініціатив, підвищенню культури спілкування, об’єднанню у єдину 
мережу школи та соціальної допомоги. 

Завдяки активній роботі міжкооперативного союзу проходять 
структурні зміни також нарівні професійної підготовки соціальних 
працівників та педагогів. З 2010р. у вищих навчальних закладах 
з’являється спеціальність «Соціальна робота у школі », а також з 
березня 2010р. проводиться щорічний міжвузівський день 
професійної роботи шкільного соціального педагога. 

Наступним кроком розвитку допомоги учнівській молоді у 
масштабі всієї держави можемо вважати організацію та проведення 
у грудні 2012р. Першого федеративного конгресу з питань 
соціальної роботи в школі у        м. Ганновер. У ньому прийняли 
учать понад 400 соціальних працівників та педагогів, а також 
політичні та адміністративні представники Німеччини. Тема даного 
конгресу -  «Соціальну роботу у кожну школу! ».  

На цьому конгресі піднімали питання щодо стабілізації життя 
школярів та молоді, послідовне розширення та поглиблення 
соціальної роботи у різних типах шкіл, покращення учнівської та 
вчительської культури спілкування, говорили про створення близько 
2000 нових робочих місць для фахівців соціальної сфери для 
підвищення рівня соціальної захищеності учнівської молоді. Крім 
того міністри різних земель з питань молоді та культури 
запропонували програму подальшого розвитку соціальної роботи в 
школі на наступні 5 років [6, с.2]. 

Постійні дискусії громадських та політичних діячів Німеччини з 
питань допомоги учнівській молоді призводять до  оновлення 
перспективного розвитку соціальної педагогіки. У цьому відношенні 
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шкільна соціальна робота все частіше постає як окрема самостійна 
галузь педагогіки.  

Висновки… Здійснений аналіз становлення діяльності 
соціальних педагогів у школах Німеччині на початку ХХІ ст. свідчить 
про значне зростання уваги до вивчення її основних складових і 
процесу функціонування з боку німецьких дослідників.  

Найважливішим у розвитку соціальної роботи в школі за цей 
період було те, що окремі фахівці з соціальної сфери та активні 
члени профспілок об’єднали свої зусилля та створили 
міжкооперативний Союз. У наш час він відіграє важливу роль як 
центр соціальної допомоги та підтримки школярів та учнівської 
молоді та має значний вплив у правлячих колах Німеччини на 
федеральному рівні. 

До подальших напрямів досліджень вважаємо за доцільне 
віднести особливості змісту, форм і методів роботи соціальних 
педагогів та проведення спеціальних досліджень науково-
методичного забезпечення діяльності соціальних працівників  в 
різних типах шкіл у Німеччині. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК 
АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті розкрито професійно-ціннісну сутність соціального педагога 
в контексті сучасної соціально-педагогічної парадигми. Автором досліджено 
особисті та професійно важливі якості, необхідні для соціально-педагогічної 
діяльності. Визначено цінності, які є важливими в професійній діяльності 
соціального педагога: доброта, любов до людей, душевність, 
доброзичливість, чуйність, готовність прийти на допомогу, бажання 
прийняти чужий біль на себе, милосердя, людяність, уміння співпереживати, 
емпатія; комунікабельність тощо. 

Ключові слова: професійні цінності, соціальний педагог, соціально-
педагогічна діяльність, якості, особистісні якості, клієнт. 
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КАК АКТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье раскрыта профессионально-ценностная сущность 
социального педагога в контексте современной социально-педагогической 
парадигмы. Автором исследованы личные и профессионально важные 
качества, необходимые для социально-педагогической деятельности. 
Обозначены ценности, являющиеся важными в профессионально- ценностной 
сущности социального педагога: доброта, любовь к людям, душевность, 
доброжелательность, чуткость, готовность прийти на помощь, желание 
принять чужую боль на себя, милосердие, человечность, умение 
сопереживать, эмпатия; коммуникабельность и др. 

Ключевые слова: ценность, социальный педагог, социально-
педагогическая деятельность, качества, личные качества, клиент. 
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In article the professional and valuable essence of the social teacher, in a 
context of a modern social and pedagogical paradigm is opened. The author 
investigated personal and professionally important qualities which are necessary for 
social and pedagogical activity. Values which are important in professional valuable 
essence of the social teacher are designated: kindness, love to people, warm-
heartedness, goodwill, keenness, readiness to come to the rescue, desire to 
assume others pain, mercy, humanity, ability to empathize, empathy; 
komunkabelnost, etc. 

Keywords: value, social teacher, social-pedagogical activity, qualities, 
personality qualities, client.  

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливим науковими чи практичними завданнями. В умовах 
економічної кризи, безробіття, різкої зміни  соціальних відносин 
зросла небезпека соціальних конфліктів, а також депресії. Усе це 
зумовлює необхідність оновлення не тільки сутнісно-змістового 
насичення підготовки майбутніх соціальних педагогів, а й актуалізує 
процес формування системи професійних цінностей як домінанти в 
структурі майбутньої фахової діяльності. У такому контексті 
проблема нашого дослідження набуває особливої актуальності та 
потребує ґрунтованого вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання зазначеної проблеми й на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Професійно важливі якості соціального педагога розглядаються в 
дослідженнях таких науковців, як Дж. Бердей, Р. Бремвей, Т. Бугер, 
Г. Вільфінг, Д. Гергінг, М. Доневска,Ф. Зайбель, Ю. Змагальскі, 
Дж. Лаурах, Б. Міранте, М. Ніколаєвич, Г. Стінст, М. Томазі, 
О. Фільцінгер та ін. Визначенню особливостей сучасного характеру 
соціально-педагогічної діяльності присвячено дослідження багатьох 
російських та українських науковців, серед яких О. Безпалько, 
В. Бочарова, М. Галагузова, Є. Демиденко,Т. Долгова, І. Звєрєва, 
А. Капська, Л. Коваль, Г. Лактіонова, Є. Максимова, В. Масленнікова, 
Г. Медведєва, Л. Міщик, Л. Нікітіна, І. Пінчук, С. Толстоухова, 
І. Трубавіна, Є. Холостова й ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета 
статті – розкрити проблему професійних цінностей соціального 
педагога в контексті сучасної соціально-педагогічної парадигми.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки  
соціальний статус соціального педагога формується в умовах досвіду, 
вільного від твердої регламентації й адміністрування. Цей статус 
визначається соціальною роллю фахівця, діяльність якого є важливою 
сполучною ланкою між жителями соціуму. Він, так би мовити, ставить 
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соціальний діагноз, вивчає психологічні й вікові особливості, здатності 
людини, вникає у світ його інтересів, у коло спілкування, в умови його 
життя й виявляє проблеми особистості [4; 10]. 

Специфіка соціально-педагогічної діяльності обумовлює 
високе значення для представників цієї професії визначених 
духовно-моральних якостей. Не кожна людина як особистість 
придатна для соціально-педагогічної роботи, основним фактором 
тут є система цінностей людини, яка й визначає її професійну 
придатність та ефективність практичної діяльності.  

Цінності – це те, що людина особливо цінує в житті, чому надає 
особливий позитивний життєвий смисл, вважає М. Заброцький [2]. У 
своєму дослідженні В. Сержантов визначає цінності як сукупність 
речей (знаряддя та засоби праці й предмети споживання) та ідей, 
які, з одного боку, виконують функцію регуляції суспільних зв’язків 
людей, а з другого – спрямовують життя індивіда, формуючи його 
соціально значущі домінанти [7, с. 43]. У професії цінності 
визначають, як спеціаліст думає про те, що йому необхідно зробити 
в його інтересах, і що він робить у дійсності. Професійні цінності 
орієнтують соціального педагога на виконання та дотримання 
визначених обов’язків, на професійну відповідальність за свою 
діяльність. Базисною цінністю в діяльності соціального педагога є 
цінність людського життя, тому важливим елементом 
діяльності спеціаліста є активна позиція до зміни та покращення 
життя підростаючого покоління. 

Специфіка професійної діяльності соціальних педагогів 
полягає в тому, що вони покликані надавати допомогу тим, чиї 
фізичні, психічні, соціальні чи моральні ресурси недостатні, 
можливості – незначні, а здібності самостійно вирішити свої 
труднощі – незадовільні. Тому благополуччя людей, які мають 
проблеми, також є цінністю професії. Це означає, що соціальним 
педагогам необхідно активно прагнути не тільки допомогти 
конкретній людині, але й змінювати несприятливу суспільно 
соціальну ситуацію, у якій вона опинилася. Сутність професії 
«соціальній педагог» насамперед передбачає сформованість певних 
моральних принципів і цінностей.  

Надаючи допомогу, соціальний педагог завжди повинен 
передбачати наслідки своєї діяльності. Тому однією з пріоритетних 
цінностей фахівця є соціальна відповідальність. Соціальна 
відповідальність виявляється в готовності та здібності соціального 
педагога добровільно прагнути до реалізації суспільно значимих 
цілей. Крім того, цінністю соціально-педагогічної діяльності є 
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потреба соціальних педагогів служити своїй професії на благо 
оточуючих. 

Соціальний педагог, згідно з посадовими обов’язками 
(вивчення психолого-медико-педагогічних особливостей дітей та 
молоді; дослідження умов їхнього життя в мікросоціумі; допомога та 
підтримка; реабілітація дітей-інвалідів; профілактика негативних 
явищ серед дітей та молоді; виявлення інтересів, потреб, труднощів, 
проблем, конфліктних ситуацій відхилення в поведінці дітей та 
молоді, тощо) також відіграє різноманітні соціальні ролі: 

посередника між дітьми й дорослими, між сім’єю та 
державними службами, організаціями й закладами, які повинні 
піклуватися про духовне, фізичне й психічне здоров’я дітей та 
підлітків; 

адвоката, який є захисником інтересів, законних прав людини 
та її сім’ї; забезпечує соціальну справедливість, намагаючись 
допомогти людям реалізувати свої здібності, дати можливість 
використати свої знання та навики; 

учасника спільної діяльності дітей, підлітків і дорослих та 
водночас організатора цієї діяльності (робота соціального педагога 
спрямована на спонукання людини до дії, ініціативи, творчості); 

помічника своїм клієнтам у вирішенні їхніх проблем, 
допомагати людям розширити їх компетенцію й розвинути здібність 
самим вирішувати свої проблеми; 

психотерапевта й наставника сім’ї, дітей, молоді, 
оточуючих їх людей (соціальний педагог «супроводжує» сім’ю, 
турбується про її здоров’я, моральні, загальнолюдські цінності, про 
своєчасне вирішення проблем, що виникають); 

конфліктолога, який допомагає попереджувати й вирішувати 
конфліктні ситуації своїх клієнтів; 

аніматора, котрий спонукає людину до дії, сприяючи 
встановленню взаємовигідної взаємодії між особистістю та 
суспільством; 

експерта в постановці соціального діагнозу й визначенні 
методів компетентного втручання, соціальної роботи з конкретним 
клієнтом; 

суспільного діяча, підтримуючи, розвиваючи та очолюючи 
соціальні ініціативи громадян, спрямовані на оздоровлення 
оточуючого середовища. 

Професійна діяльність соціального педагога – це комплекс 
взаємопов’язаних напрямів діяльності (виховна, навчальна, 
розвиваюча, соціокультурна, комунікативна, організаторська тощо), 
спрямованих на різні об’єкти, для здійснення яких необхідні певні 
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професійні знання, вміння й навики, а також професійно важливі 
якості [1; 3; 5; 6]. 

Фундаментальну основу в діяльності соціального педагога 
складають такі цінності: цінності матеріальної культури суспільства 
як образне втілення менталітету нації й прагнення суспільства 
здійснити моральний, розумовий, екологічний, трудовий, 
економічний, естетичний і фізичний розвиток особистості; духовні 
цінності, що визначають соціальну активність і творчість у ставленні 
особистості до культури суспільства й до кожного її носія. Такими 
цінностями є свобода, братерство, праця, гуманність, солідарність, 
готовність особистості пожертвувати своїми благами заради 
благополуччя рідних, добробуту сім’ї, розквіту нації, що вважається 
критерієм соціальної вихованості особистості. 

Професійні цінності соціального педагога формуються на 
основі матеріальних і духовних цінностей. Допомога, підтримка, 
опіка, захист особистості неможливі без гуманного, добродійного, 
співчутливого, емпатійного ставлення до людини, її особистісних 
потреб і проблем, світосприймання. Гуманність, добродійність 
знайшли своє яскраве відображення в численних творах українських 
філософів, істориків, педагогів, соціологів [8]. 

Аналіз літератури, проведений нами під час дослідження, дає 
підстави констатувати, що науковці виокремлюють три групи 
професійних особистісних якостей соціального педагога:  

1. Психофізіологічні характеристики, які обумовлюють 
здібності для соціально-педагогічної діяльності. До них належать 
психічні процеси (сприйняття, пам’ять, уява, мислення), психічні 
стани (втома, апатія, стрес, тривожність, депресія), увага як стан 
свідомості, емоційні та вольної прояви (стриманість, наполегливість, 
послідовність, імпульсивність). Психологічні характеристики мають 
відповідати вимогам до фахової діяльності соціальних педагогів.  

2. Психологічні якості, що характеризують соціального 
педагога як особистість. До цієї групи якостей зараховують 
самоконтроль, самокритичність, самоаналіз, прагнення до 
самовдосконалення, самооцінку власних вчинків, а також 
стресовитривалість (фізична тренованість, самонавіювання, уміння 
переключатися й керувати власними емоціями). Вони допомагають 
уникнути професійних стресів, здійснювати самоменеджмент – 
послідовне, цілеспрямоване використання ефективних методів і 
технологій самореалізації, саморозвитку творчого потенціалу. Також 
до цієї групи належать емоційна врівноваженість, низька 
тривожність, творче мислення, послідовність у діях, наполегливість, 
стриманість, уважність, спостережливість. 
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3. Психолого-педагогічні якості, які впливають на ефект 
особистої привабливості. Такими якостями є комунікабельність (уміння 
швидко налагоджувати контакт із людьми); емпатійність (здатність 
співпереживати); атрактивність (зовнішня привабливість особистості); 
красномовність (вміння гарно, майстерно говорити, ораторський хист); 
знання себе й уміння допомагати іншим у самопізнанні; щирість, 
уміння природно поводитись у стосунках з клієнтом тощо. У 
формуванні якостей, необхідних соціальним педагогам для успішного 
виконання своїх обов’язків і спілкування з клієнтами, суттєву роль 
відіграють природні дані, прагнення до самовизначення, 
самоствердження, бажання вчитися, ціннісні орієнтації та вольові 
зусилля людини, яка обрала цю професію [ 9; 10]. 

Висновки з даного дослідження й перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку.  Отже, професійно-ціннісний портрет 
соціального педагога складають такі особистісні та професійні 
якості: доброта, любов до людей, душевність, доброзичливість, 
чуйність, готовність прийти на допомогу, бажання прийняти чужий 
біль на себе, милосердя, людяність, уміння співпереживати, 
емпатія; комунікабельність, товариськість, уміння правильно 
зрозуміти людину й поставити себе на її місце, гнучкість та 
делікатність, тактовність у спілкуванні, уміння слухати, здатність 
підтримати іншого й стимулювати його на розвиток власних сил, 
уміння викликати довірливе ставлення до себе, організаційні 
здібності; уміння створювати й розвивати взаємини, що сприяють 
успішній професійній діяльності; уміння слухати інших із розумінням 
і цілеспрямованістю; уміння забезпечувати й налагоджувати 
взаємини між конфліктуючими індивідами, групами; відповідність 
його особистісного й фахового потенціалу вимогам професії, 
намагання збагачувати практику новими знаннями, методами й 
формами роботи; мотивація до особистісного саморозвитку й 
самовдосконалення; спрямованість у професійній діяльності на 
ініціативність, творчість; соціальна активність, небайдужість до 
актуальних питань практичної роботи, намагання знаходити нові 
резерви розв’язання професіональних проблем і вміння їх 
використовувати. 
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КЛАСИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ПРО ПОНЯТТЯ „ЗДОРОВ’Я” ТА 
„ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ” 

Стаття присвячена проблемі визначення понять „здоров’я” та 
„здоровий спосіб життя” класиками зарубіжної та вітчизняної педагогіки 
(Я. Коменський, Й. Песталоцці, Дж. Локк, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, А. Макаренко, 
Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський). Автором з’ясовано, що 
трактування науковцями понять „здоров’я” та „здоровий спосіб життя” було 
неоднозначним протягом всього періоду становлення як вітчизняної, так й 
зарубіжної педагогічної науки. У статті розкрито тенденції розвитку цих 
понять, образ яких історично змінювався протягом часу й продовжує 
вдосконалюватися сьогодні.  

Ключові слова: здоров’я, фізичне виховання, гімнастика, здоровий 
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КЛАССИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ О ПОНЯТИИ 
„ЗДОРОВЬЕ” И „ЗДОРОВЫЙ СПОСОБ ЖИЗНИ” 

Статья посвящена проблеме определения понятий „здоровье” и 
„здоровый способ жизни” классиками зарубежной и отечественной педагогики 
(Я. Коменский, Й. Песталоцци, Д. Локк, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, А. Макаренко, 
Г. Сковорода, В. Сухомлинский, К. Ушинский). Автором выяснено, что 
трактовка учеными понятий „здоровье” и „здоровый образ жизни” была 
неоднозначной в течение всего периода становления как в отечественной, 
так и в зарубежной педагогической науке. В статье раскрыты тенденции 
развития этих понятий, образ которых исторически изменялся в течение 
времени и продолжает совершенствоваться сегодня. 

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, гимнастика, 
здоровый способ  

Dmytrieva О. 
graduate student of department of theoretical and methodical basis of physical 
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THE CLASSICS OF PEDAGOGICAL SCIENCE ABOUT “HEALTH” 
AND “HEALTHY LIFESYTLE” NOTIONS 

The article is devoted to the problem of determination of „health” and „healthy 
lifestyles” concepts by the classics of foreign and native pedagogics (J. Comenius, 
J. Pestalozzi, J. Locke, F. Rabelais, J.-J. Rousseau, A. Makarenko, G. Skovoroda, 
V. Sukhomlinskiy, K. Ushinskiy). The author proves, that interpretation of concepts 
„health” and „healthy lifestyles” by the researchers was ambiguous during all period 
of becoming in both domestic and foreign pedagogical science. The progress of 
these concepts which was historically changing during time and continues to be 
perfected today is revealed in the article. 

Key words: health, physical education, gymnastics, healthy lifestyle, 
maintainance and strengthening of health, pedagogues – humanists. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Провідною 
умовою реформування сучасної вітчизняної системи освіти є питання 
зміцнення здоров’я підростаючого покоління, формування здорового 
способу життя учнів, виховання культури здоров’я в молоді, адже 
тенденція до погіршення здоров’я українських дітей та учнівської 
молоді набуває масштабу загальнонаціональної проблеми. 
Формування фізично-досконалої, суспільно-активної особистості 
завжди було головним завданням сім’ї та школи. Потреба активізації 
процесу формування й утвердження культури здорового способу 
життя актуалізує позитивний досвід античних мислителів і класиків 
вітчизняної педагогічної науки щодо теоретичного обґрунтування  
поняття «здоров’я» та «здорового способу життя», що й зумовлює 
необхідність проведення дослідження філософської та історичної 
літератури, наукової спадщини видатних вітчизняних і зарубіжних 
педагогів минулого в галузі формування в дітей і молоді здоров’я та 
здорового способу життя. 
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Аналіз дослідження проблеми. Феномен здоров’я людини є 
багатоаспектним поняттям: його розглядають у сфері медицини, 
біології, психології, філософії, валеології, педагогіки тощо. Варто 
зазначити, що проблему здоров’я та формування здорового способу 
життя в різні часи досліджували класики зарубіжної та вітчизняної 
педагогіки (Я. Коменський, Й. Песталоцці, Дж. Локк, Ф. Рабле, Ж.-
Ж. Руссо, А. Макаренко, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та інші).  

Видатні сучасні учені, а саме: Р. Валецька, Л. Носарчук, 
С. Омельченко, О. Петрик, С. Страшко, В. Шахненко у своїх працях 
науково обґрунтували теоретичні положення щодо проблеми 
формування здоров’я, його збереження та розвитку оздоровчого 
напряму в зарубіжній і вітчизняній системі освіти. Проаналізувавши 
наукові праці зазначених дослідників ми дійшли  висновку, що 
питання формування духовно здорової та фізично досконалої 
особистості дитини, а разом з тим і проблема зміцнення здоров’я та 
здорового способу життя дітей є досить актуальними та потребують 
ретельного та ґрунтовного вивчення. 

Формування цілей статті (постановка завдання) – 
схарактеризувати й узагальнити теоретичні питання формування 
здоров’я та здорового способу життя молодого покоління в спадщині 
класиків вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи 
історико-педагогічні джерела, констатуємо, що провідні педагоги 
різних часів завжди виділяли особливе місце проблемі збереження 
здоров’я та формуванню здорового способу життя учнів у своїх 
працях. Теоретичною основою цього дослідження стали роботи 
зарубіжних корифеїв педагогічної науки (Я. Коменського, 
Й. Песталоцці, Дж. Локка, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо) та класиків 
вітчизняної педагогіки (А. Макаренка Г. Сковороди, К. Ушинського), 
які у своїх педагогічних системах враховували сутність принципу 
виховання в учнів культури здоров’я та формуванню здорового 
способу життя підростаючого покоління. 

Основоположник сучасної наукової педагогіки, Я. Коменський, 
досліджуючи складові педагогічного процесу, виклав основні 
принципи навчання та виховання дітей у творах „Велика дидактика”, 
„Материнська школа”, „Закони добре організованої школи” й інших. 
Він розглядав проблему формування здорового способу життя дітей 
з точки зору профілактичної спрямованості, вказуючи поміж іншим 
на важливість дотримання санітарно-гігієнічних вимог до шкільної  
будівлі. Видатний чеський педагог у своїй „Великій дидактиці” 
зауважував, що „наше тіло зберігається в бадьорому стані 
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стриманим способом життя” [2, с.323] тому основою здорового життя 
він бачив у помірному способі життя людини.  

У педагогічних концепції видатного швейцарського педагога 
Й. Песталоцці прослідкується ідея  про єдність трьох аспектів 
здоров’я (фізичного, психічного та духовного). Він акцентував увагу 
на внутрішньому аспекті природовідповідності та розумів її як 
відповідність усіх дій учителя природі дитини. Принцип 
природовідповідності у вихованні культури здоров’я та формуванні 
здорового способу життя учнів містить наочні приклади вчителів 
тому що ”велике значення у формуванні поведінки дітей, на думку 
Песталоцці, має позитивний приклад учителя” [8, с.51]. 

