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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.

Куцин оксана Тарасівна
студентка НПУ ім.Драгоманова, 

інституту іноземної філології
Наук. керівник: док. пед. наук, профессор ісаєва о.о.

ПеДагогіКа СПівроБіТницТва.
         (За ПеДагогічноЮ СПаДЩиноЮ ш.аМонашвіЛі)

Нехай учитель поспішає до дітей, 
радіє кожній зустрічі з ними, 

тоді й діти поспішатимуть у школу
 і щиро радітимуть кожній зустрічі

 зі своїм учителем.                                                                                                                                        
                                                      Ш. Амонашвілі

Вчителі по-різному ставляться до педагогіки співробітництва, одні позитивно, 
інші насторожено. Поняття з’явилось у середині 80-их років і спершу звучало так 
«Дитина рівноправний об’єкт процесу навчання». У 1986 році років групою вчителів-
новаторів було проголошено маніфест «Педагогіка співробітництва», для покращення 
процесу навчання та налагодження тісного контакту вчителя з учнями. Цей маніфест 
поширює ідею особистісно – гуманного підходу до дитини в освітньому процесі. 
Насамперед слід розкрити суть цього поняття. Гуманізм – це - світогляд, у центрі 
якого найвищою цінністю і мірилом всього є людина, пріоритетним є любов, повага, 
визнання свободи, бажання допомогати та співчувати іншому. Метою гуманістичної 
освіти, є не навчання, виховання та формування особистості як такі, а допомога, 
підтримка, захист особистості, розвиток людини в людині, становлення самобутньої 
особистості, здатної до самореалізації, самовиховання, саморозвитку. Також це 
вчення, яке вважає благо людини критерієм оцінки соціальних явищ, а принципи 
рівності, справедливості, людяності - бажаною нормою відносин у суспільстві.

 У дитині більшість педагогів вбачають лише учня, який прийшов у школу 
для того, щоб поглинути матеріал шкільної програми, але це, вперш за все, людина. 
Учитель, який знайшов себе, зможе допомогти у цьому пошуку і своїм учням. Природа 
дарує життя, але не завершує розвиток, виховання. Для цього повинні постаратись  
учителі життя - батьки, вихователі. Наскільки вони зуміють навчити, виховати, 
допомогти та підтримати, підказати, - настільки вона стане людиною. Виховуючи 
ставлення до людей, до себе і до світу, тим самим допомагає дітям усвідомити своє 
місце на цій землі. 

Завдання школи дати знання та виховати  законослухняного громадянина, 
але ж окрім цього у дитини ще є душа. Хто ж потурбується про духовний розвиток 
учня? Зазвичай школа перекладає ці обов’язки на батьків або навпаки, але у 
процесі навчання та соціалізації особистості, важливим є нерозривний зв’язок 
пізнання світу і пізнання себе. Боротьба та недовіра учителя із класом не принесе 
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плоди в майбутньому, не виховує свідомих особистостей, які зможуть протистояти 
труднощам. Допомогти стати людиною можна  спільною співпрацею, колективною 
роботою, пошуком незвичайних, цікавих, творчих завдань, індивідуальним підходом 
до кожного вихованця тому, що потрібно, щоб людина відбулася, змогла розкрити 
свої таланти, знайти своє призначення та збагнути свою роль у житті серед людей. 

Ідея необхідна вчителеві, щоб творити педагогічний процес. Саме творча 
майстерність допомагає зблизитись з школярами, побудувати стосунки на 
довірі. Вчителем не народжуються, ним лише можна стати. Креативність у вже 
звичних завданнях, спілкування, прояв зацікавленості та турботи, гуманістична 
спрямованість, високі ділові і особистісні якості, співпереживання сприяють 
успішному навчанні. Легше змусити учня вчитись, а ніж зробити його своїм 
товаришем, адже навчальний процес вершиться з учнівською допомогою. Учитель 
головний, але учень має відчувати свою участь в процесі навчання. Віра в учня, 
позитивність в поглядах,  бажання творити, підтримка - забезпечать ідею  гуманного 
підходу до учнів. У школі має бути вчитель, у якому можна черпати знання, як воду 
з криниці, який вміє дослідити душу дитини і серцем дійти висновку, що добро має 
панувати у школі і ніякої байдужості.

 Для покращення процесу навчання педагоги – новатори радять 
використовувати такі методи, як самостійний вибір домашнього завдання, 
діалогічний роздум, подавати матеріал у таблицях, щоб уникнути зубріння, пошукові 
завдання, неординарність та креативність в подачі завдань. Важливими в процесі 
навчання є бесіди з учнями, в ході яких демонструються зразки хороших манер, 
відповідальної, зібраної людини, щоб учні мали живий приклад для наслідування.

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський писав: «Без духовної 
єдності між вчителем та учнем виховання не відбудеться». Гуманна педагогіка 
осмислює взаємовідносини між вчителем та учнем, навколо яких відбувається весь 
освітній процес, який ґрунтуються на співпраці. Кожен із них прагне досягнення 
своїх цілей, однак ці цілі можна об’єднати одним словом – вдосконалення.

Основи наук зможе передати напевне кожен, а от виховати свідому, 
високо інтелектуальну особу можна лише за допомогою співробітництва. Повага, 
співпереживання, поміч, розуміння, любов – усе отримує учень і віддає вихователю, 
та несе із собою ці якості по життю. Те, що закладено з дитинства не можливо 
викорінити. «Будь-яка,  наука  потрібна лише для піднесення людини. Чи не дивно, 
що у нас школяр - вічна жертва викладання  наук? Не сама історія, хімія, фізика є 
важливими в школі, будь-яка, наука повинна бути проводом, через який вчитель 
проводить  світло»  - у цьому постулаті, майже афоризмі, весь Шалва Амонашвілі, 
з його молитовним поклонінням перед духом і ділом вчителя, з його вірою в космічне 
походження кожної дитини і його особливу місію.

 Критика, висміювання вад, погрози – це руйнівна сила у процесі творення 
взаємовідносин учителя з учнем та в процесі навчання. Такі процеси існують, це 
перепона при налагодженні контакту з учнями. Педагог - тактика якого залякати, 
заставити, ніколи не досягне бажаного рівня знань, поваги та вдячності. Страх в 
очах учнів, породжує ненависть у їхніх серцях. Навмисні провокації школярів, не 
бажання вчитись та не повага народжуються із невмілого поводження із товаришами 
у навчальному процесі. Педагогу важко щось вдіяти з таким ставленням, але багато 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
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зних не задумуються над тим, щоб змінити свої методи, застосувати нові прийоми, 
побесідувати із своїми учнями, відкритись їм та отримати тепло їхніх сердець. 
Зазвичай, педагог продовжує працювати у тому ж напрямку боротьби, залякування 
та постійних погроз, що суперечить прийнятим умовам творення людини.

Все потребує органічності, особливо важливим це є у процесі  виховання 
дитини. Головне не упустити той момент, коли дитині потрібна допомога, підтримати 
та наставити на вірний шлях. Умілець своєї справи здатен прослідкувати найменшу 
стурбованість в очах свого вихованця, допомогти розібратись у собі, пізнати  себе, у 
майбутньому зробить дитину – людиною.

 Перспективи використання спадщини педагогів-гуманістів визначають  
необхідність гуманізації педагогічного процесу, створення такого середовища, в 
якому відбуватиметься становлення духовно зрілої, вільної особистості, спроможної 
захищати загальнолюдські цінності, творити цілісний гуманний світ, серед багатьох 
факторів впливу, які визначають реальний рух до гуманної освіти і виховання. 

Отже, головним критерієм ідеї особистісно – гуманного підходу є 
духовність, щирість. Педагог повинен дійсно вірити в можливості кожної дитини. 
Сприймати невдачі школяра як здобуття досвіду, не реагувати на це осудливо, 
однаково любити і пустуна, і слухняного. Доброта,  любов до дітей не дозволять 
грубо поводитися з ними. вміти розуміти дітей, тобто стати на їх позицію, 
приймати їх турботи і справи як серйозні і рахуватися з ними. До цих турбот і 
справ потрібно виявляти не поблажливість, а повагу. Співпрацювати з дітьми - 
значить не підпорядковувати їх своїй владі, а спираючись на їх сьогоднішнє життя, 
плекати паростки їх завтрашньої життя. Необхідно бути оптимістами, вірити в 
перетворюючу силу виховання, не чекаючи склавши руки, а все таки вникати у 
внутрішній світ дитини - і від цього шукає шляхи виховання, навчання та розвитку. 

Список літератури:
 
1.Амонашвили Ш. А. Балада о воспитании. Истинное воспитание 
Ребенка – в воспитании самих себя.-Артмемовск,2008. –С. 60-61. 
2.Амонашвили Ш. А. Единство цели /В добрый путь, ребята! /
Пособие для учителя / Ш.Амонашвили.; — М:Просвещение, 1987, 208с. 
3.Особистісно – гуманний підхід до дитини.//Завуч.-1998.-№6.—С.2. 
4. Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе 
обучения. М., 1987. - 161 с.



8

Nauka w świecie współczesnym  
ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.

УДК: 376.64.018.32 – 053.6: 165.242.1: 316.454 (045)

нечипоренко К.С.
заступник директора з виховної роботи комунального закладу 

«Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» 
Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя

оСоБЛивоСТі вПЛивУ СоціаЛЬно ЗначУЩоЇ грУПовоЇ ДіЯЛЬноСТі 
на КореКціЮ і роЗвиТоК аДеКваТноЇ СаМооцінКи ДеПривованиХ 

БаТЬКаМи ПіДЛіТКів в інТернаТниХ ЗаКЛаДаХ

Анотація. Стаття присвячена розкриттю головних особливостей впливу 
соціально значущої групової діяльності на корекцію і розвиток адекватної самооцінки 
підлітків, які вчаться і виховуються в умовах батьківської деривації в закладах 
інтернатного типу на основі аналізу переваг групової соціально значущої діяльності 
підлітків порівняно з індивідуальною. Обґрунтовується, чому саме адекватна 
самооцінка такої категорії підлітків дозволяє їм усвідомлено розглядати свої реальні 
фізичні та інтелектуальні можливості.

Ключові слова: самооцінка, адекватна самооцінка, діяльність, соціально 
значуща групова діяльність, деривація, батьківська деривація.

Нечипоренко К.С. Особенности влияния социально значимой групповой 
деятельности на коррекцию и развитие адекватной самооценки подростков 
интернатного учреждения в условиях родительской депривации.

Аннотация. Статья посвящена раскрытию основных особенностей 
влияния социально значимой групповой деятельности на коррекцию и развитие 
адекватной самооценки подростков, которые учатся и воспитываются в условиях 
родительской депривации в учреждениях интернатного типа, на основе анализа 
преимуществ групповой социально значимой деятельности подростков по сравнению 
с индивидуальной. Обосновывается, почему именно адекватная самооценка такой 
категории подростков позволяет им осознанно рассматривать свои реальные 
физические и интеллектуальные возможности. 

Ключевые слова: самооценка, адекватная самооценка, деятельность, 
социально значимая групповая деятельность, депривация, родительская депривация.

Nechiporenko K.S. The peculiarities of influence of socially meaningful group activity 
on the correction and development of teenagers’ adequate self-appraisal of boarding-school in 
the conditions of parental deprivation.

Annotation. The article describes the basic features of influence of socially meaningful 
group activity on the correction and development of teenagers’ adequate self-appraisal who are 
studying and bringing up in the conditions of paternal deprivation in boarding-school, on the 
analysis of advantages of group socially meaningful activity of teenagers on comparison with 
individual.

The article grounds why exactly the adequate self-appraisal of such category of 
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teenagers allows them to examine consciously their real physical and intellectual possibilities 
for further self-perfection in knowledge, in socialization, in gaining experience of positive co-
operation, communication with other people( by coevals and adults), collaboration, ability to 
accept the self-weighted decisions, based on their own forces, surmount difficulties and achieve 
success independently, without parents’ help.

Key words: self-appraisal, an adequate self-appraisal, activity, socially meaningful 
group activity, deprivation, parental deprivation.

Постановка проблеми. З’являючись на світ, людина включається в систему 
суспільних взаємовідносин і процесів, внаслідок чого здобуває особливу соціальну 
якість – вона стає особистістю.

Найвищим життєвим завданням людини як особистості є самоздійснення, 
провідна рушійна сила якого – прагнення до самореалізації як найбільш повного 
та ефективного використання сутнісних сил людини в досягненні особистісно та 
соціально значущої позитивної життєвої мети, робить висновок на основі своїх і 
чужих досліджень А. Большакова [4, c. 9].

Це прагнення найбільш яскраво проявляється (при відповідній організації 
навчально-виховного процесу) саме у підлітковий період.

Стосовно дітей які, проживають в інтернатних закладах, то, як зазначає 
О.В.  Безпалько, вони зазнають різних видів депривації, тобто позбавлення чи 
обмеження життєво важливих потреб  [3, c.  73]. Особливо, підкреслює вона, 
втрата батьків або їх відсутність (батьківська депривація) негативно впливає 
на психічний розвиток дитини, на її ставлення до себе та до інших. Негативними 
наслідками соціалізації дітей в закладах інтернатного типу дослідники вважають: 
закомплексованість, підвищене почуття тривожності, орієнтацію на ворожість 
соціуму, несформованість образу «Я», самооцінки, проблеми у статево рольовому 
самовизначенні, домінування імпульсивності, залежності у поведінці, звужене 
бачення життєвих перспектив, обмежені можливості у професійному виборі [3, c. 73].

Як показують дослідження і свідчить практична діяльність працівників 
інтернат них закладів, попередженню формування негативних особистісних якостей 
підлітків найбільш ефективно сприяє включення їх у соціально значущу групову 
діяльність [3, 7, 9, 13, 15]. Разом з тим, ця сторона діяльності вчителів і вихователів 
інтернат них закладів не до кінця вивчена і потребує більш детального дослідження.

аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам цінності соціально 
значущої групової діяльності з точки зору корекції і розвитку важливих якостей 
особистості підлітків займаються багато провідних вчених, таких як: О.В. Беспалько, 
В.В.  Давидов, А.  Большакова, Л.Л.  Макарова, В.М.  Синельніков, К.  Рудестам, 
В.В. Афанасьєва, О.Є. Гуменюк, К.Е. Ізард, Т.С. Гурлєва, Л.С. Виготський, І.Г. Єрмаков, 
Н.Ф. Бабкін, Т.В. Кравченко, Т.М. Титаренко, В.В. Москаленко та ін. Однак стосовно 
предмета нашого дослідження відчувається недостатність уваги до корекції і 
розвитку самооцінки депривованих батьками підлітків в інтернат них умовах 
навчання і виховання. Так, наприклад, К.  Рудестам детально аналізує переваги 
групової взаємодії над індивідуальною, [13, с. 15-17], але не акцентує уваги на її вплив 
на корекцію і розвиток адекватної самооцінки підлітків, які вчаться і виховуються 
в інтернат них закладах і позбавлені батьківського піклування, хоча зазначає, що 
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названі ним переваги дають можливість розробляти різні програми і працювати 
з різним контингентом учасників. На якісне насичення, багатства, адекватність і 
стабільність ре соціалізації підлітка у часовому просторі навчального виховного 
закладу закритого типу сприяють подоланню негативних наслідків тривалого 
дериваційного періоду його життя наголошують В. Мухіна  [11], А. Прихожан  [12], 
Н.  Толстих  [12], І.  Bowlly  [17] та ін., але не виокремлюють вплив цієї роботи на 
формування адекватної їх самооцінки. 

І.Д.  Бех  [5], називає негативні прояви підлітків інтернатного закладу, які 
впливають на їх самооцінку, але не розкриває механізмів корекції розвитку адекватної 
самооцінки в цих умовах.

Ближче до сутності нашої проблеми розглядає проблему корекції і розвитку 
самооцінки особистості Ю.Б.  Гіппенрейтер  [6] і називає механізми формування 
адекватної самооцінки особистості взагалі в умовах батьківської деривації без 
урахування віку.

Деякі дослідники, зокрема, В. Коновалов [8] пов’язує розвиток самооцінки з 
розвитком інтелекту дитини у процесі дорослішання, але не показує, наскільки цей 
процес закономірний.

Отже, вплив соціально значущої групової діяльності підлітків на корекцію 
і розвиток самооцінки підлітків, які позбавлені батьківського піклування або 
потерпають від його недостатності та змушені виховуватись і вчитися в інтернат 
них закладах потребує подальшого вивчення і дослідження сили такого впливу на 
формування їх адекватної самооцінки з метою самоусвідомлення своїх потенційних і 
реальних можливостей і напрацювання досвіду позитивного сприйняття оточуючого 
світу та свідомого визначення свого місця в ньому.

Мета статті: виявити особливості впливу соціально значущої групової 
діяльності на корекцію і розвиток адекватної самооцінки депривованих батьками 
підлітків інтернат них закладів.

У ході дослідження вирішувались такі завдання:
1. Розкрити підходи вчених до обґрунтування сутності соціально 

значущої групової діяльності та іі цінності для підліткового віку.
2. Виокремити і охарактеризувати переваги групової діяльності перед 

індивідуальною діяльністю і обґрунтувати поділ на групи за характером діяльності з 
урахуванням ієрархічної будови діяльності як такої.

3. Розкрити зміст основних особливостей соціально позитивної 
корекції і розвитку адекватної самооцінки особистості підлітка в умовах батьківської 
деривації, зокрема, в інтернатному закладі.

виклад основного матеріалу дослідження. Підлітковий вік – це той 
період життя, коли у людини формуються норми і способи побудови спілкування. І 
допомагає цьому, як стверджує В.В. Давидов, суспільно корисна діяльність у будь-яких 
її формах: трудовій, художній, суспільно-організаційній , спортивній, навчальній, а 
головне, – вільний перехід з однієї форми до іншої. Це особливо важливо, зазначає 
він, оскільки головні психологічні новоутворення підлітків такі як: свідома регуляція 
своїх справ і вчинків, вміння враховувати почуття, інтереси, бажання, характер інших 
людей і орієнтуватися на них при організації своєї поведінки, формується у різних 
видах і формах суспільно корисної діяльності, особливо трудовій, бо організована 
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групова діяльність з суспільно корисним результатом може зацікавити підлітків як 
процес, в якому проявляється його особистісні можливості, що може стати засобом 
для розкриття морального смислу, духовної сторони суспільної трудової діяльності, 
в процесі якої починає формуватися моральна свідомість, починають проявлятися 
загальні контури життєвої позиції  [7, с.  29-30]. За таких умов найбільш виразно 
проявляються такі особистісні якості підлітків, як: стійкість, мінливість, єдність, 
активність, на які наголошують, зокрема, Л.Л. Макарова і В.М. Синельников. 

На їх думку, названі якості особливо активно розвиваються саме в процесі 
соціально значущої діяльності, тому що: 

- стійкість особистості означає, що у поведінці і вчинках людини, системи 
її відношень, спрямованості, при всій її варіативності та залежності від конкретних 
життєвих ситуацій, спостерігається певна смислова єдність, стрижневе утворення, 
що дає можливість передбачити поведінку людини;

- мінливість особистості проявляється у пластичності, здатності 
урахувати зміни життєвого середовища, бо якщо людина втрачає цю здатність, то 
вона буде поводити себе неадекватно щодо обставин, які складаються;

- єдність особистості – це результат складної інтеграції окремих частин, у 
ході якої кожна риса виявляється нерозривно пов’язаною з іншими;

- активність особистості проявляється як у загальному життєвому тонусі 
“людини”, в кількості “життєвої енергії”, у ступені інтенсивності докладених зусиль, 
так і в її спрямованості [9, c. 132]. 

Усі ці якості особистості у своєму становленні, розвитку та прояві 
взаємопов’язані між собою та тією чи іншою мірою взаємообумовлені, тому мусять 
бути враховані в процесі організації і здійснення соціально значущої групової 
діяльності з тим, щоб ця діяльність була і особистісно значущою для підлітка. 
Тільки тоді вона, на нашу думку, буде ціннісною для особистості, а значить буде 
здійснюватися як продуктивна. К. Рудестам [13, c. 15-17] стверджує, що хоч очевидно, 
що будь-яка окрема особистість, знаходячись у групі, одержує менше уваги, ніж при 
індивідуальній роботі з нею спеціаліста, але існує ряд причин, які обумовлюють 
розвиток особистості і окремих її якостей саме у груповій взаємодії. Він називає п’ять 
основних переваг групової форми роботи. 

Перша принципова перевага групової взаємодії полягає в тому, що група 
є мікросоціумом, суспільством у мініатюрі, яке відображає в собі увесь зовнішній 
світ і надає реалістичності штучно створеним відносинам. Такі фактори, як тиск 
членів групи, соціальні впливи, конформізм здійснюють відповідний вплив на 
погляди і поведінку особистості. В кінцевому результаті досвід, набутий у спеціально 
створеному середовищі, як правило, переноситься на зовнішній світ. 

Друга принципова перевага групової взаємодії полягає у можливості одержати 
зворотній зв’язок і підтримку від інших членів групи, які мають подібні проблеми 
чи досвід і здатні завдяки цьому надати суттєву допомогу. У процесі здійснюваних у 
групі взаємодій усвідомлюється цінність інших людей і потреба в них. У групі окрема 
особистість почуває себе приймаючою інших і прийнятою іншими, довіряючою їм 
і бути довірливою, турботливою і оточеною турботою, здатною допомогти іншим і 
одержуючою необхідну допомогу. Таке самопочуття в процесі групової взаємодії 
допомагає у розв’язанні міжособистісних конфліктів і поза межами групи. Крім того, 
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присутність рівноправних членів групи створює відчуття комфорту. У недостатньо 
впевнених у собі членів групи не виникає почуття, що на них здійснюють тиск з тим, 
щоб вони терміново себе проявили. А коли вони починають заявляти про себе, то 
почувають себе спокійніше, відчуваючи підтримку і знаючи, що подібні проблеми є 
і у інших. 

Третя принципова перевага групової взаємодії полягає в тому, що у 
групі можна бути не тільки учасником подій, а і спостерігачем. Спостерігаючи за 
діяльністю інших, їх взаємодією, можна ідентифікувати себе з активними учасниками 
і використати результати цих спостережень для оцінки власних емоцій і вчинків. 
Різноманітність зворотних зв’язків створює відображення особистості одночасно у 
багатьох ракурсах, які дозволяють оцінити власну поведінку і установки. 

Четверта принципова перевага групової взаємодії полягає в тому, що група 
може сприяти особистісному зростанню. В групі особистість обов’язково ставиться в 
умови, які змушують її до самовдосконалення. Часто люди знають, чого вони хочуть, 
але, щоб заявити про це у присутності інших людей, їм потрібна їх участь і підтримка. 
Якщо кожна спроба саморозкриття чи самозміни члена групи викликає позитивну 
реакцію з боку інших членів групи, то, відповідно, підвищується його самооцінка як 
особистості. 

П’ята принципова перевага групової взаємодії – її економічна перевага. Як 
правило, для керівника і члена групи кількість зустрічей для групової діяльності 
може бути не такою частою, а їх корисність – суттєвішою, ніж при індивідуальній 
роботі з кожним із членів групи. 

Усі інші переваги групової діяльності можна вважати, на думку К. Рудестама, 
як наслідки вище перерахованих. Гнучкість групових форм взаємодії дозволяє 
моделювати самі найрізноманітніші ситуативні форми міжособистісних взаємодій, 
розробляти різні програми і працювати з різним контингентом учасників [13, c. 15-
17].

На основі аналізу численних досліджень з проблеми організації суспільно 
значущої групової діяльності підлітків, зокрема, В.В.  Афанасьєва робить висновок 
про те, що стратегічним підходом з цього напрямку повинно бути об’єднання 
зусиль усіх суб’єктів освітнього процесу (учителі, вихователі, соціальні педагоги, 
психологи). Процес здійснення спільної роботи з вибраного напряму повинен 
відбуватися поетапно з аналізом позитивних змін у підлітків вибраного напрямку 
(наприклад, у формуванні адекватності самооцінки підлітків)  [1, с.  51-52]. Як 
показують дослідження В.В. Афанасьєвої, відхилення в самооцінці підлітка є однією 
з причин його девіантної поведінки, яку слід коректувати в умовах інтернатного 
закладу при відсутності батьківського піклування, бо з відхилення у самооцінці 
витікає відхилення в особистісних домаганнях підлітка, що зумовлює особистісну 
позицію підлітка та активність у досягненні мети  [2, с.  69] і негативно впливає на 
його соціальне становлення (призводить до соціального відхилення). Соціальне 
відхилення, зокрема, Л.В. Мордахаєв характеризує як соціальний розвиток людини, 
поведінка якої не відповідає суспільним цінностям і нормам, прийнятим у суспільстві 
або у середовищі життєдіяльності, до якого входить ця людина [10, с. 120].

За характером діяльності, зокрема, К. Рудестам ділить усі групи взаємодії, в 
тому числі і корекційні, на 2 основні категорії: 1) групи раціонального стимулювання, 
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де керівник залишає за собою домінуючу роль в роботі групи; 2) групи емоційного 
стимулювання членів груп, де надається перевага емоційному аспекту порівняно 
і раціональним  [13, c.  18]. Він стверджує, що, до якого б типу група не належала, 
процес взаємодії, який позитивно впливає і на корекцію, і на розвиток необхідних 
особистісних якостей, здібностей, умінь, вона за період свого існування проходить 
три етапи, які найбільш універсально описані ще в середині ХХ століття Вільямом 
Шютцем на основі теорії міжособистісних стосунків. Він дослідив, що на першому 
етапі члени групи відображають потребу у включеності в групу; далі виникає потреба 
в контролю і самоконтролю (виникає суперництво і бажання домінувати; на третій 
стадії (зрілості групи) її члени встановлюють тісний емоційний зв’язок один з одним 
– виникає потреба у належності до групи [18].

Пізніше (кінець ХХ століття) Бенніс і Шепард (Bennis and Shepard, 1974), 
детально вивчаючи вплив наявної невизначеності учасників групи на розвиток 
стосунків між ними, дійшли висновку, що на початковому етапі учасники групи 
відчувають тривогу і намагаються дізнатися про вимоги щодо групової взаємодії; на 
другому етапі створюється атмосфера невимушеності у спілкуванні, а на третьому 
етапі стосунки будуються на усвідомленій, розумній основі [16].

Протягом роботи в групі її члени набираються досвіду в тому, що при 
спільному бажанні досягти поставленої мети не можна ігнорувати відмінностями 
особистісного розвитку кожного члена групи, а, враховуючи ці відмінності, 
співпрацювати; що кожний член групи так чи інакше впливає один на одного, тому, 
зрозуміло, що успішність досвіду перебування у групі залежить від взаємостосунків 
між її членами, а також від напрацьованого досвіду розв’язувати поставлені завдання.

Для правильного, соціально позитивного розвитку адекватної самооцінки 
особистості у науковій літературі і, зокрема, у дослідженнях Ю.Б.  Гіппенрейтер 
названо ряд особливостей такого розвитку. Однією з них є правильний емоційний 
тон у виховному процесі інтернатного закладу. В умовах батьківської депривації, коли 
відсутнє батьківське тепло і турбота, важливими особливостями корекції і розвитку 
самооцінки є розумне поєднання вимогливості і доброти, – доброти, як наголошує 
Ю.Б.  Гіппенрейтер  [6, c.  299-300], обов’язково, бо це правило давно інтуїтивно 
знайдено в педагогічній практиці і усвідомлено багатьма видатними педагогами 
(нічого не можна досягнути тільки вимогами і покараннями, «страх покарання» – 
поганий помічник у вихованні, він себе повністю дискредитував). Вимоги мусять 
бути освітленими позитивними емоціями підлітків. Підлітків супроводжує чітко 
виражений мотив прийняття іншими (дорослими і ровесниками), визнання і 
утвердження у відповідній значущій для підлітка соціальній групі. Ці мотиви, як 
показав досить чітко у своїй роботі Д.Б. Ельконін [14], збуджують до розгорнутих дій 
і діяльності у різних сферах життя і навчання, які забезпечують набуття підлітками 
необхідних навичок, знань, умінь, майстерності, що характеризує наявність у них 
мотивів соціально значущої діяльності, тобто такої діяльності, яка визначається і 
позитивно оцінюється значущим для особистості оточенням. Ця оцінка є рушійною 
силою формування у підлітків позитивної адекватної самооцінки.

Другою особливістю формування адекватної самооцінки підлітка є механізм 
ідентифікації (підлітки наслідують значущих для них дорослих (вихователів, старших 
учнів, героїв фільмів, героїв прочитаних творів, знайомих та ін.), якщо проживають 
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в інтернатних закладах, а якщо живуть в домашніх умовах, то спочатку наслідують 
батьків (у дитячому віці) і починають їх критично оцінювати у підлітковому 
віці. Критичне ставлення до оточуючих, яких вважали в дитинстві зразком для 
наслідування і які виявились не зовсім такими, як вони їх вважали, свідчить про те, 
що особистість, яка розвивається, взяла від оточуючих щось важливе і потрібне, але 
у неї з’явився свій шлях, вона оцінює себе по-іншому, тобто в неї формується власна 
самооцінка. Таким чином складаються нові стосунки, з’являються нові мотиви, які 
змушують ставити нові цілі і шукати нові зразки та ідеали, що взаємопов’язані з 
самооцінкою своїх можливостей, здібностей, потреб, домагань.

Третьою особливістю розвитку особистості, який впливає на самооцінку 
особистості підлітка, є прийняття і засвоєння соціальних ролей. Ця особливість 
описується у психології з допомогою понять “соціальна позиція” і “соціальна 
роль”. Соціальна позиція – це функціональне місце, яке може зайняти людина по 
відношенню до інших людей. Вона характеризується перш за все сукупністю прав 
і обов’язків. Зайнявши дану позицію, людина повинна виконувати соціальну роль. 

Соціальна роль – це сукупність дій, яких очікує від людини соціальне 
оточення (друзі, вчителі, вихователі, ровесники, батьки, інші соціальні структури) [6, 
c.  308]. Виконання, зокрема, підлітком різних соціальних ролей має безпосередній 
вплив на формування особистості і самооцінку, а також часто і на все подальше життя. 
Виконання соціальних ролей сприяє: по-перше, появі нових мотивів діяльності; 
по-друге, відбувається їх ранжування за значущістю; по-третє, змінюється система 
поглядів, цінностей, етичних норм і стосунків.

Виходячи з вище викладеного, напрошується висновок про необхідність 
включення підлітків у різного роду соціально значущу діяльність, щоб вони могли 
зрозуміти, проаналізувати свої можливості, здібності, рівень знань, домагань, норми 
поведінки та ін., щоб дати собі реальну самооцінку як особистості і вибудувати реальні 
життєві цілі і способи їх досягнення самостійно, без батьківського піклування. 

висновки. Соціально значуща групова діяльність є провідною рушійною 
силою само здійснення, самореалізації, само утворення підлітка як особистості. 
У груповій діяльності найвиразніше проявляються такі якості, як: стійкість, 
мінливість, єдність, активність. Вони ж у такій діяльності і розвиваються, а члени 
групи стимулюють їх розвиток, корекцію.

Встановлено, що за характером діяльності усі групи взаємодії можна поділити 
на дві категорії: 1) групи раціонального стимулювання, де керівник залишає за собою 
домінуючу роль в роботі групи; 2) групи емоційного стимулювання членів групи, де 
надається перевага емоційному аспекту, бо при відсутності батьківського піклування 
діє не тільки батьківська деривація але й афективна деривація. Тому важливими 
особливостями групової взаємодії підлітків є позитивний емоційний фон, позитивна 
оцінка їх діяльності, прийнятна для підлітка соціальна позиція і соціальна роль у 
даній групі, що впливає безпосередньо на адекватність їх самооцінки.

Доведено, що для правильного соціального позитивного розвитку адекватної 
самооцінки особистості підлітків інтернатного закладу в умовах батьківської 
депривації слід враховувати такі суттєві особливості: правильний емоційний тон 
(поєднання вимогливості і доброти); механізм ідентифікації; прийняття  і засвоєння 
соціальних ролей для формування здатності зайняти певну соціальну позицію по 
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відношенню до інших.
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педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

БеЗПерервна ПрофеСійна оСвіТа виКЛаДача 
У виМіраХ ПеДевТоЛогіЇ 

Теоретичні ідеї про педевтологію як освітній супровід професійного розвитку 
людини у сучасному соціально-гуманітарному знанні представлені у психології, 
соціальній економіці, акмеології, праксеології, деонтології, антропології та інших науках, 
до предмету яких входять питання відношень у системі людини й культурно-освітнього 
простору. В різних науках висвітлюються певні аспекти професійного розвитку людини 
в педагогічній професії, що вказує як на варіативність ракурсів вивчення освітніх 
технологій для соціокультурного забезпечення відповідних процесів, так і на назрілу 
потребу оновлення теоретичного обґрунтування тих інноваційних тенденцій, що 
відбувається у культурно-освітньому просторі викладача протягом професійного 
життя.

Педагогічна професія – соціальний механізм, створений суспільством для 
забезпечення потреби у прямому і цілеспрямованому передаванні соціального досвіду 
від старших поколінь молодшим. У сучасних особистісно-орієнтованих концепціях 
професійної діяльності педагога, окрім загальних норм, викладених у законодавчих 
документах, прийнятих у змісті педагогічної підготовки на етапі професіоналізації, 
створюються взірцеві норми, які персоніфікуються у специфічних детермінованих 
внутрішньою самістю феноменах. Попри надзвичайну увагу науковців до особистісних 
ознак еталонних професійних норм майбутнього вчителя, педагогічна кваліфікація 
сьогодні залишається недостатньо орієнтована на досягнення цілісності професійної 
індивідуальності і фахової майстерності педагога. Професія педагога за своїм 
соціокультурним призначенням вже встановлює аксіологічні орієнтири для людини, 
котра її обрала, проте вимагає актуалізації людинотворча сутність її діяльнісних 
контекстів, що опановуються в процесі безперервної професійної освіти.
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до її гуманітарно-гуманістичного смислу, історично закладеного у педевтології – науці, 
в який питання педагогічної діяльності розглядаються крізь ціннісні смисли соціально-
культурної місії педагога. Проблема професійного розвитку педагога є предметом 
педевтології – науки, яка була започаткована в 1912 р. поляком Я. Давидом з метою 
вивчення питань педагогічної професії на засадах соціальної педагогіки. Спираючись 
на аналіз історичної педагогічної спадщини щодо наукової рефлексії професіогенезу 
в педагогічній професії, можна зазначити, що у минулому столітті цей науково-
теоретичний напрямок певною мірою дезактуалізувався. Сьогодні ж надзвичайно 
важливим є вивчення теорії і методики освітнього супроводу професіогенезу педагога, 
що на нашу думку, постає предметом педевтології. 