Прибічником гуманістичного виховання, в центрі якого – 
духовний та тілесний розвиток особистості, французький 
письменник – гуманіст Ф. Рабле, у знаменитому романі “Гаргантюа і 
Пантагрюель” [4] сатирично описав стан середньовічної освіти. 
Особливе місце автор проділів фізичному вихованню, метою якого 
був доблесний захисник вітчизни, міцна людина – фізично розвинута 
та духовно здорова. Він зазначав, що ходьба на свіжому повітрі, 
гімнастика, гра в м’яча, плавання, фехтування та тому подібні 
фізичні вправи необхідні дитині так само як і знання, що розвивають 
„сили духовні” [4, с.82]. Отже, необхідними умовами для здорового, 
гармонійного способу життя дитини, на думку Ф. Рабле, було цікаве 
дозвілля в поєднанні з сильною розумовою напругою. 

У педагогічних переконаннях французького мислителя та 
письменника, основоположника теорії вільного виховання, Ж. -Ж.  
Руссо простежується ідея природного, природовідповідного 
виховання дитини, в основі якого знаходиться фізичне та трудове 
виховання. „Слабке тіло розслабляє душу”. – пише він у своєму 
найбільш відомому трактаті „Еміль або Про виховання” (1762), – 
„Стриманість і праця, ось два дійсних лікаря людини. Я не стану 
довго зупинятися на доказах корисності ручних робіт і тілесних вправ 
для зміцнення темпераменту і здоров'я –  цього ніхто не оспорює; 
приклади найбільш тривалого життя спостерігаються майже завжди 
у людей, які більш всього вдавалися до вправ, більш всього винесли 
втоми і праці” [5, с. 213]. Узагальнюючи погляди цього видатного 
педагога щодо важливості збереження здоров’я людини та ведення 
здорового способу життя з дитинства, констатуємо, що, на його 
думку саме фізичне та трудове виховання є засобами становлення 
організму, формування  всебічно розвинутого світогляду та 
морально чистих ідеалів і поглядів, гармонізація стосунків людини з 
природою і соціальним оточенням.  
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Досліджуючи процес формування здорового способу життя 
дітей, К. Ушинський підкреслював, що необхідно ввести у шкільну 
освіту урок гігієни та головні правила фізичного виховання (правила 
їжі, повітря, приміщення й одягу тощо), будувати навчальні заклади 
поза містами та підтримувати доброзичливу атмосферу у школі, яка 
сприяла б позитивному, всебічному розвитку дитини. Головна мета 
процесу виховання, на думку К. Ушинського, це – „розвиток 
моральних, фізичних і розумових сил людини, формування її 
характеру на гуманістичних ідеалах християнства” [1, с.5]. 

А. Макаренко – вітчизняний педагог і письменник, автор відомої 
„Педагогічної поеми” у своїй педагогічній спадщині окремо висвітлив 
оздоровчий напрямок в освіті. Він досліджував педагогічний процес у 
школі, де виховується висококультурна дитяча особистість, „у якої 
здоров’я визначається як нормальний комплекс фізичних, 
фізіологічних, нервових якостей та проявів, охайність, 
життєрадісність, статева цнотливість” [7, с. 62]. Пріоритетними 
питаннями у галузі збереження здоров’я дітей і формування 
здорового способу життя педагог визначав підтримання фізичної 
досконалості, спортивної форми тіла, дотримання фізичної 
психогігієни учнів, працездатності, прагнення бути корисним в 
колективі. 

Видатний український педагог, основоположник навчання 
основ здоров’я в школі, В. Сухомлинський сприймав здоров’я дитини 
не з медичної точки зору, як лише відсутність хвороб і захворювань, 
а набагато ширше та ґрунтовніше, в педагогічному розумінні, 
побудованому на міцному фундаменті єдності теорії та практики. У 
своїй книзі „Серце віддаю дітям”, у розділі „Здоров’я, здоров’я і ще 
раз про здоров’я” наголошує, що найважливішою працею 
вихователя є турбота про здоров’я [6]. Педагог-новатор приділяв 
велику увагу природному джерелу оздоровлення дітей (мандри до 
лісу, біг, ходіння босоніж, рухливі ігри на свіжому повітрі); 
наголошував на тісному взаємозв’язку здоров’я та духовного життя 
дитини; вказував на важливість ведення здорового способу життя 
вчителями, оскільки тільки особистим прикладом можна досягти 
очікуваних результатів у дітей; та вважав за потрібне включення 
знань про основи здоров’я у зміст шкільної освіти [3, с.69]. 

Висновки. Зробивши аналіз думок видатних корифеїв педагогіки 
XIV – XX ст., варто зауважити, що проблема зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління та формування здорового способу життя 
дитини з раннього віку завжди займала важливе місце в медичній, 
валеологічній, психологічній, філософській науках і, зокрема, в системі 
освіти. Доречно зазначити, що процес розвитку формування здорового 
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способу життя в історії педагогічної думки ґрунтувався на принципах 
гуманності, природовідповідності та культуровідповідності. Необхідно 
додати, що вищезазначені дослідники акцентували увагу на різних 
аспектах формування здоров’я та здорового способу життя дітей, 
наголошуючи на важливості фізичного та трудового виховання, 
необхідності профілактиці та запобігання хвороб, оздоровленні та 
дотриманні здорового способу життя.  

Перспективи подальших розвідок у цьому напряму – 
дослідження наукових доробок сучасних вітчизняних і зарубіжних 
учених щодо визначення понять „здоров’я” та „здоровий спосіб життя”. 
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ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ В 
КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ 

Автором до сліджено форми та методи  діяльності  центрів соціальних  
служб  для  сім’ї, дітей  і  молоді.   

Володіння знаннями про форми та методи необхідно для чіткої  
організації  діяльності  ЦСССДМ. Автором  з’ясовано, що  методика  роботи  
центрів  може  змінюватися, доповнюватися  згідно  з кінцевою  метою,  яка  
повинна  бути  досягнута  в  кожній  конкретній  ситуації. 

Ключові  слова: центри  соціальних  служб  для  сім’ї, дітей  і  молоді, 
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ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
 
Автором  исследованы  формы  и  методы  деятельности центров  

социальных  служб  для  семьи, детей  и  молодёжи. 
Владение  знаниями  о  формах  и  методах  необходимо  для  чёткой  

организации  деятельности  ЦСССДМ. Автором  выяснено, что  методика  
работы  центров  может  меняться,  дополняться  согласно  конечной  цели, 
которая  должна  быть  достигнута  в  каждой  конкретной ситуации. 
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Drugov M. 

Graduate student Professor the Department of theoretical, 
methodological bases of physical education and rehabilitation Donbass 

state Pedagogical University 
CENTRES OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILY, CHILDREN AND 

YOUNG PEOPLE IN CONTEXT OF MODERN SCIENTIFIC PARADIGM 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціальна педагогіка і соціальна робота  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

126 

The author envestigates forms and methods in activity of centres of social 
services for family, children and young people. 

It is important to have knowledge about forms and methods for the definite 
organization of the activity of the centres of social services for family, children and 
young people. The author finds out that  methods of the work of the centres can 
change and complete  according to the certain goal which should be achieved in 
every  situation. 

Key words: centres of cosial services for families, children and young 
people,activitivity, forms, methods, functions. 

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 
Кабінет Міністрів України постановив затвердити Типове положення 
«Про соціальні служби для молоді» від 13 серпня 1993 р.№ 648. Згідно 
зі зазначеним документом соціальні служби для молоді об’єднують 
центри, які здійснюють комплексне соціальне обслуговування молоді, 
та  спеціалізовані  соціальні заклади, а саме: притулки для 
тимчасового перебування неповнолітніх, агентства й бюро сприяння 
зайнятості молоді, яка навчається, й інші. 

Процес розвитку  суспільних  інституцій  в  Україні  зумовив  
створення  центрів соціальних  служб  для  сім,ї,  дітей  і  молоді – 
спеціальних  закладів,  уповноважених  державою  брати  участь  у  
реалізації  державної  молодіжної  політики  шляхом  здійснення  
соціальної  роботи  з  дітьми  та  молоддю (І. Пінчук). 

Важливо зазначити, що соціальні служби для молоді надають 
послуги та допомогу молоді у найважливіших сферах її 
життєдіяльності незалежно від національності, походження, 
соціального статусу, місця проживання, роботи, навчання, 
політичних поглядів і релігійних переконань. 

Отже, центри соціальних служб для молоді є основною 
державною ланкою, яка здійснює соціальну роботу з дітьми та 
молоддю. Від так, проблема вивчення форм і методів діяльності 
ЦСССДМ  набуває  особливої  актуальності. 

Аналіз досліджень і публікацій. У цілому  проблеми  
соціально-педагогічної роботи активно досліджуються українськими 
(О. Безпалько, І. Звєрєва, А.  Капська, Г. Лактіонова, І. Мигович, 
Л. Міщик, Н. Ничкало, С. Омельченко, В. Панок, С. Толстоухова, 
С. Харченко,  І. Цушко ін.)   і російськими (В. Бочарова, Ю. Василькова, 
М. Галагузова, В. Курбатов, Ф. Мустафаева, І. Петрова, С. Тетерський, 
Є. Холостова, В. Ярська й ін.) дослідниками. 

Останніми роками у зв’язку з посиленням уваги до вивчення і 
розв’язання проблем сучасної молоді в науковій парадигмі 
активізувалася дослідницька діяльність О. Балакірєва, 
В. Криворученка, В, Лісовського, В. Павловського, О. Яременка й ін. 
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У сфері дослідження державної молодіжної політики привертають 
увагу наукові розвідки  М. Головатого, І. Ільїнського, Г. Купріянова, 
С. Толстоухова й ін.). У контексті проблеми дослідження теорії і 
методики соціальної роботи з молоддю особливу увагу привертають 
наукові роботи як українських учених (І. Звєрєва, А. Капська, Г.  
Лактіонова, І. Трубавіна й ін.), так і російських науковців ( Т. Нехаєва, 
О. Татарінов, В. Ярська й ін.). 

Мета  дослідження – дослідити  форми  та  методи  діяльності   
ЦСССДМ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою 
вдосконалення організації діяльності центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей і молоді у 2000 році було затверджено Концепцію 
діяльності ЦССМ. Від так, у документі подавалося чітке визначення 
поняття системи центрів соціальних служб для молоді:«Система 
соціальних служб для молоді  являє собою сукупність спеціальних 
закладів, що утворюються у відповідності з Законом України «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,  
іншими нормативними актами з метою надання соціальних послуг та 
соціальної  допомоги  молоді». 

У процесі наукового пошуку було з’ясовано основні завдання 
соціальних служб для молоді. Відповідно до завдань соціальні 
служби для молоді здійснюють такі функції: 

- розробляють і реалізують разом з органами державного 
управління у справах молоді програми соціального обслуговування  
та  соціальної  допомоги молоді;         

- інформують молодь з питань праці, навчання, дозвілля та 
відпочинку, діяльності соціальних служб; 

- проводять юридичне консультування з питань молодіжного  
законодавства, прав й  обов’язків  молодих  людей  в  різних сферах   
їхньої  життєдіяльності; 

- представляють інтереси  молодих  людей  при розгляді  на 
підприємствах, установах і організаціях питань, що стосуються 
реалізації прав молоді; в разі необхідності у встановленому порядку 
оскаржують у суді неправомірні рішення державних або громадських 
органів, дії посадових осіб щодо молодих  громадян; 

- створюють «телефон довіри», проводять соціально-
психологічне  консультування з питань подолання алкогольної та 
наркологічної залежності, шкідливих звичок, поліпшення сімейно-
шлюбних стосунків й утвердження здорового способу життя; 

- вживають необхідних заходів для організації соціально 
вагомої діяльності підлітків і молоді, їхнього  змістовного дозвілля та 
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відпочинку, що сприяє попередженню та подоланню  негативних 
явищ у молодіжному середовищі; 

- разом із зацікавленими організаціями створюють соціально-
реабілітаційні центри для інвалідів й інших категорій молоді;   

- організують молодіжні агентства та бюро сприяння 
працевлаштуванню молоді, яка навчається, а також надають 
послуги, пов’язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи з 
нової професії; 

- надають разову матеріальну допомогу молодим людям, які 
її потребують, на умовах,  визначених  Міністерством у справах 
молоді і спорту за узгодженням  з відповідними міністерствами та 
відомствами; 

- разом з відповідними міністерствами та відомствами, 
вищими навчальними закладами організують підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів соціальних 
служб для молоді; 

- систематично проводять соціологічні дослідження, вивчають 
статистичні й інформаційні матеріали щодо соціально-економічного 
становища молоді; 

- готують пропозиції органам державного управління у 
справах  молоді з питань вирішення актуальних молодіжних 
проблем, запобігання негативним тенденціям у молодіжному 
середовищі; 

- надають інформаційні послуги підприємствам, установам й 
організаціям незалежно від їхнього підпорядкування та форм 
власності щодо соціально-економічного становища молоді, форм і 
методів соціальної роботи з молоддю; 

- вивчають і поширюють передовий досвід роботи у сфері 
соціального обслуговування та соціальної допомоги молоді, 
організовують стажування спеціалістів соціальних служб за 
кордоном; 

- разом із зацікавленими організаціями й установами 
організують науково-практичні конференції, семінари, прес-
конференції, видають інформаційно-методичну літературу. 

Уважаємо доцільним з’ясувати форми та методи діяльності 
центрів соціальних служб для молоді. У процесі наукового пошуку 
було встановлено, що діяльність Центрів здійснюється в 
різноманітних формах. При цьому кожний вид і кожний метод може 
бути реалізований в будь-якій формі. До таких форм належать: 

- робота з клієнтами,   
- соціальний менеджмент, 
- соціальна реклама, 
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- робота зі засобами  масової інформації та зв’язком із 
громадськістю, 

- масові заходи й акції (фестивалі, марафони, змагання, 
конкурси, концерти, форуми тощо), 

- інформаційні заходи й акції (круглі столи, наради, зібрання, 
прес-конференції, презентації, виставки тощо), 

- науково-методичні заходи та акції (семінари, практикуми, 
заняття, тренінги, науково-практичні конференції тощо). 

Зазначимо, що методи діяльності центрів ЦСССДМ – це 
сукупність засобів і прийомів для досягнення поставленої мети в 
реалізації соціальної роботи з молоддю. 

У ході дослідження з’ясовано, що діяльність ЦСССДМ 
здійснюється у процесі реалізації таких методів: 

- реалізація заходів ; 
- залучення партнерів до реалізації власних заходів; 
- підвищення кваліфікації; 
- збір інформації; 
- перевірка; 
- контроль. 
Висновки. Отже, діяльність  центрів  соціальних  служб  для  

сім’ї,  дітей  та  молоді  спрямована  на  забезпечення  соціального  
захисту  різних  цільових  груп  у  складних  ситуаціях  їхнього  життя,  
створення  умов  для  формування  безпечного  соціального  
середовища  особистості. Враховуючи  різні  категорії  дітей,  сім’ї,  
молоді,  з  якими  працюють  ЦСССМД,  форми  та  методи  роботи  
центрів  можуть   змінюватися,  доповнюватися  згідно  з  метою, яка  
повинна  бути  досягнута  в  конкретній   ситуації.  
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Постановка проблеми. Поява інституту соціальної педагогіки 
в Україні підвищила та вивела та новий рівень ставлення 
суспільства до проблем дитинства й молоді. В умовах глибоких 
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перетворень у країні, які супроводжуються значною кількістю 
соціальних, економічних, морально-психологічних та інших проблем, 
допомога дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського 
піклування, є актуальним завданням сьогодення. Від розв’язання цієї 
проблеми залежить доля багатьох дітей, які не повинні бути втрачені 
для суспільства через байдужість дорослих. 

Аналіз досліджень і публікацій. Наукові дослідження 
українських вчених у контексті проблеми існування і функціонування 
закладів інтернатного типу досить різноманітні: становлення і розвиток 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (В. Покась, Б. Кобзар), 
педагогічні умови формування соціальної відповідальності та духовної 
самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи й учнів шкіл-інтернатів (Н. Огревич, 
В. Оржеховська, З. Палюх, К. Фоменко, В. Чугаєвський), особливості 
розвитку образу "Я" дітей-сиріт у навчальному закладі інтернатного 
типу, формування психологічної готовності вихованців інтернатних 
закладів до створення сім'ї (В. Пушкар, О. Кізь).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання) З метою 
визначення стану дослідження цієї проблеми нами проаналізовано 
історично-педагогічну й психологічну літературу, нормативно-правові 
документи в галузі освіти, унаслідок чого уточнено декілька вихідних 
положень і понять щодо дітей-сиріт. Завданням нашої статті ми 
вбачаємо визначити історичні передумови входження закладів 
інтернатного типу в цілісну освітню систему України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи 
систему опіки дітей, позбавлених батьківського піклування, 
відзначимо, що процес її становлення і розвитку був досить 
тривалим і суперечливим. Відомо, що ставлення до дітей у більшості 
країн світу до середньовіччя не відзначалося гуманністю. Батьки 
розпоряджалися дітьми на власний розсуд і „зайву”, слабу, хвору, 
неслухняну дитину могли не тільки жорстоко побити, але й убити, 
продати. Ллойд де Маус відзначає, що історичний екскурс в минуле 
показує, що насильство над дітьми (тілесні ушкодження, навіть 
убивство) в ранніх епохах не тільки не вважалося винятковою 
формою у культурі взаємовідносин між дорослими і дітьми, а 
сприймалося як цілком нормальне явище.  

Милосердя до дітей, особливо до покинутих, хворих, немічних, 
а також турбота про них стали поширюватися разом із зміцненням 
християнських ідеалів. Відомо, що однією з основних заповідей 
християнства є любов до ближнього. Отже, першими провісниками 
формування системи опіки над дітьми стали релігійні заклади.  
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В XVI-XVII столітті значно поширились бездомність, 
бродяжництво, жебракування і злочинність серед дітей і молоді. Це 
зумовлює інтерес до організації різних притулків, виховних закладів і 
будинків примусової праці. Крім опікунських намірів починає з’являтись 
інший напрямок опікунсько-виховної діяльності – виховна опіка над 
дитиною здійснюється з метою підготовки кожної дитини до життя. 
Створення Київської Русі і прийняття християнства, заснування церков 
і розвиток освіти стали могутніми чинниками розвитку традицій 
милосердя і доброчинності. При цьому милосердя, як діяльна любов 
до ближнього, через яку утверджувалась любов до Бога, повинно було 
проявлятися не тільки у співчутті і співпереживанні, але і в реальній 
допомозі тим, хто цього потребує. 

Високий гуманізм, чуйність, милосердя  особливо проявлялися 
у ставленні до дітей-сиріт, дітей-підкидьків, які залишилися без 
батьків. Для них створювалися спеціальні притулки, які називалися 
божедомками. За дітьми доглядали досвідчені бабусі, а люди 
допомагали, чим могли: одягом, їжею, саморобними іграшками, які 
зносили до притулків. 

Чуйним було ставлення і до дітей-калік, які в основному 
утримувалися при монастирях. До наших днів дійшли слова 
В.Мономаха про те, що не слід забувати про убогих і, подавати 
милостиню сироті. У своїй відомій  праці “Повчання” В.Мономах 
висловив низку цікавих думок щодо запобігання відхиленням у 
формуванні особистості. Це, насамперед, – привчання дітей до 
праці, необхідність позитивного прикладу старших, гуманні 
відносини між людьми та ін. [1]. 

Спеціальні державні установи для дітей-сиріт, з'явились у ХVІІІ 
столітті. Подальший розвиток сирітські дитячі установи дістали за 
часів Петра І, який 4 листопада 1715 року видав Наказ „Про 
відкриття шпиталів для незаконнонароджених дітей”. Ці шпиталі 
існували за рахунок місцевих прибутків, а також пожертвувань 
приватних осіб і церкви. Але в наслідок наявності великої кількості 
дітей-сиріт було прийнято розпорядження передавати сиріт на 
виховання. Їх закріплювали за вихователями. А тих дітей, хто досяг 
10 років, переважно хлопчиків, віддавали в матроси. Дуже високий 
показник смертності дітей до одного року викликав необхідність 
передавати дітей добропорядним людям на утримання і виховання, 
що було визначено Указом Катерини ІІ від 7 листопада 1775 року 
„Учреждения для управления губерний” [1]. 

У 1775 р. з’явився спеціальний указ про соціальну опіку, по суті – 
систему державної допомоги сирітським будинкам, притулкам. 
Розвивається також система приватної благодійності. Найбільш 
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важливе значення мали закриті заклади – виховні будинки і притулки, 
близькі до сьогоднішніх шкіл-інтернатів. Добре відомим був Санкт-
Петербурзький виховний будинок, де діти могли перебувати до 20-
річного віку. При будинку була своя школа, лікарня, ремісниче 
училище, а також училище, де готували медсестер та вчителів для 
початкових сільських шкіл. Існували також дитячі ясла-притулки для 
найменших за віком дітей-сиріт і напівсиріт. 

Слід відзначити, що опіка дітей-сиріт в Росії здійснювалась як 
державно-громадськими, так і приватно-церковними закладами, 
причому до ХІХ ст. переважали перші, а на початку і, особливо, в 
середині ХІХ ст. більшої ваги стали набувати заклади, які 
утримувались приватними особами, меценатами, благодійниками. В 
кінці ХІХ ст. в Росії вже існувала досить розгалужена мережа 
притулків [2]. 

У 1828 році було прийнято Закон „Про заборону подальшого 
відкриття виховних будинків у губерніях через високу смертність 
дітей”. Однак, незважаючи навіть на „Височайший Указ”, за яким усіх 
дітей з притулків потрібно було обов’язково відправляти в сільську 
місцевість із забороною повернення в заклад, продовжували 
створюватися різноманітні дитячі заклади, але під іншими назвами 
(притулок, ясла та інше) і, в основному, за рахунок приватної 
благодійності.  

Проблема захисту права на життя дитини була тісно зв’язаною 
з проблемою насильства, тому значна увага зверталась на 
попередження насильства над дітьми з боку батьків, сторонніх 
людей, майстрів, до яких віддавались на навчання діти. Введення 
поняття „захист дітей” характеризувало новий напрямок благодійної 
діяльності, вона здобула право на існування в формі особливого 
виду практики. Діяльність по захисту дітей особливо активізувалася 
в 1982, коли в Росії була створена особлива організація „Захист 
дітей від жорстокого поводження”. 

В Україні, яка входила до складу Російської імперії, діяли всі 
закони Росії, в тому числі й ті, які регулювали суспільну опіку. В кінці 
XVIII – початком ХІХ ст. в Україні поширюється діяльність органів 
громадської опіки, які керували роботою виховних будинків, притулків. 

Як стверджують документи [3], в середині ХІХ ст. в Україні 
інтенсивно створюються дитячі дошкільні заклади. Наприклад, в 1839 
р. в Полтаві був відкритий притулок, куди безплатно приймали дітей 
від 3 років. Тут вони могли перебувати від 7 год. ранку до 9 год. 
вечора. 
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Отже, до революції в Росії і Україні існувала своєрідна система 
соціальної опіки над проблемними дітьми (сиротами, інвалідами, 
правопорушниками). 

Період Жовтневої революції утвердив єдину ідеологічну 
систему в суспільстві, яка базувалася на основі марксистсько-
ленінському світогляду. У перші роки становлення радянської влади 
провідні ідеологи-педагоги повністю заперечували сімейне 
виховання, мотивуючи це тим, що дитина не зможе набути 
необхідних колективних навичок, щоб стати „будівником свого 
щастя” [4 с. 21]. Значний внесок у розробку теорії і методики 
виховання та перевиховання дітей-сиріт, які того часу майже всі 
були безпритульними, зробив видатний український педагог 
А. Макаренко. Методи психом оральної адаптації особистості в 
дитячому колективі, розроблені та випробувані ним на практиці, не 
втратили своєї актуальності навіть дотепер.  

Після революції система соціальної опіки переживає значні 
труднощі. Перший етап становлення нової системи соціального 
забезпечення дітей прийшовся на роки громадянської війни, коли їх 
становище було особливо важким. Основною проблемою була 
дитяча бездоглядність. У січні 1918 року Декретом Ради народних 
комісарів були створені комісії в справах неповнолітніх, а в 1919 р. 
була сформована Рада захисту дітей. В 1920 р. Раду замінила 
спеціальна Комісія по захисту дітей. Уряд відкриває багато дитячих 
будинків різних типів: дошкільні дитячі будинки, дитячі будинки для 
учнів, дитячі будинки з професійним навчанням, трудові колонії для 
важковиховуваних дітей, дитячі будинки для інвалідів. Існували 
також дитячі нічліжки, притулки денного перебування. 

1 липня 1920 р. Наркомос України публікує „Декларацію про 
соціальне виховання дітей”, в якій, на підставі міркувань про те, що 
сім’я не здатна належно виховувати дітей, робиться висновок, що 
„найвищою формою організації дитячого життя”, „маяком, що світить 
дороговказом, зіркою для всієї пролетарської системи виховання” є 
дитячий будинок, який мав охоплювати вихованням сиріт та 
покинутих батьками дітей віком від 4 до 15 років [3]. 

Під час Другої світової війни було прийнято постанову СНК 
СРСР „Об устройстве детей, осташихся без родителей”, у якій 
визначались основні напрями роботи органів державної влади й 
КПРС із запобігання дитячої безпритульності. До кінця 1945 року в 
СРСР налічувалося близько 120 спеціальних дитячих будинків для 
дітей офіцерів і солдатів Радянської армії, партизан і дітей-сиріт.  

В післявоєнні роки система соціальної опіки постійно 
розвивалася, відкривалися нові типи навчально-виховних закладів 
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(наприклад, школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей з 
малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів). 

Від 1956 року за рішенням ХХ з’їзду КПРС почали 
створюватися школи-інтернати для дітей-сиріт, дітей одиноких 
матерів, батьки яких через різні причини (погані умови життя, 
зайнятість на виробництві) потребували допомоги держави. Отже, 
дитячі будинки шкільного типу почали перетворюватись у школи-
інтернати.  

З початком перебудови настав новий етап у розв’язанні 
проблем сирітства. У 1985 р. було прийнято постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1985 року „О мерах по улучшению 
воспитания, обучения и матеріального обеспечения детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителй в Домах ребенка, детских 
домах и школах-интернатах” [5, с. 12-56]. 

Питання вдосконалення всієї системи виховання, 
оздоровлення дітей, установлення пільг, поліпшення матеріального 
забезпечення окреслені в постановах Кабінету Міністрів України від 
5 квітня 1994 року № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, 
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 
дітей, які залишилися без піклування батьків” і від 16 червня 1995 
року № 433 „Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-
сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків” [6, с. 63]. 

У Конвенції про права дитини, прийнятій і відкритій для 
підписання, ратифікації і приєднаній резолюцією 44/25 Генеральної 
Асамблеї 20 листопада 1989 року, яка набула чинності для України 
27 вересня 1991 року, визначено: Організація Об’єднаних Націй у 
Загальній декларації прав людини проголосила, що діти мають 
право на особливе піклування та допомогу, дитина має бути 
підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі 
ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй і 
особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та 
солідарності. У статті 20 частини 1 Конвенції ООН про права дитини 
наголошується, що випускник закладу для дітей-сиріт, який за 
юридичним і соціальним статусом є сиротою або залишений без 
піклування батьків, прирівняний до них (сиріт) за пільгами, має право 
на „особливий захист і допомогу, які надаються державою” [7, с.32]. 

У зв’язку із загостренням проблем сирітства, насамперед 
соціального, недостатніми умовами розвитку, повноцінної освіти й 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, видано Наказ Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді 21 вересня 2004 року № 
127/9877, про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для 
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дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у якому 
йдеться про дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати всіх 
типів і форм власності для дітей-сиріт і дітей позбавлених 
батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного 
розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної 
орієнтації та підготовки дітей до самостійного життя [8, с. 1-8].  

Висновки. Отже, на сьогоднішній день у нашій країні 
функціонують сотні загальноосвітніх шкіл-інтернатів, в яких 
виховуються тисячі дітей. В це число входять інтернати для дітей, 
яких батьки тимчасово залишають у цих закладах за станом 
здоров’я, інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської 
опіки. Соціальний педагог покликаний сприяти реалізації життєвих 
потреб і можливостей незахищеній категорії дітей та молоді, до яких 
належать і вихованці інтернатних закладів. Постає завдання щодо 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах 
інтернатного типу. 

Літертура 

1. Антология педагогической мысли России ХVII в. – М.: Педагогика, 1985. – 
423 c.  

2. Нечаева А.М. Охрана детей-сирот в России. – М.: Изд-во ДОМ, 1994. – 
211 c.  

3. Опіка дітей і молоді в добу трансформації суспільного устрою. 
Монографія. Завгородня Т.К., Лисенко Н.В., Мажец К.Д., Ступарик Б.М. / 
За загальною редакцією Б.М.Ступарика. – Івано-Франківськ-Ужгород: 
„Мистецька лінія”, 2002. – 140 с.  

4. Куторжевська Л.І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи 
вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт: 
Дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2004. – 204 с.  

5. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка // Соціальна 
робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.  

6. Правове становище дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування 
батьків // Служба у справах неповнолітніх Харківської обл. держ. 
адміністрації. – Харків, 1995. – 63 с.  

7. Конвенція ООН про права дитини. – К.: Столиця, 1997. – 32 с.  
8. Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціальна педагогіка і соціальна робота  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

137 

Макаренко А. 
старший викладач кафедри валеології та корекційної медицини 

Донбаського державного педагогічного університету 
УДК 37.018.32:37.013.42 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування 
соціального здоров’я особистості в учнів шкіл-інтернатів підліткового віку. 
Зроблений автором аналіз джерельної бази показав доволі широкий спектр 
питань, які розкрито у сучасній науковій літературі та можуть слугувати 
науково-практичною базою для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів щодо 
визначення змісту, форм та методів соціально-педагогічної роботи з дітьми 
девіантної поведінки щодо формування в них соціального здоров’я, допомагати у 
вирішенні особистісних проблем та налагодженні взаємодії із ними.  

Ключові слова: особистість, підліток, школа-інтернат, соціальне 
здоров’я, соціально-педагогічна робота.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье обоснована актуальность проблемы формирования 
социального здоровья личности у учеников школ-интернатов подросткового 
возраста. Сделанный автором анализ источниковый базы показал довольно 
широкий спектр вопросов, которые раскрыто в современной научной 
литературе и могут служить научно-практической базой для педагогов 
общеобразовательных школ-интернатов относительно определения 
содержания, форм и методов социально-педагогической работы с детьми 
девиантного поведения по формированию у них социального здоровья, 
помогать в решении личностных проблем и установлению взаимодействия с 
ними.  

Ключевые слова: личность, подросток, школа-интернат, социальное 
здоровье, социально-педагогическая работа. 
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FORMATION OF SOCIAL HEALTH OF THE PERSON AS THE 

SOCIALLY-PEDAGOGICAL PROBLEM 
In article the urgency of a problem of formation of social health of the person 

at pupils of boarding schools of teenage age is proved. The analysis made the author 
bases has shown wide enough spectrum of questions which it is opened in the 
modern scientific literature and can form scientifically-practical base for teachers of 
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general educational boarding schools concerning definition of the maintenance, 
forms and methods of socially-pedagogical work with children deviation behaviour on 
formation at them social health, to help with the decision of personal problems and to 
an establishment of interaction with them.  

Keywords: the person, the teenager, boarding school, social health, socially-
pedagogical work. 

Постановка проблеми. В наш час очевидно, що тільки соціально 
здорова особистість, соціально адаптована до економічної, політичної, 
культурно-демографічної ситуації, здатна розвиватися інтелектуально, 
духовно, фізично, морально. Саме тому одним із актуальних завдань, 
які постають нині перед соціальними педагогами, вчителями, 
вихователями загальноосвітніх шкіл-інтернатів, є профілактика 
девіацій соціального здоров’я вказаної категорії дітей, що дозволить 
зменшити кількість конфліктів, суперечок, непорозумінь та 
підвищити рівень доброзичливості в соціальних контактах учнів, 
котрі виховуються в закладах інтернатного типу.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблему профілактики 
відхилень у поведінці учнів досліджували В. Афанасьєва, 
В. Безпалько, Р. Дахно, Г. Золотова, Н. Пихтіна, М. Фіцула та ін. 
Формування здорового способу життя, культури здоров’я дітей та 
молоді, як соціально-педагогічну проблему розглядали у своїх 
дослідженнях Лактіонова, В. Лозинський, Ю. Мельник, 
С. Омельченко, Л. Сущенко та ін. Організації педагогічної діяльності 
окремих типів інтернатних установ та  вивченню механізмів 
поліпшення соціального розвитку їх вихованців присвятили свої 
праці І. Дубровіна, Ж. Петрочко, Л. Канішевська, Б. Кобзар, 
С. Коношенко, Л. Куторжевська, В. Мухіна, Г. Покиданов, Н. Толстих 
та ін. Аналіз наукової літератури та дисертаційних робіт показав, що 
ґрунтовних соціально-педагогічних досліджень з профілактики 
девіацій соціального здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
немає, хоча є яскраво вираженою потреба у систематизації знань з 
цієї наукової проблеми, враховуючи сучасний стан реформування 
державних закладів опіки, а також розвиток нових соціально-
педагогічних ідей та концепцій. 

Формулювання цілі статті. Саме тому метою цієї статті є 
аналіз сучасних наукових розвідок з проблеми формування 
соціального здоров’я особистості.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із 
завдань нашого дослідження було вивчення наукової літератури, яка 
розкриває різні аспекти соціально-педагогічної роботи з формування 
соціального здоров’я, культури здоров’я, здорового способу життя 
особистості та виступає для нас науковим підґрунтям, що 
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безпосередньо визначає зміст, форми й методи даної роботи, 
проблеми взаємодії спеціалістів з вихованцями інтернатних закладів. 

У процесі дослідження проблеми соціально-педагогічної 
роботи з формування соціального здоров’я, культури здоров’я дітей 
та молоді вагоме значення для нас мають ідеї теорії та практики 
соціальної педагогіки, які знайшли відображення у працях 
українських науковців, а саме: В. Горащука, І. Звєрєвої, 
Л. Канішевської, Ю. Мельника, С. Омельченко та ін.  

Зокрема, В. Горащук у докторському дослідженні „Теоретичні і 
методологічні засади формування культури здоров’я школярів” 
першим упровадив поняття „культура здоров’я школяра” (у структурі 
якої науковець виділяє і соціальні складові), визначив його  сутність 
та структуру, що базуються на системному, культурологічному, 
аксіологічному й особистісно орієнтованому підходах; подав 
науково-педагогічне обґрунтування взаємозв’язку між  рівнем  
культури школярів та станом їх здоров’я; теоретично обґрунтував 
систему знань школярів з освітньої галузі здоров’я і фізична культура;  
обґрунтував доцільність інтеграції знань та вмінь з предметів фізичної 
культури, валеології та безпеки життєдіяльності з метою цілісного 
формування культури здоров’я школярів; запропонував систему 
критеріїв оцінки рівня культури здоров’я школярів. В контексті нашого 
дослідження суттєво те, що В. Горащук розробив педагогічну систему 
формування культури здоров’я школярів та вказав можливі шляхи їх 
практичної реалізації в загальноосвітніх середніх закладах України [1]. 

Змістовно важливою для нашого наукового пошуку щодо 
з’ясування змісту, форм та методів формування соціального 
здоров’я особистості є докторська дисертація С. Омельченко 
„Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів 
суспільства в формуванні здорового способу життя учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів” [5], в якій автором 
охарактеризовано теоретико-методологічні засади створення та 
функціонування соціально-педагогічної системи взаємодії 
соціальних інститутів суспільства з формування здорового способу 
життя учнів загальноосвітніх закладів; теоретично обґрунтовано та 
розроблено концептуальну модель, сутність якої полягає у 
визначенні завдань, принципів, методів та форм роботи зі створення 
валеонасиченого здоров’язберігаючого простору в межах окремої 
адміністративно-територіальної одиниці.  Дане дослідження для нас 
представляє особливий інтерес ще і в аспекті розробки відкритої 
соціально-педагогічної школи-інтернату, оскільки С. Омельченко 
визначено особливості та соціально-педагогічні можливості 
формування здоров’я (у тому числі і соціального) та здорового 
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способу життя в межах відкритої соціально-педагогічної системи 
взаємодії соціальних інститутів суспільства. 

Відповідно до завдань нашого дослідження заслуговує на увагу 
кандидатська дисертація Ю. Мельника „Соціально-педагогічні 
засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи” 
теоретично обґрунтовано соціально-педагогічні засади формування 
культури здоров’я (в структуру якої дослідником віднесено і 
соціальне здоров’я – примітка автора) в учнів початкової школи: 
взаємодія соціальних інститутів суспільства в системі соціально-
педагогічної діяльності з формування культури здоров’я молодших 
школярів (відповідно до рівнів: регіону, територіальної громади, 
навчального закладу, ступеня навчального закладу, групи, 
особистості), організація діяльності соціального педагога та 
соціально-педагогічна технологія з означеної проблеми; введено до 
наукового обігу поняття „культура здоров’я дитини молодшого 
шкільного віку”, „здоров’яформувальна поведінка”, „соціально-
педагогічна система формування культури здоров’я особистості”; 
розроблено модель культури здоров’я особистості учня початкової 
школи, що містить структурні та функціональні компоненти, систему 
критеріїв з характеристикою їх показників і рівнів. Дослідником  
удосконалено форми і методи соціально-педагогічної роботи з 
молодшими школярами в контексті формування культури здоров’я. 
Заслуговує на увагу те, що автором розроблено соціально-
педагогічну технологію формування культури здоров’я молодших 
школярів, зміст якої включає організаційну структуру „Управління 
культурою здоров’я в школі”; комплексно-цільову програму 
„Формування культури здоров’я в початковій школі”; систему 
виховної роботи школи з формування культури здоров’я учнів; 
комплекс діагностичних методик для визначення рівня 
сформованості культури здоров’я молодшого школяра [4].  

Вагоме значення для аналізу літератури, яка розкриває специфіку 
соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами, спрямовану у тому 
числі і на формування соціального здоров’я цих вихованців, має 
науковий труд колективу авторів під керівництвом І. Звєрєвої 
„Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям”, в якому 
розкривається ведення випадку як основна технологія роботи з дітьми, 
які опинилися в складних життєвих обставинах; формування культури 
статево-рольових стосунків у вихованців; формування трудових 
навичок та здорового способу життя вихованців; методика формування 
у вихованців цієї категорії необхідних життєвих навичок;  підготовка 
дитини до зміни середовища та самостійного життя (підготовка до 
повернення в біологічну сім’ю, влаштування дитини в прийомну сім’ю, 
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влаштування в заклад інтернатного типу, сприяння працевлаштуванню 
або професійному навчанню дітей) [3, с. 74 – 259].  

Серед дисертаційних робіт, особливий інтерес для розв’язання 
поставлених нами дослідницьких завдань має докторська 
дисертація Л. Канішевської „Виховання соціальної зрілості 
старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній 
діяльності” [2], де автором було розроблено компоненти, критерії 
(знання про соціальну дійсність, ціннісні орієнтації, соціальне 
здоров’я, реальна соціальна поведінка), показники та рівні 
вихованості соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів; 
педагогічні умови (цілеспрямована підготовка старшокласників шкіл-
інтернатів до опанування соціальними ролями: громадянина, 
сім’янина, фахівця; організація соціально-культурної діяльності 
старшокласників шкіл-інтернатів, спрямована на формування 
соціального досвіду; педагогічна підтримка старшокласників шкіл-
інтернатів; підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання 
соціальної зрілості старшокласників); структурно-функціональну 
модель виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-
інтернатів у позаурочній діяльності.  

Для нас суттєвим є той факт, що дослідник  обґрунтувала 
потенціал позаурочної діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 
контексті проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників 
(постійний педагогічний вплив на вихованців; можливість залучення 
школярів до соціально-культурної діяльності за різноманітними 
напрямами, що сприяє формуванню в них соціального досвіду: 
сприяння усвідомленню старшокласниками соціальних відносин 
тощо). Заслуговує на увагу практична значущість роботи 
Л. Канішевської, що полягає в розробці методики діагностування 
рівнів вихованості соціальної зрілості старшокласників шкіл-
інтернатів; змістового і методичного забезпечення процесу 
виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів: 
програма та методичний посібник для проведення позаурочної 
діяльності зі старшокласниками шкіл-інтернатів „Крокуємо до 
соціальної зрілості”, в яких висвітлено зміст, форми і методи 
виховання соціальної зрілості. 

Висновок. Таким чином, аналіз джерельної бази показав доволі 
широкий спектр питань, які розкрито у сучасній науковій літературі та 
можуть слугувати науково-практичною базою для педагогів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів щодо визначення змісту, форм та 
методів соціально-педагогічної роботи з дітьми девіантної поведінки 
щодо формування в них соціального здоров’я, допомагати у вирішенні 
особистісних проблем та налагодженні взаємодії із ними. 
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Стаття не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 
Подальшого вивчення потребують соціально-педагогічні аспекти 
профілактики девіацій соціального здоров’я неповнолітніх; 
індивідуалізація процесу профілактики девіантних підлітків в умовах 
інтернатного закладу; формування готовності фахівців шкіл-
інтернатів до здійснення профілактичної, корекційної та 
реабілітаційної роботи з різними категоріями дітей та молоді.  
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ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ, В УМОВАХ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 

У статті описано реалізовані на формувальному етапі експерименту 
форми реабілітаційної роботи з підлітками, схильними до агресивної поведінки: 
тренінгові заняття, лекції, заняття-практикуми, дискусії, діалоги, рольові та 
імітаційні ігри, розв’язання моральних дилем; аналіз проблемних ситуацій, 
вправи, що передбачали зворотній зв’язок та обмін почуттями. Автором 
розкривається сутність вищевказаних форм і розкривається специфіка їх 
впровадження в соціально-педагогічний процес реабілітаційного центру. 

Ключові слова: підлітки, агресивна поведінка, реабілітаційний центр, 
форми реабілітаційної роботи, тренінг 
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ, ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К 

АГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, В УСЛОВИЯХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

В статье описаны реализованные на формирующем этапе 
эксперимента формы реабилитационной работы с подростками, 
предрасположенными к агрессивному поведению: тренинговые занятия, 
лекции, занятие-практикумы, дискуссии, диалоги, ролевые и имитационные 
игры, решение моральных дилемм; анализ проблемных ситуаций, упражнения, 
которые предусматривали обратную связь и обмен чувствами. Автором 
раскрывается сущность вышеуказанных форм и раскрывается специфика их 
внедрения в социально-педагогический процесс реабилитационного центра. 

Ключевые слова: подростки, агрессивное поведение, 
реабилитационный центр, формы реабилитационной работы, тренинг 
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THE DESCRIPTION OF EXPERIMENTAL WORK ON 

REHABILITATION OF THE TEENAGERS PREDISPOSED TO 
AGGRESSIVE BEHAVIOUR, IN THE CONDITIONS OF THE 

REHABILITATION CENTER 
In articles are described realised on a forming stage of experiment of the form 

of rehabilitation work with the teenagers predisposed to aggressive behaviour: 
training employment, lectures, employment-practical works, discussions, dialogues, 
role and imitating games, the decision of moral dilemmas; the analysis of problem 
situations, exercises which provided feedback and an exchange of feelings. The 
author the essence of the above-stated forms reveals and specificity of their 
introduction in socially-pedagogical process of the rehabilitation centre reveals. 
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Постановка проблеми. Україна, ставши на шлях розбудови 
демократії в умовах утвердження ринкових відносин, переживає 
негативні соціальні явища. До таких явищ належать агресія і 
насильство, які значною мірою загрожують життєдіяльності людини. 
Між тим Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними 
з найвищих соціальних цінностей. Закон України „Про загальну і 
середню освіту” одним з головних визначає завдання захисту 
неповнолітніх від різних форм агресії та насильства в контексті 
Всесвітньої декларації прав дитини. Ці ж завдання визначені й 
Державними стандартами середньої освіти. Тому активізується 
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процес пошуку ефективних механізмів реабілітації дітей, схильних 
до агресивної поведінки. 

Аналіз останніх досліджень. Профілактиці агресивної 
поведінки підлітків присвячено низку досліджень. Теоретико-
методологічні засади цієї проблеми сформульовано у працях 
М.Ганді, А.Гусейнова, М.Кінга, Л.Толстого.  Психологічні аспекти 
підліткової агресивності розроблялися в дослідженнях А.Асмолова, 
Н.Максимової, Д.Фельдштейна. Розробку педагогічних аспектів 
вирішення згаданої проблеми здійснювали Ю.Антонян, Л.Волинець, 
Г.Лактіонова, В.Оржеховська, В.Сатиров.  При цьому недостатньо 
уваги приділено пошукам форм і методів реабілітації підлітків, 
схильних до агресивної поведінки, в умовах реабілітаційних центрів, 
що негативно позначається на результатах теорії і практики 
розв’язання проблеми.  