Освіта – обов’язковий елемент професійної діяльності, який визначає 
еволюціонуюче буття останньої як системного елемента еволюції культури. Специфіка 
дидактичного контексту безперервної професійної освіти викладача зумовлюється 
не механічним рухом особистості освітніми щаблями, а гармонійним циклічним 
оновленням стадії розвитку якості людини на кожному з освітніх етапів розвитку 
особистості у педагогічній реальності. Безперервна педагогічна освіта викладача 
вищої школи є сукупністю цілеспрямованих зовнішніх і внутрішніх (об’єктивно 
і суб’єктивно вироблених) стратегій інформаційно-змістового забезпечення 
професійного зростання, які реалізуються в освітній реальності університету. 

Ми пропонуємо розглядати безперервну педагогічну освіту як 
складноорганізовану систему, функціонування якої ставить окремий напрям для 
вивчення у педевтології. Адже, з позицій людиномірності безперервна педагогічна 
освіта детермінована особистісним смислом культуротворчих змін у професії та 
об’єктивується як континуум самоорганізації індивідуально-професійного ресурсу 
викладача шляхом “освіти крізь життя”. 

Безперервна професійна освіта викладача функціонує як синергія 
різноманітних форм переробки інформації в особистісне педагогічне знання, 
нелінійний полілог суб’єкта і об’єкта, суб’єктів у взаємооновлювальній співдії, 
що вимагає здатності одного створювати педагогічну інформацію, а іншого – її 
сприймати і творчо інтерпретувати, спонукаючи до самотворення. Ця освітня 
діяльність континууму учіння відбувається в інституціо-налізований формальний 
(здобуття наукової кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, курси підвищення 
кваліфікації, стажування, що закріплюється сертифікацією, тобто післядипломна 
освіта) та неіституціалізований неформальний спосіб  з акцентом на творчому 
розгортанні власного фахового і педагогічного потенціалу у реальності професійного 
середовища(інноваційні форми освіти у процесі еволюції буття педагогічної професії, 
що не закріплені сертифікацією, але мають культурний продукт, тобто постдипломна 
освіта). Післядипломна освіта – це освіта, що відбувається через деякий час, пізніше 
за отримання документа, який засвідчує досягнення певних норм у якійсь галузі. У 
педагогічній теорії професійного розвитку таке розуміння післядипломної освіти має 
вказувати на часові відношення; висловлювання “післявузівська освіта” – на об’єктні 
відношення; “післяпрофесійна” освіта – на просторові відношення.

У контексті культурологічної парадигми “пост” вказує на всебічні процеси, які 
відбуваються з викладачем музичного мистецтва на перехідних етапах між соціально-
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культурними актами наукового, науково-педагогічного, художнього, педагогічного 
визнання, у вигляді фіксованого досягнення (яке у нас має умовну назву диплом). 
Завдяки тлумаченню “пост” як процесу повернення до аналізу минулого, набутого 
з позицій визначення ресурсного стану досвіду постдипломна освіта визначається 
як індивідуальна й особистісно орієнтована технологія подолання суперечності між 
закладеними в особистісно-професійному досвіді й професійній культурі межами 
функціональних норм, кваліфікації і природною потребою людини виходу за них у 
процесі професійної діяльності. 

Постдипломна освіта є елементом трудової діяльності вже дипломованого, 
визнаного фахівця, яка забезпечує йому професійне зростання через високе 
професійне самоусвідомлення, самоідентифікацію як особистості свого місця і ролі у 
суспільстві, професії, актуалізацію пізнавальної активності і потреби у безперервній 
самоосвіті, творчому самовдосконаленні, проектуванні свого професійного 
і життєвого шляху та набуття професійного покликання. Постдипломна 
освіта викладача в особистісній конотації є систематизованою сукупністю 
структурованих особистісних засобів професійного зростання, що ґрунтується 
на саморефлексії професійно-педагогічної якості і відповідній самоорганізації 
індивідуально-професійного ресурсу. Постдипломна освіта може розглядатись і як 
особистісний освітній простір, що виступає системно-функціональним елементом-
чинником безперервної педагогічної освіти з варіативним змістом (визначеним 
“персоніфікованим досвідом” кваліфікаційної біографії). Зміст постдипломної освіти 
у культурологічній парадигмі визначається діяльністю з постійною рефлексією 
об’єктивного і суб’єктивного знання про педагогіку, критичного осмислення фахової 
інформації, яка ще не оформлена у педагогічне знання і потребує метакогнітивного 
досвіду для переведення її у форми культурних фактів. 

Таким чином, продуктом функціонування розглянутих форм безперервної 
педагогічної освіти є цілісне оновлення професійно-педагогічної якості особистості 
викладача, що виявляється у культурному зростанні, особистісно-професійній 
зрілості, гуманітарній культурі, професійному покликанні, культурі педагогічної 
творчості – тих критеріях, що виступають суб’єктивним і об’єктивним маркером 
людиномірності педевтологічного супроводу педагогічного професіогенезу.
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форМУваннЯ КоМУніКаТивноЇ КоМПеТенТноСТі МайБУТніХ 
МенеДжерів в КонТеКСТі ЗнаКово-СиМвоЛічноЇ ДіЯЛЬноСТі

Постановка проблеми.
Уже досить тривалий час, комунікативна компетентність фахівців різних 

профілів є предметом інтересу та дослідження вітчизняних та іноземних педагогів-
дослідників.

 В Україні комунікативній компетентності присвятили свої дослідження 
Бутенко Т. О., Данченко Г. В., Жирун О. А., Касаткіна О. В., Макаренко С. С., Назаренко 
В. О., Назаренко Н. С., Проворова Є. М., Тимофієва М. П., Хом’як А. П., Черевко 
В. П. та ін. Закордоном питанням комунікативної компетентності та підготовки 
займаються Сандра Савінйон, Констант Ленг, Амін Карімнія, Шахрам Зеід, Міхаель 
Канал та ін.

Важливість високого рівня комунікативної компетентності менеджерів 
не викликає сумніву. Сучасні менеджери витрачають до 90% робочого часу на 
комунікацію з підлеглими, керівництвом, клієнтами, іноземними та вітчизняними 
партнерами і т.д. [1].

В той же час, практична комунікативна підготовка даних фахівців має суттєві 
вади, що, призводять до невисокого загального рівня комунікативної компетентності. 
Найбільшою проблемою комунікативної підготовки майбутніх менеджерів, на нашу 
думку, є відсутність інтегрованого підходу до здійснення комунікативної підготовки 
в умовах вивчення різних структурних компонентів комунікативної діяльності в 
курсах різних навчальних предметів. Таким чином, попри важливу роль ефективної 
комунікації в діловому житті майбутніх менеджерів, їх підготовка до комунікативної 
діяльності відбувається фрагментально, неузгоджено, непослідовно. Рівень 
сформованості усіх компонентів складної структури комунікативної компетентності 
даних фахівців не визначається ні на початку, ні при закінченні професійної підготовки, 
залишаючи відкритим питання про загальну підготовленість усіх випускників та 
кожного зокрема до здійснення професійної комунікативної діяльності. Зрозуміло, 
що даний стан справ потрібно терміново змінювати.

 Першим необхідним кроком на шляху оптимізації та модернізації 
комунікативної підготовки майбутніх менеджерів у ВНЗ відповідно до розгалуженої 
структури сучасної комунікативної діяльності, на нашу думку, повинен стати перегляд 
навчальних планів підготовки майбутніх менеджерів з метою пошуку та заповнення 
прогалин у комунікативній підготовці даних фахівців та посилення міжпредметних 
зв’язків.

Однією з прогалин у підготовці майбутніх менеджерів до професійної 
комунікативної діяльності є відсутність цілеспрямованої підготовки до знаково-
символічної комунікативної діяльності як складової загальної комунікативної 
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діяльності даних фахівців.

В навчальному процесі вищої школи традиційно використовується знаково-
символічна комунікація у вигляді навчальної наочності та має місце деяка знаково-
символічна діяльність в процесі вивчення дисциплін математичного спрямування. 
Таким чином, знаково-символічна комунікація і діяльність є засобами передачі та 
засвоєння навчальної інфорації у ВНЗ. Однак, в сучасних умовах інформаційного 
суспільства знаково-символічна комунікація та діяльність повинні стати не лише 
засобом навчання фахівців у ВНЗ, а й об’єктом вивчення з метою опанування та 
використання в професійній діяльності.

Ми живемо в світі знаків та символів, стрімко зростає їх значення і обсяг. 
Візуалізація через знаки та символи дозволяє подолати природні обмеження мозку 
людини (обмежений об’єм оперативної пам’яті). Образи, символи, метафори 
дозволяють стиснути, компресувати величезні обсяги інформації, чим пояснюється 
велика популярність знаково-символічної комунікації в сучасну інформаційну епоху. 
Зокрема, в багатьох країнах в наш час найпоширенішою літературою для менеджерів 
є комікси з управління.

Фахівці стверджують, що «візуальна форма представлення інформації 
набагато продуктивніша за вербальну, оскільки пропускна здатність зорового каналу 
сприйняття інформації є в 7,5 разів вищою за пропускну здатність слухового каналу. 
З 4 млн. нервових закінчень (волокон), які передають інформацію в людському 
організмі, близько 2 млн. припадає на зір і лише 60 тис. – на слух» [2].

Оволодіння знаково-символічною діяльністю майбутніми менеджерами 
заслуговує на особливу увагу в навчальному процесі. Здатність фахівця до вдалої 
знаково-символічної комунікації має важливе значення в діяльності підприємства, 
зокрема при донесенні інформації до клієнтів, партнерів, керівництва в ході 
різноманітних нарад, зборів, виступів та презентацій. 

Особливого значення компетентність у знаково-символічній комунікації 
набуває при підготовці та проведенні презентацій про стан справ у галузі, можливості 
залучення нових інвестицій, результати роботи підприємства тощо. 

аналіз останніх досліджень.
Питанню ефективного проведення презентацій та ролі компетентної знаково-

символічної діяльності в цьому процесі присвячені праці Комфорта Д., Волворка А., 
Желязни Д., Нельке К., Чіверса Б., Шулбреда М., Л’юіса Д., Дігнена Б. та інших. На 
жаль, на даний час, презентації загалом та знаково-символічна комунікація у них 
зокрема, не є предметом дослідження вітчизняної сучасної науки, попри важливість 
даного питання в практичній діяльності.

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз компетентності в знаково-
символічній діяльності як невід’ємної складової комунікативної компетентності 
майбутніх менеджерів.

виклад основного матеріалу.
На сьогодні знаково-символічна діяльність є вагомою складовою комунікації 

фахівців різних галузей, зокрема і менеджерів, і компетентність в опосередкованій 
знаково-символічній комунікації входить в складну структуру загальної 
комунікативної компетентності даних фахівців.

Знаково-символічну діяльність ми розглядаємо як об’єкт вивчення для 
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майбутніх менеджерів з метою опанування та використання в їх професійній 
діяльності, зокрема при підготовці та проведенні презентацій.

У книзі «Проведення презентацій» її автор, Клаудія Нельке, стверджує, що 
візуалізація в презентації виконує наступні важливі функції:

• полегшує розуміння змісту промови;
• підкреслює найбільш важливі вислови;
• скорочує пояснення;
• фіксує в пам’яті слухачів деякі твердження;
• показує зв’язок [3].
Автор праці «Англійська для презентацій на міжнародних конференціях» 

Адріан Волворк стверджує, що слайди в презентаціях можуть виконувати наступні 
функції: 

- роблять пояснення менш складним та швидшим
- сприяють візуалізації та запам’ятовуванню
- перетворюють абстрактні речі в більш конкретні
- привертають увагу до важливих речей в контексті теми 

презентації та розважають аудиторію [4, с. 8].
Загалом, варто зазначити, що ефективна підготовка та проведення презентацій 

є складним завданням, адже вимагає спеціальних знань, навичок та вмінь, які взагалі 
не є об’єктом вивчення та розвитку в межах курсів окремих навчальних предметів, 
або присутні частково, розосереджено і вимагають інтеграції та узгодження для 
практичного використання. Практичний курс підготовки менеджерів до проведення 
презентацій заслуговує на місце в навчальному плані професійної підготовки 
майбутніх менеджерів у вигляді окремого спеціалізованого курсу, або частини більш 
загального курсу з комунікативної підготовки даних фахівців. В будь-якому разі, 
необхідний системний підхід підготовки до створення та проведення кожного етапу 
презентації від планування та вступу до висновків та відповідей на запитання. 

В ході практичного відпрацювання всіх елементів презентації, майбутнім 
менеджерам необхідно отримати знання про презентації та правила їх ефективності, 
здобути навички та вміння успішного проведення презентацій. Таким чином, при 
закінчені професійної підготовки у ВНЗ, майбутні менеджери матимуть необхідні 
вміння, які позитивно вплинуть на загальний рівень комунікативної компетентності 
даних фахівців та їх якість їх професійної діяльності.

Автор праці «Ефективні презентації» Комфорт Джеремі стверджує, що для 
проведення ефективних презентацій необхідно мати наступні комунікативні вміння: 

1). Загального бачення:
а. Поінформованість про аудиторію (хто вони, які їхні потреби або інтереси? 

Що вони очікують від вас?) 
б. Чіткі цілі (повідомити, переконати, привітно прийняти і т.д.).
2). Системні: 
а. Планування – чітка структура та відчуття часу
б. Організації – чіткий зв’язок між різними частинами або ідеями. 
в. Інформування – те, що розповідається, має бути цікавим і важливим для 

аудиторії. 
г. Вплив – обов’язково має бути сильний вступ і висновок.
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3). Манера подачі матеріалу:
а. Вміння висловлюватися ясно, просто і вільно 
б. Використання природної розмовної мови. 
г. Використання пауз для виділення 
4). Використання мови тіла: 
а. Використання переконливих, зрозумілих жестів для виразності
б. Хороший зоровий контакт з аудиторією 
в. Позитивна, впевнена і розслаблена манера поведінки
г. Відсутність жестів, що відволікають. 
5). Використання наочних посібників: 
Чіткі і прості повідомлення 
Ефективне, професійне використання обладнання [5, c. 57].
Таким  чином, для ефективного проведення презентацій майбутніми 

менеджерами в їх професійній діяльності, професійна підготовка повинна 
включати розвиток навичок та вмінь структурування інформації, використання 
доцільного стилю мови, використання наочних посібників та правильної мови тіла 
в ході проведення презентацій. В даній статті, ми зосередимося на ефективному 
використанні наочних посібників як сфери застосування знаково-символічної 
комунікативної діяльності.

Менеджерам, в ході презентацій, необхідно вміти успішно донести 
інформацію до слухача, обґрунтувати власну позицію та заручитися підтримкою 
власних ідей стосовно наступних кроків підприємства. В таких ситуаціях, лише 
доречні та правильно складені форми візуалізації допомагають менеджеру, інші ж 
можуть заплутати слухачів, вимагають додаткових пояснень. 

Графічна форма представлення інформації найкраще сприяє тому, щоб без 
трудомісткого та тривалого ознайомлення з текстовою інформацією, проаналізувати 
факти та зробити висновки. Фахівці звертають особливу  увагу на таку важливу 
форму комунікації як діаграми, що допомагають чітко та ефективно висловлювати 
думки та доносити ідеї [6].

Найбільш розповсюдженою помилкою при підготовці діаграм називають 
неправильний вибір типу діаграми. Майбутньому менеджеру потрібно навчитися 
правильно обирати тип діаграми відповідно до основної ідеї візуалізації та типу 
порівняння даних, що в ідповідає цій ідеї (покомпонентне, позиційне, часове, 
частотне й кореляційне) [6]. 

Це доцільно робити за наступною схемою. Спочатку визначається ідея 
візуалізації, тобто що (які дані) потрібно відобразити. На основі ідеї визначається тип 
порівняння даних. Відповідно до типу порівняння даних обирається тип діаграми 
(рис. 1). 

рисунок 1 – алгоритм вибору типу діаграми
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У випадку, коли потрібно відобразити відсоток від цілого, йдеться про покомпонентне 
порівняння даних, що зазвичай вимагає кругової діаграми. Коли треба показати 
розташування об’єктів – позиційне порівняння даних – зазвичай, потрібна 
лінійчата діаграма. Коли вказують на зміни в часі – це часове порівняння даних, і, 
як правило, потрібна гістограма або графік, в залежності від обсягу інформації. 
Якщо є потреба відобразити об’єкти в інтервалах – частотне порівняння даних – 
зазвичай, використовується гістограма або графік. Коли показують залежність між 
змінними – кореляційне порівняння даних – зазвичай, потрібна лінійчата діаграма 
або точкова. Тобто, різні типи діаграм найкраще пристосовані для ілюстрації різних 
типів порівняння даних (рис. 2).

рисунок 2 – ілюстрація різних типів порівняння даних

Однак, менеджерам потрібно знати та використовувати як ці закономірності 
застосування діаграм, відображені в таблиці, так і багато суттєвих деталей та 
відхилень від даних закономірностей.

Наприклад, долі цілого (покомпонентне порівняння даних) більш наочно 
відображаються за допомогою кругових діаграм, ніж за допомогою лінійчатих 
діаграм або гістограм, однак коли потрібно порівняти компоненти декількох цілих, 
вважається більш доцільним використовувати лінійчату діаграму або гістограму 
(рис. 3). 

Однак, у доповідях та презентаціях менеджерам необхідно не лише володіти 
способами представлення кількісної інформації у вигляді діаграм, але й вміти 
виражати ідеї некількісного характеру такі, як взаємодія, вплив, перешкоди й 
взаємозв’язки, або такі поняття, як структура, послідовність і процес. Тобто фахівець 
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повинен знати та вміти застосовувати зображення, які поділяються на дві великі 
категорії: «візуальні концепції» (рис. 4), що складаються із абстрактних геометричних 
форм (стрілок, кіл, трикутників і т.д.) і «візуальні метафори», які включають предмети 
побуту - сходи, лабіринти, головоломки тощо [6].

рисунок 3 – Зображення доль цілого в круговій діаграмі та гістограмі

рисунок 4 – візуальна концепція короткострокового плану

Таким чином, у пошуку візуального розв’язання проблеми комунікації фахівцям 
аграрної галузі потрібно вміти використовувати різноманітні зображення, що 
розкривають поняття з різних боків, потрібно обирати знаки та символи відповідно 
до основної ідеї та мети комунікації.
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висновки.
Очевидно, що знаково-символічна комунікація є суттєвою частиною комунікації 
фахівців аграрної галузі, тому компетентність в даному виді комунікації входить 
до складу загальної комунікативної компетентності майбутнього фахівця і вимагає 
спеціальної уваги та формування в навчальному процесі. На сьогодні, є необхідність 
більш цілеспрямовано працювати над тим, щоб майбутні фахівців аграрної галузі 
виходили на ринок праці компетентними в знаково-символічній діяльності, яка 
займає все більше місця в динамічному інформаційному просторі суспільства та 
його діловому житті. 
В навчальному процесі ВНЗ необхідно приділяти увагу формуванню всіх 
компонентів складної структури комунікативної компетентності. Важливою 
складовою комунікативної компетентності менеджера є вміння виступати на 
публіці, головним чином при проведенні презентацій. На сьогодні є потреба 
теоретичної та практичної підготовки менеджерів до здійснення цього виду 
діяльності. Необхідно аналізувати типові помилки підготовки та проведення 
презентацій. Розглядати всі стадії підготовки до виступу та його проведення. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.  

Стефаниц М.г.
ОКР «Магистр»

Мариупольский Государственный Университет

СПецифиКа иСПоЛЬЗованиЯ КонцеПТоСферЫ «чеЛовеК» в СеТи 
инТернеТ

Для современной лингвистики характерен интерес к любым проявлениям 
«человеческого фактора» в языке. По мнению многих ученых, антропоцентризм 
является неотъемлемым свойством языковой картины мира, поскольку язык 
есть не что иное, как реализация когнитивных способностей человека. Языковая 
деятельность ориентирована на человека. Она отражает действительность через 
ее восприятие человеком, поэтому в языке имеется богатый набор средств, для 
представления и характеристики самого человека.

Человек представляет собой чрезвычайно сложный феномен. Он 
рассматривается как живая система, интегрирующая физические и духовные, 
природные и социальные, наследственные и прижизненно приобретенные свойства. 
Как живой организм, человек включен в природную связь явлений и подчиняется 
биологическим закономерностям. На уровне сознательной психики и личности 
человек обращен к социальному бытию с его специфическими закономерностями. 
Физическая, морфологическая организация человека является высшим уровнем 
организации материи в известной нам части мироздания. Человек кристаллизует 
в себе все, что накоплено человечеством в течение веков. Эта кристаллизация 
осуществляется и через приобщение к культурной традиции, и через механизм 
биологической наследственности.

Изменения в культурной, технологической, политической сферах жизни 
являются факторами, ведущими к изменениям в менталитете  носителя языка. 
Значительная часть ключевых концептов обогащается,  подвергается трансформации 
под влиянием изменившихся условий в  идеологическом пространстве, в 
межкультурной коммуникации. Интернет,  как часть научно-технического прогресса, 
является не столько одним из факторов, способствующих эволюции концептосферы, 
сколько средой, где сталкивается множество индивидуальных законотворческих 
новаций.

Информационно-коммуникационное поле Интернета реализуется 
преимущественно вербальными средствами. Несмотря на высокую  значимость 
для его существования медиа-элементов – изобразительных,  музыкальных и т. д., 
– язык оказывается первичным средством саморепрезентации человека, а также его 
общения с другими людьми.

Вербализаторы любого концепта появляются в сети Интернет в количестве, 
сравнимом с количеством актов речи всех носителей русского языка, а скорость 
публикации текстов в Интернете позволяет наблюдать состояние языка в каждый 
данный момент [4].

Следует  более подробно остановиться на понятии концептосферы. Под 
концептосферой  понимают чисто мыслительная сфера, состоящая из концептов, 
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существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий, фреймов, сценариев, 
гештальтов (более или менее сложных комплексных образов внешнего мира), 
абстрактных сущностей, обобщающих разнообразные признаки внешнего мира. 
Концептосфере принадлежат и когнитивные классификаторы, способствующие 
определенной, хотя и нежесткой организации концептосферы [1,c.52]. Термин 
«концептосфера» был введен отечественную по определению Д.С.Лихачева, это 
совокупность концептов нации, она образована всеми потенциями концептов 
носителей языка. Чем богаче культура нации, её фольклор, литература, наука, 
искусство, религия, тем богаче концептосфера народа [3, с.2].

Понятие «концепт» является центральным понятием современной 
когнитивной лингвистике, которая относится к быстро развивающимся областям 
лингвистике представляющая собой квант структурированного знания. Концепты 
– это идеальные сущности, которые формируются в сознании человека». Область 
знаний, составленная из концептов как её единиц, представляет собой концептосферу 
[2, c.32].
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КаК оДин иЗ КриТериев ПрофеССионаЛиЗМа УчиТеЛЯ

Готовность к изменениям – это главный показатель модели современного 
педагога и руководителя, главное качество учителя новой формации. 

2012-2013 учебный год явился годом модернизации отечественной системы 
повышения квалификации, которая всецело зависит от готовности к изменениям 
управленческих и педагогических кадров.  

Основные задачи профессионального развития учителя требуют нового 
подхода в содержании научно-методической работы курсовых мероприятий, 
которые определены в Национальном Плане действий на 2012-2016 годы по 
развитию функциональной грамотности школьников, который определил развитие 
образования Казахстана на предстоящее десятилетие [1].

Целенаправленное управление качеством образования возможно только 
при наличии надежной и объективной информации о ходе процесса образования и 
его результатах. Среди результатов процесса образования важное место занимают 
знания учащихся.

В течении последних лет происходит активный процесс модернизации 
существующей системы информационного обеспечения принятия управленческих 
решений в системе образования. Преобразования связаны с двумя векторами, 
определяющими развитие ситуации - это организация системы мониторинга и 
статистики образования и оценка состояния и развития образовательных систем для 
принятия управленческих решений на разных уровнях.

В институте в соответствии с Национальным планом  разработаны 5 учебных 
модулей, в которых определены индивидуальные образовательные маршруты для 
слушателей курсов повышения квалификации для преподавателей: естественно-
научных предметов, математики и языков, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями в развитии. Развитие информационных каналов разъяснения и 
поддержки деятельности по развитию функциональной грамотности осуществляется 
также через курсы повышения квалификации, на семинарах, круглых столах и 
конференциях [2].

В современных условиях становится очевидным, что традиционные формы 
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контроля за деятельностью учителя должны уступить место контролю и оценке 
результатов деятельности всех субъектов образовательного процесса.

Современное понимание образовательных результатов выходит за рамки 
обычного перечня знаний, умений и навыков, соотносимых с обучением учебного 
предмета. Образовательные результаты являются конечным продуктом   процесса 
обучения учащихся в школе и   свидетельствуют о качественных изменениях 
в личности обучающегося и проявляются в его поведении, взаимодействии с 
социальной средой.

Одним их уровней представления результатов образования 
является  функциональная грамотность учащихся,  определяемая как способность 
личности на основе знаний, умений и навыков нормально функционировать в 
системе социальных отношений,  максимально быстро адаптироваться в конкретной 
культурной среде. 

Ключевая роль в решении этих задач принадлежит учителю,  деятельность 
которого изучается ИПК через  4-6 месяцев после прохождения курсов, то есть через 
обратную связь по 9-ти критериям:

1. повышение категории педагогов после прохождения повышения 
квалификации;

2. повышение качества обучения (рост количества хорошистов и 
отличников);

3. увеличение количества школьников, победителей олимпиад, научных 
проектов;

4. внедрение инновационных технологий в учебный процесс;
5. разработка и публикация программ, пособий, учебников, монографий, 

методических пособий;
6. участие в различных образовательных проектах;
7. проведение мастер-классов, творческих мастерских, семинаров-

тренингов;
8. выступления на семинарах и конференциях разного уровня: 

международных, республиканских, областных;
9. обобщение передового опыта.

Сегодняшняя информация о системе образования ориентирована на 
констатацию фактов, показателей состояния, а не на оценку динамики изменений, 
что не обеспечивает  необходимой глубины анализа.

Система образовательного мониторинга позволяет ИПК получить 
объективную оценку о состоянии уровня учебных достижений и качества знаний 
учащихся по итогам деятельности педагогов в послекурсовой период. Анализ 
итогов этой деятельности дает возможность наметить пути преодоления слабых 
результатов и способы повышения качества обучения. 

Одним из основных направлений этой деятельности является повышение 
качества обучения: рост количества хорошистов и отличников.

Одно из ведущих мест в системе общего среднего образования занимает 
математическое образование школьников, что определяется безусловной 
практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и 
формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 
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научных методах познания действительности [3].

Мониторинговое исследование учебных достижений по математике 
позволил  получить достоверную информацию о состоянии этой сферы 
образования и основных показателях ее функционирования, для осуществления 
оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 
управленческих решений по достижению качественного математического 
образования. 

Согласно Операционного плана ИПКПР по ЮКО отделом мониторинга и 
анализа в ноябре - декабре 2012 года проведено мониторинговое исследование с 
целью оценки качества подготовки выпускников начальной школы по математике.        

Для достижения поставленной цели  использовался следующий 
инструментарий: 

•	 организация получения достоверной и объективной информации об 
условиях,  организации, содержании и результатах изучения математики в 
начальной школе; 

•	 систематизация этой информации, повышение её оперативности и 
доступности; 

•	 разработка и использование единых нормативных материалов, методик 
диагностики; 

•	 создание механизма мониторинговых исследований степени обученности по 
математике на всех уровнях; 

•	 своевременное выявление изменений в ту или иную сторону   в уровнях 
обученности по математике и выяснение вызвавших их факторов; 

•	 обеспечение органов управления, организаций, заинтересованных   граждан   
общественно-значимой информацией, полученной при осуществлении 
мониторинга учебных достижений учащихся по математике. 
При проведении мониторинга  учебных достижений учащихся по математике  

ставились задачи на определение  сформированности следующих компетенций:   
•	 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности; 
•	 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления 

характерных для математической деятельности; 
•	 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 
•	 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 
[4].
Тестирование   в рамках исследования   было ориентировано на оценку у 

младших школьников математической грамотности - способности определять и 
понимать роль математики, высказывать обоснованные математические суждения 
и использовать математику при решении практических и познавательных проблем. 

Учебная программа начальной школы Казахстана составлена так, что 
обязательный минимум содержания начального общего образования не содержит 
ряд тем и вопросов, важность которых для развития учащихся признается на 
международном уровне. 
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Мониторинговые исследования показали, что учащиеся нашей области 

продемонстрировали удовлетворительные результаты в освоении отдельных 
вопросов арифметики связанных с воспроизведением заданий программного 
характера, представленными в традиционной форме. 

Исследования результатов тестирования выявили слабый уровень 
выполнения отдельных заданий, связанных с интеграцией знаний. Значительная 
часть этих заданий была представлена в непривычной для них текстовой форме, 
которая часто сопровождалась рисунком, схемой, таблицей, в форме игры с 
описанием ее правил. Это свидетельствует о низкой познавательной деятельности 
учащихся, связанной с невербальной подачей материала. Эта проблема вызвана 
низкой подготовкой учителей по естественно – математическому циклу, недостатком 
времени и мотивации у детей на подготовку по предмету. 

Проведенный мониторинг учебных достижений учащихся области за курс 
начальной школы,   ориентированный на оценку образовательных результатов,   
позволил не только оценить итоговые результаты обучения, но и сопровождать 
процесс обучения на его основных этапах, предоставляя обратную связь учащимся  
и учителям [5]. 
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виМірЮваннЯ навчаЛЬниХ ДоСЯгненЬ  Учнів ЯК КоМПоненТ 
оцінЮваЛЬноЇ ДіЯЛЬноСТі вчиТеЛЯ

 
Здійснення оцінювання якості освіти вимагає встановлення ступеню (рівня) 

відповідності навчальних досягнень учнів освітнім програмам, загальноприйнятим 
еталонам і вимогам, що зафіксовано у нормативних документах [2].  За результатами 
навчання можна оцінити ефективність педагогічного процесу та досягнення якості 
кінцевого продукту. Особливого значення набуває сьогодні проблема якості шкільної 
освіти,   що обумовлено різними підходами до трактування понять  «якість» і критерії 
її оцінки. 

 На державному рівні якість освіти сьогодні – це відповідність (адекватність) 
прийнятим вимогам і нормам (стандартам). Також це поняття трактують як 
досягнення учнями заданого (нормативного) рівня навченості. Отже  «якість» - 
комплексна характеристика, оцінити яку можливо через низку показників. 

З точки зору педагогічних вимірювань корисно ввести два основних показники 
якості знань – рівень і структура знань, що оцінюються засобами реєстрації оцінок 
за знання і незнання перевірочного матеріалу. Рівень знань значною мірою залежить 
від здібностей і особистих зусиль учнів. Структура знань залежить від правильної 
організації навчального процесу, індивідуалізації навчання, майстерності педагога, 
об’єктивності контролю, наявності і якості навчально-методичного комплексу для 
здійснення самоосвіти. В класифікації В.С. Аванесова рівень знань визначається 
тестовим балом учнів. Якщо тестовий бал нижчий стандартного показника, то 
проявлені при цьому знання, уміння і навички вказують на докритичний рівень 
підготовки [1].  При отриманні результатів оцінки в кількісній формі виникає 
питання, добре це чи погано – 30 % виконання тесту або 6 балів?  Виходячи з того, 
що норми для оцінки встановлює вчитель з предмета, методист чи спеціаліст органу 
управління освіти і враховуючи те, що їх вимоги можуть суттєво відрізнятися, рівень 
і якість викладання в різних школах і класах теж різні, і, навіть, результат  уроку 
одного і того ж вчителя  залежить від його  стану, можна стверджувати – єдиної 
норми для різних вчителів, шкіл, територій таким чином сформувати не можна. 

Будь-яка оцінка вимагає чіткого визначення її критеріїв – стандарти, 
норми, з якими порівнюються отримані результати. І таким нормами можуть бути 
середньостатистичні значення.  Як зазначає А. Бахмутський [3, с. 48] , середнє 
значення всіх однотипних результатів при оцінці навченості не говорить про високий 
або низький рівень, а лише вказує на ступінь адекватності використаного набору 
завдань завданню диференційованої оцінки рівня навченості. Найкращим з цієї точки 
зору параметрами виконання тестових завдань з предмету будуть середні значення 
частки правильно виконаних завдань 50 %. Перевищення вказаного оптимуму вказує 
на необхідність підвищення складності тестів; при отриманні нижчих за оптимальне 
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значення результатів – дії повинні бути зворотними. Велика розподільча здатність 
тесту (велика розкиданість результатів) свідчить про значну диференційованість 
рівня навченості класу, і, на складність сумісного навчання з цього предмета учнів. 
Мала розкиданість результатів, при значному діапазоні рівня розвитку учнів, свідчить 
про порушення умов проведення тестування. Якщо середнє значення результатів 
при цьому значне, то учням надавалась «допомога» під час тестування, а якщо мале 
– зміст завдань не відповідає програмі або відсутнє пояснення порядку проведення 
тестування. 

Г. Цізек наводить стандарти, якими оперують в системі початкової та 
середньої освіти:
- стандарти змісту освіти (content standards);
- стандарти демонстрації досягнень (performance standards);
- стандарти очікуваних (або кінцевих) результатів (delivery standards) [7].

Виходячи з цих категорій навчальних стандартів, педагоги дискутують щодо 
вимірювання навчальних досягнень учнів, які концентруються, в основному, в межах 
стандартів демонстрації досягнень.