Формулювання цілі статті. Метою цієї статті є опис 
експериментально перевірених форм і методів реабілітації підлітків, 
схильних до агресивної поведінки, в умовах реабілітаційних центрів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
формувальному етапі експерименту в реабілітаційній роботі з 
підлітками, схильними до агресивної поведінки, нами  
використовувалися різні форми і методи: тренінгові заняття, лекції, 
заняття-практикуми, дискусії, діалоги, рольові та імітаційні ігри, 
розв’язання моральних дилем; аналіз проблемних ситуацій, вправи, 
що передбачали зворотній зв’язок та обмін почуттями [1 – 4].  

Особливе місце в нашій роботі посідав соціально-
психологічний тренінг толерантності, який ґрунтується на активних 
методах групової праці [4, с.5]. Тренінгові заняття в нашому 
експерименті були моделями різноманітних життєвих ситуацій 
спілкування. Ми пропонували вихованцям розіграти різні життєві 
колізії: конфліктні ситуації, ситуації сумісного життя, знайомства, 
боротьбу думок, ставили їх перед необхідністю морального вибору. 
Завданням кожного було провести спілкування найбільш 
ефективним і адекватним толерантним нормам засобом. 

Під час організації тренінгових занять особлива увага 
зверталась на підготовку аудиторії. Традиційне розташування 
столів, коли підлітки бачать лише вчителя і спини товаришів, не 
придатне для застосування такої методики. Для ефективного 
спілкування вихованців необхідно забезпечити можливості для 
візуального контакту [2, с.104]. З цією метою ми розміщували 
навчальні столи у вигляді кола.  

Під час проведення занять ми використовували запропоновані 
С. Коношенком [1] різні типи запитань: відкриті (стимулювали 
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обговорення, сприяли дискусії); закриті (передбачали односкладну 
відповідь, зменшували ступінь участі відповідаючих); навідні 
(підводили до відповіді або перешкоджали респонденту у власних 
висловлюваннях); зворотні (використовувалися для демонстрації 
розуміння); спрямовані (сприяли керуванню групою шляхом 
концентрації уваги на конкретних темах). 

На наш погляд,  дуже ефективним було заняття, на якому 
обговорювалися риси агресивної й неагресивної особистості. 
Підлітки починали замислюватися над своїми вчинками. Вони 
знаходили приклади з власного життя. 

Технологія включення вихованців, схильних до агресивної 
поведінки, у дискусію передбачала такі компоненти: визначення 
мети дискусії; підбір вихідного матеріалу та його трансформація в 
дискусійну форму; проектування системи завдань (питань, ролей, 
дій) з урахуванням особливостей підлітків, моделювання 
особистісно-значущої ситуації «занурення» у проблему (створення 
емоційного фону, підтримка інтересу до проблеми, використання 
системи питань для керування дискусією); організація взаємодії на 
основі актуалізації особистісних функцій; рефлексія [2, с.54].  

Одна з важливих умов подолання агресивності підлітків полягає 
в їх залученні до колективного обговорення морально-етичних дилем, 
складених на матеріалі художніх творів і реальних життєвих ситуацій. 
Такий підхід вимагав використання проблемно-пошукових методик, які 
передбачали педагогічне моделювання емоційно значущих для 
підлітків завдань, що ґрунтуються на активному пошуку толерантних 
рішень у ситуації зацікавленого спілкування.  

Під час обговорення моральних дилем нами використовувалися 
прийоми, які спонукали підлітків до перегляду власної позиції, сприяли 
розвитку їх моральної свідомості: 

1. Прийом альтернативних наслідків. Учням пропонувалося 
відповісти на запитання: «Що трапиться, якщо персонаж вчинить так 
або так?» Використання цього прийому сприяло розвитку 
прогностичних умінь, здатності передбачати наслідки власних вчинків.  

2. Прийом заміни ролей. Підліткам легше знайти вихід із 
моральної проблеми, якщо педагог пропонує їм уявити себе на місці 
певного персонажа ситуації: «Якби Ви були на місці... , як би Ви 
вчинили?» Такі запитання спонукали підлітків до конкретизації 
власної моральної позиції, сприяли розвитку емпатії. 

3. Прийом «Дехто вважає, що...»: За допомогою цього 
прийому підлітки йшли від аналізу конкретної ситуації до 
теоретичного обговорення толерантних принципів. 
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4. Прийом заміни ключового персонажа (коли близьку людину 
замінюють чужою чи навпаки): «Якби на місці брата був Ваш 
знайомий, як би Ви діяли?» 

5. Прийом стимулювання взаємодії шляхом зіставлення 
різних позицій: «Здається, Толя і Юра стоять на протилежних 
позиціях. Обґрунтуйте свою думку». 

У процесі формувального експерименту при обговоренні 
проблемних ситуацій нами широко застосовувалися інтерактивні 
методи навчання, у ході яких підлітки навчалися критично мислити, 
розв’язувати складні завдання на основі аналізу відповідної 
інформації, зважувати альтернативні думки, приймати обдумані 
рішення, брати участь у дискусіях. У дослідженні нами 
застосовувалися такі прийоми інтерактивної взаємодії, як "велике 
коло", "вертушка", "акваріум", "мозковий штурм", "дебати" тощо. 
Вони дозволяли учням не тільки висловлювати свою думку, погляди 
й оцінки, але й, почувши аргументи партнера, часом відмовитися від 
своєї точки зору або істотно змінити її. У моральному вихованні це 
особливо актуально, тому що етичні питання завжди неоднозначні і 
вимагають не тільки логічного мислення, але й толерантності, поваги 
до чужої думки. 

Для попередження і подолання проявів агресивності у підлітків 
у ході формувального експерименту використовувалися також 
різноманітні ігри й вправи. Вони являли собою невеликі завдання, 
виконуючи які в групі або в парах, вихованці одержували можливість 
краще пізнати один одного, навчитися довіряти один одному, 
взаємодіяти з різними партнерами в різноманітних соціальних 
ситуаціях. Такі ігри згуртовували підлітків, учили їх працювати в 
групі, створювали умови для самовиявлення кожного. 

В умовах експериментальних реабілітаційних центрів ми 
також приділяли значну увагу поведінці старших підлітків під час 
конфліктів. Ми виходили з того, що одним із головних завдань 
дорослих є навчити дитину правильно реагувати на конфлікт, 
виходячи із принципів справедливості, знаходити ненасильницькі 
шляхи його розв’язання, примирення з протилежною стороною [4, 
с.78]. Вважаємо, що одним із найефективніших засобів у такій 
ситуації є посередництво, причому посередником виступає не 
дорослий (батьки або вчителі), а ровесник. 

Посередник-ровесник – це спеціально підібрані та навчені 
школярі, які допомагають іншим у розв’язанні різних конфліктів, окрім 
бійок, домагань, насилля тощо. У випадку згоди посередники-
ровесники допомагають конфліктуючим зрозуміти думку кожного 
щодо суті суперечки, проаналізувати, яких почуттів зазнає кожний з 
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учасників і що  вважає необхідним зробити для розв’язання 
конфлікту. 

Переваги цього методу полягають у тому, що учні отримують 
упевненість у своїх силах, спрямованих на допомогу собі; вони 
вчаться краще поводитися дома й у школі; учні та вчителі починають 
більш успішно працювати разом; педагоги можуть більше часу 
приділяти навчанню, а не залагоджуванню конфліктів між учнями. 

З метою розвитку в підлітків здатності до розуміння, 
співпереживання, співчуття, довіри і чуйності, зменшення проявів 
агресивної поведінки у ході експериментальної роботи була 
проведена благодійна акція «Тиждень добрих справ». У межах цієї 
акції учням було запропоновано на добровільних засадах 
допомагати, підтримувати тих, кому потрібна увага. На початку акції 
охочих взяти у ній участь виявилося небагато. На нашу думку, це 
пов’язано з тим, що деяким учням було важко визначити, кому і яку 
допомогу вони можуть надати. Але вже після першого звіту учасників 
«Тижня добрих справ» охочих взяти в ньому участь значно 
побільшало. Підлітки подружилися з тими, хто в їхньому класі був 
обділений увагою, хто мав проблеми в сім’ї і з однокласниками.  

Висновки. Отже, експериментально було перевірено 
доцільність використання у соціально-педагогічному процесі 
реабілітаційного центру  тренінгових занять, лекцій, занять-
практикумів, дискусій, діалогів, рольових та імітаційних ігор, 
розв’язання моральних дилем; аналізу проблемних ситуацій, вправ, 
що передбачали зворотній зв’язок та обмін почуттями. Все це сприяло 
зменшення проявів агресивної поведінки у дітей підліткового віку.  

Стаття не вичерпує всіх аспектів проблеми дослідження. 
Подальшого вивчення потребують соціально-педагогічні аспекти 
реабілітації різних категорій дітей в умовах реабілітаційного центру; 
підготовки педагогів реабілітаційних закладів до роботи з вихованцями, 
схильними до агресивної поведінки. Наукова розробка зазначених 
проблем буде сприяти подальшому вдосконаленню всіх напрямів 
соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційних центрів. 
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ЗАКЛАДІВ 

У статті проаналізовано думку багатьох зарубіжних та вітчизняних 
учених стосовно проблеми формування професійної педагогічної 
компетентності викладачів та визначено її зміст, структуру та складові. 
Автором розглянуто декілька видів компетенцій які забезпечують 
кваліфіковану педагогічну діяльність, педагогічне спілкування, розвиток 
особистості як носія певних гуманістичних цінностей ідеалів. Також було 
розкрито сутність та зміст основних понять «компетенція» та 
«компетентність». Дослідником було встановлено, що професійне 
спілкування дозволяє максимально реалізуватися особистості викладача в 
процесі педагогічної діяльності. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна 
компетентність, педагогічна діяльність. 
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ЗАВЕДЕНИЙ 
В статье проанализированы мнение многих зарубежных и 

отечественных ученых по проблеме формирования профессиональной 
педагогической компетентности преподавателей и определены ее 
содержание, структура и составляющие. Автором рассмотрено несколько 
видов компетенций обеспечивающих квалифицированную педагогическую 
деятельность, педагогическое общение, развитие личности как носителя 
определенных гуманистических ценностей идеалов. Также была раскрыта 
сущность и содержание основных понятий «компетенция» и 
«компетентность». Исследователем было установлено, что 
профессиональное общение позволяет максимально реализоваться 
личности преподавателя в процессе педагогической деятельности. 
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SOME ASPECTS OF FORMING OF PEDAGOGICAL COMPETENCE 
OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

The article analyzes the views of many foreign and domestic scientists on the 
issue of formation of professional pedagogical competence of teachers and 
determined its content, structure and components. An author is consider a few types 
of competenses providing skilled pedagogical activity, pedagogical communication, 
development of personality as носителя of certain humanistic values of ideals. It 
was also revealed the nature and content of the basic concepts of «competense» 
and «competence». Researcher found that professional communication maximizing 
the personality of a teacher in the educational activity. 

Keywords: competense, competence, professional competence, teaching 
activities. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В Україні, як і в 
інших розвинених країнах світу, реформування вищої освіти є одним 
із пріоритетних напрямів розбудови державності. 

На жаль, певні здобутки в освіті не забезпечують необхідної 
якісної підготовки майбутніх спеціалістів. Соціологічні дослідження 
свідчать, що чимало випускників вищих навчальних закладів не 
мають належного рівня конкурентоспроможності як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках праці. Саме тому 
актуальною є проблема підготовки кваліфікованих та компетентних 
педагогічних кадрів для вищої школи країни, готових забезпечити 
ефективний навчально-виховний процес. 

Аналіз наукової літератури показує, що проблема формування 
професійної компетентності вчителя була предметом дослідження 
багатьох зарубіжних і вітчизняних педагогів та психологів 
(М.Єрмоленко, Н.Разіна, А.Маркова. Д.Алфьорова, В.Семиченко, 
В.Бондар, Н.Глинянюк, Г.Ковальчук, В.Крижко, М.Елкін). Проте 
формування професійної компетентності викладачів вищого 
навчального закладу не знайшли належної розробки серед науковців. 

Мета статті . В даній статті передбачено розглянути та 
розкрити зміст поняття «компетенція» та «компетентність», а також 
визначити аспекти, які впливають на формування педагогічної 
компетентності викладачів вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку важливо більш 
детально зупинитись на детермінації термінів «компетенція» та 
«компетентність». 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціальна педагогіка і соціальна робота  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

150 

У Новому словнику української мови знаходимо таке 
визначення: «Компетентний – це той, який має достатні знання в 
якій-небудь галузі; який з чимось добре обізнаний; тямущий; хто 
ґрунтується на знанні; кваліфікований; який має певні 
повноваження; повноправний, повновладний. 

Компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь; коло 
повноважень якої-небудь організації, установи або особи» [5, 305]. 

 «Компетенція» – (лат. competentia) від competо – взаємно 
прагну, відповідаю, підходжу -коло питань, в яких дана особа має 
певні повноваження, знання, досвід. 

Учені, що досліджують проблему формування професійної 
компетенції викладача, визначають її зміст, структуру та складові. 
Так, Е. Зеєр вважає, що існує декілька  видів  професійної 
компетенції,  саме: 

• спеціальна компетенція – підготовленість до самостійного 
виконання завдань, вміння оцінювати результати своєї роботи, 
здатність самостійно набувати нових знань та вмінь; 

• соціальна компетенція – здатність до групової діяльності з 
іншими працівниками, готовність до прийняття на себе 
відповідальності за результати своєї професійної діяльності, за 
довкілля та інші цінності; 

• індивідуальна компетенція – готовність до постійного 
підвищення кваліфікації, здатність до самоосвіти, 
самовдосконалення, рефлексії. [4] 

У дослідженнях, які проводить В. Буренко, згадуються такі 
компетенції як загальнокультурна, соціальна, професійна. 

Загальнокультурна компетенція, на думку вченого, передбачає 
рівень освіченості, достатній для самоосвіти й самостійного 
вирішення проблемних, пізнавальних завдань, визначення своєї 
власної позиції. Соціальна компетенція – оволодіння соціальними 
навичками (обов’язками), які дають змогу адекватно виконувати 
норми й правила життєдіяльності в суспільстві. Професійна 
компетенція включає оволодіння необхідною сумою наукових знань, 
умінь, навичок, які забезпечують кваліфіковану педагогічну 
діяльність, педагогічне спілкування, розвиток особистості як носія 
певних гуманістичних цінностей та ідеалів. 

Щодо компетентності, то її визначають як специфічну 
здатність, яка дає змогу ефективно вирішувати проблеми, що 
виникають у реальних життєвих ситуаціях. Більшість дослідників під 
компетентністю розуміють загальну здатність і готовність 
особистості до дії, що ґрунтується на знаннях і досвіді, набутих 
завдяки навчанню і вихованню, зорієнтованих на розвиток і 
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становлення особистості як суб'єкта життя і культури, активну 
інтеграцію в суспільство. Компетентність одночасно поєднує 
мобілізацію знань, умінь, поведінкових відносин [4, 30-34]. 

Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття 
компетентності як загальні, або ключові вміння, базові вміння, 
фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, навички, 
опорні знання. 

Російський дослідник В. Безруков під компетентністю розуміє 
оволодіння знаннями та вміннями, що дозволяють висловлюватися 
професійно, грамотно, мати власні судження, оцінювати думки [1, 46]. 

За В. Афанасьєвим «компетентність» – це сукупність функцій, 
прав і відповідальностей спеціаліста. 

В. Кричевський трактує «компетентність» як наявність знань 
для успішної діяльності, розуміння значення цих знань для практики; 
набір операційних умінь, володіння алгоритмами розв’язання задач; 
здатність творчо підходити до професійної діяльності. 

Отже, педагогічна література визначає компетентність як 
систему знань і вмінь особистості, що проявляється в процесі 
розв’язання теоретичних і практичних задач. 

Л. Богомолов вважає, що структурними компонентами 
компетентності є знання, способи діяльності, досвід творчої діяльності, 
соціальні нахили, ціннісні орієнтації, мотиви діяльності [4, 20]. 

На думку Т. Браже, структура професійної компетентності 
спеціаліста детермінується не тільки професійними базовими 
знаннями та вміннями, але й ціннісними орієнтаціями, мотивами 
його діяльності, усвідомленням себе в навколишньому світі, стилем 
взаємовідносин з людьми, з якими він працює, його загальною 
культурою, здатністю до розвитку свого творчого потенціалу [2, 37]. 

А. Маркова, розробляючи психологічні засади професійної 
компетентності викладача, виділяє у змісті професійної 
компетентності процесуальні та результативні показники. До 
процесуальних вона відносить педагогічну діяльність, педагогічне 
спілкування та особистість викладача, до результативних - 
навчання, учіння та процес виховання [4, 82]. 

Професійно-педагогічна діяльність, як і будь-яка діяльність, 
містить у собі мету, об’єкт, суб’єкт, результат і сам процес діяльності. 

Змістова характеристика основних компонентів професійно-
педагогічної діяльності може бути репрезентована таким чином: 
мета діяльності (виховання особистості студента як гідного 
громадянина своєї країни); об’єкт діяльності (студент, куратор, 
викладач) та сукупність дій і операцій, за допомогою яких 
реалізується діяльність (способи, прийоми впливу викладача на 
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студента); результати діяльності (рівень сформованості необхідних 
рис і якостей особистості студента). 

У педагогічній літературі виділяють три основні напрями 
педагогічної діяльності викладача, а саме: методичну творчість, 
комунікативну творчість, професійне самовдосконалення 
(самовиховання, самоосвіту, розвиток педагогічного мислення і 
здібностей). 

Ще одним процесуальним показником педагогічної 
компетентності вважають педагогічне спілкування. Дослідження А. 
Бодальова, Н. Кузьміної, В. Кан-Каліка, А. Леонтьєва, А. Щербакова, 
В. Грехньова, В. Рогинського та ін. презентують спілкування як 
важливий компонент педагогічної діяльності. 

А. Леонтьєв вважає, що педагогічне спілкування – це 
професійне спілкування викладача з вихованцями у процесі 
навчання та в позааудиторній діяльності. Спілкування виконує певні 
педагогічні функції і сприяє (якщо воно повноцінне та оптимальне) 
створенню сприятливого психологічного клімату, а також на 
психологічну оптимізацію навчальної діяльності і стосунки між 
педагогом та його вихованцями в межах самого колективу. 

Оптимальне педагогічне спілкування викладача зі студентами 
у процесі навчання створює ефективні умови для розвитку їх 
мотивації та творчого характеру навчання, забезпечує сприятливий 
емоційний клімат навчання та управління соціально-психологічними 
процесами у студентському колективі. Таке спілкування дозволяє 
максимально реалізуватися особистості викладача в процесі 
педагогічної діяльності. 

Професійне спілкування викладача базується на загальних та 
індивідуальних принципах. Загальні принципи спілкування 
базуються на характері суспільних відносин, успадкованих 
цінностях, в яких реалізується діяльність, єдині цілі та завдання 
навчання й виховання. Індивідуальні принципи спілкування, або 
стиль спілкування, який притаманний певному викладачеві, – це 
сукупність конкретних прийомів та засобів, які викладач залежно від 
конкретних умов навчання та виховання, досвіду, здібностей та 
вмінь реалізує у своїй діяльності. Відсутність того чи іншого 
компонента свідчить про некомпетентність та непрофесіоналізм 
педагога. 

Професійно педагогічні функції спілкування не вичерпуються 
повідомленням певної наукової або навчальної інформації та 
управлінням педагогічним процесом. Психологи Б. Ананьєв, О. 
Бодальов, Г. Андрєєв та ін. зазначають, що всю різноманітність 
функцій спілкування можна звести до таких: 
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 повідомлення інформації, в тому числі організаційно-
педагогічної (рекомендацій, порад, методичних вказівок, 
алгоритмів, інструкцій тощо); 
 пізнання особистості учня; 
 організація взаємовідносин. 
В. Рогинський розрізняє декілька стилів взаємодії у спілкуванні 

між викладачем та студентами: 
- стійкий позитивний (викладач цієї групи відрізняється 

педагогічно спрямованою діяльністю, широтою знань, ерудицією, 
глибокими знаннями з предмета, гнучкістю мислення, потребою у 
неформальному спілкуванні зі студентами); 

- пасивно-позитивний (такий стиль спілкування проявляється у 
нечіткій емоційно-позитивній спрямованості спілкування); 

- негативний (викладач має схильність давати настанови, а 
характер їх спілкування є формальним). 

Високого рівня професіоналізму в культурі стосунків, 
спілкуванні досягає той викладач, який ставиться до спілкування як 
до двостороннього процесу, в якому дві сторони – це рівноправні 
партнери. Професіоналізм, вміння, навіть талант спілкування 
викладача полягає в подоланні труднощів спілкування, що 
виникають через відмінності у рівнях підготовки, здібностей та 
особливості характеру. Форма спілкування викладача зумовлена 
його професійною культурою, віковими та психологічними 
особливостями, досвідом педагогічної діяльності. 

Висновки. Отже, на нашу думку, на формування педагогічної 
компетентності викладачів ВНЗ впливають: професійні знання та 
вміння, наявність педагогічних здібностей, ціннісні орієнтації, стиль 
спілкування, загальний рівень культури, рівень педагогічної 
культури, здатність до самоосвіти та вдосконалення, а також 
особистість викладача. 

Перспективи подальшого дослідження. Проблема 
підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів 
вищих навчальних закладів полягає в необхідності розробки системи 
заходів, які забезпечили б цілісний, неперервний, поетапний процес 
з урахуванням особистісних досягнень викладачів. 
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СУТНІСТЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ В 
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. 

У статті розкривається історичний аспект функціонування дитячих 
будинків в Україні на початку XX ст. Проаналізовано соціально-політичні 
чинники виникнення явища безпритульності в Україні в першій половині XX 
ст. Розглянуто питання щодо організації  виховної роботи з дітьми-
сиротами та дітьми, які залишилися без піклування батьків. Наведено 
приклади напрямів і форм виховної роботи дитячих будинків, 
охарактеризовано основні цілі їхньої діяльності. 

Ключові слова:  знедолені діти, діти-сироти, дитячі будинки, зміст, 
форми та напрями виховної роботи. 
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СУЩНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ДОМАХ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
В статье раскрывается исторический аспект функционирования 

детских домов в Украине в начале XX ст. Проанализировано  социально-
политические факторы возникновения явления беспризорности  в Украине в 
первуй половине XX ст. Рассмотрены вопросы по организации  
воспитательной работы с детьми-сиротами и детьми, которые остались 
без заботы родителей. Приведены примеры направлений и форм 
воспитательной работы детских домов, охарактеризованы основные цели 
их деятельности. 
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ESSENCE OF AN EDUCATE WORK IS IN CHILD'S HOUSES IN THE 
FIRST HALF OF THE XX CENTURY 

The article reveals the historical aspect of the functioning of 
orphanages in Ukraine at the beginning of the XX century. The author of 
the article analyzes the social and political factors of the phenomenon of 
homelessness in Ukraine in the first half of XX century.  There are 
considered questions on the organization of educational work with 
orphans and children left without parental care. There are examples of 
directions and forms of education of the, descriptions of orphanages, the 
main purposes of their work. 

Key words: disadvantaged children, orphans, orphanages, 
content, forms and directions of educational work. 

Постановка проблеми. Соціальна політика України 
спрямована на створення оптимальних умов для підтримки 
соціально незахищених категорій дітей, до яких насамперед 
належать діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків. 
Важливе місце серед виховних закладів у системі соціалізації 
знедолених  дітей належить дитячим будинкам. Оптимізація 
виховної діяльності дитячих будинків на сучасному етапі можлива 
тільки на основі ретельного вивчення  історичного досвіду. Цілком 
очевидно, що у зв’язку з цим набувають актуальності дослідження 
сутності, змісту та напрямків виховної роботи в сирітських будинках 
в історичному аспекті. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі виникнення 
біологічного та соціального сирітства, пошукам засобів його 
подолання та забезпечення соціальної адаптації знедолених дітей  
присвятили свої дослідження Л. Артюшкіна, В. Виноградова-
Бондаренко, О. Карпенко, Б. Кобзар, Н. Сейко, В. Яковлєва та ін. 

Історичні чинники соціального виховання висвітлено в наукових 
працях О. Ільченко, а саме соціально-педагогічні аспекти 
становлення та розвитку дитячих будинків у 20-х роках ХХ століття. 
В. Виноградова-Бондаренко досліджувала процес виховання 
безпритульних дітей в Україні означеного періоду. Л. Цибулько 
проведено історико-педагогічний аналіз соціального виховання в 
Україні в 20 – 30 рр. ХХ ст. Т. Калугою досліджено явище «соціальне 
виховання» в понятійно-термінологічній системі вітчизняної 
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педагогіки 20-х років ХХ століття. Висвітленням досліджуваної 
проблеми займались також низка інших науковців. 

Метою статті є проведення аналізу сутності, змісту та 
напрямків виховної роботи в сирітських будинках в Україні в першій 
половині ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія 
створення та функціонування  інституційних закладів опіки й 
перебування в них дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування 
батьків, бере початок з далекого минулого [12, с. 13]. 

У контексті проблеми дослідження необхідно дати визначення 
поняття “сирота”. Так у соціальній педагогіці поняття “сирота” – це 
дитина, яка тимчасово чи постійно перебуває поза сімейним 
оточенням через втрату батьків, а також дитина, що з певних причин 
не може залишатися в сімейному оточенні й потребує допомоги та 
захисту з боку держави [4, с. 136]; “дитина-сирота -  дитина , в якої 
померли або загинули батьки” [3, с. 141] 

До початку ХХ ст. в Україні не існувало соціального явища 
масової безпритульності. Проблеми дітей-сиріт вирішувалися в 
межах сільської громади (якщо дитина належала до неї) або системі 
спеціалізованих закладів (якщо дитина перебувала в місті). Оскільки 
до ХХ ст. сирітство існувало як поодинокі випадки, значного інтересу 
з боку психолого-педагогічної науки воно не викликало [12, с. 10].  

Уперше дитяча безпритульність в Україні набула масового 
характеру в 1920-х рр. ХХ ст. [12,с.12].  Жовтнева революція 1917 
року, громадянська війна, голод, епідемії, безладдя, політична 
нестабільність й інші історичні чинники  викликали різке збільшення 
кількості дітей-сиріт в Україні. “У 1919 – 1920 рр. в Україні кожна 
восьма дитина була безпритульною, що становило близько 950 тис. 
дітей. Ці цифри постійно зростали: у 1923 р. безпритульних дітей 
було вже близько 1,5 млн.” [12, с.12]. 

Одним з важливих напрямів діяльності державних органів 
соціального забезпечення у 20 рр. ХХ ст.  була боротьба з дитячою 
безпритульністю. [11, с.287]. “Для подолання проблеми соціального 
захисту та забезпечення дітей-сиріт влада почала створювати нові 
служби, заклади й установи” [8, с.16]. Тривав пошук шляхів 
соціального виховання. 

Поширення явища соціального сирітства та масової 
безпритульності зумовило надання методичної допомоги 
різноманітним організаціям щодо вироблення примірних статутів, 
форм і методів підтримки знедолених дітей, виділення об’єкту 
піклування та визначення відповідальних за опіку, вирішення питань 
кадрового забезпечення, організації навчально-виховного процесу в 
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притулках, дитячих будинках й інших закладах суспільного 
піклування [16]. 

На початку XX ст., а саме в 20-х рр. в “Україні почала 
створюватись нова система освіти, яка утвердилась із прийняттям 1 
липня 1920 року Наркомосом України” Декларації про соціальне 
виховання дітей”, у якій проголошувалось гасло охорони дитинства, 
що включало турботу держави не лише про освіту та виховання, а й 
про поліпшення умов життя дітей” [9, с. 264]. 

Відповідно до прийнятої декларації, держава повинна дбати 
про безпритульних дітей і дітей-сиріт, надавати їм притулок, 
виховувати та навчати [13]. “Український уряд і суспільство 
здійснювали численні заходи щодо боротьби з дитячою 
безпритульністю. Відкривалися й поширювалися нові форми установ 
для безпритульних дітей і дітей-сиріт. Але відсутність кваліфікованих 
вихователів і методичних посібників гальмувала процесс виховної 
роботи в дитячих закладах державної опіки” [14, с. 69].  

Біля витоків створення нової системи виховання стояли 
П. Блонський, В. Бонч-Бруєвич, Н. Крупська, А. Луначарський, 
А. Макаренко, М. Покровський, С. Шацький та ін. Серед основних 
характеристик нових підходів можна виділити такі: державність освіти 
та виховання; принцип колективізму у вихованні; робота з дітьми під 
гаслом “Всі діти – діти  держави”. Іншими словами, держава брала на 
себе піклування про всіх дітей, у тому числі й про дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування    [15, с.141]. 

Важливо зазначити, що дитячі будинки – виховні заклади 
інтернатного типу для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
піклування батьків внаслідок їхньої смерті, позбавлення батьківських 
прав, хвороб й інших причин [10, с. 8]. 

Діти-сироти та діти, позбавлені піклування батьків одержували 
в сирітських будинках початкову освіту в тому самому обсязі, що й 
звичайні діти в нижчих або вищих початкових училищах, гімназіях 
тощо. Виховна діяльність дитячих будинків на початку XX ст. була 
спрямована на створення необхідних санітарно-гігієнічних умов  для 
нормального розвитку дітей. Сироти долучались до релігійних і 
моральних норм і правил міжособистісної взаємодії.  Одним із 
напрямків виховної роботи сирітських будинків було формування 
вмінь і навичок побутового характеру, зокрема тих, що необхідні для 
сімейного життя [6,с. 12]. 

Основним видом роботи в дитячих будинках було трудове 
виховання, що проводилося в різних формах: самообслуговування, 
робота в майстернях, сільських господарствах тощо. Але були й такі 
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дитбудинки, де воно здійснювалося лише формально у вигляді 
прибирання кімнат і подвір’я [2].  

Залучаючи дітей до виконання різних видів хатніх справ, у 
вихованців дитячих будинків формувались побутові вміння та 
навички, працьовитість, відповідальність. “По можливості, за дітьми 
закріплювалися окремі грядки, які вони мали самостійно обробляти, 
в такий спосіб виховувалися не лише трудові вміння та навички, а й 
почуття власності” [6,с. 12]. 

У дитячих будинках першої половини XX ст. діяли  гуртки 
самодіяльності: балетні, хорові, музичні тощо. Діти займалися 
різними видами спорту, організовували туристичні походи. Велика 
увага приділялася фізичному вихованню [1, с. 16]. 

Акцентуємо увагу, що не менш важливим визначалося й 
морально-естетичне виховання дітей-сиріт, яке здійснювалося 
шляхом навчання гри на музичних інструментах, створення 
церковних хорів, залучення до проведення служби в церкві. “У 
притулках і сирітських будинках функціонували школи домознавства 
й кулінарного мистецтва; дівчат навчали догляду за малюками та 
виконання різних хатніх справ” [6,с. 12]. 

На початку ХХ ст. соціально-економічний і політичний  розвиток  
суспільства спричинив “підвищення вимог до людини як носія певних 
соціальних ролей, зокрема професійних, що не лише зумовило 
посилення уваги до цих питань у притулках і сирітських будинках, а й 
активізувало пошуки більш ефективних способів їхнього 
розв’язання” [5, с. 44]. З огляду на це в притулках запроваджувалася 
професійна й реміснича освіта, яка розглядалася як важлива 
передумова забезпечення вихованців і вихованок притулків у 
майбутньому. Тобто перебування в притулку мало не  тільки 
забезпечити дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування 
батьків місце проживання, одяг і харчування, а й підготувати їх до 
майбутньої  самостійної професійної діяльності як передумови 
успішної адаптації у відкритому соціумі [5, с. 44]. 

На зміну становому вихованню дореволюційної Росії, прийшло 
виховання підростаючого покоління в напрямку вирішення 
соціальних цілей, що висувалися суспільством. У зв'язку з цим 
розроблялися шляхи наближення школи до життя, підкреслювалася 
виховна роль праці в процесі виховання.  

У 20-30-і рр. ХХ ст. починав активно пропагуватися досвід 
виховної системи А. Макаренка щодо провідної ролі колективу в 
розвитку дитини. У багатьох дитячих будинках створювалися загони 
дітей різного віку та вибиралися їхні командири.   
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У контексті проблеми дослідження значний інтерес являють 
погляди на виховання дітей-сиріт у 20-25-і рр.  ученого В.М. Сороки-
Росинського.  Він  указував на негативний вплив на дитину постійного 
перебування в колективі. Це, на думку вченого, стомлювало, 
принижувало творчу здатність. В умовах дитячого будинку існували 
достатньо серйозні труднощі для індивідуального розвитку дітей. Для 
розвантаження психічної напруги вчений пропонував створення в 
дитячому будинку творчих кімнат, де дитина могла б усамітнитися, 
поміркувати [8,с.19]. В. Сорока-Росинський сформулював принципи 
нової педагогіки колективу, в основу якої він ставить не примус, а 
самодіяльність, самоврядування, змагання, самоактивність. Ці 
принципи стали основними у виховній роботі дитячих будинків у 20-30-
х рр. XX століття та кардинально змінили  її зміст, форми, методи, 
засоби: акцент ставився на самодіяльності дітей.  

Початок 30-х рр. XX ст. було відзначено новою хвилею 
зростання безпритульності як наслідку руйнування традиційного 
укладу селянського життя, голоду 1932-1933 рр. і репресій. У цих 
умовах педагоги, які працювали в дитячих будинках, намагалися 
використати всі форми та засоби, спрямовані на формування в дітей 
чесності та працьовитості. Найбільш поширена форма 
виховання того часу – рада загону. Діти самостійно обирали своїх 
представників, всі питання дитячого управління, трудового 
виховання, організації позакласної роботи, проведення свят, 
спортивних заходів, самообслуговування вирішувала дитяча рада й 
виходила на засідання педради з проханням затвердити прийняте 
нею рішення. У виховній роботі починали переважати 
авторитарний стиль педагогів, жорстке планування виховної 
роботи та контроль за її виконанням.  

Висновки. Отже, Перша світова війна та революція 1917 року, 
голод 1932-1933 рр., репресії, політична нестабільність й інші історичні 
чинники  призвели до зростання великої кількості безпритульних дітей. 
Але, незважаючи на такі передумови, в державі на початку ХХ століття 
відбулися зміни в системі освіти, які були покликані  боротися з 
безпритульністю та захистити права кожної дитини. У процесі 
наукового пошуку ми з’ясували, що в першій половині ХХ століття 
важливе місце посідала проблема виховання дітей-сиріт і дітей, які 
залишилися без батьківського піклування. Основним видом роботи в 
дитячих будинках було трудове виховання, формування побутових 
умінь і навичок, підготовка вихованців до майбутньої  самостійної 
професійної діяльності. 
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СУТНІСТЬ ДОЗВІЛЛЯ ТА ЙОГО ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
ПІДЛІТКІВ 

У статті культурно-дозвіллєва діяльність розкривається як 
спеціалізована підсистема духовно-культуного життя суспільства, що 
функціонально об’єднує соціальні інститути, покликані забезпечити 
поширення духовно-культурних цінностей, їх активне творче засвоєння 
людьми у сфері дозвілля з метою формування гармонійно розвиненої, творчої, 
активної особистості. Автором обґрунтовується значний виховний 
потенціал педагогічно організованого дозвілля як сфери соціалізації та 
інкультурації особистості та засобу формування світоглядної культури, 
культурних потреб, смаків, почуттів та вподобань підлітків. 

Ключові слова: дозвілля, підлітки, виховання, культурно-дозвіллєва 
діяльність, соціалізація 
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СУЩНОСТЬ ДОСУГА И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
В статье культурно-досуговая деятельность раскрывается как 

специализированная подсистема духовно-культурной жизни общества, 
которая функционально объединяет социальные институты, призваные 
обеспечить распространение духовно-культурных ценностей, их активное 
творческое усвоение людьми в сфере досуга с целью формирования 
гармонично развитой, творческой, активной личности. Автором 
обосновывается значительный воспитательный потенциал педагогически 
организованного досуга как сферы социализации личности и средства 
формирования мировоззренческой культуры, культурных нужд, вкусов, 
чувств и вкусов подростков. 

Ключевые слова: досуг, подростки, воспитание, культурно-досуговая 
деятельность, социализация 
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In article cultural-dosugovaja activity reveals as a specialised subsystem of 
spiritually-cultural life of a society which functionally unites social institutes to provide 
distribution spiritually-cultural values, their active creative mastering by people in 
sphere of leisure for the purpose of formation of harmoniously developed, creative, 
active person. The author proves considerable educational potential the organised 
leisure as spheres of socialisation of the person and means of formation of world 
outlook culture, cultural needs, tastes, feelings and tastes of teenagers.  

Keywords: leisure, teenagers, education, cultural and leisure activity, 
socialization. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес 
організації вільного часу підлітків у наш час потребує докорінних змін у 
зв'язку з орієнтацією сучасного українського суспільства на принципи 
гуманізації та демократизації. Протягом останніх років особлива увага 
звертається на виховні можливості дозвілля дітей та підлітків. 
Зокрема, Закон України „Про позашкільну освіту” визначає державну 
політику у цій сфері, її правові, соціально-економічні, а також 
організаційні, освітні та виховні засади. У цьому та інших документах, 
присвячених вихованню підростаючого покоління в позашкільних 
закладах, дозвілля розглядається як специфічна сфера для виховання 
підростаючого покоління, формування світоглядної культури, потреб, 
смаків, почуттів та емоцій. Відтак дозвілля є сферою здійснення 
просвітницько-виховного впливу на дітей та підлітків.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему 
педагогічної організації дозвілля досліджували Б. Брилін, 
А. Воловик, В. Воловик, Ю. Жданович, А. Кузьмінський, В. Лупійчук, 
В. Омеляненко, І. Петрова, Г. Троцко, М. Фіцула ,  Н. Цимбалюк,  
А. Цьось та інші науковці. Науковці переконані, що дозвіллєва 
діяльність, яка здійснюється за різними напрямами: освітнім, 
громадянсько-соціальним, техніко-трудовим, спортивно-
туристичним, санітарно-гігієнічним, природоохоронним, 
народознавчим, художньо-естетичним, створює умови для 
всебічного формування духовності конкретної особи. Аналіз 
найновіших досліджень українських науковців з досліджуваної 
тематики (Т. Гончар, М. Татаренко, Т. Черніговець, Г. Шипота ) 
виявив, що проблема гармонійного розвитку в умовах дозвілля є 
багатоаспектною, вона потребує подальшого вивчення і розробки 
багатоцільових соціально-культурних, дозвіллєвих програм. 

Мета статті – розкрити сутність дозвілля та його виховні 
можливості для підлітків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна освіта в 
Україні має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-
історичних цінностях українського народу, його традиціях і 
духовності. Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній 
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самоідентифікації, розвитку національної культури і водночас 
оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими 
надбаннями. Такі функції передбачають і виховні принципи 
організації дозвіллєвої діяльності дітей та молоді, пріоритетом якої 
має бути національне виховання.  

Дозвілля як специфічна сфера життя особи та суспільства в 
цілому містить у собі великі виховні можливості. Адже дозвіллєва 
діяльність створює безмежне поле для виховання дитини, 
збагачення й розвитку її особистісного досвіду вирішення життєвих 
проблем.  Під час проведення дозвілля формується світоглядна 
культура, потреби, смаки, почуття й емоції дітей та молоді. Тому 
дозвілля також виступає сферою здійснення просвітницько-
виховного впливу на дітей та юнацтво.  

Поняття "дозвіллєва діяльність" у різних наукових працях та 
концепціях визначається по-різному:  

- певний спосіб виявлення суспільних відносин, форма 
функціонування і розвитку суспільства, способу життєдіяльності 
самої людини, її індивідуального самоствердження та спілкування, 
усвідомлення свого буття у часовому континіумі – минулому, 
сьогоденні та майбутньому [2, с.7];  

- процес активного засвоєння особистістю суспільних та 
виробничих відносин, що залежить від інтересів і потреб її 
політичного, культурного та морального розвитку у сфері 
промисловості та дозвілля [4, с.73];  

- підсистема духовного та культурного життя суспільства, що 
поєднує в собі соціальні інститути, які забезпечують 
розповсюдження та активне творче засвоєння культурних цінностей 
з метою формування творчої особистості [1, с.21]. 

Характерною особливістю дозвіллєвої діяльності є те, що вона 
найповніше забезпечує потяг дітей та молоді до самореалізації і 
максимально активізує їхню творчу діяльність. 

В останні десятиліття проблема духовного потенціалу 
особистості, його формування під час раціонально організованого 
дозвілля стала дедалі більше привертати увагу багатьох дослідників.  

В. Кірсанов [3] у вивченні педагогічного потенціалу дозвілля 
вважає за доцільне виділити два підходи: предметний та 
функціональний. Предметний підхід базується на визначенні 
змістової компоненти дозвілля (дозвілля як вільного часу, дозвілля 
як вільно обраної діяльності та дозвілля як емоційного стану 
особистості), простору, в якому мають вирішуватися педагогічні та 
психологічні проблеми. Функціональний підхід має на меті 
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зосередження уваги на функціях дозвілля в житті людини та 
суспільства (рекреаційній, розважальній, просвітній, виховній та ін.). 

Характерною якістю культурного дозвілля є його емоційна 
забарвленість, можливість привнести у кожну форму занять душевні 
переживання. Дозвіллєва сфера, крім того, дає змогу людині 
займатися улюбленою справою, зустрічатися з цікавими людьми, 
бути учасником цікавих і знаменних подій. 

Якщо розглядати дозвілля з позицій життя суспільства, то воно 
має важливе значення для стабілізації, зняття напруги, запобігання 
конфліктам, зміцнення солідарності, взаємозв’язку поколінь, 
спілкування, задоволення потреби особи в радості тощо. Не 
даремно вже на ранній стадії розвитку цивілізації були офіційно 
встановлені такі форми дозвілля, як свята і обряди, однаково 
важливі для всіх членів певної громади [1, с. 74]. 

Особливо актуальне питання самореалізації особистості 
засобами дозвілля на сучасному етапі суспільного розвитку. Це 
пояснюється тим, що дозвілля передбачає залучення особистості до 
процесу неперервного просвітництва, розвиток різноманітних видів 
аматорства, забезпечення особистісно значущого спілкування, 
реалізацію компенсаторних можливостей проведення вільного часу, 
розширення сфери виявлення особистісних якостей, 
самоствердження, самореалізації своїх творчих потенцій. 

Активна дозвіллєва діяльність надає безмежні можливості для 
виховання дітей та підлітків, збагачення й розвитку їх особистісного 
досвіду вирішення життєвих проблем.  Тому педагогічно 
організоване дозвілля може стати як засобом рекреації, так і 
чинником подальшого розвитку, реалізації індивідуальних і творчих 
можливостей кожної людини, особливо молоді. Воно також виступає 
сферою здійснення просвітницько-виховного впливу на дітей та 
юнацтво, якнайповніше забезпечує потяг підлітків до самореалізації і 
максимально активізує їхню творчу діяльність. 

Говорячи про педагогічну цінність дозвіллєвої діяльності, 
необхідно звернути увагу на її певні особливості. Насамперед, вона 
вільна за своїм характером і cприймається дітьми як природний 
процес гри. Дозвіллєва діяльність відрізняється абсолютною 
добровільністю. Змусити дітей займатися дозвіллям неможливо – 
можна лише заохотити до нього. У дозвіллєвій діяльності діти самі 
пред'являють до себе виховні вимоги дорослих, що й робить 
дозвілля сферою активного самовиховання. Дозвілля задовольняє 
багато соціально-психологічних потреб у реалізації інтересів, 
самоперевірки сил, самоствердженні серед однолітків, визнанні 
власної особистості [1, с. 56].  
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У дозвіллєвій діяльності між дорослими й дітьми виникає 
педагогічно доцільна взаємодія: замість примусу – спонукання; 
відсутність тиску з боку батьків, учителів; відсутність невиправданих 
обмежень; наявність широкої сфери й умов соціальної діяльності й 
творчості дітей та підлітків; реальне здійснення прав дитини. Тому в 
дозвіллєвій діяльності роль педагога – це насамперед роль 
організатора, старшого друга. Таким чином, педагогіка дозвілля має 
специфічні методи співпраці й співтворчості з дітьми: гри, ігрового 
тренінгу, театралізації, змагальності, рівноправного духовного 
контакту. 

У ході дозвіллєвої діяльності виховується світоглядна 
культура, потреби, смаки, почуття й емоції, колективістська 
свідомість, уміння. Дозвілля також створює можливості для 
творчості, що, у свою чергу, дає змогу більш об’ємно та різнобічно 
розбудовувати духовність конкретної особистості. 