З цього приводу М.М. Поташник відмічає, що «стандарти позаособистісні 
і не для усіх результатів освіти можна сформувати стандарти» [6, с.73]. Науковець 
зазначає, що будь-яке оцінювання, яке здійснює людина, носить як об›єктивний, так 
і суб›єктивний характер і пропонує підвищувати об›єктивність через:
- обґрунтованість експертами параметрів;
- підвищення компетентності тих, хто здійснює оцінювання;
- використання декількох методик.

Для того, щоб якісними були вимірювання, К. Корсак пропонує враховувати 
критерії: 
- об’єктивність: досягнення цієї вимоги можливе лише максимальною стандартизацією 
його проведення та за умови об’єктивності обробки даних і інтерпретації результатів;  
- надійність – «рівень стійкості результатів, повторюваності їх під час додаткових 
вимірів у стандартних умовах»;
- валідність:  вимірювання первинних, а не вторинних ознак, та належна відповідності 
отриманих даних;
- точність: «визначає мінімальну або систематичну помилку, з якою можна провести 
вимірювання цим методом» [4].

 На підставі результатів вимірювань формується оціночне судження, яке 
є підставою для прийняття управлінських рішень щодо організації навчально-
виховного процесу. Таким чином, вимірювання є обов’язковим компонентом 
оцінювальної діяльності.

 Оцінювальна діяльність, як складова професійної педагогічної діяльності, 
включає в себе оцінювання не тільки діяльності учнів, але і оцінювання власної 
професійної діяльності  та оцінювання взаємодій учня і вчителя. Цей вид діяльності 
спирається на діагностування навченості, тобто досягнутих результатів, і научуваності 
– можливості учнів досягти заданих результатів (як потенційна здатність досягти 
запроектованих результатів у майбутньому).

 І. Підласий наводить найважливіші компоненти научуваності:
- потенційні можливості учня : сприйнятливість, готовність до розумової 
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праці, здатність навчатися, успішність пізнавальної діяльності;

- фонд дієвих знань (тезаурус): кількість знань, яким постійно оперує учень, 
сформованість розумових дій, повнота знань, загальна ерудиція учнів, їхній мовний 
розвиток, застосовність відомих знань, умінь;

- узагальненість мислення (розумового процесу): сила, гнучкість, 
самостійність, економічність мислення;

- темпи просування у навчанні [5, с. 453].
 Продуктивність педагогічного процесу  залежить від фактора (компонента 

научуваності), що є присутнім у мінімальній кількості (має найменше значення). 
Мінімальний фактор – особиста проблема кожного учня, а проблема вчителя 
– встановити цей фактор  і підвищити його значення, що надасть можливість 
прогнозувати розвиток процесу і покращити його результати.
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вЗаєМоДіЯ УчаСниКів навчаЛЬно-виХовного ПроцеСУ ЯК 
ПеДагогічна ПроБЛеМа

Відомо, що в педагогічній теорії і практиці тривають пошуки оптимальних 
і перспективних шляхів демократизації, гуманізації та індивідуалізації навчально-
виховного процесу, спрямованих на реалізацію можливостей кожного. В ході 
реформування початкової школи особливо актуальною є проблема взаємодії 
учасників навчально-виховного процесу, що зумовлює потребу у виявленні, науковій 
розробці та апробації ефективних способів організації взаємодії вчителя й учнів у 
навчально-виховному процесі.

Вчені та практики стверджують, що взаємодія — процес безпосереднього чи 
опосередкованого впливу вчителя й учнів один на одного, який породжує їх взаємну 
обумовленість і зв›язок, взаємоперехід, взаємотворчість. У психолого-педагогічних 
дослідженнях термін «педагогічна взаємодія» позначається різними поняттями: 
«педагогічні відносини», «педагогічний взаємозв’язок», «співробітництво», 
«співпраця», «співтворчість». У наукових працях визначилася думка про те, що 
передумовою ефективності педагогічної взаємодії є емпатія — розуміння емоційного 
стану, проникнення в переживання іншої людини, в її суб›єктивний світ. Це феномен 
людської свідомості, яка виявляється у здатності бачити світ очима іншої людини, 
відчувати її переживання і потреби.

Відповідно, «взаємодія вчителя й учнів — цілісна соціально-психологічна 
система, яка складається з єдності перцептивного (співсвідомість), комунікативного 
(спілкування) та інтерактивного (співробітництво, співтворчість) компонентів, які 
взаємообумовлюють один одного: вчитель може зрозуміти внутрішній світ учня 
спілкуючись з ним, довіра і відкритість у спілкуванні виникає за умови розуміння 
вчителем внутрішнього світу учня, результат співпраці та співтворчості залежить від 
передбачення емоційних реакцій іншої людини в конкретних ситуаціях»[1, с.56].

Важливим вважається не стільки комунікативний бік цієї взаємодії, скільки 
інтерактивний та перцептивний , виявлення ефективних способів їх організації, адже 
інтеракція — це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов 
для розвитку творчого потенціалу дитини, для її саморозкриття, самоутвердження. 
Це співнавчання, в якому вчитель й учні рівноправні суб›єкти процесу навчання, 
але саме  вчитель керує розумовою діяльністю  учнів, спрямовує її, залучаючи до 
діяльності через пізнання світу і себе в ньому. 

У педагогічній теорії зазначається, що «способи організації взаємодії — 
це організована система об’єднаних за певним принципом прийомів, зумовлених 
сукупністю засобів та особливістю взаємозв›язків учасників навчально-виховного 
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процесу»[3, с.18]. Як відомо, вчені визначають п’ять основних сфер людської 
життєдіяльності: людина — людина, людина — природа, людина — знакова 
система, людина — художній образ, людина — техніка. Навчально-виховний процес 
не відбувається ізольовано від суспільного життя лише безпосередньо відносинами 
«вчитель — учень», а обумовлюється цими сферами життєдіяльності, відповідно, 
способи організації взаємодії  умовно можна поділити на 5 груп. 

До першої групи належать способи організації взаємодії вчителя й учнів, 
опосередковані соціально-культурним навчальним середовищем і відносинами 
в системі людина — людина. До них можна віднести діалоги «вчитель — учень», 
«вчитель — учень — учні», «вчитель — учень —компетентні особи»;  бесіди в групі, 
дискусії, диспути, функціонально-рольові  ігри, письмові конференції, дитячі збори 
тощо. Перераховані способи використовуються в різних ситуаціях: для виявлення 
здібностей та інтересів учнів, самооцінки, самоаналізу, самоконтролю; спільного 
вибору теми й мети діяльності, планування роботи; обговорення і прийяття рішень.

На уроці діалог між учителем і учнем чи двома учнями починається як 
ситуація для бесіди на визначену тему, при цьому використовується довіра дітей, які 
вчаться вислуховувати думки інших та обґрунтовувати власні..

Бесіда має починатися вільно, бо головну роль відіграє добровільність і 
задоволення потреби у спілкуванні з партнером. Учитель створює атмосферу, за якої 
у дітей є шанс висловитись,при цьому  він  використовує такі  методи  інтерактивного 
спілкування, як мозкова атака — спосіб колективного обговорення, пошук рішень, 
який досягається шляхом вільного висловлення думок усіх учасників; бесіда в колі 
— коли учні по колу, як сидять, мають змогу висловити свою думку; бесіда в групі, 
яка передбачає троє або більше учасників ,при цьому  соціальна структура групи 
відіграє важливу роль: у класі є такі діти, які не хочуть спілкуватися з усіма, а лише з 
деякими учнями;мікрофон —коли говорять лише ті учні, які тримають символічний 
мікрофон,а  інші не можуть говорити чи кричати з місця.

Зазначимо,що особливе значення для учнів початкових класів має організація 
взаємодії в ігровій формі, адже ігрова ситуація стимулює емоційне збудження і 
викликає нервові імпульси, які «пробуджують» ті ділянки кори головного мозку, 
які «спали», відтак активізується пізнавальна діяльність дітей. повідомлення за 
аналогією чи асоціацією. 

Друга група способів передбачає взаємодію вчитея з учнями, опосередковану 
природно-розвивальним середовищем: діалог «вчитель — учні — природа» з метою 
здобуття практичного життєвого досвіду для наступних уроків. Теоретичним 
підґрунтям організації такої взаємодії є ідеї С.Френе, Л.Толстого, В.Сухомлинського. 

Першоджерелами повноцінного розвитку особистості молодшого школяра 
В.Сухомлинський вважав природне довкілля, яке викликає гаму емоцій і почуттів. 
Він зазначав: «Світ, що оточує дитину, — це передусім світ природи з безмежним 
багатством явищ, з невичерпною красою. Тут, у природі, вічне джерело дитячого 
розуму»[2, с.182]. Тільки серед природи діти вступають у «царство свого виміру часу», 
а вчитель може побачити дітей такими, якими вони є насправді: безпосередніми, 
допитливими, спостережливими. За такої умови діти зможуть пізнати світ, а вчитель 
— дітей. Педагог часто проводив уроки мислення під «голубим небом», на яких 
учні слухали музику природи та черпали матеріал для різних уроків у класі. Велике 
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значення має не лише односторонній діалог «учитель — учень — природа», а й спільне 
створення куточків краси, острова чудес тощо.

Системотворчим компонентом третьої групи способів організації взаємодії 
вчителя й учнів є предметно-розвивальне та пізнавально-розвивальне середовище 
(обладнання класної кімнати, ігротека, підручники, довідкова література, комп›ютер).  
Вчителі-практики використовують у своїй роботі різні способи організації взаємодії 
з учнями: спільне умеблювання й оформлення класної кімнати, вільний вибір видів 
діяльності та навчального матеріалу, підготовку завдань для товариша, виготовлення 
дидактичного матеріалу, написання вільних текстів, створення тематичних альбомів, 
випуск газет і обмін їх між школами, групове створення композицій тощо.

На сучасному етапі розвитку освіти у практиці початкової школи 
застосовуються комп›ютерні технології, які передбачають взаємодію вчителя та учнів 
через комп›ютер, як засіб, що допомагає засвоїти складні абстрактні теоретичні 
поняття. Таке засвоєння досягається шляхом моделювання понять. Водночас 
реалізуються принципово нові стратегії навчання. Головне, що відрізняє комп›ютер 
від інших засобів навчання, — це можливість діалогу — не формального, коли 
комп›ютер ставить запитання, на які школяр має відповідати в жорстко заданих 
рамках, а інтерактивного діалогу: коли головною у діалозі стає дитина, коли вона 
нав›язує комп›ютеру свої правила або «навчає» його, змушуючи виконувати певні дії.

 Четверта група способів передбачає взаємодію між учителем та учнем, 
опосередковану засобами художнього мовлення: образотворчого, музично-
пісенного, предметно-пластичного, хореографічного, літературного, якими дитина 
володіє як природним даром для безпосередньої передачі вражень від довкілля. 
Завдяки засобам художнього мовлення підтримується дитяча своєрідність, єдність 
думки, почуття і дії,а тому  необхідно активізувати принцип рекламування знань, 
подавати словесно-понятійну інформацію на художньо-образному тлі, так, як на 
телеекрані подається реклама. Вчителеві необхідно  поєднувати різні види роботи 
в поетапній діяльності для створення художніх образів: бесіди, роздуми, розповіді, 
дискусії, художнє конструювання тощо.

П›ята група способів передбачає взаємодію з дітьми через техніку. Одним 
із них є діалог за схемою «вчитель — учень — комп›ютер», який завбачує різні види 
роботи, характерні для третьої групи в тому випадку, коли комп›ютер не джерело 
інформації, а засіб для створення учнями навчальних завдань для товаришів. Під 
час досліджень вченими та практиками було з›ясовано, що вчителі використовують 
способи організації взаємодії зазначених груп на різних уроках в початкових класах. 

Отже можна, зробити висновок про те, що системотворчим компонентом 
сукупності дидактичних умов для ефективної взаємодії вчителя і учнів у навчально-
виховному процесі початкової школи виступає художньо-розвивальне, предметно-
стимулююче, природне середовище, що забезпечує формування творчої  особистості 
молодшого школяра.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.

 Паршук С. М.
кандидат педагогічних наук, доцент

 кафедри методики початкової освіти
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

форМУваннЯ цінніСного СТавЛеннЯ МайБУТніХ УчиТеЛів 
ПочаТКовиХ КЛаСів До ПрофеСійноЇ ДіЯЛЬноСТі

 Вища школа сьогодні в Україні переживає процес модернізації, який 
спрямований на входження до Європейського простору, збереження національних 
традицій вищої освіти, на підготовку фахівців міжнародного рівня і високодуховних 
людей, здатних до ствердження і збагачення духовних цінностей. Це викликає 
необхідність розробки нових наукових підходів до формування ціннісного ставлення 
майбутніх педагогів до професійної діяльності у виховному просторі вищих 
навчальних закладів.
 Методологічні засади виховання духовних цінностей у студентів педагогічних 
закладів знайшли своє відображення у працях В.Андрущенка, А. Зязюна, Л. 
Губерського, М.Євтуха, В.Кременя та інших, професійна підготовка фахівців у вищій 
школі М. Галузиський, Б. М. Євтух, Б. І. Коротяєв, М. П. Лещенко, В. І. Лозова,  М. Є. 
Мойсеюк, В. Ф Паламарчук, О. М. Пєхота, В. П. Струманський, О. Г. Романовський, 
О. Я. Савченко, Л. Л. Товжнянський, розробка  та впровадження педагогічних  
технологій  професійної  підготовки майбутніх фахівців, зокрема педагогів  В. П. 
Безпалько,  В. В. Гузеєв, В. М. Кларін, С. О. Сисоєва, проблеми організації і управління  
навчально-виховним процесом у вищій школі О. А. Дубасенюк, Г. П. Васянович, А. 
С. Нисімчук, педагогічній майстерності вчителя І. А. Зязюн,В. А. Семиченко,  Є. С. 
Барбіна, проблема педагогічної  творчості С. О. Сисоєва, Т. І. Сущенко,  професійна 
підготовка учителів за кордоном Н. В. Абашкіна, Т. С. Кошманова, Л. П. Пуховська, 
психологічні аспекти особистісно-діяльнісного  підходу до навчально-виховного 
процесу Г. О. Балл, І. Д. Бех,  В. І.  Войтко, О. В. Киричук,  Г. С. Костюк, С. Д.  
Максименко, В. В. Рибалка,  В. А. Романець, Т. С. Яценко. Теоретико-методологічну 
розробку сутності загальнолюдських і національних цінностей,духовної культури 
особистості, її зв’язків з різними видами людської діяльності здійснили такі вчені: 
М.Бахтін, М.Бердяєв, В.Соловйов, В.Розанов та інші.

Як свідчить аналіз наукової літератури, поняття «ціннісне ставлення» 
вчені пояснюють, зокрема, відображенням в усвідомленні особистості важливості 
оволодіння науковими теоріями з визначених дисциплін, у високій оцінці поданої 
навчальної інформації для загальної та професійної підготовки та у глибокому 
пізнавальному інтересі до неї, у прагненні використовувати засвоєні знання на 
практиці [1,2].  Е. Аришина підкреслює, що ціннісне ставлення  людини до професії 
спирається на фахову та моральну самосвідомість, що спонукає  її проявляти 
активність в оволодінні професійними знаннями,вміннями та навичками. На думку 
дослідниці,актуальність проблеми формування ціннісного ставлення студентів 
до фахової діяльності посилюється також необхідністю підвищення соціальної та 
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творчої активності майбутніх фахівців, впровадженням у різні галузі професійної 
праці інноваційних процесів та досягнень науково технічного прогресу [2]. Вказане 
потребує застосування антропоцентричного  та культурологічного підходів у 
навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу.
 Значний інтерес для нашого дослідження має також наукова позиція 
М.Кейв стосовно того, що ціннісне ставлення студента до професійної підготовки 
являє собою системне поєднання таких компонентів: смислового-зорієнтований на 
визначення кожною особою цілей вивчення фахових дисциплін і персонального сенсу 
у засвоєнні цього навчального матеріалу; когнітивного-спрямований на оволодіння 
студентами фаховими знаннями (поняттями,теоріями тощо), усвідомлення майбутніх 
професійних обов’язків; та емоційно-оцінного-передбачає відчуття особистістю 
позитивних емоцій, морального задоволення від занять з фахових дисциплін та 
своїх успіхів на цих заняттях,від усвідомлення важливості засвоєних знань і умінь 
для майбутньої фахової діяльності;  діяльнісно - вольового - стимулює студентів до 
прояву активних вольових зусиль у професійному самовдосконаленні, подолання 
труднощів на цьому шляху,забезпечення повноцінної професійно-особистісної 
самореалізації [3].
 На підставі аналізу літератури нами було виділено два підходи до визначення 
сутності професійно-педагогічних цінностей: діяльнісний і особистісний. З позиції 
діяльнісного підходу, сутність педагогічної освіти розглядалась, як підготовка 
майбутнього фахівця, при цьому передбачалось, що педагогічна діяльність викликає 
не тільки розвиток відповідних професійних здібностей, умінь і навичок, але й впливає 
на своєрідність психічних процесів, формує окремі функціональні професійні риси 
характеру,цінності. Методологія особистісного підходу (Б.Г.Афанасьєв, А.Г.Асмолов 
та інші) визначили специфіку педагогічної освіти як особливої сфери соціально-
педагогічної практики суспільства, крізь призму якої відбувається реалізація 
індивідуальних особливостей особистості, смислових утворень,цінностей. 
Безумовно, професійні цінності є складовою  професійної діяльності, а також 
важливим чинником її успішного здійснення.
 На сучасному етапі розвитку педагогічної науки домінує підхід до 
визначення професійних цінностей як рис особистості-таких, які забезпечують 
успішний перехід із системи університетського навчання до успішної професійної 
діяльності . Цінності ,що визначають ставлення до професії, які виникають на основі 
різних видів винагороди професійної діяльності з боку суспільства; цінності, які 
утворюються на базі різних особливостей тієї або іншої професії; вищі цінності,які 
використовують у суспільстві для регуляції ставлення до професії. Професійно-
педагогічні цінності як складні утворення відображають різні форми взаємодії 
суспільного та індивідуального в особистості майбутнього вчителя початкової 
школи, які формуються під впливом об’єктивної дійсності шляхом оволодіння 
професійними знаннями,вміннями і навичками. На підставі цього суб’єкт реалізує 
засвоєнні професійні цінності, зіставляючи їх зі своїми інтересами,потребами,пере
конаннями. Зміст і цілі життя молодого фахівця залежать від того, які саме цінності 
увійдуть до його свідомості.
 Цінності в структурі особистості майбутнього фахівця початкової школи- 
системоутворювальне ядро в професійній діяльності та внутрішньому житті людини. 
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Наявність професійних цінностей забезпечує відповідальне ставлення до майбутньої 
діяльності, спонукає до творчого пошуку, удосконалює в свідомості студента 
умовну модель майбутньої професійної діяльності,яка слугуватиме орієнтиром у 
професійному саморозвитку.
Формування професійно-педагогічних цінностей спирається на взаємозумовлені 
зміни в емоційно-вольовій та інтелектуальній сферах особистості, які стимулюють 
розвиток самосвідомості,виконують регулятивну функцію.
 Процес формування професійно-педагогічних цінностей можна зобразити 
к структуру яка складається з двох компонентів: людина в світі цінностей займає 
відповідну позицію; у здійсненні своїх цілей, вона керується ціннісною орієнтацією, 
яка визначає ціннісне ставлення до особистості.  Результатом такого процесу є 
формування професійних ідеалів. За конкретних умов «руху» до ідеалу майбутній 
фахівець за допомогою особистісно-сформованою системи показників визначає 
мету, яка і конкретизує ідеал в норму, тобто переходить від стратегічного образу до 
конкретного проекту, що можна назвати професійно-педагогічними цінностями. 
 Сучасне суспільство вимагає від професіонала компетентності,яка значною 
мірою базується на системі цінностей,що є у людини. Цінності впливають на розвиток 
мотивації,визначають педагогічну позицію і є важливим компонентом професійно-
педагогічної спрямованості особистості. Це активізувало процес проведення 
дослідження, метою якого було виявлення рівня сформованості ціннісного ставлення 
майбутніх фахівців початкової ланки до професійної діяльності в умовах Болонських 
реформ.
 Для дослідження були відібрані дві групи респондентів. 
Першу групу становили студенти 1-го курсу Інституту педагогічної освіти (49 осіб), 
другу-студенти 4-го курсу Інституту Педагогічної освіти (49 осіб). Загальна кількість 
респондентів у першій і другій групах становила 98 осіб.
Експериментальні дані були одержані за допомогою анкетування та бесіди. У 
процесі дослідження усвідомлення майбутніми фахівцями початкової ланки 
освіти професійно-педагогічних цінностей,було виявлено,що для всіх учасників 
експерименту характерне таке смислове утворення, як «професійна цінність». 
Усвідомлення професійно-педагогічних цінностей студентами було виявлено 
здебільшого на низькому рівні у першій групі 38,8%, та на середньому рівні-у другій 
групі-57,1%. На питання «Чи плануєте у майбутньому працювати педагогом?» серед 
студентів Інституту педагогічної освіти ми отримали такі дані: у першій групі-
«так»-24,5%; «ні»-38,8%; «не знаю»-32,7 %; «інше»-4%; у другій групі - «так»-34,6%; 
«ні»-30,6%; «не знаю»-30,8%; «інше»-4%. Результати говорять про те, що значна 
частина респондентів з першої групи вступила  до Інституту педагогічної освіти, не 
плануючи працювати вчителями. Причинами такого стану опитані назвали: вступили 
разом із подругою, чи за компанію, за бажанням батьків, аби отримати будь-яку вищу 
освіту. Тому необхідно у подальшому посилити роботу з формування ціннісного 
ставлення до обраної професії, сприяти  професійному самовизначенню студентів-
першокурсників. Окрім обов’язкових курсів педагогіки і психології, спеціальні 
та факультативні курси з цих предметів, якщо вони є відвідують менше половини 
респондентів. Отже, слід активніше залучати студентів до вказаних форм роботи, що 
буде покращувати  процес формування ціннісного ставлення до майбутньої професії. 
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Отже, ми отримали підтвердження наявної закономірної динаміки ефективності 
формування ціннісного ставлення до професійної діяльності у студентів-майбутніх 
учителів початкової школи.
 Професійно-педагогічні цінності майбутніх фахівців початкової школи-
це комплекс інтеграційних утворень особистості,які виявляються у вибірковому 
ставленні до різних видів навчальної діяльності залежно від рівня засвоєння нею 
досвіду,загальноприйнятих цінностей.
Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що професійно-
педагогічні цінності, будучи засвоєними і визнаними,виявленими в суб’єктно-
особовій діяльності, сприяють становленню професіоналізму і педагогічної 
майстерності  майбутнього вчителя початкової школи.
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форМирование У ДошКоЛЬниКов 5 – 6 ЛеТ эЛеМенТарнЫХ 
МаТеМаТичеСКиХ ПреДСТавЛений С ПоМоЩЬЮ  

инфорМационно - КоММУниКационнЫХ ТеХноЛогий

Информатизация мирового пространства, расцвет информационно-
коммуникационных технологий, модернизация системы образования требуют 
профессионально подготовленных специалистов с соответствующими 
мировоззренческими позициями, высоким уровнем информационной 
компетентности, выдвигает новые требования к системе образования, в том числе 
и дошкольного.

В течение последнего десятилетия проблема внедрения информационных 
технологий в образование рассматривалась многими учеными: А. Андреев, И. 
Богданова, В. Галузяк, Г. Гурин, М. Жалдак, Т.Койчева, А. Нисимчук, А. Падалка, 
И. Подласый, А. Шпак. Они отмечают, что невозможно осуществлять подготовку 
будущего специалиста дошкольного области без использования новейших 
информационных технологий, поэтому будущий педагог должен обладать 
компьютерными технологиями.

Необходимость и эффективность применения ПК не вызывает сомнения. Но, 
по мнению большинства исследователей (Ю. Машбиц, А. Пышкало, И. Синельник, С. 
Смирнова, А. Спиваковского и др.) [2, с.41]., основными педагогическими задачами 
использования информационно-коммуникационных технологий в обучении  - это 
повышение наглядности учебного материала и облегчения его восприятия благодаря 
компактному и четком представлению информации.

Базовым компонентом дошкольного образования Украины определяется 
содержание учебно-воспитательного процесса в дошкольном учебном заведении, 
которое реализуется в соответствующих программах развития, обучения, 
воспитания детей: «Уверенный старт», «Ребенок в дошкольные годы», «Я в Мире»[1, 
с.13], которые рекомендованы Министерством образования и науки, молодежи 
и спорта Украины. Авторы Базового компонента дошкольного образования в 
Украине акцентируют внимание на определение сущности логико-математической 
компетентности. Учеными подчеркивается роль наглядно-схематических средств 
обучения при переходе от предметных действий к теоретическому содержанию 
учебного материала (П. Гальперин, Т.Кудрявцева, Л.Обухова) [2, с.37].

Дошкольники активно осваивают счёт, пользуются числами, осуществляют 
элементарные вычисления по наглядной основе и устно, осваивают простейшие 
временные и пространственные отношения, преобразуют предметы различных 
форм и величин. Ребёнок, не осознавая того, практически включается в простую 
математическую деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и 
зависимости на предметах и числовом уровне.
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Математическая подготовка детей к школе предполагает не только 

усвоение детьми определённых знаний, формирование у них количественных 
пространственных и временных представлений. Все числовые представления, 
доступные для его возраста, он должен извлечь из жизни, среди которой он живёт и 
в которой он принимает деятельное участие. 

Формированию у детей элементарных математических представлений 
способствуют используемые методические приемы (сочетание практической и 
игровой деятельности, решение детьми проблемно-игровых и поисковых ситуаций). 
[2, с.9].

Студентами специальности «Дошкольное образование» во время изучения 
дисциплины «Информационные технологии в образовании и науке» выполняется 
индивидуальное творческое задание. С помощью создания триггеров в программе 
MS Power Point создают игровые презентации по изучению числа, формированию 
навыка счета в пределах десяти; в текстовом процессоре MS Word  создают 
методические пособия, демонстрируя работу с таблицами, автофигурами и 
рисунками; создание тестов с помощью MS Excel. (работа с формулами и функциями, 
форматирование текста). Во время прохождения педагогических практик, студенты 
оценивают влияние информационных технологий на формирование математических 
представлений у детей 5-6- лет. Несмотря на то, что дошкольникам можно находиться 
возле монитора не более 10 минут, будущие воспитатели меняли приемы обучения. 
Контрольная группа, в которой проходили занятия по математике с использованием 
ПК, быстрее и активнее отвечали на вопросы, справились с заданиями повышенной 
трудности. 

Формирование у дошкольников 5 – 6 лет элементарных математических 
представлений уровень развития имеет индивидуальный характер и зависит 
от реализации моделирующего деятельности с математическими понятиями и 
отношениями, а с помощью  информационно - коммуникационных технологий 
проходит более качественно.
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роЗвиТоК еКоЛогічного МиСЛеннЯ 
МоЛоДшиХ шКоЛЯрів шЛЯХоМ оСвоєннЯ Творів УКраЇнСЬКого 

фоЛЬКЛорного МиСТецТва

Необхідність звернення до витоків народного мистецтва, традицій, звичаїв 
народу не є випадковою,, оскільки відродження спадкоємності поколінь, допоможе 
дати дітям моральні устої, патріотичні настрої, які живуть в людях старшого віку 
[1]. Для успішного вирішення окреслених завдань ми створили творчий проект 
“Дивоцвіт” в основу якого поклали метафоричне поєднання екологічних символів 
та їх віддзеркалення у скарбниці народної мудрості. Методологічну основу проекту 
склали праці відомих українських вчених М.Костомарова, П.Куліша, М.Драгоманова, 
І.Огієнка, П.Юркевича з питань народності виховання; пошуковий доробок сучасних 
науковців у галузі фольклористики (О.Гончаренко, О.Прокопова, Л.Шеремет та ін.). 

Мета проекту Розвиток екологічного мислення школярів початкових класів 
шляхом творчого опанування творів українського фольклорного мистецтва.

Концепція проекту. Заохочення дітей з наймолодшого віку до засвоєння 
дбайливого ставлення до рідної природи на основі вивчення, виконання та створення 
дитячого фольклору сприятиме: а) створенню у дитини відчуття спорідненості 
з величезним етнонаціональним досвідом буття; б) вихованню  моральних рис; в) 
розвитку естетичного та бережливого ставлення до природи.

Проект має три етапи, кожен з яких має власні назву, логотип та складани, що 
створені за принципом асоціативних зв’язків з використанням екологічних символів.
Перший етап – «Посади зернятка» - є інформативним, оскільки його основними 
завданнями визначені саме надання знань про основні види фольклору та його 
символічну змістовність. Символ зерна на логотипі першого етапу ми обрали  тому, 
що саме зернятко є найбільшою таємницею. Відповідно до логотипу ми визначили 
алгоритм поетапного освоєння дітьми фольклорного мистецтва, врахувавши 
прагнення дітей до розгадки різних таємниць та відповідні складани: 

1) Зерня це таємниця, бо ніхто не знає, що в ньому сховано 
2) Народне мистецтво – це теж таємниця, яка виросла із чарівного зернятка 

народної мудрості 
3) Відкрий таємницю чарівного зернятка народної мудрості: вивчи народні 

казки, прислів’я, байки, легенди, пісні про природу. 
Другий етап – «Викохай паростки» - є діяльнісно-інформативним, оскільки 

має на меті залучення дітей до активної участі у виконанні творів фольклорного 
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мистецтва (танцювального, пісенного, літературного, театралізованої гри тощо). 
Символіка логотипу другого етапу проекту показує пробудження зернятка має 
декілька тлумачень: по-перше, паросток – це диво природи, яке потребує нашого 
захисту; по-друге, паросток символізує пробудження екологічного світосприйняття 
у дитини, та відчуття потреби у захисті природи; по-третє, паросток – це умовний 
символ початку освоєння та виконання багатства українського фольклорного 
мистецтва. До даного етапу проекту пропонуються  наступні  складани:

1) Живий паросток – це диво, бо ніхто не може пояснити як він росте.
2) Народне  мистецтво – це теж диво, бо воно як і зелені паростки завжди живе 

та яскраве.
3) Вирости чарівні паростки народних пісень, казок, прислів’їв, приказок – 

навчись їх розуміти та виконувати.
Третій етап проекту – «Вирости квіти»  - є діяльнісним етапом, який покликаний 
пробудити у школярів прагнення до власної творчості у галузі фольклорного 
мистецтва, створюючи казки, пісні, вірші, малюнки.  Логотип третього етапу – квітуче 
поле соняхів на тлі синього неба – є логічним продовженням еволюції від зернятка 
до квітки. Соняшник зі своїми зернятками є своєрідним  символом безперервності 
життя –  це квітка Сонця, а Сонце – величезна сила творчої енергії, оспівана в 
народних піснях, казках, легендах. У слоганах третього етапу теж є спонукання до 
творчого відображення дійсності на основі вже засвоєного багатства українського 
фольклорного мистецтва:

1. Квіти – зірниці величної краси Всесвіту
2. Народне мистецтво – чарівні квіти народної мудрості.
3. Вирости квіти – створи власні чарівні казки, пісні, вірші про рідну землю, 

природу, людей, тварин. 
Результатом практичного втілення прокету,  цілеспрямованого залучення 

дітей до опанування фольклорного багатства українського народу, креативного 
висвітлення екологічного змісту у фольклорному мистецтві, за нашим переконанням, 
повинне стати розвинене відчуття спорідненості з природою та відчуття 
відповідальності за навколишній світ, що є необхідною складовою екологічного 
мислення.
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ТеореТичні аСПеКТи роЗвиТКУ 
МУЗично-СЛУХовиХ УЯвЛенЬ У шКоЛЯрів

Музичне мистецтво є одним із універсальних засобів міжособистісного 
спілкуванням. Однак для розуміння музичної мови необхідна “певна підготовка, 
яка дає можливість розбиратися в музичних творах, оцінювати їх, відбираючи 
в свій художній фонд лише найбільш досконалі взірці музичної культури” 
(В.Д.Остроменський) [4, c. 3].

Здатність до музично-слухових уявлень як компонента музичних 
здібностей репрезентує репродуктивну функцію музичного слуху. Музично-слухові 
уявлення проявляються у відтворенні в свідомості людини сприйнятої раніше 
музики; ґрунтуються на “емоційно-виправданих звуковисотних і метроритмічних 
співвідношеннях звуків” (В.Д.Остроменський); знаходять вираження в інтонуванні 
мелодії голосом, підборі мелодії по слуху на музичному інструменті, вони є 
неодмінною умовою гармонічного сприймання багатоголосної музики  [4, с. 125].

Образи уявлень значно багатші за змістом наочних образів сприймання, тому 
що вони: а) передбачають інтелектуальну переробку, виділення в предметі або явищі 
найсуттєвіших ознак, віднесення його до певної категорії; б) вони є наслідком не 
лише сприймання, а результатом складної практичної діяльності; в) опосередковані 
мовою, наповнені суспільним змістом, осмислені та усвідомлені, тому що вони є 
формою індивідуального почуттєвого віддзеркалення.

Процес формування і функціонування музично-слухових уявлень залежить 
від видів музичної пам’яті. За висловом академіка Б.М.Теплова, здатність до слухових 
уявлень “утворює основне ядро музичної пам’яті, музичної уяви”. О.Л.Готсдинер 
підкреслює, що володарю образної музичної пам’яті властиві яскраві, стійкі музично-
слухові уявлення, які легко запам’ятовуються і відновлюються. Дослідник вважає, 
що збережені музичні твори знаходяться немов би в “різних “коморах” мозку”, які 
відповідають за слухові уявлення, їхній емоційний стрій, а також за “рухову програму 
виконання” [1, с. 46]. Отже, розвиваючи музичну пам’ять, ми розвиваємо i музично-
слухові уявлення.

Музично-слухові уявлення і внутрішній слух пов’язують зі здібністю 
слухати і переживати музику про себе, без опори на зовнішнє звучання. Цікавим 
явищем, на нашу думку, є слухацький рефлекс, докладно описаний О.В.Давидовою. 
Як і виконавський, він є специфічним музичним рефлексом. Слухацький рефлекс 
складається з трьох етапів, в кожному з яких відбуваються певні операції: 1) слухач 
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сприймає різноманітні компоненти музичного звуку (висоту, тривалість, тембр, 
гучність тощо ), подразнення через аналізатори оживлює відбитки колишніх слідів 
в пам’яті, утворює асоціації; 2) відбувається процес аналізу і синтезу подразнень та 
відновлення слідів від попередньо накопичених подразнень в корі головного мозку; 
3) виникають емоції, жести, міміка, уявний спів. Ця реакція є основою виникнення 
„найбільш міцних систем нервових слідів” [2, c. 25 ].