Дозвілля – могутній засіб вияву талантів, зміцнення 
обдарувань. Загалом елемент творчості притаманний багатьом 
видам і формам дозвіллєвої діяльності. Проте існують так звані 
„чисті” форми творчого дозвілля. Серед них найчастіше виділяють 
гуртки художньої самодіяльності, певні види клубів за інтересами, 
любительські об’єднання. Таке колективне проведення дозвілля 
потребує спільності захоплень, психологічних контактів між людьми, 
швидкої адаптації новачків. Воно поєднує у собі видовищність, 
змагальність, розважальність, інформативність з виховним 
моментом. Розважаючись, діти включають у своє дозвілля ті фізичні 
й духовні здібності й нахили, які не можуть реалізувати ні в 
навчальній діяльності, ні у відпочинку. Однак у педагогічному сенсі 
не менше значення має й те, що в процесі розваг збагачується 
емоційно-образна сфера дитини, формується досвід емоційно-
ціннісних відносин. Дозвіллєва діяльність допомагає кожній дитині чи 
підліткові реалізувати свої здібності, проявити таланти, заповнити 
дефіцит позитивних емоцій [4, с.67 – 68].  

Оскільки поняття "дозвілля" слід розуміти як можливість людини 
займатися у вільний час різноманітною діяльністю за власним 
вибором, варто виділити тріаду "свобода", "різноманітність" і "вибір"  – 
поняття, які, на наш погляд, дають ключ до розуміння проблеми 
педагогічно доцільної організації дозвілля дітей і підлітків. Заклади 
дозвілля надають дітям та молоді набагато більший у порівнянні зі 
школою спектр діяльності, задоволення індивідуально-особистісних 
потреб, спілкування, збагачення й удосконалення особистого досвіду. 
При будь-якому виді активного дозвілля діти неодмінно відчувають 
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стан розкутості, а отже, більше готові до сприйняття нової інформації, 
що відрізняється від їхньої власної точки зору.  

Висновки. Аналіз наукової літератури дав змогу дійти висновку 
про значний виховний потенціал педагогічно організованого дозвілля 
як сфери соціалізації та інкультурації особистості та засобу 
формування світоглядної культури, культурних потреб, смаків, почуттів 
та вподобань підлітків. Дозвілля визначено як діяльність, спрямовану 
не лише на організацію культурного відпочинку та розвиток творчих 
здібностей, а й на національне  виховання підростаючого покоління.  
Національне виховання потребує оновлення змісту дозвіллєвої 
діяльності, вдосконалення підготовки педагогів, які працюють у 
закладах дозвілля, підвищення їх професійної кваліфікації. Зважаючи 
на завдання національного виховання та виховні можливості дозвілля, 
зростає роль української народної педагогіки у роботі з підлітками в 
умовах дозвілля.  

Подальшого вивчення потребують соціально-педагогічні аспекти 
організації соціальної роботи з підлітками у Франції, чому будуть 
присвячені наші подальші наукові розвідки. Наукова розробка 
зазначених проблем буде сприяти подальшому вдосконаленню 
соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля з дітьми та молоддю 
України. 

Література 

1. Доронкина Е.Г. Теория и практика организации рекреационной 
деятельности в США / Е.Г. Доронкина. – М., 2000. – 124 с. 

2. Дюмазедье Ж. Досуг как сфера духовной деятельности / Ж. Дюмазедье. – 
М.: Книга, 2007. – 96 с. 

3. Кирсанов В.В. Социально-педагогические проблемы орга-низации досуга 
за рубежом / В.В. Кирсанов. – Харьков: ХГИК, 2008. – 112с. 

4. Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: анимационная модель / 
Е.Б. Мамбеков. – СПб., 2002. – 246с. 

Тямало С. 
здобувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Донбаського державного педагогічного університету 
УДК 37.018.32 

ФОРМУВАННЯ  САМОСТІЙНОСТІ  ПІДЛІТКІВ  ДЕВІАНТНОЇ 
ПОВЕДІНКИ ЗАСОБАМИ ГРИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО 

ЦЕНТРУ 

У статті розкрито сутність ігрової діяльності школярів та 
можливість її застосування в соціально-педагогічному процесі 
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реабілітаційного центру. Автором охарактеризовано використання різних 
видів рухової ігрової діяльності підлітків девіантної поведінки з метою 
виявлення їх впливу на формування самостійності зазначеної категорії дітей. 
Обґрунтовано, що педагогам реабілітаційних  центрів слід підтримувати 
інтерес цієї категорії учнів до рухливих ігор, допомагати їх організовувати 
там, де виникає потреба. Особливу цінність мають ті рухливі ігри, де є 
можливість підліткам девіантної поведінки проявити незалежність, творчу 
ініціативу, позмагатися, проявити свої найкращі якості й відчути радість 
перемоги в іграх. 

Ключові слова: формування, підлітки, самостійність, гра, 
реабілітаційний центр, соціально-педагогічний процес 
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ФОРМИРОВАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  ПОДРОСТКОВ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В статье раскрыта сущность игровой деятельности школьников и 

возможность ее применения в социально-педагогическом процессе 
реабилитационного центра. Автором охарактеризовано использование 
разных видов двигательной игровой деятельности подростков девиантного 
поведения с целью выявления их влияния на формирование 
самостоятельности указанной категории детей. Обосновано, что 
педагогам реабилитационных  центров нужно поддерживать интерес этой 
категории учеников к подвижным играм, помогать их организовывать там, 
где возникает потребность. Особую ценность имеют те подвижные игры, 
где есть возможность подросткам девиантного поведения проявить 
независимость, творческую инициативу, посоревноваться, проявить свои 
наилучшие качества и ощутить радость победы в играх. 

Ключевые слова: формирование,  подростки, самостоятельность, 
игра, реабилитационный центр, социально-педагогический процесс 
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state pedagogical university 
FORMATION OF INDEPENDENCE OF TEENAGERS DEVIATION OF 
BEHAVIOUR BY MEANS OF GAME IN THE CONDITIONS OF THE 

REHABILITATION CENTER 
In article the essence of game activity of schoolboys and possibility of its 

application in socially-pedagogical process of the rehabilitation centre is opened. The 
author characterises use of different kinds of impellent game activity of teenagers 
deviation behaviour for the purpose of revealing of their influence on formation of 
independence of the specified category of children. It is proved that teachers of the 
rehabilitation centres need to support interest of this category of pupils to outdoor 
games, to help to organise them there where there is a requirement. Those outdoor 
games where there is a possibility to teenagers deviation behaviour have special 
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value to show independence, the creative initiative, to compete, show the best 
qualities and to feel pleasure of a victory in games. 

Keywords: formation, teenagers, independence, game, the rehabilitation 
centre, socially-pedagogical process. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміна 
парадигми освіти в українському суспільстві визначає новий 
характер функціонування та розвитку вітчизняної системи освіти. В 
процесі реорганізації системи освіти особливо актуальними стають 
питання удосконалення роботи з підлітками девіантної поведінки. 
Вивчення цієї проблеми є досить актуальним у зв’язку з пошуком 
шляхів взаємодії, взаємоінтеграції у вирішенні проблем діагностики, 
профілактики, адаптації, захисту, реабілітації і виховання підлітків 
девіантної поведінки, створенні умов для їхнього саморозвитку, 
самовдосконалення.   

Аналіз останніх досліджень. Проблемою відхилень у 
поведінці в дітей та молоді в різні часи займалися Л. Бєлозерова, 
М. Вайзман, Т. Говорун, А. Гордєєва, І. Звєрєва, О. Лютак, 
В. Романова, Л. Співак, І. Шобура та ін., проте зазначена проблема 
залишається актуальною по теперішній час.  

Формулювання цілі статті. Метою даної статті є розкриття 
особливостей формування самостійності підлітків девіантної 
поведінки засобами гри в умовах реабілітаційного центру.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення й 
аналіз розвитку людського суспільства підтверджує думку про те, що 
ігрова діяльність була першим проявом усвідомленої активності 
дитини, зорієнтованої на певні традиції і результати. Це пов’язано з 
тим, що без ігор і романтики дітям жити було досить важко, 
самотньо й не цікаво. Сірість життєва, визначав С. Шацький, 
викликає у них щось схоже на дійсне захворювання, яке прогресує 
[6]. Отже, рухливі ігри потрібні учням загальноосвітніх шкіл будь-
якого віку і статі, тому що за їх вмілого використання вони стають 
добрим помічником педагогів у щоденній виховній діяльності.  

Аналіз літератури [1 - 6] засвідчує, що ігри, з одного боку, 
приносять учасникам миттєву радість і задовольняють їхні актуальні 
потреби в руховій активності, спілкуванні тощо, з іншого боку, ігри 
завжди спрямовані на майбутнє, тому що в них моделюються якісні 
ситуації, закріплюються особистісні якості, уміння і навички, 
необхідні особистості для соціальної, професійної і творчої 
діяльності, а також для фізичного розвитку організму. 

Самостійність - одна із властивостей особистості. Вона 
характеризується двома факторами по-перше, сукупністю засобів - 
знань, умінь і навичок, якими володіє особистість; по-друге, 
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ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов 
здійснення, а також зв’язками з іншими людьми, які складаються в 
процесі діяльності. Формування самостійності в процесі навчання - 
одне з основних завдань шкільного навчання. Відповідно, аналіз 
умов такого формування - одне із завдань педагогічної науки. 
Педагог повинен активно формувати самостійність в навчанні, як в 
розумінні оволодіння учнями необхідними знаннями, уміннями й 
навичками, так і в розумінні створення особистих ставлень до 
діяльності і її продуктів [3, с.54]. 

До критеріїв виховання самостійності в підлітків девіантної 
поведінки в процесі рухової ігрової діяльності ми віднесли: 
незалежність дій, творчу активність та ініціативу, критичність судження 
до себе й оточення. Незалежність ми розглядали як здатність учнів 
девіантної поведінки самостійно виконувати завдання. Їм не потрібна 
участь дорослих, орієнтування на зразки, інструкції. Вони самостійно 
роблять пошук спрощення кінцевої мети ігрової діяльності. Творчу 
ініціативу підлітки девіантної поведінки виявляють у вигадках, 
оригінальних рішеннях, здатності проявити ініціативу та зусилля на 
подолання ігрових труднощів. Критичність судження ми вбачали в 
ставленні до зробленого, умінні внести свої корективи і пропозиції, 
оцінити результати ігрової діяльності більш самокритично. 

А. Макаренко [5] значно розширив значення ігрової діяльності, 
ввівши в педагогіку колективу чудове слово „мажор”. Він вважав, що 
бадьорий, цілеспрямований, життєрадісний рухливий ігровий стиль 
дитячого життя є необхідною умовою здорового розвитку колективу, 
якому завжди потрібна радість трудових перемог, радість пізнання, 
радість творчості й радість краси. Педагог добре розумів, що вся 
історія окремої людини як майбутнього діяча і працівника може бути 
представлена в розвитку ігрової діяльності й поступовому переході її в 
працю, яка характеризується участю людини в суспільному 
виробництві, створенні матеріальних і культурних цінностей. І хоча 
ігри не мають прямого відношення до суспільних цілей, але вони 
побічно навчають дітей і підлітків різним умінням і навичкам, що 
будуть необхідні їм для майбутньої трудової і громадської діяльності. 

На наш погляд, особливу життєву практику отримують підлітки 
девіантної поведінки від залучення їх до традицій і звичаїв свого 
народу через участь у народних рухливих іграх. Звичайно, в 
більшості випадків на самому гулянні, святі їм виводиться пасивна 
роль спостерігачів, але ніщо не стримує їхньої фантазії, імпровізації 
на тему обряду чи звичаю в своїх дитячих рухливих іграх. Тут у 
найпростіших ігрових ситуаціях починається розвиток їхньої 
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самосвідомості, яку вони будуть удосконалювати у процесі 
майбутнього дорослого життя. Тобто в ігровій діяльності школярів 
девіантної поведінки є можливість відтворювати різні явища 
близького і знайомого їм світу, до яких їм прийдеться прилучитись в 
дорослому житті. Тому наслідувальні рухливі ігри мають займати 
важливе місце в самовиховуючому дитячому побуті. У зв’язку з цим 
сучасна педагогіка і психологія розглядають ігри як окреме 
соціальне явище, особливий вид самостійної діяльності учнів, який 
успішно застосовується в початкових, середніх і старших класах. 

Величезний вплив має рухова ігрова діяльність також на 
зміцнення здоров’я та загальний фізичний розвиток підлітків 
девіантної поведінки. Фізкультурно-спортивні і рухливі ігри 
закріплюють навички метання, лазання, бігу, поліпшують загальну 
фізичну підготовку і координацію рухів. У ігровій діяльності в них 
розвиваються фізичні якості, формується тіло, самосвідомість. В 
імпровізованих іграх розвиваються морально-вольові якості учнів, 
формуються організаторські навички самостійної особистості, 
пробуджується дитяча спостережливість. Завдяки цим іграм 
молодші підлітки пізнають глибше життя навколишнього світу, 
копіюють і наслідують явища і картини життя дорослих, вибудовують 
їхні стосунки з іншими людьми [4]. 

Найпростіші уявлення підлітків девіантної поведінки про 
народні ігри й ігрову діяльність формуються в процесі сімейного 
виховання. З першими вправами для свого фізичного розвитку діти 
теж мають ознайомитися в сім’ї. Вони часто поєднуються з 
елементами незвичайності, фантастичності, які зацікавлюють дітей. 
Таким супровідним змістом народні ігри привчають їх до уявного 
нереального, але можливого в самостійному житті і стосунках. Тому 
народна виховна мудрість емпірично передбачала розв’язання в 
іграх багатьох виховних і психологічних завдань щодо формування 
самостійності дітей, яка буде їм потрібна в процесі навчання, 
майбутньої професійної діяльності. 

Найзагальнішою ознакою всіх рухливих ігор є їх змагальний 
характер. Прагнення підлітків девіантної поведінки до першості, 
отримання перемоги, виграшу є для них великим стимулом до участі 
в простих бігах наввипередки, випробуваннях на силу, спритність, 
відважність. Це дуже виразно помітно у таких популярних серед 
дітей і школярів рухливих іграх, як „Піжмурки”, „Гуси-лебеді”, „Третій 
зайвий”, „Квач”, „Мисливці і качки”, „Вудочка”, „Садіння картоплі” 
тощо. 

Прискорені темпи сучасного життя ставлять перед 
педагогічною наукою завдання більш активного використання ігор 
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для формування підростаючих особистостей. Рухова ігрова 
діяльність необхідна їм для гармонійного сполучення розумових, 
фізичних і емоційних навантажень, забезпечення загального 
комфортного стану під час навчання в школі та самостійного 
виконання домашніх завдань з різних навчальних предметів. 
Дослідники ігрової діяльності [1; 2; 3] підкреслюють її унікальні 
можливості для фізичного й морального виховання дезадаптованих 
дітей і підлітків, особливо для розвитку пізнавальних інтересів, 
формування волі й характеру самостійної особистості. 

Говорячи про сприяння рухливих ігор розумовому розвитку 
учнів девіантної поведінки, слід відмітити, що вони змушують їх 
міркувати більш економно, навчають приборкувати свої емоції, 
миттєво реагувати на дії суперника і партнера. Я. Литвин також 
відмічає, що ігрова діяльність добре розвиває так звану внутрішню 
мову і логіку, адже саме гравцям доводиться вибирати й 
здійснювати із багатьох можливих операцій одну, найбільш, на їх 
думку, доцільну в тій чи іншій ігровій ситуації [4, с.46]. 

Актуальним у вихованні самостійності є питання про корисність 
тих рухливих ігор, у які можна грати без спеціальної підготовки в 
будь-якому віці. Це в основному ті ігри, в яких немає складної 
техніки й тактики, а правила можна змінювати за бажанням. Таких 
рухливих ігор досить багато, вони різноманітні й кожному учаснику є 
можливість самому регулювати навантаження відповідно до своїх 
можливостей і підготовленості. А це дуже важливо для збереження 
й зміцнення здоров’я кожного школяра. Саме відсутність у рухливих 
іграх, на відміну від спортивних регламентованих правил, складної 
техніки і тактики роблять непотрібною спеціальну підготовку, тривалі 
й напружені тренування, які є в усіх спортивних іграх. Можливість 
використовувати для рухливих ігор будь-які майданчики, а не тільки 
окреслене розмірами поле, приваблює до них усіх дітей і школярів 
незалежно від віку, здібностей підготовленості. Тому рухливі ігри є 
наймасовішими, найдоступнішими засобами фізичного і морального 
виховання підлітків девіантної поведінки. 

У нашому дослідженні ми використали різні види рухової 
ігрової діяльності підлітків девіантної поведінки з метою виявлення 
їх впливу на виховання самостійності. Як показала практика, 
виховання рис самостійної особистості підлітків девіантної поведінки 
в процесі ігрової діяльності або в іншій колективній діяльності 
здійснюється успішно в тому випадку, коли учні активно беруть 
участь в практичній діяльності колективу не тільки як виконавці, а як 
зацікавлені співучасники, що стають співавторами всіх задумів 
колективу, його моральних переконань і вимог. У таких умовах 
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вплив колективу, команди однодумців формує самостійну поведінку, 
сприяє протидії шкідливим звичкам, їх викоріненню, допомагає 
відстоювати свої інтереси й переконання. 

Висновки. Вивчення й аналіз рухової ігрової діяльності 
підлітків девіантної поведінки засвідчують, що ігри найкраще 
сприяють вихованню в них самостійності, бо вони приваблюють 
більшість учнів. Ось чому слід підтримувати інтерес цієї категорії 
учнів до рухливих ігор, допомагати їх організовувати там, де виникає 
потреба. Особливу цінність мають ті рухливі ігри, де є можливість 
підліткам девіантної поведінки проявити незалежність, творчу 
ініціативу, позмагатися, проявити свої найкращі якості й відчути 
радість перемоги в іграх.  

Перспективним нам вбачається вивчення проблеми 
формування готовності педагогічних кадрів до використання 
ігротерапії як методу реабілітації дітей девіантної поведінки в 
умовах реабілітаційного центру. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті розкривається проблема соціалізації учнів загальноосвітніх 
закладів. Розкрито сутність понять «соціалізація» і «соціальний розвиток», 
визначено особливості соціалізації учнів як процесу взаємодії індивіда і 
суспільства, результатом якої є гармонізація відносин особистості і соціуму. 
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З’ясовано завдання вчителя в організації навчально-виховного процесу, які 
сприяють самореалізації та самовизначення особистості. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В статье раскрывается проблема социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений. Раскрыта сущность понятий 
«социализация» и «социальное развитие», определены особенности 
социализации учащихся как процесса взаимодействия индивида и общества, 
результатом которой является гармонизация отношений личности и 
социума. Выяснено задача учителя в организации учебно-воспитательного 
процесса, способствующих самореализации и самоопределения личности. 
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общеобразовательное учебное заведение, самореализация, самоопределения 
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PECULIARITIES OF SOCIALIZATION OF THE STUDENT OF 
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article is devoted to the problem of socialization of the 
students of General secondary schools. In the article the essence of the 
notions «socialization» and «social development», defined features of 
socialization of the students as a process of interaction between the 
individual and society, the result of which is the harmonization of 
relations between person and society. Found the teacher's task in the 
organization of the educational process, promoting self-realization and 
self-determination of personality.  

Keywords: socialization, social development, General educational 
establishment, self-realization, self-determination of personality. 

Постановка проблеми. Осмислення нашого минулого має для 
України дуже важливе соціально-політичне, культурне, наукове та 
практичне значення. Процес пізнання інтелектуальної спадщини 
дозволяє критично та об'єктивно оцінити самого себе, явища та 
події, що відбулися в історії, відокремити все те, що є джерелом 
життєвих сил нації, внеском в загальнолюдську скарбницю. 
Загальноцивілізована трансформація, яка відбувається в Україні, 
входження нашої держави до нового історичного періоду розвитку, 
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відновлення національних традицій, освіти й культури вимагають 
нових підходів до вирішення проблем виховання індивідуальності і 
соціалізації кожної дитини в умовах мінливого соціуму. 

Саме тому в сучасній соціально-педагогічній теорії та практиці 
особливої значущості набуває проблема соціалізації учнів, 
створення соціального середовища, сприятливого для виховання 
особистості з високим рівнем сформованості творчих здібностей. Ці 
завдання зазначені в міжнародних і державних нормативно-
правових документах (Конвенції ООН про права дитини; законах 
України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про 
охорону дитинства", Національній доктрині розвитку освіти України, 
Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності). У цих державних документах наголошено 
на тому, що успішна соціалізація учнів можлива за умови 
переорієнтації та переструктурування змісту й форм організації 
навчально-виховної роботи з учнями, зокрема, в умовах 
комплексних освітніх навчальних закладів. 

Зазначимо, що вчені визначають сутність цього поняття як 
створення умов для адаптації особистості в різних соціумах, 
середовищах і сферах. Соціалізація учнів відбувається з допомогою 
багатогранних зв'язків особистості з навколишнім середовищем, 
цілеспрямованої організації процесу взаємодії дітей. Аналіз праць по 
даній проблемі дозволило з'ясувати, що особливої уваги потребує 
проблема соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вирішення 
завдань, пов'язаних із соціальним розвитком особистості, які є 
наслідком цього процесу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сутність і різноманітні 
проблеми соціалізації досліджували Н. Голованова, А. Мудрик, 
В. Москаленко, Б. Паригін (загальна теорія соціалізації); Н. Беспятова, 
Д. Яковлєв (військово-патріотичне виховання дітей і підлітків як засіб 
соціалізації), Ю. Богінська, Н. Заверико, В. Іванов, О. Малахова, 
Е. Маньковськая (соціалізація школярів); Л. Боса (соціалізація 
української молоді кінця ХІХ-початку ХХІ ст.), О. Василенко, А. Малько 
(соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти), Ф. Власенко 
(особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного 
суспільства), Н. Головін, Н. Дембицька, В. Зінчук, Н. Ісхакова, 
Ю. Загородній, В. Курило, С. Савченко, Н. Пробийголова, О. Сольский 
(політична соціалізація); П. Горностай, Н. Завальна, Т. Карабін, 
О. Кікінежді, О. Кізь (гендерна соціалізація); Л. Дябел, Г. Овчаренко, 
С. Савченко (соціалізація студентів і молоді) й ін.  
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Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
особливостей соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Виклад основного матеріалу. Поняття «соціалізація» 
уведено в науковий обіг американським соціологом Ф.Гідденсом 
наприкінці ХІХ ст., який тлумачив соціалізацію як процес розвитку 
соціальної природи людини. Значний внесок у розвиток теорії 
соціалізації зробили зарубіжні (Е. Еріксон, Г. Тард, Т. Парсонс, Ч. 
Кулі, Дж. Мід, Ж. Паже) і російські (М. Йорданський, Л. Вготський, Б. 
Вульфов, А. Мудрик, І. Кон, С. Розум) науковці. Зараз в Україні 
проблеми соціалізації особистості досліджують М. Лукашевич, Н. 
Лавриненко, М. Москаленко, С. Савченко та інші[2, с. 79]. 

Г. Андрєєва визначає соціалізацію як «двосторонній процес, 
який містить, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду 
шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних 
зв’язків, з іншого – процес активного відтворення індивідом системи 
соціальних зв’язків за рахунок його активної діяльності, активного 
включення в соціальне середовище» [1, с. 276]. 

І. Кон трактував поняття «соціалізація» як «процес засвоєння 
індивідом соціального досвіду, певної системи соціальних ролей і 
відносин» [4, с. 22] в «однобічності, що виражалась у пасивній ролі 
особистості в цьому процесі» [3, с. 9] 

В. Сухомлинський вказував на соціальний характер процесу 
соціалізації й наголошував, що «процес соціалізації є однією з 
найважливіших передумов формування виховної сили колективу», 
при цьому «правильне залучення до життя суспільства, правильна 
соціалізація можливі лише тоді, коли людина свідомо прагне до 
гармонії власного «я» із зацікавленнями інших людей, не лише вміє, 
а й намагається поступатися своїми бажаннями в інтересах 
спільного блага» [10, с. 40 – 41]. 

Отже, соціалізацію визначаємо як процес розвитку потреби і 
готовності особистості до участі в різних системах соціальних 
відносин.  

Аналізуючи поняття «соціалізація», необхідно відзначити його 
тісний взаємозв'язок з поняттям «соціальний розвиток», яке часто 
використовуються в дослідженні проблеми включення особистості в 
суспільство. 

Соціальний розвиток особистості відбувається двома 
напрямками: «соціалізація» (оволодіння соціальним досвідом, його 
присвоєнням) та індивідуалізація (набуття самостійності, відносної 
автономності)” [8, с.80].  

Соціалізація відрізняється від розвитку особистості тим, що в 
розвитку на перший план виступають сили саморозвитку на шляху 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціальна педагогіка і соціальна робота  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

176 

духовного зростання, а в соціалізації – потік зовнішніх впливів на 
людину. Соціалізація – необхідний етап у розвитку людини, її 
становлення як особистості. Саме соціалізація є умовою і основою 
соціального розвитку особистості. 

Отже, соціалізація, а як наслідок, і соціальний розвиток 
особистості відбувається в ситуації, коли вона має справу з 
багатьма обставинами, які здійснюють той чи інший вплив на неї та 
вимагають відповідної поведінки та проявів соціальної активності. 
Важливо зазначити, що виявлення соціальної активності особистості 
залежить від багатьох причин, як об'єктивних (соціальних зміст, 
рівень і характер розвитку певного виду діяльності), так і суб'єктивні 
(попередній досвід суб'єкта в конкретному виді діяльності, загальні 
та спеціальні здібності, потреби особистості). 

На основі аналізу соціально-педагогічної та соціально-
психологічної літератури були з'ясовані основні тенденції 
соціального розвитку особистості і ступінь її адаптації до сучасного 
суспільства., а саме тенденції протирічного характеру, в яких чітко 
визначається полярність різних типів поведінки, соціальних 
очікувань; дотримання соціальних і моральних норм поведінки, 
спілкування та виконання соціальних ролей; збіднення сфери 
дозвілля учнів. Соціальний розвиток характеризується рівнем 
засвоєння учнями різних норм і правил поведінки, завдяки 
тенденціям посилюється динаміка соціального розвитку особистості. 

Соціалізація учнів загальноосвітніх навчальних закладів має 
свої особливості, обумовлені специфікою навчально-виховного 
процесу з урахуванням обмеженого соціального простору. 
Важливим фактором соціалізації особистості є оволодіння 
навичками поведінки, сприйняття і засвоєння загальнолюдських і 
національних цінностей Пріоритетними напрямками навчально-
виховної роботи в загальноосвітніх закладах є забезпечення 
активної участі кожного учня в суспільному житті; створення умов 
для виявлення себе в практичній діяльності, яка потребує 
теоретичних знань й проявів соціальних якостей. Отже, необхідно 
допомогти дитині адаптуватися в різних ситуаціях, сприяти тому, 
щоб зміст, форми відповідних видів діяльності з оволодіння 
соціальним досвідом допомагали кожному учневі знайти себе, 
самовизначитися. 

Варто зазначити, що соціалізація учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів – процес складний, направлений на вирішення 
завдань, пов’язаних між собою: активізація навчально-пізнавальної 
діяльності учнів; залучення учнів до різноманітних видів діяльності; 
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облік індивідуальних психологічних особливостей дітей; взаємодія 
навчального закладу і сім'єю.  

На сьогодні ефективним виховним чинником є соціальне 
виховання, міцні родинні та громадські зв'язки. Відродження народних 
традицій, вивчення історії країни, проведення краєзнавчої, екологічної 
робіт дозволяє учням відчути свою причетність і взаємозв'язок з 
навколишнім світом, органічно увійти в систему відносин, усвідомити 
свою відповідальність за збереження історії та культури. Всі види та 
форми спільної діяльності педагогів, учнів, батьків доповнюють одна 
одну, сприяють оптимальному вирішення поставлених завдань. 

Висновки. Соціалізація особистості є актуальною соціальною 
проблемою. Розуміємо її, як складний багатоаспектний процес 
формування та розвитку особистості в нашому середовищі, під час 
якого утворюються різноманітні зв’язки особистості з суспільством, 
засвоюються орієнтації, цінності, норми, відбувається розвиток 
особистісних властивостей, формується активність і цілісність 
особистості, набувається соціальний досвід. Правомірно розглядати 
середовище навчального закладу як соціально-виховне 
середовище, яке розуміють як сукупність умов життєдіяльності 
особистості, що здійснює цілеспрямований вплив на її свідомість і 
поведінку з метою формування певних якостей, переконань, 
духовно-ціннісних орієнтацій і потреб.  

Подальшого розвитку набули питання соціального виховання 
особистості у загальноосвітніх навчальних закладах,соціально-
педагогічного потенціалу цих установ. 

Література 

1. Андреева Г. М. Социальная психология : учеб. для вузов / 
Г. М. Андреева. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 429 с. 

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери.– 2-ге видання/ За заг. ред. 
проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. –536с. 

3. Загородній Ю. І. Політична соціалізація студентської молоді в Україні : 
досвід, тенденції, проблеми / Ю. І. Загородній, В. С. Курило, 
С. В. Савченко. – К. : Генеза, 2004. – 144 с. 

4. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 
1989. – 254 с. 

5. Лукашевич Н.М. Соціалізація. Виховні механізми і технології: навч.-метод. 
Посібник / Н. М. Лукашевич. – К.: ІЗМН. 1998. – 112с. 

6. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику : учеб. пособ. / А. В. 
Мудрик. – Пенза : ИПКиПРО, 1994. –171 с. 

7. Скуратівський В. Соціальний розвиток і соціальна політика: сучасні реалії, 
суперечності і тенденції розвитку//Вісник УАДУ.- 1996.-№1.-с.137-158. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціальна педагогіка і соціальна робота  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

178 

8. Слюсаренко В. Соціальна адаптація людини: сутність, функції, процес 
(Соціальна педагогіка і адаптивність особистості) / В. Слюсаренко, М. 
Лукашевич. – Суми, 1994. – 137 с.  

9. Социальная педагогика и социальная работа: основные понятия и 
сущность / под ред. В. Н. Гурова. –Ставрополь : Изд-во СГУ, 1998. – 84 с. 

10. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива / В. А. Сухомлинский // 
Избр. соч. в 5 т. – Киев : Рад. шк. , 1979. – Т. 1. – 686 с. 

Шулик Т. 
старший лаборант наукового відділу Донбаського державного 

педагогічного університету 
УДК 316.624 

АДИКТИВНА ПОВЕДІНКА: ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ 

У статті досліджено історію виникнення та розвитку терміну 
,,адиктивна поведінка”. Проаналізовано сутність проблеми адиктивної 
поведінки та сучасний стан її вивчення. Розкрито позитивні й негативні 
аспекти адикції. Висвітлено вплив об’єктів адикції на зміну психічного стану 
людини. Автором виокремлено основні соціальні фактори, які сприяють 
розвитку адиктивної поведінки, та причини збільшення осіб, яким 
притаманний цей вид поведінки. Обґрунтовано необхідність подальших 
досліджень у напрямку подолання цієї проблеми. 

Ключові слова: адикція, адиктивна поведінка, об’єкт адикції, психічний 
стан, соціальна дезадаптація. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМА ХХІ ВЕКА 
В статье исследована история возникновения и развития термина 

,,аддиктивное поведение”. Проанализированы сущность проблемы 
аддиктивного поведения и современное состояние её изучения. Раскрыты 
положительные и отрицательные аспекты аддикции, освещено влияние 
объектов аддикции на изменение психического состояния человека. Автором 
выделены основные социальные факторы, способствующие развитию 
аддиктивного поведения, причины увеличения лиц, которым присущ этот 
вид поведения. Обоснована необходимость дальнейших исследований в 
направлении преодоления этой проблемы. 

Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение, объект аддикции, 
психическое состояние, социальная дезадаптация. 
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Pedagogical University 
ADDICTIVE BEHAVIOUR: PROBLEM OF THE XXI ST  CENTURY 

The history and the development of the term ,,addictive behaviour” are 
researched in this article. The essence of the problem of addictive behaviour and the 
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modern state of her study are analyzed. The positive and negative aspects of 
addiction are revealed, the impact of the objects addiction to changing the psychic 
state of man are brightened. The author selects the major social factors promoting to 
the development of addictive behaviour, reasons for increasing the number of people 
whose inherent this kind of behaviour. The necessity of the further investigating for 
the decision of this problem is grounded. 

Key words: addiction, addictive behaviour, object of addiction, psychic state, 
social desadaptation. 

Постановка проблеми. Складні соціально-економічні умови, 
низький морально-етичний рівень суспільства, руйнування 
традиційних стереотипів міжособистісного спілкування є тими 
чинниками, які змінюють світогляд людини та часто призводять до 
порушення соціальної адаптації та психологічного дискомфорту. З 
метою подолання цього дискомфорту людина починає штучно 
змінювати свій психічний стан, зловживаючи певними речовинами або 
видами діяльності, після чого відбувається поступове звикання, 
з’являється залежність від них. Це зумовлює погіршення фізичного та 
психічного здоров’я людей, появу проблем у спілкуванні з оточуючими. 
У сучасній літературі замість терміна ,,залежна поведінка” часто 
використовують термін ,,адиктивна поведінка”. Людина з адиктивною 
поведінкою неспроможна в повній мірі керувати своїм життям і 
поступово деградує, що в подальшому може призвести до деградації 
суспільства в цілому і матиме негативний вплив на повноцінне 
функціонування держави. Тому сьогодні проблема адиктивної 
поведінки є однією з актуальних і складних задач педагогіки, психології 
й медицини, потребує глибокого вивчення, узагальнення та пошуку 
нових форм і методів її профілактики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему 
адиктивної поведінки досліджено в працях багатьох науковців різних 
галузей, а саме: соціально-педагогічний аспект вивчали 
В. Оржеховська, О. Песоцька, Н. Пихтіна, С. Толстоухова, 
психолого-педагогічний – Б. Братусь, А. Гоголева, О. Єгоров, 
О. Змановська, Ц. Короленко, Н. Максимова, В. Менделевич, 
О. Смирнов, медичний – В. Битенський, Т. Больбот, М. Буянов, 
А. Личко, В. Лоскутова, І. П’ятницька, П. Сидоров, Л. Юр’єва. 
Дослідженню різних аспектів адиктивної поведінки присвячено низку 
дисертаційних робіт, зокрема Г. Золотової, О. Грибанової, І. Гришко, 
Л. Колеснікової, О. Кондратьєвої, Р. Копосова, О. Савчука, 
Н. Сергєєвої, О. Симатової О. Югової та ін. 

Мета статті – проаналізувати сутність проблеми адиктивної 
поведінки і сучасний стан її вивчення, обґрунтувати необхідність 
подальших досліджень у напрямку подолання цієї проблеми. 
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Виклад основного матеріалу. Адикція (англ. addiction – 
схильність, пагубна звичка) – в загальному розумінні залежність – це 
прагнення покластися на когось чи щось з метою отримання 
задоволення або адаптації, залежність від деяких предметів, 
речовин чи видів діяльності [2, с. 9]. 

Досліджуючи ,,залежність”, не можна розглядати її як 
негативне явище. Протягом усього життя людина знаходиться в 
певній залежності від інших людей або об’єктів. Так, маленька 
дитина залежить від своїх батьків, усі люди постійно знаходяться в 
залежності від таких об’єктів, як повітря, вода, їжа й т.д. На відміну ж 
від цих залежностей, які є абсолютно нормальними для людства, 
існують інші види залежностей, які викликають поведінку, пов’язану 
зі зловживанням особистістю певними речовинами або діями, і для 
означення якої використовують термін ,,адиктивна поведінка”. 

Термін ,,адиктивна поведінка” був уведений американським 
дослідником В. Міллером у 1984 році для визначення зловживання 
різними речовинами, які змінюють психічний стан, включаючи 
алкоголь, наркотики й тютюн, до того, як від них сформується 
фізична залежність [3]. Зупинимося більш детально на понятті 
,,зміна психічного стану”. Потреба в зміні звичного рівня свого 
психічного стану проявляється ще в дитинстві. Невипадково багато 
дітей віддають перевагу іграм (гойдалки, каруселі і т.д.), під час яких 
змінюється координація рухів, сприйняття, виникає стан, при якому 
дитина не відчуває фізичного дискомфорту та зовнішніх подразників 
[4]. У давні часи потреба в зміни свого психічного стану 
задовольнялася під час свят, театральних вистав, обрядових дійств, 
де людина мала можливість бути в ролі іншої людини, відволіктися 
від свого звичного стану. Крім того, уже в ті часи були відомі 
властивості алкоголю та наркотиків, які в першу чергу 
використовувалися для посилення ефекту зміни свідомості при 
богослужіннях, ритуальних діях. Проте тоді головним фактором 
зміни свідомості були магічні ритуали, символічні дії, танці, а не 
хімічний психотропний ефект. У сучасних же умовах найчастіше 
метою зміни свого психічного стану стає досягнення стану ейфорії, 
яка є результатом фармакологічної дії психоактивних речовин на 
психіку людини.  

У кінці 80-х – на початку 90-х років термін ,,адиктивна 
поведінка” почав використовуватися в роботах російських науковців 
С. Кулакова й А. Личка з метою означення зловживань індивідом 
наркотичними речовинами ще до сформованості в нього 
психофізичної залежності. Більш ширше визначення цьому поняттю 
запропонував Ц. Короленко. Так, на думку вченого, адиктивна 
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поведінка – це одна з форм деструктивної поведінки, яка 
виражається в прагненні до відходу від реальності шляхом зміни 
свого психічного стану за допомогою прийому деяких речовин або 
постійної фіксації уваги на певних предметах або активних видах 
діяльності, що супроводжується розвитком інтенсивних емоцій” [3, 
с. 89]. Більш ширший погляд на поняття ,,адиктивна поведінка” дав 
можливість Ц. Короленку виділити 3 групи залежностей: 

1. Хімічні – вживання психоактивних речовин (ПАР). 
2. Нехімічні – гемблінг, комп’ютерна залежність, фанатизм 

(спортивний, релігійний, політичний), любовні та сексуальні 
залежності, роботоголізм, шопінг-залежності й т.д. 

3. Проміжні – харчові адикції (схильність до переїдання, 
голодування). 

Більшість відхилень у поведінці людини викликані соціальною 
дезадаптацією. Згідно з прийнятим визначенням, ,,соціальна 
дезадаптація означає порушення взаємодії індивідуума з 
середовищем, що характеризується неможливістю здійснення ним в 
конкретних мікросоціальних умовах своєї позитивної соціальної ролі, 
яка відповідає його можливостям” [1, с. 8]. У такому контексті 
соціальна дезадаптація, викликана сукупністю соціальних, 
економічних, психологічних, інформаційних, еволюційних, вікових, 
ґендерних, спадкових факторів, призводить до втрати людиною 
потреби в повноцінному розвитку, самореалізації, самовихованні і є 
певним каталізатором розвитку в неї адиктивної поведінки. Також в 
сучасному суспільстві можна виділити низку соціальних факторів, які 
сприяють розвитку адиктивної поведінки: 

– легка доступність ПАР, реклама тютюну й алкоголю в 
засобах масової інформації; 

– наявність умов для негайного задоволення бажань, 
пов’язаних зі зміною психічного стану, тобто є можливість отримати 
задоволення, не докладаючи до цього зусиль, які потребують 
власної праці; 

– зниження цінності сім’ї, девальвація значущості родинних 
відносин; 

– соціальні конфлікти, дискримінація за національною, 
статевою, економічною й іншими ознаками; 

– втрата престижності багатьох професій; 
– знецінення видів дозвіллєвої діяльності, що вимагають 

розумової та творчої праці, натомість розвиток у людей, особливо 
молоді, пасивного підходу до життя, бездумно-розважального стилю 
проведення часу. 
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При вивченні адиктивної поведінки необхідно враховувати 
вікову специфіку осіб, яким притаманний цей вид поведінки. 
Незважаючи на те, що об’єкти адикції для всіх залишаються 
однаковими, проте, враховуючи відмінності психіки, фізіології та 
соціального статусу, можна констатувати, що фактори виникнення, 
методи профілактики дещо відрізняються. Означена проблема в 
підлітковому та юнацькому віці є не стільки медичною, скільки 
психолого-педагогічною. 

Наслідки стосовно вживання ПАР, залежності від азартних ігор, 
комп’ютера й т д. є невтішними. Так, за даними опитування, 
проведеного в 2010 році Центром здорового способу життя 
Державного інституту розвитку сім’ї та молоді, питома вага таких 
чинників ризику для здоров’я, як куріння, уживання алкоголю, 
наркотиків для людей у віці від 10 до 22 років складають разом 44% 
[5, с. 21]. Сучасні дослідження, проведені за ініціативою журналу 
,,Експерт”, виявили, що 80% опитаних готові до ризику в азартних 
іграх з метою отримання виграшу [6], і таких фактів, які 
підтверджують інтенсивний розвиток адикцій, дуже багато. 

Протягом сучасного етапу розвитку кількість осіб з адиктивною 
поведінкою постійно зростає. Це пов’язано, з одного боку, з 
поступовим розширенням кола об’єктів адикції, з іншого боку – з 
низьким рівнем профілактичної роботи, яка не є систематичною та 
має епізодичний характер. Розширення кола об’єктів адикції є 
небезпечним фактором ризику розвитку цієї проблеми, оскільки вже 
сьогодні стало очевидним, що нехімічні залежності охоплюють увесь 
спектр поведінкових актів людини, всі аспекти її життя: роботу, 
спорт, гроші, любов. Різноманіття нашого життя – це набір 
потенційних адикцій [3]. Для вирішення цієї проблеми подальших 
досліджень потребують фактори та механізми виникнення 
адиктивної поведінки. Профілактика ж адиктивної поведінки повинна 
набувати ширших масштабів, збагачуватися новими формами та 
методами й стати однією з пріоритетних задач педагогів, психологів, 
соціальних працівників, центрів соціальних служб. 

Висновок. Отже, у процесі наукового пошуку було 
встановлено, що адиктивна поведінка дійсно є проблемою сучасного 
суспільства і вже багато років привертає увагу науковців різних 
галузей. З метою викорінення факторів і механізмів її розвитку 
необхідна інтеграція зусиль усіх соціальних інститутів. Розширення й 
узагальнення також потребують форми та методи профілактичної 
роботи. Основними завданнями суспільства в подоланні цієї 
проблеми мають стати підвищення самосвідомості особистості, 
формування в неї адекватної самооцінки, надання можливості бути 
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корисним у соціумі і нарешті, допомога в усвідомленні особистістю 
однією з головних цінностей – брати від життя не те, що руйнує і 
знищує, а те, що створює і розвиває. 
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THEORETICAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATIION  

OF UKRAINIAN AND FOREIGN STUDENTS 
The article reveals theoretical aspects of intercultural communication of 

Ukrainian and foreign students, depicts some components of scientific and 
methodological basis for creating innovative, socio-pedagogical ground for providing 
this process in pedagogical higher educational establishments. 

The author of the article also points out that the concept “intercultural 
communication” can’t be regarded as a fully-researched one, particularly in the 
aspect of its special organisation between students – Ukrainian and English 
language native speakers. In this connection the question of preparing future 
communicators, which can be done only in specially organised lingua-pedagogical 
surrounding based on the combination of cognitive, behavioural and emotional 
aspects is regarded actual and perspective for future researching. 

Key words: communication, intercultural communication, intercultural 
competence, foreign language, cross-cultural tendencies, student, higher educational 
establishments. 

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси в сучасному 
постіндустріальному світі спричинюють необхідність поширення 
соціальних контактів між представниками окремих соціальних 
спільнот, етнічних груп тощо. Дуже часто виникає необхідність у 
встановленні соціальних контактів із представниками інших країн, і, 
як наслідок, вихідцями із принципово різного культурного 
середовища. Ці ситуації виникають під час встановлення 
міжнародних дипломатичних відносин, перемовин із представниками 
іноземних держав, усередині транснаціональних корпорацій та в 
деяких інших доволі специфічних сферах. Однією із таких сфер є 
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навчання у вищій школі, де суб’єктами відносин між представниками 
різних культурних середовищ виступають студенти ВНЗ.  

У цьому контексті Україна не є виключенням, оскільки у межах 
Болонського процесу передбачається поступове налагодження 
освітніх міграцій, опанування педагогічного фаху у ВНЗ зарубіжних 
країн для наших студентів та у вишах України – для іноземних і т.ін. 
Через це явища міжкультурної комунікації між українськими та 
іноземними студентами стають нагальною необхідністю, саме 
завдяки їм забезпечується не лише успішність навчання, подальшої 
професійної реалізації, але й адаптація до вимог іншомовного 
середовища, з іншими соціокультурними імперативами.  