Отже, підкреслимо, що в основі музично-слухових уявлень полягає складна 
рефлекторна діяльність мозку; підґрунтям музичних спогадів і уявлень є подразники, 
що знаходяться в “сховищі” мозку; розвиток уявлень відбувається завдяки 
закріпленню слідів подразника і збільшення їх сили.

Сприймаючи в кожний проміжок часу той чи інший музичний елемент 
(інтонацію або інтонаційний зворот, ритмічну формулу, гармонічний зворот тощо), 
наша свідомість співставляє його з іншими – попередніми і наступними ланками 
розвитку, будує з них єдиний ряд, ланцюг. В процесі музичного мислення великого 
значення набуває пошук і аналіз як нових, так і знайомих інтонацій. Тобто усі наші 
уявлення, які вже отримані, поєднуються, систематизуються, а нові вбудовуються, 
вплітаються в них. 

В галузі нашого дослідження важливого значення набуває поняття 
інтонаційно-слухової опірності, яке за визначенням В.С.Захарченко позначає 
„ведучий принцип музичного сприймання, заснований на виявленні та аналізі 
головних компонентів музичної структури, який пов’язує первинні слухові уявлення 
в струнку, логічно обґрунтовану систему” [3, c. 6].

Проаналізувавши наукові підходи до проблеми формування уявлень, 
ми дійшли висновку, що інтонаційно-слухові уявлення: а) мають в своїй основі 
фізіологічну природу; б) виникають у залежності від накопиченого музично-
інтонаційного досвіду; в) підтримуються розвитком музичної пам’яті (є результатом 
запам’ятовування та збереження музично-слухової інформації) ; г)  формуються в 
процесі самостійної музично-слухової та музично-виконавської діяльності.
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. Общая и дошкольная педагогика.

Самсонова о.о. 
Україна, м. Запоріжжя, 

 КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
       

  ПрофеСійний СаМороЗвиТоК виХоваТеЛЯ ДошКіЛЬного 
навчаЛЬного ЗаКЛаДУ ЯК ПеДагогічна ПроБЛеМа

  Професійна діяльність сучасного педагога дошкільного навчального 
закладу в умовах модернізації української освіти ускладнюється та поповнюється 
новим змістом. Вимога постійного особистісного і професійного зростання є чи не 
найважливішою для професії педагога. Адже саме вона пов’язана із донесенням до 
широкого загалу людей усіх новітніх досягнень у культурі , науці і техніці, найвищих 
норм та ідеалів з метою забезпечення прогресивного розвитку . Для цього вихователь 
повинен сам досягти високого рівня, що стає можливим лише завдяки невтомній 
праці над собою.  

   Педагоги минулого наголошують на тому, що вихователь має спершу 
виховати себе. Так, Дж. Локк вважав, що вихователеві, який хоче виховати, а не 
зіпсувати дитину треба слідкувати за власною поведінкою, яка б не  суперечила його 
словам [4, с.163]. Видатний німецький педагога А. Дістервег, вважаючи самоосвіту, 
самовиховання суттєвою передумовою розкриття творчого потенціалу педагога, у 
«правилах» для вихователя закликав кожного педагога бути вихованим, постійно 
працювати над собою, навіть тоді, коли навчаєш і виховуєш інших. [3, с.10].

   Підкреслюючи необхідність самоосвіти педагога К.Д. Ушинський 
стверджував, що педагог існує як фахівець, допоки вчиться сам. Головний шлях 
до оволодіння педагогічним мистецтвом як наукою великий педагог бачить у 
прагненні вчителя до самоосвіти, до вивчення найновішої педагогічної літератури, 
оскільки тільки обізнаність з усією “... різноманітністю педагогічних заходів і методів 
виховання може врятувати вихователя від тієї впертої однобічності, яка, на жаль, 
надто часто зустрічається в педагогів-практиків” [5, с.40].

В.О. Сухомлинський закликав педагогів бути не просто «споживачами» 
педагогічних знань, а дослідниками і раціоналізаторами і заохочував до поєднання 
індивідуального і колективного самовдосконалення педагогів. [6, с.471].

  Загальновідомо, що професійний саморозвиток вихователя дошкільного 
навчального закладу здійснюється протягом усієї його педагогічної діяльності, тому, 
як ніколи, актуальною виступає необхідність створення такої моделі професійного 
зростання вихователя, яка давала б йому змогу економно, раціонально й успішно 
формувати ті цінності, які адекватні вимогам сучасної дошкільної освіти, соціуму і 
часу.

 Одним із важливих шляхів вирішення цієї складної проблеми виступає 
створення у дошкільному закладі сприятливих організаційно-педагогічних 
умов і використання таких засобів активізації професійного самовдосконалення 
вихователів, які б сприяли розвитку професіоналізму вихователя, пробудженню 
потреби самоактуалізації, бажанні творити свою особистість.
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   Вітчизняні та зарубіжні вчені (В. Алфімов, Г. Балл, Л. Гозман, І. Зязюн, 

Н.Кузьміна,  А. Маслоу, І. Підласий, О. Пєхота, В. Семиченко, В. Сластьонін та ін..) 
професійний саморозвиток особистості розглядають як процес інтеграції зовнішніх 
(професійна підготовка) та внутрішніх (механізм самореалізації) та як результат ( 
саморозвиток особистості).

  «Великий тлумачний словник сучасної української мови» дає таке 
визначення терміна «саморозвиток»:

     1. «Розумовий   або   фізичний   розвиток   людини,    якого    вона   досягає 
самостійними заняттями, вправами.

     2. Розвиток кого-, чого-небудь власними силами, без впливу, сприяння 
будь-яких  зовнішніх сил.

     3. Філос. Те саме, що саморух» [2, с.1291].
Отже, саморозвиток - це те саме, що й самовдосконалення, з однією 

відмінністю. Вона полягає в тому, що саморозвиток є найголовнішим механізмом 
самовдосконалення, без нього неможливе ніяке ні вдосконалення, ні 
самовдосконалення. Вдосконалити можна якусь річ чи предмет, якесь загальне явище 
(життя, простір, екологічне середовище тощо). Все, що стосується вдосконалення 
особистості, її професіоналізму, не може відбуватися без саморозвитку.

   У дослідженнях М. Боритка, Б. Вульфова, О. Газмана, В. Іванова, 
М. Сергєєва зазначається, що саморозвиток педагогів — обов’язкова складова 
сучасної освіти, показник суб’єктності педагога на всіх етапах його неперервної 
педагогічної освіти.

Порівняння визначень поняття «саморозвиток» приводить до висновку, 
що саморозвиток - це внутрішній процес самозміни системи внаслідок дії власних 
суперечностей, вищий рівень саморуху. При цьому система, що розвивається, 
має бути відкритою, оскільки внутрішні ресурси не можуть довго забезпечувати її 
існування. 

Дослідник професійного саморозвитку і самовдосконалення Т. Вайніленко 
розглядає його як складний і багатогранний феномен і дає таке визначення: « 
професійно-педагогічне самовдосконалення є процесом і результатом творчого, 
цілеспрямованого, самодетермінованого руху фахівця від Я – реального, від 
я – потенційного до Я - актуального, що здійснюється у формі професійного 
самовиховання, самоосвіти, само актуалізації, забезпечує досягнення педагогом 
позитивних особистісних змін і є передумовою його успішної творчої самореалізації 
в професії» [1, с.4.]
  Важливими складовими професійного саморозвитку особистості є 
навички самоосвіти, рефлексивне мислення, участь у діалозі культур, володіння 
мікродіалогом або внутрішнім діалогом, прагнення до власної життєтворчості. 
Л    Сущенко визначає: «професійний саморозвиток особистості як умотивовану 
свідому індивідуальну, відрефлексовану на основі самопізнання, 
самовизначення, самоконтролю, самоосвіти, постійну напружену діяльність 
людини, спрямовану на самовдосконалення своїх природних та духовних якостей, на 
розвиток творчого особистісного потенціалу, діалогового дивергентного мислення, 
на моделювання власного способу життя в контексті культури та соціального 
розвитку, на самореалізацію творчих здібностей у процесі життєтворення» [7, с.24 ].
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   На думку Л. Атмахової, К. Біляєвої та А. Петренко, Л. Буйлової, праця 
по професійному розвитку та саморозвитку вихователя дошкільного навчального 
закладу є однією із складових методичної діяльності дошкільного навчального 
закладу.
    У той же час процес розвитку та саморозвитку вихователя дошкільного 
навчального закладу долає існуючі протиріччя:

•	 Між потребою у  нових професійних знаннях, вміннях, які 
дозволяють педагогу якісно виконувати свої професійні функції, і недостатньою 
увагою до них у методичній роботі дошкільного навчального закладу;

•	 Між потребою вихователя у саморозвитку, самореалізацією 
своїх професійних знань, вмінь і недостатньо активними формами та їх змістом у 
методичній діяльності дошкільного навчального закладу;

•	 Між бажанням педагога професійно само розвиватися і 
самовдосконалюватися та його готовністю та здатністю до самоорганізації цих 
процесів.

Методична діяльність дошкільного навчального закладу повинна вирішувати 
всі ці протиріччя, актуалізувати і підвищувати творчий потенціал педагога, 
активізувати усі засоби розвитку та саморозвитку професійного рівня педагога.

 Вирішити ці протиріччя можливо лише у випадку цілеспрямованого 
управління цим процесом.

 Під цілеспрямованим процесом управління необхідно розуміти мету і 
основні завдання методичної діяльності, вибір різноманітних форм, проектування 
результату професійного розвитку педагога.

  Метою методичної діяльності є надання психолого-педагогічної і методичної 
допомоги вихователям у їх професійному розвитку і саморозвитку.

Отже, погоджуючись з міркуваннями вчених, доходимо висновку: 
професійний саморозвиток вихователя постає як процес активного створення 
особистістю, котра розвивається, життєвих відносин, визначення за їх допомогою 
свого «професійного життєвого простору», створення умов і перспектив для її 
подальшого вдосконалення. Особистість вихователя дошкільного навчального 
закладу, яка постійно саморозвивається й самоактуалізується, свідомо формує 
перспективну стратегію свого професійного життя, де визначальним є проблемне 
ставлення до довкілля, інших людей і самого себе. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.

Мищик Л.и.
доктор педагогических наук, профессор

Глуховский национальный педагогический университет
 имени Александра Довженко

СоциаЛЬно-ПеДагогичеСКаЯ ДеЯТеЛЬноСТЬ в УСЛовиЯХ 
ТеХничеСКого вУЗа

Социально-экономические, политические, демографические процессы, 
происходящие в Украине, коренным образом изменили социальную сферу 
жизни общества. Растущая быстрыми темпами социальная и имущественная 
дифференциация населения, безработица, появление беженцев, мигрантов 
и мигральных групп, неблагоприятная экологическая обстановка и сложная 
демографическая ситуация стали реалиями сегодняшнего дня.

В этих сложных условиях актуализуются проблемы, связанные с социальной 
помощью, поддержкой, социальной профилактикой, реабилитацией отдельного 
человека, социальным сопровождением различных групп и сообществ. Человек 
сегодня нуждается в квалифицированной социальной помощи и поддержке, что 
вызывает настоятельную потребность в профессиональных кадрах – специалистах 
социальной сферы. Социальная защищенность человека, различных групп и 
сообществ может быть достигнута, в первую очередь, благодаря социальной 
политике и развитию государственных форм социальной помощи и поддержки. 
Все это приводит к активизации деятельности социальных служб, учреждений, 
усилению внимания социальных центров, социально-педагогической деятельности 
в образовательных учреждениях разного типа.

Социально-педагогическая деятельность как научная теория, учебная 
дисциплина получила нормативно-правовое обеспечение Министерством 
образования науки Украины в 1991 году и на этой основе была открыты специальности 
«Социальная педагогика», «Социальная работа»

С этого периода обозначился активный интерес социологов, психологов, 
философов, педагогов, правоведов, медиков к данной проблеме.

Теоретико-методологические аспекты социально-педагогической 
деятельности нашли отражение в исследованиях Д.  Зверевой, Г.  Лактионовой, 
А. Капской, Л. Мищик, С. Савченко, С. Харченко, Н.И. Никитиной, М.Ф. Глуховой 
и др. Они считают, что социально-педагогическая деятельность как разновидность 
деятельности педагогической имеет общие с ней черты и отличительные особенности. 
Большинство исследователей к общим чертам относят тождество основной функции, 
которую и педагогическая, и социально-педагогическая деятельности выполняют в 
обществе – социальное наследование, социокультурное воспроизводство и развитие 
человека. 

В целом совпадают и мнения разных ученых относительно специфических 
особенностей социально-педагогической деятельности по сравнению с 
педагогической.
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Социально-педагогическая деятельность реализуется в виде комплекса 

профилактических, реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, 
а также путем педагогически целесообразной организации различных сфер 
жизнедеятельности подопечных. 

Социальные функции в подготовке специалистов в техническом вузе, 
как это отмечают ряд исследователей, реализуются в основном в проведении 
воспитательных мероприятий. Как утверждает В.В.  Пономарев, воспитание 
специалиста технического вуза рассматривается как целостный процесс, носящий 
сложный комплексный характер, имеющий большое количество структурных 
элементов, которые сами в тоже время являются процессами, и в своем развитии 
требуют привлечения методов различных наук, к которым в исследовании 
относятся: экономика, социология, психология, культурология, психофизиология, 
политология, медицина. Сущность междисциплинарного подхода как совокупности 
приемов, способов в изучении объекта в исследовании предполагает рассмотрение 
педагогической сущности процесса воспитания специалиста в вузе в различных 
контекстах смежных наук. Это позволяет сохранить целостность понимания 
процесса воспитания как объекта педагогического знания, рассматриваемого 
одним из разделов педагогической науки в сочетании с различными контекстными 
измерениями других наук; междисциплинарные контексты смежных наук позволяют 
исследовать различные элементы целостного воспитательного процесса в вузе как 
самостоятельные процессы, особенности и закономерности развития которых 
подчиняются принципам других наук [4].

В современных условиях происходят качественные изменения и в самом 
человеке, в его потребностях, запросах; они все более приобретают индивидуально-
личностную окраску социокультурного, экономического, национально-этнического, 
материально-бытового характера.

Все верно, но зачастую в содержании воспитательных мероприятий в 
техническом вузе недооценивается социальная сторона, которая выражается в 
социализации студенчества. В тоже время профессиональная подготовка это второй 
важный этап социализации в жизни студента.

Следует отметить:
- во-первых, именно процесс социализации является одной из важнейших 

предпосылок воспитательной силы коллектива;
- во-вторых, сегодня правомерность употребления термина «социализация» 

в отечественной педагогической науке не вызывает сомнений, а вопросы, связанные с 
описанием целей, механизмов, особенность этих процессов в современных условиях 
находятся в центре внимания отечественных и зарубежных ученых;

-  в-третьих, особенно важным, на наш взгляд, являются идеи 
В.А.  Сухомлинского о социализации как фактора и условия формирования 
коллектива. «Процесс социализации является одной из важнейших предпосылок 
силы коллектива, о которой в педагогической литературе нередко приходится читать 
как о чем-то таком, что будто бы дается уже в готовом виде» [7, с.22].

-  в-четвертых, на наш взгляд, он удивительно точно определил сверхидею 
педагогического воздействия на процесс социализации обозначив, что «правильное 
включение в жизнь общества, правильная социализация возможна лишь тога, корда 
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человек сознательно стремится к гармонии собственного «я» с интересами других 
людей, не только умеет, но и старается поступиться своими желаниями и интересам 
общего блага [4, с.22].

Следовательно, по мнению вышеуказанных ученых «социализация – это 
двухсторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных 
связей, с другой – процесс активного воспроизводства индивидом социальных 
связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду, 
то есть происходит безболезненный процесс адаптации в разные социумы.

Также следует отметить, что адаптация и социализация не только связаны 
между собой, но являются неотъемлемыми частями единого процесса. Суть в том, 
как отмечает исследователь С.В. Савченко, что в определенные периоды адаптация 
может «замораживать» процесс социализации, выполняя функцию защиты от 
незнакомой социальной среды.

Роль адаптации сводится признанно за личностью «права на ошибку», 
получению своеобразного социального тайм-аута, во время которого должна быть 
сформирована нормативная модель поведения в незнакомой среде. Таким периодом 
для студентов является І год обучения, особенно первый семестр.

По данным некоторых исследователей (О. Газман, В. Давыдов, В. Караковский 
и др.) считается, что 87 % первокурсников испытывают потребности к разным видам 
адаптации: дидактической, социальной, психологической.

Автор Н.М.  Сребная считает, что социализованный процесс можно 
определить как единство трех взаимосвязанных систем:

- стихийно социализацией;
- специально организованной социализацией;
- самосоциализации или самовосстановления личности.
И, как считает автор, в этой триаде воспитания – есть целенаправленная 

(управляемая, организованная, регулируемая) социализация индивида.
Таким образом, воспитание является составляющей, что важно, управляемой 

частью социализации. В то же время социализация имеет факторы и агенты, которые 
могут стихийно влиять на формирование личности, сложно определяемые в ее 
структуре. По сути, личность лишь на первых этапах развития ограничена рамками 
первоначального социума (семья, школа) в последствии идут активные процессы его 
расширения, поиска своего места в нем, коррекции отношений, самоорганизации 
индивидуального пространства.

На наш взгляд, специфика социально-педагогического подхода к организации 
учебно-воспитательного процесса в технических вузах не всегда учитывается.

В тоже время социально-педагогической функцией высшего технического 
вуза есть объективные условия социализации студенчества. Под социально-
педагогической функцией понимается преобразующая роль вуза в обществе, 
обеспечивающая процесс воспитания современного специалиста в условиях 
социокультурных изменений, обусловленных действием фактора социально-
экономического развития [4].

Многие представители науки в Украине (А. Капская, А. Карпенко, Л. Мищик 
и др.) считают, что в современных социокультурных и социально-эконономических 
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условиях требуется ввод в подготовку студентов форм и технологий социально-
педагогической деятельности, введение в штат социального педагога, создание 
социально-психологических служб.

Правильно организованная социально-педагогическая деятельность 
оказывает помощь и поддержку в обучении студентов с соматическими заболеваниями. 
Не редко студенты технических вузов требуют внимания к особенным потребностям 
как разного рода соматических заболеваний: сахарный диабет, ДЦП, нарушение 
функции речи, нарушение зрения, заболевания сколиоза, порок сердца и другие 
комплексы заболеваний. Таким студентам значительно труднее адаптироваться в 
общении и обучении, а ведь эти студенты проходят профессиональную подготовку в 
едином темпе и ритме.

Таким образом, социально-педагогическая деятельность всегда направлена 
на конкретного студента, на решение социально-индивидуальных проблем, которые 
возникают в процессе социализации. Основная цель социально-педагогической 
деятельности является создание благоприятных условий в сопровождении студента, 
в связанных с социальным взаимодействием перспективных направлений его 
будущей профессиональной деятельностью.
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EXPERIENCE ANd PRoBLEMS oF CoMPREHENSIVE REHABILITATIoN IN 
EdUCATIoNAL REHABILITAIoN CENTERS 

Annotation. The article deals with complex rehabilitation of children with 
special educational needs in educational rehabilitation centers. It reveals the analysis of 
modern scientific approaches to the construction of the rehabilitation process and models of 
comprehensive rehabilitation in institutions of education and social protection in different 
countries. The article shows the experience of Khortytsky National Educational Rehabilitation 
Multispecialized Centre on the organization of comprehensive rehabilitation of pupils with 
special needs.

Key words: comprehensive rehabilitation, educational rehabilitation, medical 
rehabilitation, psychological rehabilitation, social rehabilitation, educational rehabilitation 
centre.

Анотація. Стаття присвячена проблемі комплексної реабілітації дітей 
з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційних центрів. 
Здійснюється аналіз сучасних наукових підходів до побудови реабілітаційного процесу 
та моделей комплексної реабілітації, впроваджених у закладах системи освіти та 
соціального захисту різних країн. Представлено досвід Хортицького національного 
навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру щодо організації комплексної 
реабілітації вихованців з особливими  потребами.

Ключові слова: комплексна реабілітація, педагогічна реабілітація, медична 
реабілітація, психологічна реабілітація, соціальна реабілітація, навчально-
реабілітаційний центр. 

Problem. Ukrainian system of comprehensive rehabilitation of children with 
special needs achieved such a stage that requires its subjects to do a serious effort to find 
the theoretical and methodological basis of their activity, providing appropriate methods of 
rehabilitation process as well as the organizational structure of the centers that implement the 
complex rehabilitation tasks [7]. The basic imperatives of the comprehensive rehabilitation 
are outlined in such regulations as the Standard Rules on the Equalization of Opportunities 
for Persons with Disabilities (UN General Assembly Resolution number 48/96), Law of 
Ukraine “On the Rehabilitation of the Disabled People in Ukraine” (2006) and the letter 
from the Ministry of Education and Science in Ukraine “Organizational and methodological 
principles of comprehensive rehabilitation of the students (pupils) in specialized secondary 
schools (2009)”. Even axiomatic approach to the contents of these documents does not 
give reason to consider Ukrainian rehabilitation in its one-component and one-vector of 
methodological approaches.

Purpose: to reveal the analysis of current scientific approaches to the construction 
of the rehabilitation process and models of complex rehabilitation institutions of education 
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and social protection in different countries; to reveal the experience of Khortytsky 
National Multispecialized Educational and Rehabilitation Center on the organization of 
comprehensive rehabilitation of pupils with special needs. 

The main material of the study. Social order for the complex and continuous 
rehabilitation forces organizers and theoreticians to consider rehabilitation process not as a 
set of separate kinds of rehabilitation, but as their correlation system, which has a distinctly 
holistic nature.

Scientific approaches to the interpretation of the term “rehabilitation” demonstrate its 
multi-factor and multi-structure. Thus, in the large glossary of modern Ukrainian language 
the term “rehabilitation” is interpreted as a set of medical, educational, professional tools that 
are aimed to restore and to compensate the disturbed body functions and the ability to work 
of sick and disabled people [1, p. 1426]. According to V. Mukhin the term “rehabilitation” 
is interpreted as “socially necessary functional, social and employment recovery of sick 
and disabled people, that is provided by a complex of medical, psychological, educational, 
professional, corporate, government, community and other events” [3, p. 16]. From the point 
of view of the researcher, the priority of the medical aspect of rehabilitation is undeniable. 
His point of view is supported by S. Styepuhovych, who defines the term “rehabilitation” as a 
combination of medical, social, economic and other events that are aimed at the most rapid 
and complete recovery of the patient’s health [5].

According to T.  Syemyeykina, R.  Ovcharova, L.  Shipitsyna the main components 
of a comprehensive rehabilitation are complemented with primarily educational, socio-
economic and psychological types of rehabilitation as well as medical rehabilitation, aimed 
at overcoming the fullest compensation of disability caused by impaired health with severe 
disturbances of body functions.

L.  Vasilenko, E.  Lilyin, V.  Doskin, L.  Moiseyeva, A.  Shevtsov emphasize that the 
meaning of the term “rehabilitation” should also be considered in the context of the state 
system of rehabilitation as the structure of the mega-stage.

Analyzing the concept «rehabilitation» as a systemic phenomenon, A.  Shevtsov 
notes that a comprehensive rehabilitation system with all the proper components inevitably 
contributes to a particular level of social integration and adaptation of the child and therefore 
acts as the rehabilitation system [7, p 89].

Depending on the nature of the object of rehabilitation every aspect of comprehensive 
rehabilitation (social, medical, educational and psychological) has its own specific tasks.

Analyzing the content of medical rehabilitation, V. Mukhin describes each stage of the 
rehabilitation process only to restore and improve the physical condition of the person and 
the psychological, pedagogical rehabilitation regards as auxiliary [3, p. 18-21]. A. Shevtsov 
agrees with the researcher only theses focusing on the process of rehabilitation, and notes 
that it aims to eliminate the pathological processes in the recovery ability of the patient to 
different types of everyday activities (self-training, education, personal skills, etc.) [8, p. 93].

Social rehabilitation, as an educational phenomenon, was studied by B.  Almazov, 
E. Holostova, N. Dementieva, L. Hrapilina, S. Novokin, Y. Kolossov, A. Kovalev, V. Chepik, 
E. Ustinov, L. Moiseeva, A. Shevtsov, K. Novikov etc. They pointed out general concepts, 
conceptual apparatus, basic idea of social rehabilitation. Its purpose was defined to 
restore social status of the personality, ensuring the social adaptation, achieving financial 
independence and providing opportunities to fully integrate into society. Social rehabilitation, 
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according to many researchers should form a dialectical unity with the following types of 
rehabilitation as a psychological and pedagogical.

Psychological rehabilitation ensures the recovery of the child’s health on the level of 
the personality. In psycho-pedagogical literature, this rehabilitation direction is regarded 
as the process that is aimed at developing activities, active personal positions in order to 
create confidence in their own abilities, capabilities, creating installations for the active 
independent life.

Pedagogical aspects of complex rehabilitation are presented in the works of 
N. Morova, S. Lavryentyeva, T. Syerhanov, A. Gordeeva, A. Shevtsov and others. In most 
studies the scientists tend to believe that educational rehabilitation provides rehabilitation 
of the child, as a subject of activity and is regarded as a process that includes first of all 
educational and training activities. Feature of the rehabilitation process is that the content 
and form of educational rehabilitation, education and training, during which there is 
pedagogical correction, depends on nosology and complexity of the defect of the child.

According to many of the leading researchers in the field of education, among 
all the existing organizational forms that would provide the basic methodological 
requirements in the implementation process of complex rehabilitation the most optimal 
form is the Educational and Rehabilitation Center [4]. The mass appearance of such centers 
in the Ukraine during the last decade is due to many reasons, among them there is the 
humanization of education in general and its organizational and regulatory restructuring, 
searching for ways to implement the rights of children with severe disabilities to obtain 
adequate facilities for their education. That is why research of the formation of educational 
and rehabilitation institutions, their conceptual framework, methodological principles and 
key parameters of complex rehabilitation is fundamental to create the conditions for the full 
development of children with special educational needs, to maximize the disclosure of its 
life-creation potential.

Within the theoretical study we have examined models of complex rehabilitation 
that is reflected in the documents mandatory. It turned out that in foreign countries (Russia, 
Kazakhstan, Belarus), as well as in Ukraine legal right of a child with disabilities to education 
in relation to one’s psychophysical characteristics is provided. Analysis of the documents 
(Regulation on “Rehabilitation centers for children and adolescents with disabilities” in 
Russia, “Rules on the organization of the rehabilitation center”, approved by decree of the 
Minister of Education and Science of Kazakhstan, and the “Regulations on the Education 
and Rehabilitation Center” approved by Ministry of Education and science, Youth and 
Sports of Ukraine, etc.) indicates that in each country the system of educational services is 
peculiar and contains elements that distinguish it from others. For the models of complex 
rehabilitation abroad, educational component of the rehabilitation center for children 
and youth is not a principled and is pointed out as a part of the model of comprehensive 
rehabilitation. The educational process as the basic one is represented in the model of 
educational and rehabilitation center in Ukraine. A common component of all models of 
educational and rehabilitation facilities are typology of the types of rehabilitation (social, 
educational, medical and psychological) and the complexity of their implementation. State 
documents indicate that the part of the rehabilitation process is to attract families to the 
individual program tasks of the comprehensive rehabilitation of the child.

We have also examined a model of comprehensive rehabilitation that have been 
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developed by leading scientists in the field of education and that are in the basis of the 
building educational and rehabilitation centers of foreign countries and in Ukraine.

Analyzing the problem of modeling educational and rehabilitation facility that 
provides comprehensive rehabilitation of children with disabilities, L. Moiseyeva notes that 
the leading feature of the rehabilitation center is the integrity of the rehabilitation work and 
the forms of its implementation, which acts as a synergistic system of the activity of children, 
parents and professionals . The author believes that the successful implementation of a 
comprehensive rehabilitation is a unified concept of succession and continuity of medical, 
social, psychological and educational services with uniform evaluation criteria, terminology, 
common approaches to the organization of the rehabilitation process [2].

I. Timofeyeva states that rehabilitation facility serves the same purpose as the 
institution of public education, namely achievement of the educational goals, that are given 
by state and regional standards [6, p. 79], but this goal is realized on the basis of solving 
specific problems of rehabilitation of children with special educational needs. That is why 
the main condition for achieving educational goals and objectives of the comprehensive 
rehabilitation is to integrate the individual work with the child to the general forms of 
educational and rehabilitation work of the teaching staff and families.

Conceptual basis of T.  Syemyeykina’s model is a systematic approach to solving 
tasks of complex rehabilitation; she regards it as an orderly, logical connection between 
different functions, changes that are made in the system itself, as well as the entire system 
in the environment. The components of the system are medical, psychological, educational, 
social and economic events are aimed at overcoming or fuller compensation of disability 
caused by health problems with persistent disorder of body functions. Organizational form 
of an integrated approach to implement individual rehabilitation is a multispecialized 
rehabilitation plan. Coordinator of work of all professionals is medical, psychological 
and social council, that provides integrated rehabilitation of all medical, psychological, 
educational and social plans [4].

The principal condition for complex rehabilitation process G. Obnossova considers 
the unity of all principles of the center, which is the basis of the model of educational and 
rehabilitation space. The components of this model are the psychological, educational, 
medical and social profiles.

Thus, presented models of the comprehensive rehabilitation allow to determine 
their general and special components. The scientists have the common idea of integrity 
and holistism of rehabilitation activities that is organizationally represented by individual 
programs of rehabilitation. An important feature of the model of comprehensive rehabilitation 
that was considered by scientists quite superficially is the degree of its openness to the social 
factors.

Practical implementation of comprehensive rehabilitation model is reflected in 
the work of rehabilitation, educational and rehabilitation facilities. We have examined 
patterns of complex rehabilitation establishments such as: “Russian Rehabilitation Center 
“Childhood”, “Orphanage №4 in Komsomolsk-on-Amur”, rehabilitation center for children 
with disabilities “Our Sunlight”, “Center of Comprehensive Rehabilitation” in Perm, 
“Rehabilitation center at Mohsohollohskiy secondary school” (Kazan), State Unitary 
Enterprise “Yamal-Nenets district rehabilitation center for children with disabilities,” State 
institution “The National Rehabilitation Center for Disabled Children of Ministry of Labour 
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and Social Policy of the Belarus Republic”. Models of comprehensive rehabilitation of these 
institutions demonstrate functional diversity, but in structural terms they provide unity of 
social, educational, medical and psychological components of rehabilitation. Comprehensive 
rehabilitation establishments also provide narrow areas of rehabilitation e.g. ergotherapy, 
psychological and educational rehabilitation, logopedic rehabilitation, social and cultural 
rehabilitation, vocational rehabilitation, psychological rehabilitation by means of Music and 
more. The stages of the rehabilitation process are realized by means of the following sectors: 
diagnostic sector, educational sector and correctional health sector. Most of these schools 
consider the educational process as a part of the general process. There are two types of 
establishments, institutions that are an integrated part of the school and the institutions that 
serve the health improving mission by means of recreational areas etc.

We have also considered a model of complex rehabilitation that are implemented 
in educational and rehabilitation institutions in Ukraine: Ternopil Regional Educational 
and Rehabilitation Center, Zalishchytsk Regional Multispecialized Educational and 
Rehabilitation Center, Educational and Rehabilitation Center “Lion”, Rivne Regional 
Center of Social Rehabilitation of Disabled Children in Kuznetsovsk, Rivne Center of 
Early pedagogical and Social Rehabilitation of Children with Special Needs “Pahinets”, 
Vyhoda Educational Correction and Rehabilitation Center of Ivano-Frankivsk Regional 
Council, Educational and Rehabilitation Center “Hope” of Simferopol City Council of the 
Autonomous Republic of Crimea,  Rehabilitation Center for children with organic lesions of 
the nervous system and disabled children of Volyn Regional Children’s Territorial Medical 
Center, Dnipropetrovsk Orphanage, Municipal Educational Institution “Verhnedneprovsk 
Educational and Rehabilitation Center” of Dnipropetrovsk Regional Council, Charitable 
Institution “Training and Rehabilitation Center “Source”, Educational and Rehabilitation 
Center “Dawn” (Chervonograd, Lviv region), “Chernivtsi Regional Educational and 
Rehabilitation Center No1”, Berdichiv city district “Educational and Rehabilitation Center 
for Children with Disabilities “Seeds of Hope”, Lutsk Educational and Rehabilitation Center, 
Krupivsk Educational and Rehabilitation Center for children with visual disorders.

The analysis models of comprehensive rehabilitation that are implemented in the 
educational and rehabilitation institutions of Ukraine, suggests that this form of Educational 
and Rehabilitation Center provides basic methodological requirements to process 
comprehensive rehabilitation. Common signs of education and rehabilitation system are its 
complexity and holistism. All the establishments that were analyzed realize the concept of 
comprehensive rehabilitation with following components: social, psychological, medical and 
pedagogical rehabilitation that fully meets the state standards for this type of establishment.

One of the criteria for analysis of the models of complex rehabilitation is its 
transparency, i.e. the degree of integration of the internal components of the system and 
the environment, since it is open synergetic system that can meet the needs of the child’s 
personality in its full development. Analysis of the model of the schools according to this 
criterion indicates the formality of external relations of the educational and rehabilitation 
centers and the lack of priority in forming a socially active system.

Presented below (Fig. 1) comprehensive rehabilitation model is based on the theory 
of open educational systems and meets all regulatory requirements regarding the structure 
of educational and rehabilitation centers. This model is implemented in Khortitskiy 
National Multispecialised Educational and Rehabilitation Center (Zaporizhzhya). The 
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model of the rehabilitation space of the institutionon the basis of system provides medical, 
educational, social and psychological rehabilitation of each child. Achievements of scientific 
research during the years 1993-2013 were conditions of creating a space of comprehensive 
rehabilitation of a child that were grounded and practically tested.