У контексті соціальної педагогіки як галузі сучасного наукового 
знання актуальним є питання оптимізації міжкультурної комунікації з 
метою підвищення адаптованості студентів до іншого 
соціокультурного середовища, їхнього подальшого професійного, 
особистісного та творчого зростання як майбутніх фахівців. З огляду 
на це особливо гостро постають різноаспектні питання міжкультурної 
комунікації українських та іноземних студентів, що вимагає 
першочергового окреслення основних теоретичних аспектів їхньої 
спеціально організованої міжкультурної комунікації з урахуванням 
основних науково-методичних вимог до цього процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноаспектні 
проблеми підготовки майбутніх фахівців різного профілю до 
міжкультурної комунікації здавна привертають увагу науковців: від 
традицій Л. Виготського, В. Гумбольдта, М. Жинкіна, І. Зимньої, 
Л. Паламаря та ін., взаємопов’язаних із  науковими узагальненнями 
В. Бухбіндера, Б. Коффі, Р. Джонсона, Г. Стоуна, Д. Трагера 
І. Тюдора, Е. Уотерса, Є. Холла, В. Штраусса, Ф. Епперта та ін., 
спроби шляхів їх ефективного вирішення закономірно приходять до 
сучасних досліджень В. Андрущенка, І. Бахова, Дж. Болтена, 
Н. Висоцької, О. Гриценко, Л. Губерського, І. Дзюби, В. Євтуха, 
М. Лін, Л. Маслак, І. М’язової, П.Осипова, І. Палько, Р. Портера та ін.  
[1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10] 

На думку більшості дослідників, міжкультурна комунікація як 
наукова дефініція та навчальна дисципліна починає фігурувати 
усередині XX століття, коли з’являється відома робота Є. Холла та 
Д. Трагера «Культура як комунікація». Пізніше у своїх роботах 
Дж. Болтен розвиває ідею міжкультурної комунікації як особливої 
галузі людських стосунків, де безпосередньо реалізується тісний 
зв’язок між культурою та комунікацією [9, с. 7 – 10]. Говорячи про 
міжкультурну комунікацію, завжди протиставляють різноспрямовані 
культурні утворення її учасників. Так, у якості ознаки міжкультурної 
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комунікації Р. Портер зазначає зокрема таке: «…міжкультурна 
комунікація має місце лише тоді, коли виробник певного 
повідомлення – представник однієї культури, а отримувач 
повідомлення – іншої» [10, с. 15].  

Основними труднощами у розв’язанні проблем міжкультурної 
комунікації у наукових дослідженнях виступає, по-перше, 
міждисциплінарність цієї галузі знання (міжкультурна комунікація та 
пов’язані із нею явища й закономірності одночасно виступають 
предметом досліджень у психології, педагогіці, лінгвістиці, соціології, 
культурології тощо) та, по-друге, нечіткість означення самого явища 
міжкультурної комунікації. На відміну від Р. Портера,  російська 
дослідниця більш пізнього часу С. Г. Тер-Мінасова, розуміє цей 
феномен таким чином: «міжкультурна комунікація – це адекватне 
взаєморозуміння між учасниками акту комунікації, що є 
представниками окремих культур» [8, с. 10].  

Наявні розбіжності в тлумаченнях міжкультурної комунікації, 
підходах до її організації, недостатнє висвітлення теоретичних 
проблем ефективного міжкультурного спілкування та підготовки до 
нього педагогічного студентства України наразі все ще становлять 
недостатньо досліджене наукове поле, що обумовлює необхідність 
визначення теоретичних та методологічних підвалин цього процесу з 
урахуванням специфіки й способів міжкультурних контактів 
студентської молоді нашої країни та країн Заходу, а також 
виникнення при цьому крос-культурних тенденцій, характерних для 
носіїв української та англійської мов. 

Формулювання цілей статті. У зв’язку із вищезазначеним, 
метою нашої статті виступає висвітлення основних теоретичних 
підстав для організації міжкультурної комунікації українських та 
іноземних студентів у ході спеціально впорядкованого спілкування, 
виділення деяких науково-методичних особливостей цього процесу, 
закономірностей його організації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. І. Бахов, 
Л. Маслак, І. М’язова, І. Палько, Л. Почебут та багато інших 
дослідників дотримуються думки, що міжкультурна комунікація є 
соціальним феноменом, який виникає на стику двох культур – 
почасту діаметрально протилежних світів, що виявляється 
найбільшою мірою на мовному рівні[1; 3; 4; 5; 7]. Основними 
формами міжкультурної комунікації І. М’язова та ін. вказують: 
акультурацію, культурну експансію, культурну дифузію, конфлікт 
культур та синтез культур. Серед всіх форм прояву міжкультурної 
комунікації, на думку дослідниці, найзмістовнішою є синтез, який 
поєднує позитивний історичний та культурний досвід із новітніми 
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тенденціями в розвитку сучасного світу, одночасно зберігаючи 
власний стрижень культури [4].  

На думку К. Мальцевої, важливу роль у міжкультурній 
комунікації відіграють специфічні символи, стереотипи, 
упередження, національний мовний етикет, які і характеризують 
специфічні для певної етнічної групи форми поведінки (на відміну від 
універсальних для людства в цілому), а саме: 

1. Комунікативні стратегії різних культур формуються у 
співвідношенні із поведінковими нормами цієї культури і відповідно 
до припустимої й бажаної комунікативної поведінки всередині 
культури. 

2. Комунікативні канали культури відображають її пріоритети в 
певній ієрархії цінностей, що можуть суттєво відрізнятися в різних 
етносах і спричиняти проблеми у порозумінні між їх представниками. 

3. Суттєві розбіжності між комунікативними установками різних 
культур не можуть вичерпуватися сферою лінгвістики та поведінки, 
вони стосуються відмінностей у культурному досвіді різноманітних 
культурних спільнот, що певним чином впливає на структуру та 
особливості побудови й функціонування складних систем 
комунікативних установок, притаманних цим спільнотам. 

4. Комунікативні провалля між культурами можуть бути 
мінімізовані лише шляхом введення штучних процедур (підвищення 
міжкультурної компетентності учасників спілкування, стимулювання 
їх чутливості до ситуацій міжкультурної взаємодії шляхом 
орієнтування та ознайомлення [2]. 

Ураховуючи обсяг цих відмінностей, логічно припустити, що 
задля їх опанування та подолання перешкод, що можуть виникати за 
міжкультурної комунікації, а також із метою забезпечення 
результативності цього процесу, слід обов’язково готувати майбутніх 
комунікантів, ретельно продумуючи та організовуючи процес їхньої 
підготовки. 

Обґрунтовуючи аналогічну думку, І. Бахов зазначає, що для 
формування готовності студентів університету до міжкультурної 
комунікації необхідним є створення лінгвопрофесійного середовища, 
під яким розуміє сукупність освітніх чинників, що впливають на 
розвиток майбутнього фахівця в процесі вивчення іноземної мови. 
Лінгвопрофесійне середовище формує ціннісне ставлення до 
професії, що становить аксіологічний компонент мовної особистості. 
Студенти відкривають для себе професійно значущі цінності, 
активізуючи пізнавальний пошук професійно значущих знань. Отже, 
готовність до міжкультурної комунікації є одним з основних критеріїв 
сформованої міжкультурної компетентності студента університету, 
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що характеризує його як міжкультурного комуніканта, здатного 
виступати в ролі посередника між представниками різних культур [1]. 

Л. Почебут виокремлює три основи психологічної готовності 
людини до міжетнічного спілкування, що забезпечують успішну 
міжкультурну комунікацію: когнітивну, поведінкову та емоційну [7, с. 
95 – 97]. Узагальнюючи результати умовиводів та практичних 
досліджень автора, можна зробити висновок, що когнітивна 
готовність полягає у опануванні мовленнєвої іншомовної 
компетенції, набутті основного обсягу знань про країну, мову якої 
вивчаєш, її традиції, мовні коди та ін.; поведінкова готовність вміщує 
знання та практику поведінки людини в ситуаціях міжетнічного 
спілкування, готовності до адекватного сприйняття особливостей 
мовної та немовної поведінки представника іншого етнос; емоційна 
готовність передбачає доброзичливість та мотивованість доцільного 
спілкування, відсутність упередженості та запопадливості під час 
міжетнічної комунікації тощо.   

Узагальнюючи думки інших дослідників, Л. Маслак наголошує 
на актуальності концепції полікультурної освіти для сучасної світової 
педагогіки, яка базується насамперед на визнанні полікультурності 
суспільства,  що має різні,  але взаємозалежні культурні традиції, які 
асоціюються з різними етнічними компонентами цього суспільства. 
При цьому автор виводить на перший план у цьому процесі мовну 
підготовку майбутнього учителя, справедливо вказуючи, що «згідно 
із сучасними ідеями, які панують в Європі, однією із 
загальнокультурних цілей  вищого педагогічного навчального 
закладу є підготовка майбутніх учителів до потреб міжнародної 
мобільності й тіснішої співпраці у галузі освіти, науки та культури» [3, 
с. 110]. 

Відтак мовну та мовленнєву підготовку майбутнього вчителя 
можна визначити як не єдиний, але провідний компонент, що 
забезпечує ефективність його майбутньої міжкультурної комунікації. 
І на перший план цієї підготовки виступає навчання іноземної мови, 
адже набута мовленнєва компетенція з іноземної мови і виявляється 
насамперед у процесі міжкультурної комунікації. У цьому зв’язку 
Є. Пассов зазначає, що іноземна мова як навчальний предмет та як 
засіб іншомовної комунікації виступає інструментом полікультурного 
розвитку особистості, що навчається,  сприяє усвідомленню себе як 
культурно-історичного суб’єкта,  причому сутнісні риси іноземної 
мови як засобу міжкультурної комунікації полягають у таких 
аспектах:   
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1) сприйняття історії людства і свого народу в розвитку,  
відчуття відповідальності за свої вчинки,  за свій народ,  країну,  
майбутнє цивілізації;   

2) усвідомлення необхідності міжкультурного співробітництва 
народів у вирішенні глобальних проблем людської цивілізації;  

3) визнання цивільних,  культурних,  мовних прав людства,  
прагнення до політичних свобод; виявлення готовності і здібності до 
співробітництва з іншими людьми у відродженні ідеалів гуманізму, у 
гармонізації відношень людини,  природи й суспільства; 

4) здатність виконувати роль суб’єкта діалогу культур [6]. 
Отже, під час іншомовної підготовки комунікантів  

міжкультурного спілкування слід не лише відпрацьовувати в них 
мовну та мовленнєву іншомовну компетентність, але й подавати 
якомога більший обсяг лінгвокраїнознавчого матеріалу.  

Загалом, зважаючи на наведені вище підходи до визначення 
міжкультурної комунікації і враховуючи специфіку комунікації 
педагогічного студентства України та англомовних країн, вважаємо 
найбільш вдалою таку дефініцію цього соціального явища: 
міжкультурна комунікація студентів педагогічного ВНЗ – це 
соціальний феномен, що передбачає адекватне, мотивоване та 
результативне спілкування в процесі взаємодії комунікантів у 
доцільно організованому лінгвопедагогічному середовищі, що 
ґрунтується на попередній когнітивній (іншомовній, 
лінгвокраїнознавчій), поведінковій та емоційній підготовці 
студентів. 

Висновки та перспективи. Поняття «міжкультурна 
комунікація» є наразі недостатньо дослідженим науковим питанням, 
зокрема в галузі  її спеціальної організації між студентами – носіями 
української та англійської мов. Особливої актуальності при цьому 
набувають питання підготовки майбутнього комуніканта, що може 
відбуватися лише в межах спеціально організованого 
лінгвопедагогічного середовища, яке ґрунтуватиметься на поєднанні 
когнітивної, поведінкової та емоційної підготовки. Становлення 
іншомовної міжкультурно-мовленнєвої компетенції студентів, які 
прагнуть міжкультурної комунікації, при цьому має відображатися в 
усіх компонентах лінгвопедагогічного середовища: набуття 
іншомовної, лінгвокраїнознавчої, мовленнєвої компетенції, 
опанування професійного термінологічного  іншомовного апарату, 
засвоєння мовних кодів, інтенціонального складника мовлення та ін.  

Крім того, розробка та організація специфічного 
лінгвопедагогічного середовища має передбачати і виникнення 
певних крос-культурних фахових тенденцій, що є доволі цікавим та 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Соціальна педагогіка і соціальна робота  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

190 

малодослідженим наразі науковим полем і може становити 
перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. 
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Традиції селища та школи як системоутворюючий компонент формування 
здорового способу життя 

У статті доведено необхідність створення сисемоутворюючого 
компоненту формування здорового способу життя. На думку автора таким 
компонентом мають стати традиції селища та школи в оздоровчому 
просторі певного регіону.  
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ТРАДИЦИИ ПОСЁЛКА И ШКОЛЫ КАК СИСЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Содержание статьи доказывает необходимость наличия 

системообразующего компонента в процессе формирования здорового 
образа жизни. Автор доказывает, что именно традиции посёлка и школы 
могут стать доминирующим компонентом формирования здоровья 
школьников. 
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THE TRADITSONS OF THE VILLAGE AND SCHOOL AS A SYSTEM–FORMING 
COMPONENT HEALTHY LIVING 

The author characterizes the sources of man’s life; modern psychologists’ 
views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. 
Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. 
The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their 
realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system–forming 
component healthy living 

Keywords: healthy way of life, traditions, system–forming component. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. Важливим аспектом у контексті 
формування здорового способу життя підлітків, у межах функціонування 
відкритої соціально–педагогічної системи, є визначення системоутворюючого 
компоненту. На нашу думку таким компонентом мають стати традиції селища та 
школи.  

Ми виходили з того, що звернення до традицій, духовно–морального 
виховання підростаючого покоління дасть можливість створити природне 



 

 

середовище в просторі взаємодії соціальних інститутів з формування здорового 
способу життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Багато науковців, педагогів–практиків розглядають проблему 
використання українських виховних традицій у системі сучасного розвитку, 
формування та соціалізації особистості (О. Вишневський, В. Омеляненко, 
П. Щербань, Ю. Руденко, А. Кузьмінський, В. Кузь, З. Сергійчук, С. Литвин–
Кіндратюк, Б. Кіндратюк, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті традицію 
розглядаємо як елементи соціальної та культурної спадщини; досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 
покоління в покоління та базуються на вічних морально–духовних категоріях і 
поняттях. Вперше робимо спробу представити їх як системоутворюючий 
компонент формування здорового способу життя підростаючого покоління. Для 
нашого дослідження важливим є визначення ролі традиції, звичаїв та обрядів у 
поліпшенні самопочуття, настрою та здоров’я людини.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. „Традиції, звичаї та обряди, які 
супроводжують дати, свята та інші урочистості народного календаря, 
передбачають різні види діяльності, зокрема, трудової, стиль поведінки, 
способи харчування, що відповідають біоритмам природи і людини. Це 
першооснова забезпечення гармонійності між природою та людиною, 
об’єктивними обставинами та її діяльністю, поведінкою, відчуття нею 
комфортності самопочуття, настрою” [1, с. 13]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що використання 
традицій має стати підґрунтям для розробки нових і вдосконалення існуючих 
методологій і методик з теорії та практики формування здорового способу життя 
молоді. Треба з дитинства вчити цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров’я. 
Дуже важливо, щоб навчання здорового способу життя стало традиційним, 
системним, передбачало комплекс систематичних заходів, спрямованих на 
формування в учнів розуміння, важливості піклування про своє здоров’я, 
фізичний розвиток.  
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Авторам також треба заповнити інформаційний ресурс для подачі у 
загальнодержавну електронну базу даних “Україніка наукова” та в Український 
реферативний журнал “Джерело” (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. 
Мистецтво). Рекомендації та приклад додається нижче. 

 
Інформаційний ресурс 

 
Інформація вводиться програмою-конвертером без додаткового опрацювання 
оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам. 
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді 
текстового файлу в кодовій таблиці 866(MS-DOS) або 1251(Windows). 
У тексті не допускаються пусті рядки, «р о з р я д к а», вирівнювання правого 
краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи 
псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються 
кодами з першої половини таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N.  
Супровідна інформація про видання повинна включати наступні елементи: 
Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, 
номер). 
Кількість поданих статей. 
Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації й повинні мати 
порядковий номер згідно з переліком обов’язкових елементів: 
Z – службовий символ-роздільник даних про окремі статті 
11 Мова тексту статті (укр, рус, англ) 
12 1-й автор (прізвище та ініціали) 
13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), 
14 Назва статті = паралельна назва (українською або російською мовами для 
англомовних статей) 
15 Номери першої та останньої сторінок статті 
16 Кількість бібліографічних посилань 
17 Реферат (див. практичний посібник В.І. Лутовинової Реферування як процес 
мікроаналітичного згортання інформації. – К.,2007.–71 с.) або анотація 
18 Ключові слова (коротко, не більше, ніж 1/2строки) 
19 Індекс УДК. 
Деякі автори або не прописують, або просто пишуть три літери УДК. Для 
того щоб уникнути неприємностей – не ставте УДК власноруч. Класифікація 
надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де ви 
працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники 
бібліотеки. Кожній новій статті присвоюється своя УДК. Якщо у статті 
відсутня УДК, то для викладачів з інших вузів ця послуга платна, згідно 
затвердженого прейскурантну бібліотеки СДПУ (Курсив наш, примітка 
редакції збірника). 
З метою більш повного відображення результатів вітчизняних наукових робіт у 
світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну 
реферативною інформацією пропонуємо надсилати дані трьома мовами: 
українською, російською англійською (якщо вони є у виданні) 
Українською мовою 
21 1-й автор (прізвище та ініціали) 
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
23 Переклад назви статті 
24 Реферат (анотація) 



 

 

25 Ключові слова 
Російською мовою 
31 1-й автор (прізвище та ініціали) 
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
33 Переклад назви статті 
34 Реферат (анотація) 
35 Ключові слова  
Англійською мовою 
41 1-й автор (прізвище та ініціали) 
42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
43 Переклад назви статті  
44 Реферат (анотація) 
45 Ключові слова 

 
Зразок 

 
Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 
Спецвип. 3 / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 
356 с. 
52 
11 укр 
12 Саяпіна С. А. 
13 Коркішко О. Г. 
14 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В 
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
15 120 – 124 
16 5 
17 У статті висвітлюються і розкриваються особливості організації творчої 
діяльності студентів педвузу, педагогічні умови професійно-творчого 
самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Розглянуто 
деякі теми психолого-педагогічних дисциплін щодо використання їх у 
формуванні навичок самостійної творчої педагогічної діяльності.  
18 творча діяльність, фахівець дошкільної освіти, творче самовираження, 
педагогічні умови.  
19 УДК 378. 147-057. 87 
21 Саяпіна С. А. 
22 Коркішко О. Г. 
23 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В 
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
24 У статті висвітлюються і розкриваються особливості організації творчої 
діяльності студентів педвузу, педагогічні умови професійно-творчого 
самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Розглянуто 
деякі теми психолого-педагогічних дисциплін щодо використання їх у 
формуванні навичок самостійної творчої педагогічної діяльності.  
25 творча діяльність, фахівець дошкільної освіти, творче самовираження, 
педагогічні умови.  
31 Саяпина С. А. 
32 Коркишко Е. Г. 
33 ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 



 

 

34 В статье рассмотрены и раскрыты особенности организации творческой 
деятельности студентов педвуза, педагогические условия профессионально-
творческого самовыражения будущего специалиста системы дошкольного 
образования. Выделены некоторые темы, используемые в формировании 
навыков самостоятельной творческой педагогической деятельности.  
35 творческая деятельность, специалист дошкольного образования, творческое 
самовыражение, педагогические условия.  
41 Sayapina S. A. 
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43 FORMING OF CREATIVE PERSONALITY OF FUTURE EDUCATOR IN THE 
PROCESS OF PROFESSIONAL PREPARATION 
44 In the article are grounded the features of organization by creative of students' 
activity in pedagogical institution, and are revealed the pedagogical terms of 
professionally creative self-expression by future specialist in the system of preschool 
education. Some topics used in the formation of independent creative pedagogical 
activitics are outlined in the article.  
45 creative activity, specialist of preschool education, creative self-expression, 
pedagogical terms.  



 

 

ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

 
Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати 

наступним вимогам ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання”.  

Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання списку 
використаних  джерел необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм 
запису.  

Детально розглянемо найсуттєвіші зміни, передбачені новим 
стандартом:  

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з 
маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для 
вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості 
про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад:  

Психологія : підруч. для вузів. 
Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В. 
Відбулися зміни в написанні знаків пунктуації!  У новому стандарті 

застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака:  тире 
(–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – 
проміжки залишають тільки після них. 

Таким чином запис реквізитів статті  одного автора з періодичного 
друкованого видання матиме наступний вигляд: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або 
ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Наприклад: Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної 
літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116. 

Зміни внесені до запису статті двох і більше авторів: Прізвище ініціали 
першого автора. Назва статті. / ініціали прізвище першого автора, ініціали, 
прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали 
автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або 
ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 
електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www... 

Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 
Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу:  
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm  

Зразки записів використаних у процесі написання статті джерел 
представлено у таблиці: 
Характеристика 

джерела Приклад оформлення 

Один автор 

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: практ. 
посіб. / Микола Степанович Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. 
– К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с. 
2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої 
України: становлення та функціонування у процесі політичної 
трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. – К. : 
Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 184 с. 



 

 

Два автори 

1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.  
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 
1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування 
ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. 
– К. : Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с. 

Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.  
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу 
: підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, 
Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 
2006. – 478 с. 

П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., 
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Х. : 
Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 
Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – 
К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  

Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с.  
2. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. 
посіб. / за ред. В. К. Шпака. – К. : Знання, 2005. – 311 с. 
3. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в 
картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн. Палата 
України, 2007. – 60 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Іванов В. Л.]. – Львов : 
НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база 
предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с. 
2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 
Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с. 

Матеріали 
конференцій, 
семінарів 

1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : 
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – 
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 
2. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 
 



 

 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Х. : 
Халімон, 2006. – 175 с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. 
/ З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 
57 с. 

Атласи 

1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах 
пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, 
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та 
доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 
та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 
документи). 
2. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, 
засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 
Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і 
науки України від 17.06.2008 № 537. 

Дисертації 
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. 
... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – 
К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення 
секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
„Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 
2007. – 20 с. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 
області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 
фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17. 
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, 
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 
інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39 – 61. 

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV 
рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, 
П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 
– (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; 
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з 
контейнера. 
 
 



 

 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 
Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / 
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 
Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 
журн.:     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
3. Биков Ю. І. Теоретико-методологічні проблеми моделювання 
навчального середовища сучасних педагогічних систем 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і 
засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. – Заголовок 
з екрана. 

Іноземні 
видання 

Feduń A. Główne kierunki ukraińsko-polskiej współpracy 
transgranicznej w warunkach procesu integracji europejskiej // 
Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji 
europejskiej / Pod red. M.Marczewskiej-Rytko. – Puławy: Wyd. 
Puławsk. Szkoły Wyższ., 2001. – S.141-145. 

Архіви  

Посилання на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, 
пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному 
посібнику, статті тощо) на архівні документи при першому 
згадуванні назва архіву подається повністю, в дужках – 
загальноприйняте скорочення. При повторному – 
застосовують скорочену форму назви архіву. 
Посилання містить: 
•  назву архіву (скорочено), 
•  номер фонду - ф., 
•  номер опису - оп., 
•  номер справи - спр., 
•  загальну кількість аркушів - арк. 
Усі складові посилання розділяють комами. 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів 
(ЦДІАЛ України), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4. 
2. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5-10. 
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