First, in the basis of the process of comprehensive rehabilitation there is the principle 
of organizational and technological combining the programs of medical, psychological, 
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social and educational rehabilitation. Each of these programs is implemented by the methods 
and means of diagnosis, correction and prevention.

System and organizational structures in the comprehensive rehabilitation is the 
Medical and Psycho-Pedagogical Council (MPPC) as a means of managing comprehensive 
diagnosis of the child, a means to develop individual rehabilitation projects and monitoring 
the effectiveness of students’ and professionals’ activities in implementing the process of 
general functioning rehabilitation.

The second condition for creating the space of comprehensive rehabilitation of the 
child is deep psychologization of the educational process, teachers’ and educators’ mastery 
of modern psycho-educational assessment study of the personality, providing advice to 
parents, pupils in self-development and self-realization.  

The third condition for the creating the space of comprehensive rehabilitation of the 
child is complexity of the application of medical, psychological and educational measures 
to create a unified enriched educational environment. Personal maturity and self-conscious 
formation mechanisms and psychological compensation make it much easier to overcome 
physical illness, reduce its significance for individual self-actualization. Similarly, medical 
support promotes self-confidence, equips children with means of self-control and keeping 
their bodies active.

The fourth condition for creating the space of comprehensive rehabilitation of the 
child is the implementation of personal-oriented approach.

The fifth condition is the implementation of innovative approaches to health 
recovery, which provide deep diagnostics of the physical condition of the child, treatment 
and rehabilitation with the use of progressive advances in medical science and practice of 
modern medical equipment.

Condition for the creation of spaces of comprehensive rehabilitation of the child 
is also updating the educational process, educational technology based on the leading 
ideas of the life-creation pedagogy, which is the theoretical basis of Ukrainian scientists 
J. Beh, I. Yermakov, I. Yeremenko, M. Kirillova, M. Kozlenko, G. Nessen, E. Postovoytov, 
O.  Savchenko, L.  Sohan etc. Educational process is based on life-creation pedagogy, it’s 
pretty much the way and means of restoring and improving the social status of persons with 
disabilities. It was in life-creation pedagogy where the powerful projective potential was 
founded; when it is provided at school, it gives children the opportunity to master the art of 
self-rehabilitation, the ability to exercise self-help, productively deal with crisis situations, 
find the way out of predicament, return to the temporarily lost the path of life.

Implementing the ideas of life-creation in the rehabilitation process helps to reveal 
the creative potential of children with any level of development and is desirable in schools 
of different types beginning with boarding schools up to gymnasiums and lyceums. In the 
rehabilitation process life-creation pedagogy serves as means of interaction between teacher 
and student in identifying, in analyzing actual or potentially possible problems of child, in 
joint planning accessible way to solve them.

Development of innovative pedagogical system of the establishment is also due to 
the change of traditional approaches to competence-oriented and projective that fully meets 
the context of national system of education, leading educational priorities and perspectives. 

Another condition for the creation of comprehensive rehabilitation of the space for 
child is continuous monitoring of the quality of education and rehabilitation process, the 
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objects of which are children, parents and teachers.

Development and implementation of structural and functional models of inclusive 
education in Khortytsky Center has contributed to the definition of the functions and 
capabilities of each structural department of the establishment on the principle of continuity 
of inclusive education of children from early years to complete professional development in 
education. The model provides continuity and integrity of the process of socialization of the 
child through the work of early rehabilitation department, preschool department, school 
and multispecialised College as structural department of the institution.

Thus, the comprehensive rehabilitation model parameters in Khortysky National 
Educational and Rehabilitation Multispecialized Centre we discussed above indicate that 
the institution has created all the conditions for the passage of a child a long course of 
comprehensive medical and psycho-pedagogical and social rehabilitation from the first 
years of life until graduation, opportunity to live and work independently and subsequently 
successfully integrate into society.

Conclusion. Thus, the study of processes of educational and rehabilitation 
establishments, their conceptual foundations and methodological principles and key 
parameters of comprehensive rehabilitation are fundamental to create the conditions for the 
full development of children with special educational needs, to maximize the disclosure of 
their life-creation potential.

As well as foreign countries Ukraine ensures the right of the child with disabilities 
to education by providing its rehabilitation component. Common for the scientists is 
the idea of complexity and holistism of rehabilitation activities that is organizationally 
represented by individual programs of rehabilitation of a child with special needs. The model 
of comprehensive rehabilitation in Khortytsky National Educational and Rehabilitation 
Center is a multi-center open synergistic system, which is characterized by elements such 
as integrity, perspective, specialty, constant development, stability and dynamic equilibrium 
of all components.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.

Панченко С.П.
Асистент, Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

ЗаПоБіганнЯ жорСТоКого ПовоДженнЯ З ДіТЬМи в СіМ’Ї ЯК 
СоціаЛЬно-ПеДагогічна ПроБЛеМа

Запобігання жорстокому поводженню з дитиною та захисту прав стало 
можливим у зв’язку з усвідомленням даної проблеми, проведенням наукових 
досліджень, та розробкою низки міжнародних документів. Так з прийняттям 
Конвенції ООН «Про права дитини» та інших законів, кодексів, постанов, наказів 
тощо стали більш чітко окреслені права дитини, серед яких є право на захист від 
жорстокого поводження.

Аналіз наукової літератури дозволяє підкреслити, що шлях до визнання 
та усвідомлення прав дитини був довгим (В.  Бочарова, Л.  Волинець, І.  Ковчина, 
А. Капська, І. Кон, Л. Міщик, Н. Шевченко), оскільки проблема виявилася складною 
та багатоаспектною (І.  Алексєєва, Ю.  Антонян, Ю.  Бжиська, В.  Бондаровська, 
І.  Григорович, А.  Гуггенбюль, І.  Дмитренко, О.  Нікітіна, В.  Панок, О.  Петращук, 
І. Пінчук, І. Подсевак, Т. Сафонова, М. Тронін, І. Трубавіна, А. Ходоренко).

Поняття «жорстоке поводження» тісно пов’язане з поняттями «насильство» 
та «агресивність» але не є тотожним. Щодо зловживання батьківськими правами та 
порушенням права дитини, незадоволення її основних потреб найбільш ємним в 
соціальній педагогіці є використання поняття «жорстоке поводження з дитиною».

Порівнюючи підходи до оцінки дій дорослих щодо дитини психологами, 
юристами та соціальними педагогами, ми дійшли висновку, що вони визначають 
поняття «жорстоке поводження» якщо наявні наступні ознаки:

  існує значна (фізична, економічна, моральна, інформаційна тощо) перевага 
ініціатора над жертвою;

  існує залежність, підпорядкованість жертви, порушуються історично і 
біологічно закладені базові відчуття безпеки, безумовного сприйняття;

  в результаті таких дій можливе нанесення шкоди здоров’ю (фізичному, 
психічному, духовному) дитини; або затримка фізичного, психічного, морального 
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розвитку дитини; або не забезпечення базових потреб дитини (їжа, тепло, домівка, 
любов, розвиток, виховання, навчання, безумовне сприйняття); або формування 
хибних уявлень, переконань, викривлення свідомості, асоціальності, девіантності, 
делінквентності у дитини; або залишення в небезпечній для життя ситуації; або 
самоусунення від виконання обов’язків піклування про дитину без юридичного 
оформлення, залишення її на призволяще;

  існує порушення прав дитини, норм, правил, традицій взаємодії;
  дієздатність ініціатора жорстокості, тобто він повинен був усвідомлювати 

свою поведінку але не звертав увагу на реальні наслідки своїх дій, й прагнув досягти 
уявної мети.

Жорстоке поводження батьків (одного з батьків, опікунів, прийомних 
батьків, батьків-вихователів) з дитиною (дітьми) в сім’ї – це будь-які дії (включаючи 
зловживання, занедбання, експлуатацію та гіперопіку, помилки виховання) або 
бездіяльність, що призводять або можуть призвести до шкоди здоров’ю дитини, її 
розвитку, гідності в рамках відносин довіри, відповідальності та влади, і порушують 
права дитини і / або не задовольняють потреби та інтереси.

Як свідчить практика, поступово в Україні формується система, технології 
та механізми захисту дитини, розширюється та вдосконалюється законодавча база. 
Це відбувається на тлі розвитку наукової теорії та практики соціально-педагогічної 
роботи.

В процесі роботи та аналізу наукової літератури було встановлено, що 
численні причини прояву жорстокого поводження з дитиною або фактори ризику 
об’єднуються у певні підходи: медико-психологічний, соціально-психологічний, 
соціально-структурний. Найбільш широко охоплює різні фактори екологічна 
модель, яка вперше була застосована Дж. Белскі [1, с. 92] для вивчення жорстокого 
поводження з дітьми в кінці 1970 років, що включає індивідуальні характеристики 
батьків, дитини, сім’ї, ситуативні фактори, особливості даної громади, регіону, 
соціальне, економічне, культурне середовище. Жорстоке поводження батьків з 
дитиною зумовлюється не одним, а сукупністю факторів ризику та несприятливих 
умов середовища. Для здійснення допомоги соціальним педагогам необхідно 
враховувати важкість, частоту, тривалість жорстокого поводження дорослих з 
дитиною. Жорстоке поводження з дитиною може бути явним або прихованим, 
таке що відбувалося в минулому або відбувається зараз, поодиноке короткочасне 
або систематичне тривале, свідоме або неусвідомлене, вдома, на вулиці, в школі або 
іншому закладі, зі сторони батьків, опікунів, прийомних батьків, сіблінгів, родичів, 
вихователів, вчителів, інших дітей, сторонніх осіб.

Конвенція ООН «Про права дитини», Кримінальний кодекс України 
визначають жорстокість як насильство, вбивство, побої, зловживання, брутальне 
поводження, всі форми експлуатації, викрадення, торгівля, втягнення в дії що 
шкодять здоров’ю, приниження гідності дитини.

Встановлено, що найбільш поширені та досліджені наступні види жорстокого 
поводження дорослих з дітьми: фізичне, сексуальне, психологічне насильство, 
зневажання потребами, надмірна опіка в результаті яких руйнуються нормальні 
батьківсько-дитячі відносини, завдається різного роду шкода дитині, формуються 
негативні якості.
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Запобігання жорстокому поводженню батьків з дітьми сприяє розв’язанню 

проблеми та зменшенню негативних наслідків як для конкретної дитини, так і для 
суспільства в цілому. Поняття «запобігання» тлумачиться у юридичному словнику 
як «система заходів економічного, соціально-культурного, виховного та правового 
характеру, які впроваджують державні та громадські організації з метою припинення 
проблеми та усунення її причин» [2, с. 285]. Аналіз наукової літератури (І. Алексеєва, 
Т. Алексеєнко, О. Бойко, О. Докукіна, І. Звєрєва, А. Капська, К. Левченко, Л. Міщик, 
І.  Новосельский, Ж.  Петрочко, І.  Трубавіна, О.  Удалова) дозволяє сформулювати 
сутність поняття «запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми» як систему 
заходів економічного, соціально-культурного, виховного та правового характеру, 
які здійснюють державні та громадські організації з метою припинення жорстокого 
поводження з дітьми та усунення її причин. В умовах школи запобігання жорстокого 
поводження батьків з дитиною трансформується і природно здійснюється в 
ході різноманітної соціально-педагогічної профілактичної та виховної роботи. 
Загальноосвітня школа як державний заклад у своїй діяльності щодо запобігання 
жорстокого поводження батьків з дітьми керується існуючими нормативно-
правовими документами та  зобов’язана здійснювати соціально-виховну практичну 
діяльність для забезпечення захищеності дитини, підвищення виховних можливостей 
сім’ї. Захищеність особистості – це «сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
що визначають безпеку суб’єкта в певному середовищі» [3, с.  56]. Компонентами 
захищеності є соціальна, психофізіологічна та інформаційна складова [3, с.  53]. 
Оскільки діти не мають високих показників психофізичної, соціальної захищеності, 
тому можливостей стати жертвою у них більше. Почуття захищеності виникає у 
дитини на фоні відчуття забезпеченості її прав. Зменшення негативного впливу 
неблагополучної родини на особистість дитини вимагає оптимізації виховних 
потенціалів соціально-виховуючого середовища школи.

Аналіз підходів доводить, що соціально-виховуюче середовище школи може 
розглядатися як модель соціокультурного простору в якому відбувається становлення 
особистості і де може здійснюватися цілеспрямована корекція, гуманізація 
взаємовідносин між учасниками соціально-виховного процесу якими є вчителі, учні 
та їх батьки. Соціально-виховуюче середовище школи – це сукупність умов, система 
потенційних можливостей впливу суб’єктів на питання жорстокого поводження 
батьків з дітьми, основний засіб запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми 
та необхідна умова реалізації інших засобів. Основними компонентами соціально-
виховуючого середовища школи є соціальний, педагогічний, процесуальний.

Соціальний компонент соціально-виховуючого середовища школи – 
це вчителі, класні керівники, вчителі класоводи, психолог, соціальний педагог, 
адміністрація школи, батьківський комітет, учнівське самоврядування. Але саме 
педагогічний колектив є суб’єктом, котрий спроможний здійснювати запобігання 
жорстокого поводження батьків з дітьми. А це потребує спеціальної підготовки 
вчителів до вирішення означеної проблеми та співпраці з соціальним педагогом і 
психологом. Батьки та учні виступають як суб’єкт-об’єкт соціально-педагогічної 
взаємодії.

Педагогічний компонент включає в себе сукупність знань, умінь та навичок, 
що втілюються суб’єктом у плануванні заходів запобігання, діагностиці проблеми, 
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профілактиці жорстокого поводження батьків з дітьми, корекційно-реабілітаційній 
роботі з наслідками непедагогічного поводження батьків з дитиною, розробці 
алгоритму дій при виявлення проблеми. Це зміст який реалізується в процесі 
взаємодії.

Процесуальний компонент соціально-виховуючого середовища школи 
базується на усвідомленні учасників взаємодії необхідності, важливості та 
обов’язковості роботи щодо запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми. 
Процесуальний компонент включає визначення мети, завдань та результатів 
взаємодії учасників процесу, добір засобів, форм, методів та прийомів запобігання 
жорстокого поводження батьків з дітьми.

Підтверджено, що, не всі учні початкових класів ознайомлені зі своїми 
правами, особливо з такими як право на захист від жорстокого поводження. 
Узагальнення результатів проведеного анкетування вчителів свідчить про низьку їх 
готовність до здійснення запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми.

Загальновідомо, що у школі здійснюється позасімейні впливи на дитину та 
її родину саме тому вчителі повинні бути компетентними й готовими проводити 
запобіжну роботу з даної проблеми. Оскільки, як свідчить аналіз наукових джерел 
та підтверджує практика, вони є не тільки учасниками соціально-виховуючого 
середовища школи, а й керівниками.

Отже, школа, на наш погляд, повинна дати дітям не тільки стандартний 
рівень знань, умінь і правильно виховати, але й завдяки впровадження в життя 
різноманітних соціально-педагогічних видів діяльності зобов’язана сприяти 
нормальному фізичному розвитку та психічному здоров’ю дітей та захисту від 
жорстокого поводження. 
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цивіЛіЗаційний ПіДХіД До вивченнЯ ПроцеСУ СоціаЛіЗаціЇ 
СТУДенТСЬКоЇ МоЛоДі в УМоваХ СоціоКУЛЬТУрного ПроСТорУ 

виЩого ПеДагогічного навчаЛЬного ЗаКЛаДУ

Кожна теорія соціалізації містить у прихованому або явному вигляді не 
тільки загальносоціологічну, а й соціально-філософську концепцію історичного 
процесу, відповідаючи на запитання про сутність соціального в цілому і сутності 
людини, в тому числі. Оцінюючи значення думок різних вчених для педагогічного 
розуміння проблеми соціалізації, яка і є процесом входження людини в людський 
світ, легко побачити, що вони безпосередньо наголошують на проблемі нерозривності 
психофізичного та соціального, інтелектуального та етичного, пізнавального та 
практичного, інтелектуального та чуттєвого аспектів людського становлення та 
буття. 

Аналіз трансформації соціального світу як спільності, заснованої на 
соціокультурній системі, що має в собі «центральний принцип» чи «велику ідею» 
ми знаходимо в працях вітчизняних вчених В. Вернадського, М. Данилевського, Г. 
Заіченко, С. Мартинюк, М. Мойсеєва, В. Саратовського та інших. Культурологічний 
підхід був висунутий в історіографії німецьким ученим Г. Ріккертом (1857), який 
одержав класичне вираження в роботах М. Данилевського, О. Шпенглера, П.О. 
Сорокіна, А. Тойнбі та інших. 

Для всебічного розуміння суті процесів соціалізації доцільно досліджувати 
їх у руслі саме цивілізаційного підходу, що приділяє особливу увагу соціальним 
і духовним факторам, які все більше актуалізуються в процесі соціокультурної 
динаміки суспільного розвитку. Провідними положеннями означеного підходу є - 
спільність соціально-економічних, політичних, науково-технічних та культурних 
характеристик для визначення окремої цивілізації, близькість демократичних та 
правових принципів суспільної організації, винесення на перші позиції особистості, 
її неповторності та значущості, взаємозалежність та взаємовпливи, що приводять 
до загальних інтересів у вирішенні глобальних проблем та ін. Саме цей підхід 
надає можливість пояснити соціальні історичні процеси як на локальному, так і на 
світовому рівні у їх співвідношенні, а також можливість прогнозувати їх результати.

Для з’ясування місця і ролі процесу соціалізації потрібен більш масштабний 
цивілізаційний ракурс дослідження. Саме застосування останніх напрацювань 
цивілізаційного підходу дозволяє найбільш повно і адекватно врахувати ті моменти 
сучасного, багато в чому кризового, розвитку, які до певного часу перебували в 
тіні, бо процесам соціалізації і олюднення не надавалося особливої уваги. Між тим 
пошук шляхів ефективної соціалізації вимагає зміни координат мислення, в яких 
соціокультурні чинники стають пріоритетними. 
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Як стверджують сучасні представники цивілізаційного підходу [1; 2; 

3], ключову роль у цивілізації відіграє духовна сфера, яку «формує і передає від 
покоління до покоління систему цивілізаційних цінностей - головне, що відрізняє 
одну цивілізацію від іншої» [2, с. 89].

Трансформувавшись з ходом часу як соціально-історичного цивілізаційного 
феномена, сучасні прихильники цивілізаційного підходу виділяють у ньому, 
насамперед, антропоцентризм соціально-історичного характеру – постановку в 
центр проблеми дослідження людини і вивчення соціальної історії в контексті 
людського виміру. 

Цивілізаційний підхід дає змогу зрозуміти ґенезу, характерні риси і тенденції 
розвитку різних соціальних спільностей суспільства. Також він вирішує пізнавальні 
завдання. Перше - це аналіз розвитку і вдосконалення соціальних механізмів 
життєдіяльності людей, які забезпечують саму можливість існування суспільства 
на даному, тобто. цивілізованому рівні. Ці механізми забезпечують життя сучасного 
суспільства розвиток продуктивних сил, техніки, науки, культуру, підтримують 
відповідну динаміку громадських відносин. Друге завдання, яке вирішується 
цивілізаційним підходом - виявлення людського виміру, механізмів формування 
особистості цивілізованої людини, аналіз культури, як засобу розвитку людини, його 
здатність до діяльності. Цивілізаційний підхід цілком узгоджується з сучасними 
уявлення про культуру як суто соціальному способі діяльності й суспільства. Понад 
те, цивілізаційний підхід дозволяє розглядати культуру в усьому її обсязі, у тому 
числі кожен структурний елемент.

При цивілізаційному підході збагачуються уявлення про соціально-
культурний образ даного конкретного суспільства, його менталітет, причому активна 
роль суспільної свідомості постає більш рельєфно, оскільки провідні риси цього 
образу є відбитком матеріальної і духовної культури цивілізації.

Культурологічний і цивілізаційний підходи в нашому дослідженні дають 
змогу спиратися на поняття соціокультурного простору як підґрунтя аналізу 
соціалізації як соціально-педагогічного явища.
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иССЛеДоваТеЛЬСКое ТворчеСТво КаК ПрофеССионаЛЬнаЯ 
КоМПеТенциЯ БУДУЩиХ СоциаЛЬнЫХ ПеДагогов

Современному образованию, как и другим сферам работы с личностью, 
не обойтись без творчества. Очевидно, что активную, талантливую, творческую 
личность может воспитать только талантливый и увлечённый педагог. Самые 
передовые теории и оригинальные инновации, перспективные технологии и 
системы сами по себе не сделают педагогический процесс эффективным, а будущих 
специалистов успешными. Решающую роль в этом играет именно личность педагога.
[1]

Комплекс качеств, характеризующих готовность педагога к 
исследовательскому творчеству, можно условно свести к таким актуальным 
социально-педагогическим характеристикам, как профессиональная увлечённость, 
нацеленность на исследовательский поиск, педагогическая интуиция и 
профессиональная импровизация.

Изучение феномена исследовательского творчества педагога с позиции 
профессиональной компетенции задача актуального значения, как для научной 
методологии, так и для практики. Взаимосвязь индивидуально-личностных 
особенностей человека и исследовательского творчества рассматривают такие 
отечественные учёные, как С.Л. Рубинштейн (изменяя окружающий мир, человек 
меняется сам); Б.Г.Ананьев (феномен исследовательского творчества как проявления 
индивидуальности); В.Н. Дружинин (роль иррациональной мотивации как пускового 
механизма творчества - творчество само стимулирует себя); Д.В.Винникотт 
(психическое здоровье и исследовательское творчество: исследовательское 
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творчество - это то, что обеспечивает здоровье человека); К. Юнг (игра является 
механизмом, который позволяет человеку быть креативным); Р. Мей и Н. Бердяев 
(творчество как свобода личности: творческий акт есть освобождение и преодоление, 
в нём проявление силы духа человека).[2]

Превращение науки в важнейший фактор развития общества привлекает интерес 
к самой науке, ее осмыслению и выявлению траектории ее развития, как в целом, так 
и по отдельным научным направлениям.[4]
В настоящее время педагогическая наука претерпевает кардинальные изменения, 
на смену научным учениям приходят практико-ориентированные исследования, в 
основе которых лежат новаторские педагогические технологии. 

Наука превращается в совокупность передовых технологий, позволяющих 
проводить психолого-педагогические исследования, направленные на решение 
конкретных практических задач образования и воспитания.

Великий педагог В.А. Сухомлинский отмечал: «Творчество ни в коем случае 
не означает, что педагогический процесс - что-то непостижимое, подвластное только 
наитию и не поддающееся предвидению» [6,196] 

Понятие «творчество» соотносимо с понятиями «креативность», 
«воображение», «изобретение».

С позиции деятельностого подхода, творчество — это:
•	 деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не 

существовавшее; 
•	 создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для 

других. 
В этом смысле, творчество предподагает деятельность, направленную 

на создание качественно новых материальных и духовных ценностей или итог 
создания объективно нового. Основной критерий - уникальность результата. 
Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий, повторить 
авторскую работу даже, если создать точно такие же условия. При этом, именно 
индивидуальность придаёт особую ценность плодам творчества. 

Таким образом, в процессе профессионального творчества педагог проявляет 
в своей работе несводимые к формальным показателям свойства личности, такие как, 
интерес к предмету творчества, желание поддерживать личность обучающегося на 
пути её саморазвития и самореализации, интуицию и педагогический оптимизм, что, 
в конечном итоге, будет определять его неповторимый профессиональный стиль. 

Однако, по замечанию видного методолога Загвязинского В.И., 
противопоставление интуиции научному обоснованию не соответствует 
современному пониманию механизмов научной деятельности и законов мышления.
[4] Педагог часто работает в условиях неполной информации, многозначности и 
вариативности, определяющих социально-педагогическую ситуацию дефицита 
времени для принятия решений. Все это вызывает необходимость интуитивного 
начала в его работе. При этом, научно-интуитивный уровень характерен именно 
для социальных педагогов, чей выбор механизмов решения практической проблемы 
обычно должен быть свернут до конкуретных действий и решений, хотя и обусловлен 
достаточно полным научным обоснованием. Поэтому особенности развития 
профессиональной интуиции у будущих социальных педагогов требуют постоянной 
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работы над своими педагогическими ошибками. 

Научная интуиция связана теснейшим образом с импровизационным 
моментом в работе педагога, который представляет собой сиюминутное творчество, 
рождающееся непосредственно в момент общения с воспитанниками, их родителями, 
коллегами-педагогами, но при этом, попадающее точно в цель и позволяющее 
решить социальную проблему. Хорошо, когда педагог, так сказать, «от рождения» 
обладает импровизационной готовностью, но нужно иметь в виду, что умение 
импровизировать может быть развито в процессе профессиональной подготовки и 
самоподготовки.

Слова К.Д.Ушинского о том, что «в воспитании всё должно основываться на 
личности воспитателя, потому, что воспитательная сила изливается только из живого 
источника человеческой личности…никакой искусственный организм заведения, 
как бы хитро он не был придуман, не может заменить личность в деле воспитания» - 
не утратили свою актуальность и сегодня.

Высокий уровень социальной ответственности, уникальность самой 
личности воспитанника, неординарность ситуаций педагогического взаимодействия 
определяют серьёзность требований к культуре, творческому потенциалу, 
профессиональной этике педагогических работников.[5]

Однако, стремление педагога к творческому поиску, даже основнное на 
высокой ответственности за любимое дело, не является единственным условием 
решения актаульных практических задач образования. Нужно иметь в виду 
источники, подпитывающие это творчество, как родники, из которых педагог черпает 
идеи, подходы, методы для творческого переосмысления.

Среди внешних источников ведущими являются: достижения всего комплекса 
наук о человеке; опыт коллег в данной и смежных областях; педагогический и 
воспитательный потенциал социальной среды и самого учреждения; инновационные 
процессы, в них происходящие; воспитательные возможности семьи и культурный 
уровень родительства; ресурсы и возможности сферы досуга в конкуретном регионе. 
К внутренним - можно отнести исследовательскую инициативу педагога, его личный 
творческий потенциал, его социальную и профессиональную активность, желание 
изучать и гармонизировать  социально-педагогическую среду.

Качественное, продуманное планирование своих действий, умение 
проектировать является ведущим условием педагогического успеха, однако 
добиваться его приходится заново с каждой новой ситуацией.

Критериями успешности педагогического творчества в таком случае 
выступают:
- в аспекте социологии: престиж педагога в глазах родителей и коллег; 
престиж учреждения образования, в котором работает творческий коллектив 
единомышленников; количество учащихся, вовлечённых в творческий процесс 
и исследовательскую деятельность; количество победителей и призёров по 
направлениям творческой и исследовательской деятельности среди педагогов и 
учащихся, что выступает показателем успешности как отдельного педагога, так и 
учреждения в целом;
- критерий индивидуально-личностного развития: степень саморелизации педагога, 
выраженнность его индивидуального профессионального стиля, широта и характер 
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круга профессионального общения;
- критерии инновационности и хода инновационных процессов в учреждении: 
наличие научно-методической базы и её развитие, уровень научной и методической 
обеспеченности инноваций.

В качестве субъективных факторов, препятствующих развитию исследовательских 
возможностей личности, психологи в разное время называли:

•	 некритичное принятие чужого мнения (конформизм, соглашательство);
•	 ригидность мышления (в том числе передачу шаблонов, алгоритмов в 

решении задач); 
•	 нетерпение - желание найти ответ немедленно.

Самостоятельной проблемой профессионального образования выступает 
анализ факторов, воздействующих на формирование культуры исследовательского 
творчества будущих професссионалов.

Анализ разделов образовательных стандартов высшего професссионального 
образования, содержащих общие требования к профессиональной подготовке, 
свидетельствует, что требования к квалификации специалиста в области социальной 
педагогики включают научно-методическую деятельность в число приоритетеных 
задач профессионального образования. В качестве профессиональных требований 
к бакалавру в области социальной педагогики выделяются: сбор, анализ и 
систематизация актуальной информации по поблемам науки и образования, 
проведение экспериментов и разработка современных педагогических технологий, 
с учётом задач воспитания, обучения и развития личности, анализ результатов 
собственной экспериментальной деятельности.[4]

Освоение содержания научно-исследовательской деятельности будущими 
социальными педагогами при получении квалификации «специалист» предполагает 
следующий объём учебных часов: за пятилетний период обучения в соответствии с 
учебными планами лишь 8% (из 26 предметов общепрофессионального цикла); и 3% 
(из 29 предметов цикла специальных дисциплин) отводится на изучение предметов, 
стандартные трабования к содержанию которых непосредственно отвечают задаче 
формирование исследовательских навыков. Всего же от общего числа учебных 
дисциплин, изучаемых будущими специалистами в течение пяти лет не более 3% 
(от 65) составлет доля дисциплин, непосредственно овечающих за формирование 
исследовательких компетенций.

Освоение исследовательских навыков при подготовке бакалавров социальной 
педагогики предполагается в рамках двух компетенций ОК-9 «способен понять 
принципы организации научного исследования, способы достижения и постороения 
научного занания», которая включена в компелекс общекультурных компетенций, и 
ОПК-2 «готов применять качественные и количественные методы в психологических 
и педагогических исследованиях».

Освоение компетенций планируется в рамках модуля профессионального 
цикла базовой части, составляющего примерно 22% дисциплин, т.е. чуть менее 
¼  перечня базовых предметов (из 23 учебные дисциплины) и 7% от всего перечня 
осваиваемых за период обучения в вузе бакалаврами социальной педагогики 
дисциплин (из76 учебных предметов).

Приведённая статистика свидетельствует об увеличении в модели 
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профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Психология и 
социальная педагогика» доли учебных дисциплин, стимулирующих исследовательское 
творчество, что можно расценивать, безусловно, как позитивный фактор реализации 
компетенции исследовательского творчества.

Оценка количественного состава студентов - участников научной работы 
является косвенным показателем её эффективности. Так, членами СНО на текущий 
2012-2013 учебный год являются 37 студентов очного отделения факультета (примерно 
четверть всех студетов очного отделения). Из них обучаются на «отлично» - 5%, на 
«хорошо»- 1%, на «хорошо и отлично» - 12%, на «хорошо и удовлетворительно» - 
7%. Для сравнения в 2009-2010 учебном году в состав СНО факультета входило 11 
студентов (7% от числа студентов-очников, обучающихся на факультете). Из них 
на «отлично» обучались 2%, на «хорошо и отлично» - 5 %. Увеличение состава СНО 
факультета можно считать косвенным показателем возросшего интереса студентов к 
исследовательской деятельности. 

В 2012 учебном году студенты социально-педагогического факультета 
участвовали в следующих формах научно-творческой работы: 
- на уровне факультета (предметные олимпиады – 67 студентов (46% от числа всех 
студентов факультета); интеллектуальные и деловые игры - 26 студентов (17,6% от 
числа всех студентов факультета); 
- на всероссийском уровне (участие в конкурсах научных студенческих исследований 
и проектов – 6 студентов (16% всех членов СНО), из них трое стали лауреатами 
всероссийских конкурсов научных работ молодых учёных). В социальных акциях и 
мероприятиях в учреждениях города и района ежегодно участвуют до 30% студентов 
факультета. 

На социально-педагогическом факультете постоянно идёт поиск 
инновационных форм развития исследовательского творчества студентов. На 
факультет стали хорошей традицией учебные занятия с применением интерактивных 
технологий: лекций-конференций, вебинаров, деловых игр, диспутов, мастер-
классов, учебных проектов и др. 

В течение шести лет на факультете проходит научно-практическая 
конференция студентов и учащейся молодёжи «Студенческие чтения С.Т. Шацкого». 
Отдавая дань историческому наследию великого педагога С. Т. Шацкого, научно-
практическая конференция учащейся молодежи,  призвана выступить фактором 
развития не только исследовательской, но и социальной инициативы молодого 
поколения. Спецификой «Студенческих чтений» является то, что юные ученые 
самостоятельно организуют работу конференции: составляют программу, являются 
руководителями секционных заседаний, в рамках которых знакомятся с различными 
точками зрения на поднятые проблемы, систематизируют и анализируют 
теоретический и практический опыт решения профессионально-педагогических 
задач. Консультантами и экспертами в ходе конференции выступают научно-
педагогические работники института, педагоги-практики, представители органов 
социальной защиты населения и управления образования района, представители 
региональных общественных организаций. Интерес к конференции со стороны 
школьников и студентов подтверждает факт увеличения числа участников, так в 
2007 году в конфернции принимало участие 3 учащихся школ г. Орехово-Зуево. В 
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2013 году секция школьников включала 12 учащихся г. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района. Чило студентов, участвующих с докладами в конференции, также 
неуклонно растёт, так, в 2007 году оно составляло 18% от общего числа студентов 
факультета, в 2012 г.- 32%, в 2013 г.- около 40% студентов.

Результат работы «Студенческих чтений»: систематизация и оценка теоретических, 
методологических и методических подходов к проблеме социального воспитания; 
актуализация проблем связанных с разработкой и внедрением инструментария 
социально-педагогических и социально-психологических исследований, 
позволяющих осуществлять научно-обоснованную оценку исторического наследия 
и современного передового опыта социального воспитания; анализ отечественного и 
зарубежного опыта, тенденций и проблем социально-педагогической деятельности.

Применение интерактивных технологий в подготовке будущих социальных 
педагогов базируется на следующих методологических принципах:

•	 единства оптимизационного и творческого подходов;
•	 герменевтическом;
•	 визуализации профессионального мышления;
•	 синергетическом;
•	 альтернативного характера поисковой деятельности.

Единство оптимизационного и творческого подходов к организации 
педагогического процесса предусматривает выработку и использование алгоритмов 
для выбора наиболее эффективных способов деятельности. Творческий подход 
понимается здесь как выход за рамки алгоритмов, правил, инструкций, как 
постоянный поиск нестандартных профессиональных идей и замыслов, мысленного 
предвосхищения желаемых результатов.

Необходимость герменевтического принципа объясняется спецификой 
социально-педагогической деятельности как сферы педагогического знания, которое 
трудно постигнуть исключительно в рамках логико-гносеологических подходов.

Визуализация профессионального мышления предполагает перенос 
акцентов с целей образовательной деятельности на сам процесс получения нового 
знания.

Под синергетикой принято понимать такие педагогические взаимодействия, 
которые характеризуют самоуправляющиеся процессы обучения и развития.

Принцип альтернативного характера поисковой деятельности предполагает 
вариативность и свободу выбора путей, способов и форм осуществления 
стратегических образовательных идей.

Таким образом, как показывает теоретический анализ и подтверждает практика, 
исследовательское творчество - сложный социо-психологический феномен, 
интерпретация которого с позиции компетентностного подхода должна включать 
как формальные показатели (число участников научно-исследовательской работы 
в учреждении образования; периодичность участия в научных мероприятиях, 
количество научных мероприятий за определённый период), так и эмпирические 
характеристики (интерес к исследовательской деятельности, желание включаться 
в инновационный поиск в контексте предметной области; исследовательскую 
интуицию и способность к исследовательской импровизации). 

Очевидно, что оценка личностных особенностей исследовательского 
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творчества и факторов его затрудняющих, доджны стать объектом анализа 
современной методологии. Необходима выработка инструментария для наиболее 
адекватного отражения в профессиограмме будущего специалиста социальной 
сферы верифицированных показателей, таких как исследовательская импрвизация 
и комформизм; креативность и ригидность профессионального мышления, 
исследовательская интуиция и т.п. 

Кроме того, требуется многофакторной анализ условий и хараткера учебно-
воспитательного процесса подготовки будущих педагогов; инновационнного поиска 
стимулов к исследовательскому творчеству педагогических работников, развитие 
взаимных инициатив науки и практики в решении вопроса о развития гражданской 
науки как формы социального творчества [3]
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.

Прожерина наталья 
студентка 2 курса

Института Социального образования УрГПУ

ПрофеССионаЛЬно-ЛичноСТнаЯ ХараКТериСТиКа 
СоциаЛЬного ПеДагога

Процесс социализации, который происходит у ребёнка, очень тесно связан с 
семьёй и образовательным учреждением. Это по сути дела два основных института, 
которые в той или иной мере оказывают влияние на формирование личности детей. 
Именно поэтому важным является правильная организация взаимодействия этих 
общественных институтов, которая должна быть направлена именно на правильное 
социальное развитие ребёнка. Социальная работа включает в себя множество 
направлений, в том числе и социально-педагогическую деятельность, которую 
организует социальный педагог. Исторический взгляд на становление социальной 
педагогики показывает, что потребность в социально-педагогических услугах 
существенно возрастает в переходные, кризисные периоды развития общества. 
Реализация социально-педагогических услуг в наших условиях требует учета ряда 
специфических, социально-экономических и 

Профессиональная успешность социального педагога определяется 
результативностью его деятельности и ее общественным признанием. К основным 
качествам и характеристикам социального педагога относят  [1]:

1. Умение выслушать других с пониманием и целенаправленностью;
2. Умение выявить информацию и собрать факты, необходимые для 

подготовки социальной истории, оценки ситуации;
3. Умение создавать и развивать отношения, способствующие успешной 

профессиональной деятельности;
4. Умение наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное 

поведение, применять знания по социальной педагогике или практической 
психологии, по теории личности и диагностические методы;

5. Умение активизировать усилия подопечных (индивидов, групп, общины) 
по решению собственных проблем, добиться их доверия;

6. Умение обсуждать острые темы в позитивном эмоциональном настрое и 
без выражения угроз;

7. Умение разрабатывать новаторские решения проблем подопечных;
8. Умение выявлять нужды для определения терапевтических зависимостей;
9. Умение интерпретировать и выявлять социальные нужды и докладывать о 

них в соответствующие органы (администрация, финансовые органы, общественные 
организации).

Вполне закономерно, что специфика педагогической деятельности 
предъявляет определенные требования к взрослому, работающему с ребенком в 
условиях его взаимодействия с другими детьми. Вот наиболее важные из них [3]:

1. Абсолютное принятие каждого ребенка таким, каков он есть. 
2. Устойчивая педагогическая направленность на целостное развитие 
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ребенка.

3. Глубокое понимание каждого ребенка и социально-психологических 
процессов, происходящих в детской группе. 

4. Признание педагогом равных прав ребенка в процессе 
взаимодействия с ним. 

5. Наличие у педагога потребности в творчестве и достаточных 
креативных умений. 

6. Наличие рефлексии и творчества в педагогической деятельности.
Спектр деятельности социального педагога довольно широк: это работа 

с ближайшим окружением подростка (семья, соседи, одноклассники, приятели), 
и координация действий с различными учреждениями, включая поликлинику, 
диспансеры, милицию, различные внешкольные учреждения. Его функция 
заключается как в координации деятельности различных социальных сфер, так и в 
собственно педагогической работе с самими детьми и их родителями в направлении 
гармонизации их взаимодействия, предупреждения «деформации социальных 
связей» [2].

Деятельность педагога имеет преемственно-перспективный характер. Это 
означает, что педагог, опираясь на опыт прошлого, проектирует развитие личности 
на перспективу, на будущее. Педагог всегда заглядывает вперед: к чему, к какой жизни 
готовить своих воспитанников.

Объект педагогической деятельности – воспитанник — постоянно 
развивающийся и меняющийся динамичный индивид (или группа). Он имеет свои 
потребности, цели, мотивы деятельности, интересы и ценностные ориентации, 
которые регулируют его поведение. И, следовательно, педагогу приходится 
“приспосабливать” свою работу к особенностям этого объекта, чтобы он стал 
союзником, активным соучастником учебно-воспитательного процесса. В идеале 
вместо субъектно-объектного отношения складывается  субъектно-субъектное 
взаимодействие между воспитателем и воспитанником [1].

  Педагогическая деятельность имеет  коллективный характер.  В школе, в 
других учебно-воспитательных учреждениях, работает не педагог-одиночка, а один 
из членов педагогического коллектива. Это особенно проявляется в том классе, где 
работает 8-10 преподавателей-предметников и, кроме учителей, есть еще воспитатели. 
Любой из них достигнет хороших результатов только тогда, когда будет выработана 
общая цель на перспективу.

Важная особенность педагогической деятельности заключается в том, что 
она носит творческий характер. Диагностируя и оценивая динамичную учебно-
воспитательную ситуацию, педагог постоянно корректирует намеченные операции, 
приемы и действия, ищет новые, оптимальные пути достижения цели. Педагог в 
живой работе не может ограничиться лишь накопленным опытом профессиональной 
деятельности. Он постоянно ищет новое, пополняет и обогащает запас приемов и 
методов работы.

Особенностью профессии педагога является также гуманизм: вера в доброе 
начало в каждом ребенке, уважение к личности, любовь к людям, желание помочь 
другим в разных сложных жизненных ситуациях.

Учитель-профессионал не только учит других, но и сам постоянно учится, 
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совершенствуя мастерство. Если он не будет пополнять свои знания, то наступит 
время, когда нечего будет отдавать другим. Непрерывное образование, таким 
образом, является характерной особенностью педагогической профессии.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.

УДК 376
Бажмін в.Б.

За реЗУЛЬТаТаМи ПеДагогічного еКСПериМенТУ ДоСЛіДженнЯ 
«ПрофеСійне СаМовиЗначеннЯ ПіДЛіТКів З ПорУшеннЯМ 

фУнКцій оПорно-рУХового аПараТУ в ценТраХ СоціаЛЬноЇ 
реаБіЛіТаціЇ»

Професійне самовизначення є однією зі складових частин системи комплексної 
соціальної реабілітації підлітків із порушеннями функцій опорно-рухового апарату 
(ПФОРА). Вивчення професійного самовизначення, професійних схильностей 
підлітків старшого шкільного віку із ПФОРА дозволяє зробити психолого-
педагогічні та медичні висновки щодо придатності підлітків до певних видів праці та 
прогнозування їх стабільної діяльності в обраній професії. 

Отже, з’ясування професійного самовизначення підлітків із ПФОРА має на меті 
своєчасне визначення їх схильності до певних видів діяльності, а дані тестування 
сприятимуть розвитку та корекції професійних побажань підлітків, проведенню 
подальшого диференційованого науково обґрунтованого допрофесійного навчання. 
Розв’язання цих завдань має забезпечувати низка методик соціально-психологічної 
та професійної діагностики, що має бути адаптована до освітнього рівня підлітків, 
відповідати вимогам надійності, об’єктивності та забезпечувати обстеження в 
короткі терміни (Г.Резапкина, О.Потемкина, Є.Клімов, О.Афанас’єва, Ю.Орлов).

Проведений нами педагогічний експеримент щодо професійного самовизначення 
підлітків із ПФОРА в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів проводився 
відповідно до вимог Типового Положення про центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів із надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам від 14 до 18 років. 
Експеримент здійснювався в рамках діяльності груп професійної орієнтації.

Згідно з метою експерименту були відібрані та апробовані на практиці 
методики діагностування особистісних якостей підлітків старшого шкільного віку 
з порушеннями функцій опорно-рухового апарату щодо визначення їх попередніх 
професійних схильностей та професійного самовизначення  для забезпечення їх 
майбутньої допрофесійної підготовки. об’єктом експерименту ми визначили процес 
комплексної психолого-педагогічної реабілітації в установах соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів. Предметом експерименту є форми, методи та засоби професійного 
самовизначення підлітків із порушеннями функцій опорно-рухового апарату в 
центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

При проведенні  експерименту нами були поставленні наступні завдання:
−	 Діагностування особистісних якостей підлітків із обмеженими можливостями  

і визначення їх попередніх професійних схильностей;
−	 Для більш якісного і змістовного аналізу результатів діагностування 

особистісних якостей   підлітків із обмеженими можливостями ми порівняли 
отримані нами дані з результатами подібного   діагностування здорових 
підлітків 8 та 9 класів (14-16 років) ЗОШ №39 м. Миколаєва.
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На начальному етапі  діагностичної  роботи планувалось використовувати 

такі, прийняті для застосування в Україні, методики соціально-психологічної та 
професійної діагностики (тестування, опитування, інтерв›ю, анкетування): тест 
психогеометричної самооцінки особистості (С. Деллінджер); психологічний тест 
«твоя особистість»(тест Юнга); тест Дж.Голланда на визначення професійного 
типу особи (модифікація Г.В.Резапкіной); опитувальник суб’єктивного ставлення 
школяра до діяльності, самого себе й оточуючих (методика ССДСО); тест «потреба у 
досягненнях»(Ю.Орлов); тест «діагностика структури здібностей»(О. Потемкина); 
діагностично-диференційний опитувальник (ДДО) (Є. Клімов); акцентуації 
характеру підлітків (К. Леонгард); методика EPI (опитувальник Айзенка для підлітків); 
інтегральна самооцінка особистості: «Хто я є в цьому світі» (Сонін); орієнтовно-
діагностична анкета інтересів – 2 (ОДАНІ-2) (Б. Федоришин,    С. Карпіловська); карта 
інтересів (Є.Гривастов); «Ваша майбутня професія»; «Професійна спрямованість 
учня».

Після апробації методик соціально-психологічної та професійної діагностики на 
групі підлітків із обмеженими можливостями та за результатами аналізу проведеної 
роботи було обрано п’ять найбільш якісних та доступних для цих підлітків методик:

1. Тест Дж. Голланда на визначення професійного типу особи [1];
2. Опитувальник суб’єктивного ставлення до діяльності, самого себе й 

оточуючих (методика ССДСО) [2];
3. Тест «потреба у досягненнях» [3];
4. Тест «Діагностика структури здібностей»[4];
5. Діагностично-диференційний опитувальник ДДО[5] .
 У процесі експерименту наша робота складалась із двох етапів: І етап -соціально-

психологічна та професійна діагностика-тестування 50-ти підлітків 14-16 років 
із обмеженими можливостями, які проходили курс професійної реабілітації в 
Державному комплексі соціальної реабілітації дітей інвалідів та міському центрі 
соціальної реабілітації м. Миколаєва; ІІ етап - соціально-психологічна та професійна 
діагностика-тестування 50-ти підлітків 8 та 9 класів (14-16 років) звичайної ЗОШ 
№39 м. Миколаєва.

При підведенні результатів дослідження двох груп ми зробили порівняльний 
аналіз отриманих даних. Нами були отримані  такі результати  тестування з п’яти 
обраних методик:   
1. Професійний тип особистості підлітків визначався за методикою Дж. 

Голланда у модифікації Г.В.Резапкіной:
Кожна професія в тестовому матеріалі відповідає одному з шести типів 

особистості:реалістичного, інтелектуального, офісного,підприємницького, 
соціального, артистичного. 

Обробка результатів тесту проводилась за наступними критеріями:
10-8 балів - яскраво виражений тип;7-5 балів - середньо виражений тип;
4-2 балів - слабо виражений тип. 
Математична обробка результатів тесту підлітків із обмеженими можливостями 

виявила такі результати:

I. Реалістичний тип особистості = 3,7 середній бал - слабо виражений тип; 
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II. Інтелектуальний тип особистості  = 4,06 середній бал - середньо виражений 

тип; 
III. Соціальний тип особистості = 5,6 середній бал - середньо виражений тип; 
IV. Офісний тип особистості  = 3,2 середній бал - слабо виражений тип. 
V. Практичний тип особистості  = 4,46 середній бал - середньо виражений тип; 

VI. Артистичний тип особистості  значення = 6,38 середній бал - середньо 
виражений тип. 

Результати тестування здорових підлітків такі:
I. Реалістичний тип особистості = 4,26 середній бал - середньо виражений тип; 
II. Інтелектуальний тип особистості  = 5,16 середній бал - середньо виражений 

тип; 
III. Соціальний тип особистості = 5,84 середній бал - середньо виражений тип; 
IV. Офісний тип особистості  = 2,94 середній бал - слабо виражений тип; 
V. Практичний тип особистості  = 5,9 середній бал - середньо виражений тип; 

VI. Артистичний тип особистості  значення = 6,92 середній бал - середньо 
виражений тип. 

Для порівняльного аналізу показники середніх значень зведені у таблицю:

Тип особистості Підлітки із обмеженими 
можливостями Здорові підлітки

Реалістичний тип 3,7 4,26
Інтелектуальний тип 4,06 5,16

Соціальний тип 5,6 5,84
Офісний тип 3,2 2,94

Підприємницький тип 4,46 5,9
Артистичний тип 6,38 6,92

Висновок: Результати тестування за тестом Дж. Голланда дозволяють нам зробити 
висновок, що підлітки недостатньо добре визначились із майбутньою професійної 
діяльністю або з ними недостатньо проводилась робота з професійної орієнтації. 
Також, порівняльний аналіз показує нам, що у підлітків із обмеженими можливостями 
визначено тип особистості в межах середнього або слабкого показника, а здорові 
підлітки показали результати більше середнього. 

2. визначення рівня адаптованості особистості підлітка в системі найбільш 
важливих для його розвитку стосунків та суб’єктивного ставлення до 
діяльності, оточуючих людей та до самого себе ми вирішили провести за ме-
тодикою ССДСО або опитувальника суб’єктивного ставлення школяра до 
діяльності, самого себе і оточуючих.

Як результат тесту ми отримали дані з адаптованості підлітків до наступних видів 
відношень: до однокласників; до самого себе; до батьків; до вчителя; до друзів поза 
межами школи; до навчання; до праці; до суспільної роботи. 

Дані, отримані за результатом тестування підлітків із обмеженими можливостями:
 середнє значення = 193,7.

Дані, отримані за результатом  тестування  здорових підлітків:
 середнє значення = 220,3. 
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Порівняльна таблиця даних тестування підлітків із обмеженими можливостями та 
здорових підлітків методикою ССДСО:

Кількість  балів
Категорія 
підлітків

0 - 72  
дуже 

низька

73 - 143 
низька

144- 215  
середня

216 - 287  
висока

288 - 360  
дуже 

висока

підлітки з 
обмеженими 

можливостями 0 0 41 9 0

підлітки  з 
нормальним  

здоров’ям 0 2 24 22 2

Висновок: Результати тестування підлітків за «методиками ССДСО»  дозволяють 
нам зробити висновок, що рівень адаптованості в системі найбільш важливих для 
розвитку відношень не у всіх підлітків  достатньо високий. Порівняльний аналіз 
даних тестування підлітків із обмеженими можливостями та здорових підлітків 
показує нам, що рівень адаптованості у підлітків із обмеженими можливостями 
значно нижче рівня адаптованості  здорових підлітків. 

3. За допомогою  тесту «потреба у досягненнях» ми намагалися визначити 
«показник рівня потреби в досягненнях (ПД)», щоб зробити висновок про 
те, наскільки підлітки прагнуть перевершити вже досягнутий ними рівень 
виконання або реалізації своїх цілей, змагаючись у цьому з самими собою 
та іншими. Потреба в досягненнях лежить в основі наполегливості при 
подоланні перешкод, впливає на академічну успішність.  

Результати тестування підлітків із ПФОРА такі: 
Середнє значення потреби у досягненнях=11,56 : < 10 балів=4 особи; 10-12 

балів=28 осіб;13-14 балів=10 осіб;15-16 балів=6 осіб;>16балів=0 осіб. 
Тестування  здорових підлітків принесло такі результати:
Середнє значення потреби у досягненнях=12,34: < 10 балів=2 особи; 10-12 балів=18 

осіб; 13-14 балів=19 осіб; 15-16 балів=10 осіб; >16 балів=1 особа. 
Порівняльна таблиця результатів тестування підлітків із обмеженими можливостями 
та здорових підлітків:

Кількість   балів
Категорія підлітків < 10  

балів
10-12
балів

13-14 
балів

15-16  
балів

> 16 
балів

підлітки з обмеженими 
можливостями 4 28 10 6 0

підлітки  з нормальним  здоров’ям 2 18 19 10 1
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Висновок: Результати тестування за тестом «Потреба у досягненнях» дозволяють 
нам зробити висновок, що не всі підлітки   прагнуть перевершити вже досягнуті 
ними життєві цілі або реалізувати себе у нових досягненнях. Порівняльний аналіз 
даних тестування показує нам, що у підлітків із обмеженими можливостями значно 
нижче проявляється потреба у досягненні, ніж у здорових підлітків. 

4. Тестування за методикою «Диференційно-діагоностичний  запитальник 
(ДДо) Є.А.Клімова» ми використали для визначення професійної 
спрямованості особистості підлітків та їх схильності до різних видів 
професійної діяльності. За результатами тестування ми розподілили 
підлітків за п’ятьма основними типами професійної діяльності: Людина-
природа; Людина-техніка; Людина-людина; Людина-знак; Людина-художній 
образ:

Тип професії Людина  
природа

Людина  
техніка

Людина  
людина

Людина  
знак

Людина  
художній 

образ

Підлітки з обмеженими 
можливостями 10 11 13 7 9

Підлітки  з нормальним  
здоров’ям 13 5 12 9 11

 
Висновок: Результати тестування підлітків за «методиками ДДО» дозволяють 

нам розподілити підлітків за їх попередньою професійною само- визначеністю та  
схильністю до різних видів професійної діяльності. Отримані дані також допоможуть 
підліткам визначитися з вибором - продовжити навчання в старших звичайних 
класах  школи або ж перейти в спеціалізований клас, а, можливо, віддати перевагу 
коледжу або технікуму. Підлітки з обмеженими можливостями в силу відсутності 
з ними достатньої профорієнтаційної роботи не можуть об’єктивно оцінити свої 
здібності і  часто хибно обирають майбутні професії, важкі для оволодіння та роботи. 
5. Тест «Діагностика структури здібностей»

Тестування дозволило виявити ступінь розвитку сигнальних систем підлітків. Тест 
виявив такі сигнальні системи: «метафоризація» - здатність помічати метафору 
в мові, образах, віршах, художніх творах; «образність уявлень» -  здібність 
до яскравого, образного уявлення, образного мислення; «символізація» - 
здібність до позначення тих або інших явищ знаками, оперування формулами, 
графіками;«вербалізація» - легкість мови, здібності розповідача;«абстрагування» 
- уміння спиратися на образи в процесі мислення;«рефлексивність» - здатність 
довго утримувати в пам›яті одну й ту ж інформацію;«ручні навички» - здатність 
майструвати, технічні навички.
За результатами тестування підлітків із обмеженими можливостями та здорових 
підлітків ми склали такі таблиці:
Дані результату тестування підлітків із обмеженими можливостями
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Дані результату тестування здорових підлітків
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Висновок: Результати тестування  за тестом «Діагностика структури здібностей» 

дозволили нам виявити достатньо високий ступінь розвитку сигнальних систем у 
підлітків із обмеженими можливостями, однак вони все одно нижче результатів 
здорових підлітків. 

Загальний висновок: Порівняльний аналіз середніх показників підлітків із 
обмеженими можливостями та підлітків із нормальним розвитком дозволяє нам 
зробити висновок, що професійна самовизначеність  підлітків із обмеженими 
можливостями нижче, ніж у  здорових підлітків, однак у результаті тестування у 
них виявлені здібності, які є перспективними для майбутньої професійної орієнтації 
і потребують подальшого розвитку.
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діяльності;
4. Потемкина  О.Ф.,  Потемкина  Е.В.  Тесты  для  подростков.  —  М:  АСТ-
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.

а. С.чайкина
Научный руководитель - доцент р.ф.ахтариева

о раБоТе С оДареннЫМи ДеТЬМи в оБЛаСТи фиЗичеСКой 
КУЛЬТУрЫ

Сегодня проблема обучения одаренных напрямую связана с новыми 
условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 
организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 
способности в той или иной области знаний. Проблема обучения и воспитания 
одаренных детей приобрела особое значение на пороге ХХI века. Заметное ускорение 
в политическом и интеллектуальном осмыслении социальных, технических, 
экономических и культурных феноменов, характерных для глобализации, вызвало 
необходимость создания системы поддержки и защиты интересов одаренных 
учащихся, изменило взгляд на подходы к обучению одаренной молодежи. 

Детский возраст — период становления способностей и личности. Это время 
глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. 
Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость 
самого явления — одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или 
регресс определяют динамику развития одаренности. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 
одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. 
Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» — 
«одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них полагают, 
что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при 
условии создания благоприятных условий. Для других одаренность — уникальное 
явление, в этом случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей. 
Указанная альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальные 
предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим детям, 
тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая 
часть детей. 

Одаренность – это повышенный уровень развития одной или нескольких 
способностей ребенка, на основе которых он имеет возможность достигать 
сверхвысоких успехов в социально значимых видах деятельности и которые тем 
самым выделяют его среди других представителей данной возрастной или социальной 
группы [4].

Одарённые дети, или вундеркинды (от нем. - чудесное дитя) - дети, которые 
признаны образовательной системой превосходящими уровень интеллектуального 
развития других детей своего возраста. 

Многие ученые считают, что развивать интеллектуальные, творческие, 
физические навыки необходимо у детей начиная с младшего школьного возраста, 
чтобы одаренных детей было больше.

Развитие одаренности у детей – это организация сферы способностей, 
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имеющихся у ребенка от природы, и развитых в процессе обучения и воспитания [5].

На сегодняшний день определенны такие виды одаренности, как умственная, 
социальная, моторная, практическая. И выявлены их признаки.

Признаки одаренности:
- ребенок быстро осваивает специфику деятельности и очень успешно ее 

выполняет;
- он использует или даже изобретает новые способы деятельности для 

решения поставленной задачи;
- стиль деятельности обычно отличается индивидуальностью;
- обучаемость может быть как быстрой и легкой, так и замедленной, но с 

последующим резким изменением структуры знаний и умений;
- для таких детей характерно  проявление упорства и трудолюбия;
- познавательная потребность проявляется в любознательности и 

готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований 
деятельности, ставить трудные цели, в стремлении к совершенству.

 Ведущим в познании спортивной одаренности является определение 
возможностей моторной организации человека и его психических способностей, 
которые могут быть как врожденными, так и приобретенными в процессе какой-
либо деятельности. Двигательная одаренность определяется сочетанием врожденных 
антропометрических, морфологических, психологических, физиологических и 
биохимических особенностей человека. Способности не являются врожденными, 
считают В.М. Водоков, В.П. Филин, они формируются в процессе развития. 
Врожденными, как утверждают авторы, могут быть лишь анатомо- физиологические 
особенности, то есть задатки, которые лежат в основе развития способностей [2]. 
К таким задаткам относятся особенности высшей нервной деятельности, строение 
тела, свойства нервно - мышечного аппарата и т.д. Некоторые специалисты одним из 
проявлений «двигательной одарённости» считают способность быстро, «буквально 
на лету», схватывать и запоминать технику выполнения сложных элементов.

В последнее время усилился генетический подход к проблеме спортивных 
способностей, отмечается, что возможности воспитания и тренировки не 
беспредельны, их границы определены наследственной конституцией (генотипом) 
данного индивидуума [2].

Однако о признаках одаренности нельзя судить лишь на основании 
результатов стандартных испытаний.

 Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной 
деятельности, поэтому важную роль в выявлении и дальнейшем развитии одаренных 
детей играют педагоги.

Необходимо включать в работу с одаренными учащимися в первую 
очередь учителей обладающие определенными качествами. На мой взгляд, учителю 
обязательно должны быть присущи такие качества, как доброжелательность, 
чуткость, профессионализм, высокий интеллект, разносторонность, нравственность, 
эрудированность. Наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с 
одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную 
работу. 
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В итоге хочу сказать, что каждый ребенок по-своему одарен нужно это 

только заметить, развить и поддержать. А это задача не только учителя, но и самих 
родителей. 

Литература:

1. Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в РФ». №80-ФЗ
2. Матюшкина А.А., Матюшкина А.М.. Что такое одаренность: выявление и 

развитие одаренных детей. - М.: Омега-Л, 2008.
3. Интернет ресурс http://fizkult-ura.ru
4. Панов В.И. Психологические аспекты работы с одаренными детьми / Работа с 

одаренными детьми в образовательных учреждениях Москвы. Отв.редактор 
Л.Е. Курнешова. М.: ГОМЦ «Школьная книга», 2002. [Электронный ресурс].           
URL http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=55690 
(Дата обращения 25 мая 2013).

5. Леонтович А.В.  [Электронный ресурс].  URL http://www.researcher.ru/
methodics/teor/f_1abucy/a_1aokr5.html?xsl:print=1 (Дата обращения 25 мая 2013).

http://fizkult-ura.ru/
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=55690
http://www.researcher.ru/methodics/teor/f_1abucy/a_1aokr5.html?xsl:print=1
http://www.researcher.ru/methodics/teor/f_1abucy/a_1aokr5.html?xsl:print=1


90

Nauka w świecie współczesnym  
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика..

Дегтерев в.а.
канд. пед. наук, профессор

кафедры истории и теории социальной работы
ФГБОУ ВПО «УрГПУ» г.Екатеринбург

раЗвиТие СиСТеМЫ неПрерЫвного СоциаЛЬного 
ПрофеССионаЛЬного оБраЗованиЯ

Осмысление особенностей образовательной системы в области социальной 
сферы в России и в некоторых зарубежных странах связано с осуществлением задач 
Болонского процесса, поиском наиболее оптимальных форм вузовской непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов. Эта задача имеет новое звучание в 
ситуации глобальных социальных трансформаций, когда университеты входят в 
новое пространство постмодернистского образования.

Глобализация в системе образования, как во многих других областях жизни 
общества, является объективным и естественным процессом, ибо существуют 
и еще долго будут сохраняться между странами ментальные, социокультурные, 
политические, государственные и другие различия. Однако, сила образования состоит 
не в единообразии, а в многообразии форм на основе единства целей. При этом 
единство следует понимать не как унификацию и переход на единственную модель 
обучения, а как комплексное явление, постоянно обогащаемое многообразным 
опытом. 

Важнейшим инструментом развития образовательных программ в области 
социальной работы, например, стало принятие международных квалификационных 
стандартов образования, которые были представлены для обсуждения педагогической 
общественности на Международной конференции в Женеве в 2002 г. Международный 
стандарт подготовки интегрировал мнения членов Международной ассоциации школ 
социальной работы (IASSW) и Международной федерации социальных работников 
(IFSW), которые провели специальную конференцию в Монреале (Канада) в июле 
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2000 г.

Этот универсальный документ, по сути, стал руководящим для развития 
национальных стандартов обучения и образования в области социальной 
работы. Международный стандарт отражает некоторый консенсус относительно 
основных параметров, целей и задач социальной работы. Однако, учитывая 
исторически сложившиеся границы профессии, он допускает дискуссии вокруг 
внутрипрофессиональных особенностей социальной работы, связанных с областями 
специализаций. Дифференциация специализаций в области социальной работы 
разнообразна и зависит от особенностей конкретной страны, поэтому разработанный 
стандарт достаточно гибок и применим в широком контексте. Такая гибкость должна 
учитывать вариации в интерпретации на местном уровне, особенности образования 
и практики в социальной сфере и принимать во внимание при соблюдении 
международных норм и стандартов социально-политические, культурные, 
экономические и исторические особенности каждой страны или региона.

Разработанный стандарт учитывает следующую специфику образования в 
области социальной работы в начале XXI в.:

– воздействие глобализации на образовательные программы и практику 
социальной работы и социальной помощи;

– необходимость взаимодействия университетов на международном уровне;
– возможность передвижения социальных работников из одной страны в 

другую;
– определение различия между социальными работниками и работниками 

социальной сферы;
– конкретизированные эталоны национальных стандартов в сравнении с 

международными стандартами;
– необходимость международного сотрудничества между студентами и 

комплектование обменных программ.
На основе разработанных мировых стандартов каждая страна разрабатывает 

собственный национальный стандарт подготовки социальных работников. Несмотря 
на некоторые спорные моменты, в целом стандарт позволяет прогнозировать цели и 
результаты обучения, найти общие подходы к разработке образовательных программ, 
включая полевые исследования, укомплектованность преподавательскими кадрами, 
работу студентов на практике, структуру, руководство, управление и ресурсы, 
культурное разнообразие, этические ценности социальной работы. 

В данном стандарте впервые удалось сформулировать принятое 
международным сообществом определение социальной работы. В частности, в июле 
2001 г. IASSW и IFSW достигли соглашения по принятию следующего международного 
определения социальной работы: «Социальная работа как профессия способствует 
социальным преобразованиям, решает проблемы человеческих взаимоотношений, 
прав и свобод личности с тем, чтобы добиться роста благосостояния. Используя 
теории поведения личности и социальных систем, социальная работа осуществляет 
вмешательство в тех точках, где происходит взаимодействие человека с его 
окружающей средой. Принципиальные положения прав человека и социальной 
справедливости являются фундаментальными для социальной работы».

В процессе поиска наиболее оптимальных способов вузовской непрерывной 
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профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, бесспорно, 
необходимо учитывать все лучшее, что имеется в разных странах. С учетом 
вхождения России в Болонский процесс, введением образовательных стандартов 
третьего поколения, обсуждение этих вопросов приобретает особую значимость.

Развитие социальных профессий в разных странах отличается большим 
разнообразием. Это связано с тем, что профессиональная деятельность, как никакая 
другая, самым непосредственным образом связана с государственным и общественным 
устройством страны, с ее экономикой и законодательством, идеологией, политикой и 
национально-культурными традициями. Отсюда и существование различных систем 
подготовки специалистов в разных странах (Р. Барон, М. Колинс, К. Отте, Ф. Прюс 
и др.). Изучение опыта развития в области социальной деятельности специалистов 
в разных странах (США, Англия, Бельгия, Германия и др.) показывает, что при 
разном историческом, организационном, содержательном и терминологическом 
своеобразии в его развитии легко обнаруживаются общие – «интернациональные» 
черты и закономерности, к числу которых можно отнести следующие:

– официальное закрепление профессий социальной сферы;
– потребность в профессиональном образовании;
– потребность в научном осмыслении накопленного опыта;
– включение в образовательные программы подготовки циклов общенаучных, 

профессиональных, социальных, психолого-педагогических дисциплин; спецкурсов 
и спецсеминаров профессиональной ориентации;

– ориентация на практику.
К национальным особенностям в системе профессиональной подготовки 

специалистов социального профиля относятся следующие:
– различия в системах образования;
– наличие или отсутствие образовательных стандартов;
– процентное соотношение теоретических и практических дисциплин (за 

рубежом приоритет отдается приобретению студентами практических навыков 
и умений, формированию профессиональной этики и личностному развитию 
студентов);

– участие в образовании как государственных, так и негосударственных 
учреждений и благотворительных фондов;

–    сложившаяся система финансирования (за рубежом принято 
многоканальное финансирование как через государственные программы, гранты 
разных благотворительных фондов, договоры с муниципалитетами и другими 
заказчиками, так, в частности, и из фондов научно-исследовательских институтов, 
которые занимаются научной, информационно-аналитической деятельностью в 
социальной сфере; агентств социальной работы, которые проводят краткосрочные 
семинары для работающих специалистов, а также клиник или частных служб, 
заинтересованных в подготовке специалистов);

– профессиональная направленность общенаучных дисциплин (например, 
за рубежом курс «социология» рассматривается как курс о социальном неравенстве 
и особенностях работы специалиста с разными социальными слоями населения и 
др.);

– сроки обучения;



93

Наука в современном мире
– возрастные подходы к абитуриентам; различие в формах вступительных 

испытаний;
– технологии обучения. 
Л.И. Старовойтова, проанализировав становление современного состояния 

социального образования, главную цель его определила через формирование 
и развитие человеческого капитала, как основной ценности новой российской 
социальной политики.

Современная социальная политика Российской Федерации предусматривает:
– создание комплексно-интегративной системы социальной защиты 

населения;
– формирование необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно-приемлемого качества базовых социальных благ;
– создание для трудоспособного населения экономических условий, 

позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень 
социального потребления;

– разработку и внедрение технологий поддержки тех категорий населения, 
которые испытывают сложности и не только социально-экономического, но и 
социокультурного характера;

–  интенсификацию профилактических программ социального 
благосостояния всего населения, а не только программ социальной защиты людей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию [12, с. 23].

Социальное образование проделало большой исторический путь: от 
практики добровольной помощи, основанной на здравом смысле, жизненном опыте 
и интуиции, к системе профессиональной подготовки специалистов социальной 
сферы и пониманию его как инструмента достижения общественного согласия.

На протяжении всего пути становления социальное образование выступало 
как социальный заказ государственной власти; как инициатива демократически 
настроенных кругов, решавших во все времена проблему социальной справедливости; 
как образовательная система профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы.

В настоящее время основная цель системы непрерывного социального 
образования состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов 
социальной сферы, являющихся конкурентоспособными на рынке труда, 
обеспечивающая уровень общего социального образования выпускников средних 
учебных заведений, соответствующего сегодняшним требованиям личности и 
общества.

Для реализации поставленной цели перед системой непрерывного 
социального образования возникает необходимость решения следующих задач:

– Определение содержания образования путем создания действенного 
механизма взаимодействия с рынком труда, формирование учебных планов в 
соответствии с выявленными требованиями, государственными образовательными 
стандартами и Базисным учебным планом.

– Обеспечение системности и преемственности образования.
– Обеспечение уровня подготовки специалистов, отвечающего современным 

требованиям рынка труда, путем разработки и ведения образовательного процесса 
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в соответствии с технологиями обучения, обусловленными современными 
требованиями общества, соответствующим обеспечением образовательного 
процесса, осуществлением жесткого контроля за успеваемостью учащихся на всех 
этапах получения образования.

– Четкое распределение функций и полномочий между всеми элементами 
системы непрерывного социального образования.

–  Формирование образовательной политики: стратегии, тактики, 
перспективных и текущих проблем.

–  Обеспечение целостности системы путем создания действенного 
механизма управления.

– Разработка критериев оценки функционирования как системы в целом, так 
и каждого ее элемента в отдельности.

Сферы общественной жизни отличаются рядом критериев. Среди них 
основными являются:

1. Деятельность – их различные виды: социальная, экономическая, 
политическая, духовная, управленческая;

2. Объекты и субъекты деятельности (различие в зависимости главным 
образом от вида деятельности);

3. Инфраструктура (в том числе социальная, экономическая и т.д.);
4. Отношения, которые складываются в каждой из этих сфер.
П.Д. Павленок считает важным схематически показать место каждой из сфер 

в жизнедеятельности общества [10]: 

Следует, по словам П.Д. Павленка, обратить внимание на местонахождение 
социальной сферы (впрочем, как и управленческой). Она представлена частью всех 
других сфер общества. То есть аккумулирует в себе определенные компоненты 
каждой из них. Какие? Для этого достаточно представить их содержание. Оно 
определяется (исходя из критериев, признаков) производством (тех или иных 
благ и т.д.), распределением и их потреблением. Два последних компонента (т.е. 
распределение и потребление) и означают суть социальной сферы, аккумулирование в 
ней социальных аспектов жизнедеятельности. И это конкретизируется в содержании 
(особенно) четвертого компонента каждой из рассматриваемых сфер – социальных 
отношениях в собственном смысле, узком смысле (в отличие от социальных 
отношений в широком смысле, равному понятию «общественных отношений»). Если 
социальные отношения в широком смысле означают общественные отношения между 
субъектами (классами, социальными группами и т.д.) во всех сферах общественной 
жизни, то социальные отношения в узком собственном смысле означают срез, синтез 
социальных сторон, социальных аспектов всех видов общественных отношений, 
которые непосредственно сказываются на положении человека (групп, классов, слоя) 
в обществе. Это отношения по поводу жизнедеятельности, образа жизни, социального 
положения человека, социальных и других групп, классов в обществе, реализации 
принципов социальной справедливости, социального равенства – неравенства, 
степени удовлетворения материальных, духовных и других потребностей и интересов 
людей.

Сказанное, подчеркивает П.Д. Павленок, позволяет определить в общем 
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виде содержание социальной сферы, как области жизнедеятельности человеческого 
общества, в которой реализуется социальная политика государства путем 
распределения материальных и духовных благ, обеспечения прогресса всех сторон 
общественной жизни, улучшения положения человека труда (прежде всего). 
Социальная сфера охватывает систему социальных, социально-экономических, 
национальных отношений, связи общества и личности. В нее включается 
также совокупность социальных факторов жизнедеятельности социально-
демографических, социальных и других групп и личностей, условий их развития. 
Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека – от условий его 
труда до социально-классовых и социально-этнических отношений. Содержанием 
социальной сферы являются отношения между социальными и другими группами, 
индивидами по поводу их положения, места и роли в обществе, образа и уклада 
жизни.

Особое место в системе социального образования занимают Государственные 
образовательные стандарты.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»  
(статья 7), установлены Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования, с помощью которых на государственном уровне 
осуществляется управление системой профессионального образования.

Стандарт (от англ. – «standart») – норма, образец, мерило. Основное 
предназначение стандартов состоит в организации и регулировании отношений и 
деятельности людей, которые направлены на создание продукции с определенными 
свойствами и качествами, удовлетворяющими потребности общества. 
Стандартизация (разработка и использование стандартов) является объективно 
необходимой деятельностью по упорядочению практики, ее систематизации.

Государственный образовательный стандарт – это система параметров, 
характеризующих качество образования, отражающая социальный заказ и 
учитывающая возможности личности и системы образования в достижении 
образовательных требований.

Сущность государственного образовательного стандарта, через описание 
его функций, раскрыла В.В.  Сизикова. Функции образовательного стандарта 
– это способы его воздействия на образование как на систему, на субъекты 
образовательного процесса, а также интегративные формы взаимодействия 
потребителей образовательных услуг:

−	 организационно-управленческая функция заключается в упорядочении 
и регламентации качественных и количественных характеристик образовательной 
системы, посредством чего обеспечивается контроль за образованием со стороны 
личности, государства, общества, работодателя и др. Переход к многообразию 
образовательных систем и типов учреждений образования требует создания 
механизма регулирования, призванного стабилизировать систему образования в 
стране;

−	 гуманистическая функция образовательных стандартов состоит в 
оптимизации образовательного процесса и образовательной политики с точки зрения 
предоставления личности условий для ее актуального и потенциального развития, 
ориентации на ее индивидуальные потребности, способности и возможности;
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−	 функция преемственности предполагает обеспечение взаимосвязи 

и взаимозависимости всех звеньев и ступеней образования в условиях 
диверсифицированной образовательной системы;

−	 сущность конвертирующей функции образовательного стандарта 
– это интернационализация качества образования, гарантирующая личности 
географическую мобильность и конкурентоспособность на отечественном и 
мировом рынках.

Принятый в августе 1996 года закон Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» утвердил принципы, структуру 
и средства управления реализацией государственного образовательного стандарта, 
внес уточнение в характеристику ступеней высшего профессионального образования, 
видов высших учебных заведений и академических свобод преподавателей и 
студентов.

В 2000 году были утверждены стандарты второго поколения по специальностям 
«Социальная педагогика» и «Социальная работа». На основании государственного 
образовательного стандарта разрабатывается основная образовательная программа 
подготовки специалистов, которая включает в себя учебный план, программы 
учебных дисциплин, программы учебных, производственных и стажерских практик.

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит 
из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 
(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента и факультативных 
дисциплин.

Основная образовательная программа специалиста предусматривает 
изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

−	 цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
−	 цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины;
−	 цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины;
−	 цикл СД – специальные дисциплины («Социальная работа»);
−	 цикл ДПП – дисциплины предметной подготовки («Социальная педагогика»);
−	 цикл ДС – дисциплины специализации;
−	 цикл ФТД – факультативы.
Кроме общих требований к основной образовательной программе подготовки 

выпускника, государственный образовательный стандарт включает требования к 
обязательному минимуму содержания, разработке и условиям реализации основной 
образовательной программы; кадровому, учебно-методическому и материально-
техническому обеспечению учебного процесса; организации практик; уровню 
подготовки выпускника, а также его квалификационную характеристику.

Рассмотрим вышеуказанные требования в отношении обучающихся по 
специальностям «Социальная работа» и «Социальная педагогика» [5; 6].

Специалист социальной работы:
−	  ведет профессиональную практическую работу (посредничество, 

консультирование, специальная помощь и т.п.) в социальных службах, организациях 
и учреждениях и т.д.;

−	  оказывает социальную помощь и услуги семьям и отдельным лицам, 
различным половозрастным, этническим и т.п. группам населения;
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−	  организует и координирует социальную работу с отдельными лицами и 

группами с особыми нуждами, с ограниченными возможностями, вернувшимися из 
специальных учреждений и мест лишения свободы и т.д.;

−	  проводит исследовательско-аналитическую работу (анализ и 
прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по проблемам 
социального положения населения в курируемом районе (микрорайоне), с целью 
разработки проектов и программ социальной работы;

−	  участвует в организационно-управленческой и административной работе 
социальных служб, организаций и учреждений;

−	  содействует интеграции деятельности различных государственных 
и общественных организаций по оказанию необходимой социальной защиты и 
помощи населению;

−	  ведет воспитательную деятельность в социальных службах, средних 
специальных учебных заведениях (при условии получения дополнительного 
образования в этой области).

Сферами профессиональной деятельности являются государственные 
и негосударственные социальные службы, организации и учреждения системы 
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, армии, 
правоохранительных органов и т.п.

Объектами профессиональной деятельности специалиста в области 
социальной работы являются отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 
нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и обслуживании.

В соответствии с квалификационными требованиями специалист должен 
знать:

−	  основные этапы и тенденции становления социальной работы как 
социального института в России и за рубежом;

−	  понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 
социальной работы, специфику познания, прогнозирования и проектирования 
социальной работы;

−	  сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами 
и группами населения;

−	  профессионально-этические, организационно-управленческие и 
экономические основы и проблемы социальной работы;

−	  основы психологии, виды и технологии психосоциальной работы;
−	  основы педагогической теории и деятельности, основные формы и методы 

социально-педагогической работы в социальных учреждениях и службах;
−	  основы социальной медицины; 
−	  основы правового обеспечения социальной работы.
Специалист должен изучать опыт:
−	  практической работы в организациях и службах социальной защиты и 

обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с различными 
лицами и группами населения;

−	  организации и управления в социальных учреждениях и службах;
−	  получения и обработки информации о системе социальной работы;
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−	  проведения анализа и мониторинга состояния и развития объектов 

социальной работы;
−	  участия в исследовательско-аналитической работе соответствующего 

уровня;
−	  организации и проведения психосоциальной, социально-педагогической 

и социально-медицинской работы.
Специалист должен владеть:
−	  основными методами социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения;
−	  основными методами рациональной организации труда, принятия 

управленческих решений в учреждениях и службах социальной работы;
−	  методикой координации непосредственной контактной социальной 

работы, проведения консультационных и профилактических мероприятий с 
объектами социальной работы;

−	  методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и 
мониторинговой работы;

−	  основными методами психолого-педагогической деятельности;
−	  методами образовательно-воспитательной работы в социальных 

учреждениях и службах;
−	  основными профессиональными технологиями в органах и учреждениях 

социальной работы.
Выпускник, получивший квалификацию социального педагога, должен:
−	  осуществлять профессиональную деятельность, направленную на личное 

и социальное развитие обучающихся;
−	  способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ;

−	  использовать разнообразные приемы и методы социального воспитания; 
способствовать гармонизации социальной сферы образовательного учреждения; 
соблюдать права и свободы учащихся, предусмотренные законом Российской 
Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка;

−	  систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
−	  участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 

методической работы;
−	  осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
−	  выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;
−	  обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном 

процессе.
Областью профессиональной деятельности является социально-

педагогическая работа в сфере образования.
Объектами профессиональной деятельности специалиста в области 

социальной педагогики являются обучающиеся.
К видам профессиональной деятельности относятся: социально-

педагогическая, учебно-воспитательная, развивающая, культурно-просветительская, 
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научно-методическая, организационно-управленческая.

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной 
деятельности, соответствующие его квалификации:

−	  в области социально-педагогической деятельности (проектирование и 
проведение работы по социальной профилактике в процессе обучения и воспитания; 
организация взаимодействия родителей учащихся и педагогов как участников 
образовательного процесса; проведение профориентационной работы; оказание 
помощи в решении задач социализации учащихся; обеспечение взаимодействия 
школы и различных учреждений с целью успешной социализации детей);

−	  в области учебно-воспитательной деятельности (психолого-педаго-
гическое обеспечение образовательного процесса; организация субъект-субъектного 
взаимодействия участников образовательного процесса; использование современных 
научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и средств обучения 
и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; воспитание учащихся 
как формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических 
убеждений на основе индивидуального подхода);

−	  в области развивающей деятельности (разработка развивающих 
программ психологического сопровождения детей в образовательном процессе; 
разработка коррекционно-развивающих программ для детей с трудностями в 
обучении; психологическая поддержка творчески одаренных учащихся; проведение 
развивающих занятий для разных категорий детей с учетом индивидуальных 
особенностей; психологическая поддержка учителей в образовательном процессе);

−	  в области культурно-просветительской деятельности (формирование 
общей культуры учащихся; организация культурного пространства образовательного 
учреждения);

−	  в области научно-методической деятельности (выполнение научно-
методической работы, участие в работе научно-методических объединений; анализ 
собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 
квалификации);

−	 в области организационно-управленческой деятельности (управление 
педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации образовательных 
программ; организация контроля за результатами социального воспитания; ведение 
школьной документации). 

Анализ требований государственных образовательных стандартов к 
содержанию профессионального образования студентов по специальностям 
«Социальная работа» и «Социальная педагогика» дает возможность организовать 
профессиональную подготовку специалистов социальной сферы в логике 
интегративно-дифференцированного подхода.

В 2011 году введены в действие стандарты третьего поколения, которые 
отличаются от предыдущих более детальным рассмотрением задач профессиональной 
деятельности; введением двухступенчатой системы образования (бакалавр, магистр); 
определением двух видов компетенций (общекультурных, профессиональных), 
уровень овладения которыми определяет результат освоения студентами основных 
образовательных программ.

Значительное внимание в государственных образовательных стандартах 
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третьего поколения уделено оценке качества освоения основных образовательных 
программ. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 
подготовки, в том числе путем:

−	  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 
с привлечением представителей работодателей;

−	  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
−	  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенции выпускников;
−	  обеспечения компетентности преподавательского состава;
−	  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями – с привлечением представителей работодателей;

−	  информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования главная 
задача российской образовательной политики – обеспечение высокого качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и государства (Приложение к 
приказу Минобразования России № 393 от 11.02.2002).

Актуальность проблем обеспечения качества образования в России в 
настоящее время обусловлена рядом аспектов, основными из которых являются:

−	 реальное снижение качества подготовки специалистов в российских 
вузах в 80 – 90-х гг. XX века, обусловленное рядом известных объективных причин;

−	 переход к комплексной оценке деятельности образовательных 
учреждений на базе утвержденного перечня показателей, включающего, в частности, 
и показатели наличия внутривузовских систем управления качеством образования;

−	 усиление конкуренции между образовательными учреждениями на 
рынке образовательных услуг и рынке трудовых ресурсов, включая госзаказ на 
подготовку специалистов;

−	 вхождение России в общее Европейское образовательное пространство, 
которое требует унификации процессов и гарантии качества предоставляемых 
образовательных услуг;

– регулярное проведение с 2001 г. конкурса Рособрнадзора и Рособразования 
«Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов» и 
других региональных конкурсов по качеству [11]. 

На современном этапе реформирования отечественной образовательной 
системы качество образовательного процесса рассматривается как главная 
характеристика образования, отражающая его фактическое состояние и перспективы 
развития. Высшее профессиональное образование в настоящее время характеризуется 
такими тенденциями, как интеграция учебных дисциплин с практической 
деятельностью; повсеместное внедрение проблемных методов обучения, развитие 
творческих способностей обучающихся, опора на личностно-деятельностный 
подход, увеличение познавательной активности и доли самостоятельной работы 
студентов; переход от квалификации к компетенциям.

Заметим, что современные педагогические исследования развивают два 
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концептуальных подхода в определении целей оценки качества. Первый подход 
реализует идеи совершенствования качества подготовки обучаемых и применяется 
в условиях постепенного незначительного изменения общественных потребностей и 
приоритетов; этот подход уже остался в прошлом. Второй подход связан с развитием 
идей управления качеством образовательного процесса, он позволяет быстро 
реагировать на меняющуюся ситуацию и учитывать новые потребности общества 
и личности, что характерно для многих стран мира, включая современную Россию.

Новая ситуация в вузах, связанная с приоритетом качества образования 
на всех уровнях и во всех звеньях образовательной системы [8], требует 
совершенствования старых или использования новых технологий мониторинга 
всего образовательного процесса в вузе в соответствии со стандартами качества 
ISO серии 9000:2000. В отечественном образовании активно проводится работа 
по стандартизации качества подготовки, выявляется необходимый уровень 
профессиональных и личностных характеристик выпускника, привлекаются к 
оценочным процедурам независимые эксперты и представители работодателей, 
организуются специальные службы внутреннего и внешнего мониторинга. 
Диагностика качества с использованием различного рода рейтинговых оценок 
постепенно превращается из разовых мероприятий в непрерывный процесс.

В то же время только обучение с использованием современных 
педагогических технологий позволяет обеспечить гарантированное усвоение 
учебного материала обучающимися и соответственно повысить качество 
образования, а потому стать формой диверсификации высшего профессионального 
образования [9]. При реализации инновационных форм образования роль 
преподавателя высшего учебного заведения, вся его профессиональная деятельность 
существенно изменяются. Если ранее акцент в профессиональной деятельности 
преподавателя делался на подаче соответствующего содержания дисциплины, то 
с развитием современных форм, методов и средств обучения на базе новейших 
информационных и коммуникационных технологий одной из первоочередных 
задач преподавателя системы высшего профессионального образования становятся 
проектирование педагогических технологий, управление учебным процессом и 
диагностика его качества.

При рассмотрении понятия «качество образования» следует учитывать ряд 
моментов. Под «качеством» в обобщенном смысле понимается степень соответствия 
присущих объекту (продукции или услуге) характеристик установленным требованиям. 
Особенностью образования является более сложная структура потребления. В качестве 
потребителей результатов образовательного процесса выступают как сами студенты, 
так и их семьи, предприятия-работодатели, и, наконец, общество и государство в целом, 
которые будут эффективно (или неэффективно) использовать потенциал выпускников 
образовательных учреждений. В связи с этим качество образования можно определить 
как сбалансированное соответствие  совокупности свойств и характеристик 
образовательного процесса, его результатов, и всей системы образования в целом 
установленным потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам), которые 
определяются отдельными гражданами, предприятиями и организациями, обществом 
и государством в целом [2].

Качество высшего образования слагается из:
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−	  качества подготовки выпускников вузов, которое относится к категории 

«качество результата высшего образования»;
−	  качества государственных образовательных стандартов; 
−	  качества применяемой нормативной базы; 
−	  качества образовательных программ, определяющих качество целеполагания 

в системе государственной политики в области высшего образования в России;
−	  качества учебно-методической, лабораторной и материально-технической 

базы вузов;
−	  качества образовательных технологий (учебных технологий);
−	  качества профессорско-преподавательских, научно-исследовательских 

кадров (кадрового потенциала);
−	  качества содержания образования;
−	  качества воспитания;
−	  качества управления (руководства).
Качество человека является и итогом, и целью государственной политики 

качества высшего профессионального образования.
Категория «качество» носит многоаспектный характер, в зависимости от 

объекта и сферы рассмотрения [7]. Понятие качества, применительно к высшему 
образованию, может иметь разные значения в зависимости от:

−	  требований сторон, заинтересованных в деятельности вуза: государства, 
работодателей, студентов, профессорско-преподавательского состава и т.д.;

−	  свойств или характеристик той академической области, которую предстоит 
оценивать;

−	  исторического периода в развитии высшего образования и т.д.
В глоссарии гарантии качества и аккредитационных терминов выделено 

несколько групп определений качества применительно к высшему образованию: 
качество как превосходство, качество как соответствие поставленным целям, качество 
как удовлетворенность потребителей, качество как синоним улучшения.

В отечественной и зарубежной образовательной практике в настоящее время 
формируются различные модели оценки качества для целей управления [1]. Их общими 
особенностями служат:

1) ориентация на глубокие преобразования, затрагивающие основные 
элементы образовательной деятельности;

2) выбор в качестве главных объектов оценивания всех элементов 
образовательного процесса и факторов, влияющих на конечный результат;

3) необходимость организации непрерывного наблюдения (мониторинга) 
за образовательным процессом с целью выявления достижений обучающихся, их 
причинной обусловленности и тенденций развития;

4) важность создания прогностических и управленческих моделей для 
эффективного использования результатов оценки качества образовательного процесса.

Внимание к задаче повышения компетентности преподавателей вузов в области 
диагностики качества учебного процесса обусловлено в первую очередь тем, что уже 
накоплен богатый опыт работы преподавателей различных дисциплин по контролю 
уровня знаний студентов на всех этапах подготовки, что позволяет выделить базовые 
методологические основы для перехода к определению уровня сформированности 
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компетенций при организации непрерывного контроля качества обучения будущих 
специалистов. Назрела необходимость овладения всеми преподавателями системы 
среднего и высшего профессионального образования соответствующей методологией 
и методикой диагностики качества учебного процесса, включая технологическую и 
информационную составляющие.

Проведенный автором анализ профессиональной деятельности педагогических 
кадров выявил проблемы при определении критериев и показателей уровня подготовки 
студентов, выявлении необходимых исходных уровней обученности, выборе форм 
и методов, разработке средств педагогического контроля в ходе учебного процесса, а 
также итогового контроля знаний по дисциплине. Действительно, для эффективной 
диагностики качества учебного процесса необходимо:

1) определить, что измерять, т.е. установить необходимые и достаточные 
критерии тех или иных знаний, умений, навыков, компетенций;

2) понять, как измерять, т.е. установить уровни обученности, т.е. усвоения 
знаний, умений, и навыков, сформированности компетенций;

3) выявить формы всех видов контроля;
4) выявить исходные уровни обученности, соответствующие каждой из 

положительных оценок.
Основу любой системы контроля и оценки знаний составляет определение 

видов контроля:
– входной – осуществляется перед началом изучения курса, определяет исходные 
уровни обученности;
– текущий – проводится в ходе изучения компонентов каждого модуля;
– промежуточный – проводится по завершении изучения каждого отдельного модуля;
– итоговый контроль – проводится по окончании изучения всего курса, определяет 
степень достижения требуемых уровней обученности.

Каждый из вышеназванных видов контроля может быть реализован с 
помощью различных форм. Выбор форм контроля зависит от используемых методов 
обучения и форм организации учебного процесса, что, в свою очередь, зависит от целей 
и содержания курса (модуля), степени готовности и опыта преподавателя использовать 
те или иные формы, методы или приемы обучения, а также от состояния материально-
технической базы учебного заведения. Любая система контроля предполагает наличие 
системы оценки, с помощью которой и осуществляется проверка соответствия 
знаний, умений, навыков и компетенций предъявляемым к ним требованиям. В 
образовательном процессе все более широкое распространение получает непрерывная 
рейтинговая (балльная) оценка, которая позволяет оценить работу студента 
комплексно по всем видам занятий и в течение всего семестра с использованием 
различных форм контроля и поэтому считающаяся более объективной.

Анализ современных научно-педагогических исследований и проведенный 
нами мониторинг по изучению деятельности педагогических кадров в области 
диагностики учебного процесса в вузе показали безусловную необходимость высокого 
уровня профессиональной компетентности преподавателей в сфере педагогических и 
информационных технологий, включая следующие модули:

1) формирование дидактической задачи: отбор и структурирование 
содержания учебной дисциплины, определение диагностируемых целей обучения 
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– требуемых уровней усвоения, выраженных в умениях выполнить конкретные 
действия, определение исходных и требуемых уровней обученности;

2) разработка контента дисциплины и образовательной траектории изучения 
курса и контроля знаний группой или конкретным студентом, необходимых для 
достижения требуемых уровней обученности;

3) разработка комплексной методики и конкретных контрольных 
мероприятий диагностики качества результатов учебного процесса, включая 
разработку аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМов);

4) осуществление управления и контроля учебным процессом по освоению 
основной образовательной программы как в традиционной, так и в мультисервисной 
образовательной среде;

5) педагогическое сопровождение образовательного процесса в сетевой 
интерактивной аудитории.

Одной из первоочередных задач преподавателя системы высшего 
профессионального образования становится, таким образом, управление и контроль 
учебного процесса на основе оригинальных авторских разработок в соответствии с 
избранной педагогической технологией.

В основу документа «Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего 
образования в Европейском регионе» положены следующие основные принципы 
внешней и внутренней гарантии качества высшего образования:

−	  заинтересованность студентов, сотрудников и общества в целом в хорошем 
качестве высшего образования;

−	  важность организационной автономности, с осознанием, что независимость 
подразумевает большую ответственность;

−	  ответственность поставщиков высшего образования за гарантию его 
качества;

−	  защищенность интересов общества, касающихся качества и стандартов 
высшего образования;

−	  улучшение и развитие качества академических программ для студентов и 
остальных бенефициариев;

−	  существование эффективных организационных структур, 
предоставляющих и поддерживающих академические программы;

−	  прозрачность внешней экспертизы процессов гарантии качества;
−	  поощрение развития культуры качества в вузах;
−	  разработка процессов, с помощью которых вузы смогли бы предоставлять 

отчетность, включая отчетность за общественные и частные материальные 
инвестиции;

−	  демонстрация учебными заведениями своего качества как внутри страны, 
так и на международной арене.

На основе перечисленных принципов в документе были сформулированы 
стандарты и директивы ENQA по внутренней и внешней оценке (гарантии) качества 
в вузах, которые могут и должны быть положены в основу построения систем 
качества образовательных учреждений, наряду с другими современными подходами 
и принципами менеджмента качества:

–  учебные заведения должны иметь официальные механизмы утверждения, 
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периодических проверок и мониторинга своих программ и сертификатов;

– студенты должны оцениваться с помощью опубликованных критериев, 
положений и процедур, применяемых согласованно;

– учебные заведения должны разработать методы для определения 
компетенции и квалификации работников, вовлеченных в учебный процесс. Данные 
методы должны быть доступны для внешней проверки и упоминаться в отчетах;

– учебные заведения должны гарантировать, что ресурсы, доступные для 
обучения, являются адекватными и уместными для каждой предлагаемой программы;

– учебные заведения должны гарантировать сбор, анализ и использование 
информации, необходимой для эффективного управления программами обучения и 
другой деятельностью;

–  учебные заведения должны регулярно публиковать свежую, беспристрастную 
и объективную информацию (количественную и качественную) о предлагаемых ими 
программах и сертификатах [3; 4].

Важнейшим условием совершенствования социального образования 
в современных условиях должна стать активная разработка теоретико-
методологических основ социальных наук, экспликация адекватной их природе и 
содержанию системы категорий, принципов и законов, опираясь на которые, можно 
было бы результативно осуществлять познание, управлять социальными процессами 
и на этой основе содействовать прогрессивному развитию человека и общества по 
вектору демократии, социальной справедливости и гуманизма.

Получившее развитие в нашей стране профессиональное социальное образование 
всех уровней может и должно способствовать нормальному функционированию 
и развитию социальной сферы и общества в целом, оптимальному социальному 
функционированию конкретной личности в пределах социальных норм, отражающих 
потребность общества и каждого человека в социальном благополучии, стабильности 
и позитивном развитии.
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СоциаЛЬно-ПСиХоЛого-ПеДагогичеСКие аСПеКТЫ
ДеТСКо-роДиТеЛЬСКиХ оТношений в неПоЛной СеМЬе

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов детско-родительских 
отношений  в  семье.  Акцентируется  внимание  на  круге  потребностей,  который 
способствует развитию личности ребенка и его взаимодействию со сверстниками; на 
факторах, которые влияют на развитие детско-родительских отношений; в частности 
на основных трудностях в отношениях матери и сына; типичных ошибках в процессе 
воспитания в неполной семье.

Ключевые слова:  семья,  неполная  семья,  воспитание,  полоролевая 
идентификация.

Семья  является  бесспорной  общечеловеческой  ценностью,  транслятором 
культурного наследия, национальных традиций и этических норм, значение которых 
возрастает не только для каждой отдельной личности, но и для общества в целом.

Семья  —  это  сложное  социальное,  комплексное,  многофункциональное 
понятие,  форма  жизнедеятельности  людей,  обусловленная  существующими 
общественно-экономическими  и  юридическими  нормами.  Это  система,  имеющая 
определенную  структуру,  выполняющая  целый  ряд  разнообразных  функций, 
устойчивая система взаимоотношений между людьми в повседневной жизни.

В  жизни  конкретных  людей  семья  многолика,  поскольку  межличностные 
отношения имеют много вариаций, широкий диапазон проявлений. Для одних семья 
– оплот, надежный эмоциональный тыл, средоточие взаим ных забот, радости,   для 
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других – своего рода поле брани, где все ее члены бьются за собственные интересы, 
раня друг друга неосторожным словом, невыдержанным поведением.

Двадцать  первый  век  продолжил  ряд  крупных  социальных  изменений, 
начавшихся  в  двадцатом  и  преобразивших  брак  и  семью.  Обнажились  и  стали  в 
центр общественного внимания такие проблемы как девальвация чувств материнства 
на  социальном  и  индивидуальном  уровнях,  кризис  семьи,  проявлениями  которого 
служат  такие показатели  как падение  рождаемости,  нестабильность  семьи и    рост 
количества разводов, появление большого числа бездетных семей (не обусловленного 
медицинскими проблемами), рост числа семей, имеющих единственного ребенка и 
сознательный отказ от рождения второго и последующих детей, массовый отказ от 
детей, сдача их в родильные, детские дома, дома ребенка, приёмники-распределители, 
бегство детей из дома, жестокое обращение с детьми вплоть до лишения жизни своих 
детей, а также резкое сокращение вступающих в брак  и одновременно активный рост 
внебрачной рождаемости.

Вопросы,  посвященные  проблеме  детско-родительских  отношений, 
рассматривались учеными на протяжении всего развития психологической науки и 
практики. В отечественной психологии исследованиями в этой области занимались 
ученые Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, В.С. Мухина, 
Г.Т. Хоментаускас и многие другие.

Теоретический  анализ  работ  отечественных  ученых  позволяет  выявить 
следующие общие характеристики детско-родительских отношений:

•	 относительная непрерывность и длительность во времени; 
•	 эмоциональная значимость для ребенка и родителей; 
•	 амбивалентность в отношениях (баланс полярных позиций); 
•	 изменяемость отношений в зависимости от возраста ребенка; 
•	 потребность родителей в заботе о ребенке; 
•	 принятие родителями на себя ответственности за ребёнка. 
Необходимо отметить, что для полноценного развития личности ребенка в 

семье должны складываться благоприятные условия, которые напрямую зависят от 
сложившихся  в  семье  детско-родительских  отношений.  С  одной  стороны,  главной 
характеристикой  родительского  отношения  является  любовь,  которая  определяет 
доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и 
безопасности. С другой родительское отношение характеризуется требовательностью 
и контролем. В этом конфликте заключается одно из самых сильных противоречий 
детско-родительских отношений в семье.

Межличностные отношения в семье особенно важны для развития ребенка. 
В процессе общения он приобретает навыки речи, мышления, предметных действий, 
осваивает социальный опыт. Развитие ребенка находится в прямой зависимости от 
нравственных индивидуальных особенностей членов семьи. Дети ориентируются на 
поведение родителей, как на прообраз собственных действий. Поэтому очень важно 
поведение, образ мыслей и действий взрослых [4].

Межличностные  отношения  в  семье  рассматриваются  через  призму 
восприятия  ребенком  окружающего  мира.  Поведение  ребенка  и  его  личностные 
характеристики определяются не только реальными условиями семейной жизни, но и 
их восприятием, степенью внутренней активности ребенка.
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Многое в психиче ском развитии и личностном становлении ребенка зависит 

не только от наличия одного или двух родителей, но и от того, как складываются его 
отношения  с  тем родителем,  с  которым он живет;  в  какой форме поддерживаются 
связи с родителем, живущим отдельно от семьи. Вместе с тем специалисты, занимаю-
щиеся  изучением  проблем  семейного  воспитания,  отмечают,  что  хотя  полная 
семья  сама  по  себе  не  гарантирует  успеха  в  воспитании  ребенка,  а  создает  лишь 
предпосылки для успешного формирования его личности, тем не менее воспи тание в 
условиях неполной семьи становится более сложным делом и таит в се бе целый ряд 
трудностей, с которыми рано или поздно придется встретиться каждому одинокому 
родителю. 

Одинокий  родитель  сталкивается  с  необходимостью  приспосабливаться 
к  многочисленным  изменениям,  происходящим  в  его  жизни,  и  к  новым  моделям 
взаимодействия  с  собственным  ребенком  или  детьми,  потому  что  ему  одному 
приходится совмещать функции обоих родителей. Одинокий родитель и его ребенок 
(дети)  постепенно  приходят  к  новым  взаимоотношениям  с  окружающим  миром  и 
другими людьми.

Неполные семьи непохожи друг на друга. Дети часто являются свидетелями 
и участниками семейных событий или обстоятельств психотравмирующего характера 
(распад семьи, проживание с отчимом, жизнь в конфликтной семье). Все это негативно 
влияет на ребенка, деформирует его психику, нравственное и эмоциональное развитие. 
Дети  чувствуют  обиду,  угнетенность,  у  них может  развиться  чувство  собственной 
неполноценности. 

Самая  большая  сложность  социально-психологического  плана  — 
затруднения в правильной полоролевой идентификации и ориентации детей. Тесные 
контакты  с  родителями,  оставшимися  в  одиночестве,  неудовлетворенность  личной 
жизнью,  которую родитель  остро  переживает,  негативно  влияют  на формирование 
личности  ребенка,  нарушает  формирование  у  него  адекватного  представления  о 
взаимоотношениях  между  полами.  Все  это  не  способствует  четкой  полоролевой 
идентификации ребенка. 

В  неполной  семье,  тем  более,  если  она  стала  таковой  на  ранних  стадиях 
социализации  ребенка  или  изначально  была  неполной,  перед  его  глазами  нет 
образца  того,  как  должны  себя  вести  мужчины  и  женщины,  отцы  и  матери  и  в 
различных ролевых  ситуациях. Поэтому в  своей  собственной  семье они далеко не 
всегда  могут  продемонстрировать  адекватное  полоролевое  поведение;  это  ведет  к 
дисфунциональности и конфликтам, семья может тоже распасться.

Отсутствие  одного  из  родителей,  а  также  супружеских  отношений 
существенно влияет на формирующуюся систему ценностей, в которой центральное 
место,  особенно  для  подростков,  занимают  любовные  переживания.  Они  рано 
начинают половую жизнь, еще до совершеннолетия.

Дети из неполной семьи, во что бы то ни стало, пытаются преодолеть судьбу 
родителей,  с  их  несложившейся  личной  жизнью,  что  сужает  систему  ценностей, 
делая  ее  однобокой,  ведет  к  неадекватному  разрешению любого  психологического 
стресса, например, в виде суицида. 

Дети  перестают  общаться  с  родителями.  Отчим,  как  правило,  не  играет 
существенной  роли  в  воспитании  пасынков.  Отношения  чаще  всего  становятся 
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формальными. 

Психологические  исследования  последних  десятилетий  показали,  что  есть 
четыре  круга  потребностей,  которые  должны  быть  полностью  удовлетворены, 
чтобы в душевной области ребенок получил здоровое развитие, и чтобы у него были 
хорошие отношения с обществом сверстников.

В  полной  семье  такие  потребности  удовлетворяются  естественным 
путем  в  обычной  совместной  жизни.  В  семье  неполной  требуются  осознанные, 
целенаправленные усилия.

Первый  круг  потребностей —  в  стимуляции  поступления  развивающихся 
импульсов. Трудности здесь заключаются в том, что одинокая мать скорее, чем мать 
из  полной  семьи,  может  быть  чрезмерна,  нагружена  работой  или  занята  личными 
проблемами, что в итоге может привести к заброшенности ребенка. 

Второй  круг  потребностей  —  потребности  социального  учения.  Здесь  у 
матери есть определенное преимущество — ее воспитательное воздействие может 
быть абстрактно-единым в сравнении с разными влияниями в более многочисленных 
семьях. 

Третий  круг потребностей  —  из  области  эмоциональной  связи  матери  с 
ребенком. 

Четвертый  круг  потребностей  —  потребности,  связанные  с  включением 
ребенка в общественную жизнь. Тут и возникают трудности. Дети одиноких матерей 
оказываются  в  менее  выгодном  положении,  особенно,  если  роль  «родного  отца», 
которого у них не было и возможности его узнать, не была замещена подходящим 
лицом [5].

Существуют некоторые факторы, которые нужно учитывать. Прежде всего, 
возраст и пол ребенка. По-разному будет воспринимать отсутствие отца мальчик в 
три года и десять лет. У дочери будет разное отношение к матери в первом классе и 
при окончании школы. Опыт показывает, что мальчики в целом в таких ситуациях 
более чутки, более внимательны и более ранимы, чем девочки.

Следующим фактором, влияющим на развитие связей, служат обстоятельства, 
при  которых  произошла  «потеря»  отца:  знал  ли  ребенок  отца,  когда  отец  ушел  из 
семьи, и с чем это было связано, со смертью отца или разводом, находится ли отец в 
тюрьме, уехал за границу или постоянно  лежит в больнице. И последний фактор — 
как в такой семье выполняется функция отца? Есть ли мужской образ в окружении 
ребенка или нет?

Замечено,  что  личность  отчима  по-разному  воспринимается  мальчиком 
и  девочкой,  ребенком  дошкольного  возраста  и  подростком.  Исследованиями 
установлено, что с данной точки зрения критический возраст 11-12 лет. Именно в этот 
период происходит наибольшее число конфликтов между детьми и новоиспеченными 
отцами [3].

Ребенок, родившийся в семье одинокой матери, уже изначально ограничен 
в  возможностях  полноценного  развития  по  причинам  объективного  характера.  Об 
этом  говорят  специалисты,  подчеркивая,  что  «внебрачные  дети...не  выдерживают 
сравнения  с  детьми  из  благополучных  семей  по  потенциалу  выживания  в  плане 
физического  и  психического  здоровья,  интеллектуальных  и  других  возможностей. 
Человеку,  выросшему  без  нормальной  семьи,  присуще  недоверие  к  людям, 
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подозрительность и, как следствие, склонность к отстраненности, изоляции, которые, 
в свою очередь, становятся причиной ограниченности развития [2].

В  частности,  детский  психиатр  М.И.  Буянов  утверждает,  что  дети, 
воспитывающиеся во внебрачных семьях, как правило, более нервны, нежели дети 
из обычных семей. Отмечая подобное явление, характерное для детей из неполных 
семей такого типа, он в качестве главной причины выделяет эгоизм взрослых и их 
легкомысленное отношение к жизни, связанное с удовлетворением своих прихотей, 
жертвами чего становятся дети [1].

В  чем  же  заключаются  причины  того,  что  из  всех  детско-родительских 
отношений именно отношения матери и сына являются порой самыми сложными и 
эмоционально насыщенными? 

Можно  долго  размышлять  о  том,  почему  это  происходит.  Перечислим 
несколько причин.

Первая причина. Россия  —  страна,  имеющая  материнскую  культуру 
отношений. У нас сформирован настоящий культ матери, довольно часто выходящий 
за  пределы обычных детско-родительских отношений между ребенком и матерью.

Вторая причина. Мать  опекает  своего  сына  значительно  сильнее,  нежели 
дочь. От дочери она часто ждет помощи по дому («Ты моя первая помощница» — 
говорит мать дочери), самостоятельности и независимости («Делай все сама»). Сына 
мать балует и старается освободить от домашней нагрузки («Не мужское это дело»).

Третья причина. В России родители больше радуются рождению сыновей, 
нежели  дочерей.  Здесь  сказывается  влияние  драматичной  истории  нашей  страны, 
в  которой мужчины погибали  в многочисленных  воинах. В России мужчин  всегда 
меньше, чем женщин. Женщины борются за мужчин, стараясь женить их на себе и 
удержать  в  семье  любой ценой. Клич «Берегите мужчин!»  знаком каждой русской 
женщине.

Четвертая причина. Не получая от мужа достаточно внимания и тепла (что 
тоже типично для русских семей), мать переносит свой нереализованный потенциал 
на ребенка. Для одинокой матери сын психологически выступает во всех возможных 
ролях: сына, друга, мужа (не имеется в виду отношения), брата, помощника и т.д.

Пятая причина. Мать  любит  сына  безусловной  материнской  любовью:  и 
тогда,  когда  он  совершает  хорошие  поступки,  и  тогда,  когда  он  оказывается  не  на 
высоте (в последнем случае она его жалеет).

Итак, основные трудности в отношениях матери и сына:
• для  матери  —  это  признать  за  сыном  право  на  свою  собственную 

самостоятельную жизнь;
• для сына — суметь вовремя отойти от матери на дистанцию взрослости 

и обрести самостоятельность [6].
Специалисты выделяют типичные ошибки в процессе воспитания в неполной 

семье:
•	 «гиперопека», когда ребенок и проблемы, связанные с ним, выдвигаются 

на  первое  место  в  системе  жизненных  ценностей  и  ориентацией.  Утрированные 
формы любви и чрезмерной заботы оборачиваются на практике психологическими 
отклонениями и задержками в интеллектуальном развитии детей, формируют у них 
заниженную оценку, способствуют подавлению их самостоятельности;
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•	 отстраненность  матери  от  собственного  воспитательного  процесса 

и  чрезмерная  ориентация  на  материальную  заботу  о  ребенке  («чтобы  он  не  был 
хуже, чем другие»). Впоследствии такой ребенок начинает требовать от матери все 
большего, но, поскольку она уже не в состоянии выполнять возрастающие запросы, 
это становится причиной обоюдных переживаний и конфликтов;

•	 препятствие  контактам  ребенка  с  отцом  вплоть  до  настойчивого 
«искоренения» унаследованных от него качеств, что обусловлено неприязнью матери 
к бывшему мужу. Некоторые женщины пытаются воспитать у дочерей отрицательное 
отношение к мужчинам вообще;

•	 двойственное  отношение  к  ребенку,  проявляющееся  то  в  «приступах» 
чрезмерной  любви,  то  во  вспышках  раздражения,  когда  на  нем  вымещаются 
собственные  беды  и  разочарования.  Такой  стиль  воспитания  чреват  впоследствии 
развитием у ребенка невроза;

•	 стремление матери  сделать  ребенка  «образцовым,  несмотря на  то,  что  у 
него нет отца». В такой ситуации мать вместо защитника и друга оказывается в роли 
домашнего надзирателя. Чаще всего она бывает раздосадована результатом, так как 
ребенок противится чрезмерному давлению — он либо становится пассивным, либо 
начинает «бунтовать», нередко включаясь в жизнь уличных компаний;

•	 практическая  отстраненность  матери  от  ухода  за  ребенком  и  его 
воспитания,  причины    таких    ситуаций    могут    быть    разными,    начиная    от 
безответственности,   избытка   примитивных    интересов,   удовлетворению которых   
ребенок   мешает,   недоброжелательного   отношения   к   ребенку, являющегося для 
женщины напоминанием о ее неудачах в личной жизни, и вплоть до крайних случаев: 
алкоголизма  матери,  беспорядочности  в  сексуальных  отношениях,  проституции  и 
других формах асоциального поведения [8].

Можно сказать с уверенностью, что нужно чаще смотреть на происходящее 
глазами ребенка.

Посмотреть  на  семью  глазами  ребенка  –    это  значит  реконструировать, 
воссоздать субъективное видение и чувствование ребенка. Ребенок не просто объект 
воспитания, но и человек мыслящий, чувствующий, своеобразно обобщающий свой 
жизненный опыт, выбирающий как вести себя, каким быть. 

Поэтому  для  того,  чтобы  понять,  почему  ребенок  именно  такой,  какой  он 
есть,  поступает  так,  а  иначе,  нам просто необходимо  знать,  как он  видит  семью и 
нас,  как  интерпретирует  происходящее.  Его  хорошее  или  плохое  поведение  не 
навык, который надо поощрять или пресечь, а личностное отношение. Оно является 
результатом внутренней активности ребенка и имеет для него определенный смысл, 
который  не  всегда  может  быть  очевиден  со  стороны,  но  именно  отношения,  а  не 
внешние обстоятельства определяют его поведение, формирует его личность. Ребенок 
во многом сам определяет, каким ему быть, воспитывает себя [7].

Очевидно, что в каждой конкретной ситуации неполная семья нуждается в 
различных видах помощи с тем, чтобы, по крайней мере, частично компенсировать 
влияние негативных факторов на развитие ребенка.

Следует отметить и положительные моменты. Окружающая действительность 
показывает, что в некоторых случаях ребенок, воспитанный одной матерью, быстрее 
созревает  и  более  успешно  участвует  в  общественной  жизни.  Если  три  основных 
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круга  потребностей  (стимуляция,  учение,  эмоциональная  связь)  не  могут  быть 
удовлетворены в неполной семье, то удовлетворения четвертого круга потребностей 
— область общественных связей — остается под вопросом.

Но  вместе  с  тем  психология  учит,  что  умеренные  трудности,  умеренное 
напряжение при преодолении препятствий, умеренная тревога возбуждает стремление 
к деятельности. И тогда, если ребенок, у которого хорошая воспитательная основа, 
окажется  в  ситуации  умеренного  затруднения,  то  его  стремление  преодолеть 
препятствия повышается. И вполне вероятно, что такой юноша (или девушка) будет 
более инициативен, целеустремлен в своих действиях и поступках, чем тот, который 
вырос в материальном и эмоциональном благополучии. Становиться очевидным то, 
что в неполной материнской семье компенсаторные функции, когда мама выполняет 
роль двух родителей (за маму и папу) и сын, впоследствии помощник её.

Таким  образом,  семья —  это  система,  имеющая  определенную  структуру, 
выполняющая  целый  ряд  функций,  устойчивая  система  взаимоотношений  между 
людьми в повседневной жизни. 

Развитие  ребенка  находится  в  прямой  зависимости  от  нравственных 
индивидуальных особенностей членов своей семьи. Психологическое благополучие 
ребенка  в  семье  —  основа  его  дальнейшего  позитивного  взаимодействия  с 
окружающими людьми в различных областях жизни. 

Дети  ориентируются на поведение  родителей. Поскольку  дети  в  неполной 
семье  не  могут  наблюдать  отношения  между  мужчинами  и  женщинами,  то  они 
вырастают, не имея целостной модели этих отношений.

В  каждой  конкретной  ситуации  неполная  семья  нуждается  в  различных 
видах помощи специалистов с тем, чтобы, по крайней мере, частично компенсировать 
влияние негативных факторов на развитие личности ребенка.
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аннотация: В работе рассмотрен универсальный подход к решению 
социально-педагогических задач. На типичном примере показана возможность 
применения общего подхода при решении задач и эффективность применения этого 
подхода при решении учебных и практических задач специалистами социальной 
сферы. Проанализирован алгоритм решения задачи, построения способа действия, 
алгоритм адекватного (научного) продуктивного мышления.

Ключевые слова: задача, проблема, модель явления, социально-
педагогическая задача, алгоритм решение задачи.

Общие тенденции гуманизации и демократизации российского общества 
привели к принципиальному его повороту в направлении развития, которое может 
быть обеспечено только прогрессивной преемственностью поколений, в свою 
очередь зависящей от возможности формирования личностной успешности граждан. 
Для этого необходимо по-новому отнестись к проблемам детства, в первую очередь - 
к проблемам социализации детей в условиях сегодняшнего и, главное, завтрашнего 
дня, к проблемам их адаптации к этим условиям. Решение таких проблем требует 
укрепления института социальной педагогики, совершенствования профессиональной 
деятельности социальных педагогов и, следовательно, их профессиональной 
подготовки.

В ходе становления и развития социальной и социально-педагогической 
работы уточняются цели, задачи и совершенствуются содержание профессионального 
социального образования, методы и организационные формы обучения и 
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переподготовки социальных педагогов. Для этого важно создание условий построения 
специфических моделей учебной деятельности, позволяющих эффективно влиять 
на развитие личности специалиста. Один из аспектов компетентности специалиста 
в области социальной педагогики - его умение решать возникающие в процессе 
работы педагогические задачи, по сути своей всегда являющиеся именно социально-
педагогическими. В соответствии с этим необходимо способствовать пониманию 
социальными педагогами основ решения таких задач, а также получению ими на этой 
базе практических социально-педагогических умений и навыков.

Существуют определенные устоявшиеся представления о педагогических 
(социально-педагогических) задачах, а также о теории и технологии их решения [2, 
5, 7]. Эти представления зачастую содержат терминологическую и понятийную 
путаницу, носят прецедентный подход и не позволяют сформировать у педагогов 
устойчивый воспроизводимый поход к осознанному решению любых задач или хотя 
бы задач заданного класса. Надо отметить, что на схематическом уровне попытки 
порождения системного подхода к решению социально-педагогических задач уже 
предпринимались ранее [2], однако они носили, скорее, интуитивный характер нежели 
систематический.

В то же время известны попытки построения психологически обоснованного 
общего подхода к решению любых задач на основе представлений о продуктивном 
мышлении и его структуре [11, 12]. Достигнутые успехи в формировании 
универсальности и внутреннего единства такого подхода вполне очевидны [см., в 
частности, 11, 12]. В таком случае, если социально-педагогические задачи являются 
таковыми, в их решении должны просматриваться общие принципы решения 
задач. Единство такого рассмотрения позволит специалистам использовать в 
своей деятельности весь опыт решения задач - от задач по математике и физике в 
общеобразовательной школе до ситуационных задач в бытовой практике.

Из всего сказанного выше следует необходимость рассмотрения общего 
подхода к решению задач и возможности его использования в качестве основы 
решения учебных и практических задач специалистами в области социальной 
педагогики.

Мышление представляет собой процесс, а продуктивное мышление - 
процесс организованный, отличающийся определенной последовательностью 
определенных же шагов. Следовательно, это существенно алгоритмизированный 
процесс, и знание, понимание этого алгоритма, умение им пользоваться определяют 
качество мышления, а, следовательно успешность решения стоящих перед человеком 
практических задач. Поэтому выявление алгоритма продуктивного мышления, как 
и алгоритма решения задач, остается первостепенной необходимостью в психологии 
и педагогике. Лурия А.Р. [4] считает, что «далеко не во всех случаях ход мышления 
однозначно определяется готовым алгоритмом, заключенным в логическом условии. 
Подавляющее число мыслительных операций не определяется однозначным 
алгоритмом и человек, поставленный перед сложной задачей, сам должен найти 
путь ее решения, отбросив неправильные логические ходы и выделив правильные. 
Такой характер носит творческое мышление, необходимость в котором возникает 
при решении любых сложных задач». Если это надо понимать так, что творческое 
(оно же - познавательное) мышление не носит алгоритмического характера, то 
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с таким положением трудно согласиться. Автор [4] уходит от проблемы общего 
алгоритма познавательной деятельности, сводя его к алгоритму решения задач. При 
этом опускаются само возникновение задач и их постановка, а также появление 
основы решения задачи в виде закона, который к моменту возникновения задачи 
не обязательно известен. Алгоритм решения задачи, предложенный Лурия А.Р., 
выглядит так.

В том случае, если при сличении выявляется несоответствие результата 
условию задачи, действие повторяется до тех пор, пока соответствие не будет 
достигнуто. Легко видеть, что даже частный алгоритм решения задачи размыт и 
его использование не приводит к однозначному результату. Надо признать, что 
это достаточно типичная картина для решения социально-педагогических задач, 
происходящего, как правило, на уровне практического мышления. Концепция 
практического мышления по определению не допускает осознания какого-либо 
алгоритма мыслительной деятельности. Более того, имеет место принципиальное 
противопоставление «практического» вида такой деятельности «академическому 
и профессиональному», что содержит зерно сегрегации по непонятному признаку. 
Гораздо проще предположить, что во всех случаях получения приемлемого в смысле 
адекватности ситуации результата процесс мышления, связанный с решением задач, с 
большими или меньшими затруднениями протекает в соответствии с одним и тем же 
алгоритмом. Надо отметить, что алгоритм решения задач в опубликованных работах 
чаще всего представляется как вполне самостоятельный, вырванный из контекста 
познавательной деятельности человека.

Различного рода «тренинги конструктивного мышления» близки к 
уровню практического мышления. Теоретические обоснования таких методик, 
как правило, содержат много рассуждений о творческой личности (по-видимому, 
здесь подразумевается некий неправомерный личностный ценз), о стимуляции 
творческой деятельности (не удалось стимулировать - задача не решена!) и о неких 
специфических видах творчества (например, педагогического), основанного на 
непонятных принципах. Практическая часть таких методик основана на поиске 
решенных аналогов данной задачи и комбинировании достаточно случайных или 
частных вариантов решений. Это особенно характерно для решения социально-
педагогических задач [например, 7]. Естественно, предложить какой-либо явный 
алгоритм такой деятельности не представляется возможным.

Реальное преобразование ситуации (в том числе посредством мыслительно-
деятельностных актов) представляет собой решение определенной задачи. Для 
того чтобы построить решение как способ действия, необходимо реализовать 
соответствующий алгоритм. Выделить алгоритм построения способа действия 
можно, например, при рассмотрении работы [6].
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В работах подобного типа обращают на себя внимание два обстоятельства. 
Первое путаница в представлениях о задачах и проблемах. Второе - чрезвычайная 
терминологическая и понятийная размытость шагов алгоритма, характерная, в 
частности, для решения социально-педагогических задач [5, 7]. Так, например, 
непонятно, что такое «выявление общих особенностей, связей», «установление 
общего языка» и т.д. Представление алгоритма решения задач как самостоятельного, 
принципиально отделенного от алгоритмов других сторон познавательного процесса, 
делает непонятными и случайными как содержание шагов так и вообще их набор и 
последовательность.

В работах Фролова А.А. [11, 12] дано наиболее полное на сегодняшний день 
представление об алгоритме адекватного (научного) продуктивного мышления. В 
свернутом, крупноблочном виде этот алгоритм выглядит так:
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Поскольку общий алгоритм познавательной деятельности с очевидностью 
имеет своей целью решение задачи, необходимо выяснить, что следует называть 
задачей. Как уже отмечалось выше, зачастую задачу путают с проблемой, ссылаясь при 
этом на традиционный перевод слова «проблема» как «задача». Ситуация замкнутого 
круга, на наш взгляд, здесь совершенно очевидна. Используя технологию введения 
определения понятия [11], введем определения понятий «проблема» и «задача».

Проблемой называется явление невозможности разрешения  значимой  для 
человека ситуации имеющимися в наличии средствами. «Проблема не имеет решения 
- она стоит себе, как башня с неизвестной начинкой в тумане, напоминая только, что 
ее надо штурмовать. И никакой конкретики» [11]. На самом деле, под проблемой мы 
понимаем общие размытые очертания возникающих перед нами принципиальных 
трудностей, требующих наших внимания, оценки, действий. 

В отличие от этого задачей называется совокупность образной, вербальной 
и аналитической информации, отражающая конкретный процесс, установление 
причин, хода или результата которого представляет интерес для человека. На 
этом фоне представляется размытым, неопределенным и потому весьма спорным 
определение Спирина Л.Ф. и Фрумкина М.Л. [8, 9], согласно которому «задача 
есть результат осознания субъектом деятельности цели деятельности, условий 
деятельности и проблемы деятельности (проблемы задачи, требование задачи)». 
Довольно трудно даже предположить, что имели в виду авторы.

Задачи в указанном выше определенном смысле возникают постоянно, и 
первые три шага приведенного алгоритма представляют собой не что иное, как 
формирование и упорядочение в знаковой форме информации, отражающей 
существенные стороны представляющего интерес процесса. При этом явление 
и обусловливающие его свойства системы представляются в первую очередь в 
понятийном оформлении, поскольку только такая форма может обеспечить обработку 
информации (и, соответственно, решение задачи) на основе продуктивного и, тем 
более, адекватного мышления [1, 4]. Алгоритм введения определения понятия, 
«дочерний» по отношению к общему, приведенному выше, обоснован и построен в 
работе [11]:
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Этот алгоритм позволяет с легкостью вводить определения любых понятий. 
Кроме того, он, в частности, отражает структуру формулы изобретения. Без проведения 
описанной процедуры в принципе не может быть определен предмет обсуждения, 
что, к сожалению, присуще менталитету большинства работников социальной 
педагогики и находит свое отражение в текстах задач по социальной педагогике, 
вопросах и предлагаемых решениях к ним [например, 5]. Трудно представить, что 
такое «наиболее оптимальные параметры (чьи, чего? - Лет. ст.) в выборе будущей 
профессии» [7]; «полная свобода выбора» [7]; «гуманитаризация»; «духовная красота» 
и многое, многое другое. Соответственно, трудно и действовать адекватно в условиях 
такой неопределенности.

Решение практически всех конкретных педагогических и социально-
педагогических задач не предполагает восхождения к простым моделям, объясняя 
это сложностью человека как объекта наблюдения. Поскольку мышление в принципе 
модельно, демонстративное отсутствие простых уровневых моделей блокирует 
установление причинно-следственных связей, то есть законов и закономерностей.

Моделью явления называется упрощенное, идеализированное представление 
о наиболее существенных сторонах этого явления. 

Закономерностью называется наличие выраженных общих черт однотипных 
причинно-следственных зависимостей, полученных в разных условиях.

Законом называется необходимая, существенная, устойчивая и 
воспроизводимая причинно-следственная связь между явлениями. Из этого следует, 
что, не введя модель, то есть, не выявив существенные стороны причинно-
следственной связи, нельзя установить закон. Не установив закона в принципе 
нельзя решить задачу, то есть установить причины, ход или результат конкретного 
процесса, представляющего интерес для человека. Это обусловлено требованием к 
устойчивости и воспроизводимости решения, характерным именно для закона, тем 
более в таком ответственном деле как работа с людьми, в особенности - с детьми. 
Все остальные варианты действий решениями просто не являются, как не является 
пищевым продуктом «осетрина второй свежести».

Собственно решение задачи, подготовленное предыдущими шагами 
алгоритма продуктивного адекватного мышления, описанными выше, 
осуществляется, как и для этих блоков и шагов, в соответствии с частным, «дочерним» 
по отношению к основному, алгоритмом решения задачи [11, 12].

Для построения этого алгоритма, прежде всего, надо представить себе 
интересующий человека процесс в деталях, представить ярко, на уровне ощущений. 
Под «представить процесс в целом и в деталях» следует понимать детальное 
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представление «живой» картины, жизненной ситуации, в которой можно ощутить 
своё участие и реальную заинтересованность. Дело в том, что ЧУЖУЮ ЗАДАЧУ 
ЧЕЛОВЕК РЕШАТЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, в первую очередь - на подсознательном 
уровне. В принципе можно рассматривать это утверждение как формулировку одного 
из законов мышления.

То, что известно о представляющей интерес ситуации и то, что необходимо 
получить, надо обязательно зафиксировать - кратко и чётко. Человек склонен 
на ходу перескакивать из задачи в задачу и изменять условия задач, чтобы снять с 
себя ответственность за возможное или реально наступившее поражение. Поэтому 
необходимо отрезать себе пути к отступлению и сжечь мосты, сосредоточив внимание 
на конкретной  единственной в этот момент задаче.

Однако краткой записи «условия задачи» недостаточно. Надо сохранить 
и постоянно иметь перед глазами картину столь важного процесса. Это может 
быть рисунок или ряд рисунков, график, схема, фотомонтаж - любое модельное 
представление того, что есть в наличии и того, что необходимо получить. Именно 
модельное, потому что теперь всякая чувственная конкретика будет отвлекать от 
основной деятельности — решения задачи. Простой пример: человек решил изменить 
свою фигуру. Кратко записав свои сегодняшние данные, нужные результаты и другую 
важную информацию (например, денежную сумму, которой можно располагать 
для решения этой задачи), необходимо запечатлеть образ ожидаемого результата 
или намеченный график снижения веса или иную информацию о модели процесса 
(результата). Именно это делает, например, женщина, когда вешает на стену 
фотографию топ-модели, на которую хотела бы походить фигурой.

Теперь надо найти и понять закон, который определяет ход или результат 
интересующего вас процесса. Если подходящего закона нет, его надо установить. 
Если модель, для которой справедлив данный закон, слишком идеальна и в силу 
этого её трудно сопоставить с реальной ситуацией, надо вывести следствие из закона, 
применимое в этой ситуации. Если у закона или следствия из него есть математическое 
выражение (формула, график, таблица), это выражение надо записать, потому что 
в этом случае результат деятельности, направленной на решение задачи, будет ещё 
более точным и, следовательно, ещё более эффектным и эффективным.
После этого следует сформировать и записать представление о том, что необходимо 
сделать для получения, в соответствии с законом, результата. Именно в соответствии 
с законом: любой другой поиск решения носит случайный характер, а потому просто 
не имеет смысла. Как только получен результат, необходимо его зафиксировать 
и рассмотреть расхождения с ожидаемым: во многих случаях это позволяет 
скорректировать свои дальнейшие действия. Кроме того, анализ результата может 
привести к углублению понимания закона, что в свою оче редь, позволит более 
адекватно представлять, что происходит в окружающем мире и вашем внутреннем 
мире. В итоге алгоритм решения задачи можно представить в виде:
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Так решается любая задача - без озарений, взлетов и открытий. В частности, 
социальный педагог не имеет права на ошибку в работе с людьми, и потому 
эвристические (в общепринятом неопределенном смысле) подходы к решению 
социально-педагогических задач недопустимы.

В определении задачи Спирина Л.Ф. [7] задача рассматривается как результат 
осознания субъектом цели деятельности. В то же время достаточно хорошо известно 
и понятно, что сама по себе постановка цели есть решение задачи в приведенном 
выше смысле [3, 10]. Поэтому решение педагогической задачи не есть спонтанная 
деятельность, а есть предварительное создание осознанной структуры предстоящей 
деятельности. Это противоречит сложившейся практике решения задач, основанной 
на примерах и ориентирующей обучаемых на спонтанную деятельность. Примером 
может служить предлагаемое в  решение задачи «Ветер у тебя в голове» [7, с. 88]. Суть 
задачи сводится к тому, что подросток на уроке литературы в качестве декларируемой 
причины демонстративного поведения выдвигает неприятие Маяковского как 
поэта (впоследствии утверждая, что любит Мандельштама). Решение предлагается 
в виде спонтанной беседы с подростком умудренного опытом педагога, то есть 
предполагаемое обучение носит прецедентный характер. Раздел «требование задачи» 
размыт и ориентирован на «показывание» и «доказывание» подросткам ошибок «на 
примерах».

В рамках предлагаемого в настоящей работе подхода прежде всего 
следует договориться о предмете обсуждения. Для этого педагогу необходимо 
определить (сначала для себя, а затем - совместно с подростком) все понятия, 
входящие в условия задачи. В частности, что такое литература, подросток и т.д. 
Тогда становится возможным осознать модели явления и соответствующие им 
причинно-следственные связи. В данном конкретном случае с одной стороны, это 
модель конфликтной ситуации, в которой подросток, в принципе не понимая что 
такое литература, естественно неуспешен в ней и вынужден самоутверждаться, 
оправдывая свою образовательную неуспешность. Другая модель связана с 
возрастной психологией подростка, в силу которой он систематически не может 
адекватно ставить практические жизненные задачи и решать их. Однако ему надо 
самоутвердиться, войти в новый для него мир взрослых людей, заявить о себе. 
Реальных возможностей для этого у него мало, поэтому он ищет конфликта в любой 
сфере жизни, чтобы на уровне штампа продемонстрировать (в первую очередь - 
себе) ущемленность своих интересов и свою непонятость, оправдывая тем самым 
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свое агрессивное поведение, которое является для него едва ли не единственной 
возможностью заметного проявления самостоятельности. В этом случае реальный 
конфликт на основе предмета литературы есть не что иное, как проявление следствия 
из закона, описывающего возрастные психологические особенности подростка. Тогда 
становится понятно, что задачу надо решать на основе именно этого следствия из 
закона.

Прежде всего, необходимо «врасти» в задачу, «присвоить» ее - ощутить 
себя тем подростком, который вынужден по обязанности заниматься литературой 
(и любым другим предметом) в ущерб постоянной погруженности в себя, в свои 
возрастные ощущения и переживания. Мандельштам на деле столь же враждебен 
подростку как и Маяковский. Поэтому, выяснив модель, закон и следствие из закона, 
мы занимаемся тем, что помогаем подростку выяснить суть того, что вызывает его 
раздражение и неадекватные реакции. В сходной ситуации в результате работы 
с учащимся седьмого класса им было сформулировано понятие «литература»: 
«Литературой называется вид творческой деятельности человека, основанной на 
отражении окружающего мира и внутреннего мира человека в словесной форме 
(слова «вербальный» подросток просто не знал)». Отсюда подросток при помощи 
педагога сделал вывод, что литература преподается в школе для того, чтобы научиться 
вербально отражать мир на примере деятельности тех, кто уже сумел это сделать. 
То есть предмет не зациклен на заучивании каких-то фрагментов, а направлен на 
становление возможностей его, подростка, личности. То есть конфликт с предметом и 
его представителем-педагогом отсутствует. Более того, он надуман подростком ввиду 
непонимания, которое теперь снято. В результате подросток получает возможность 
искать причину конфликта в своих внутренних состояниях, в чем ему может по 
запросу помочь педагог. В результате подросток:

1. Изменяет свое отношение к предмету.
2. Снисходительно относится к профессиональным ошибкам педагога-

предметника, отделяя его в своих представлениях от предмета.
3. Ищет причины своих трудностей в себе, в неустроенности своего 

внутреннего мира и с помощью педагога стремится нормализовать свое внутреннее 
состояние.

Если же напрямую обращаться к возрастным затруднениям подростка, 
заигрывая с ним, как это предлагается в [7], то у него возникает, во-первых, 
выраженное сопротивление вторжению в его внутренний мир, во-вторых - ощущение 
размытой неосознаваемой собственной правоты и оправданности как отношения к 
предмету так и своего поведения вообще. Тем более что многословные «разговоры», 
столь свойственные подросткам и подхватываемые учителем, воспринимаются 
подростками как разовые акции в рамках «слабой позиции» педагога и в отсутствие 
четко (на понятийном уровне) определенных акцентов не позволяют им приходить к 
конкретному внутреннему решению, изменяющему ситуацию.

Практика четкости рассмотренного подхода к решению педагогических 
задач указывает на применимость этого подхода, более того - необходимость 
его применения. Люди любят вносить четкость в ситуации, но отказываются 
делать это сами, поскольку стремятся избежать возникающей ответственности. 
Результативность демонстрации существа дела (а именно в этом заключается подход 
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к решению задач) гораздо выше, чем в случае уговаривания, поскольку четкий 
подход несет воспитательный заряд, нормализующий собственную мыслительную 
деятельность объекта педагогического воздействия.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.
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СУЩноСТЬ ПонЯТиЯ
«вТоричнаЯ ПрофиЛаКТиКа ДевианТного ПовеДениЯ»

Профилактика девиантного поведения предполагает систему общих 
и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 
государственном, правовом, экономическом, общественном, социально-
медицинском, психологическом, педагогическом. Успешность осуществления 
профилактической деятельности преимущественно определяется такими условиями 
как: системность, комплексность, своевременность, последовательность, адресность, 
дифференцированность и индивидуализация, вариативность, адекватность, 
каузальность.

Как правило, под профилактикой подразумеваются научно обоснованные 
и своевременно предпринимаемые действия, направленные на: выявление 
причин и условий, способствующих возникновению какой-либо проблемы или 
комплекса проблем; уменьшение вероятности или предупреждение возникновения 
недопустимых отклонений от системы установленных стандартов и норм в 
деятельности и поведении человека или группы; предотвращение возможных 
физических, психологических, социокультурных и других коллизий у человека или 
группы; сохранение, поддержание и защиту оптимального уровня и образа жизни и 
здоровья людей; содействие человеку или группе в достижении поставленных целей 
и раскрытие их внутренних потенциалов и творческих способностей. Исследователи 
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также утверждают, что основой профилактических мер является деятельность, 
ориентированная на: создание оптимальных психолого-педагогических и социально-
психологических условий для нормального осуществления процесса социализации 
личности; оказание психолого-педагогической и социальной помощи семье и детям; 
обеспечение, в случае необходимости, мер социально-правовой защиты ребенка. 
Эффективность профилактической деятельности в значительной степени зависит от 
соблюдения ряда условий: направленности на искоренение источников дискомфорта 
как в самом ребенке, так и в социальной среде и, одновременно, на создание 
условий для приобретения им необходимого опыта решения возникающих перед 
несовершеннолетним проблем [3; 4; 6; 9; 10; 11; 14; 18; 19; 20; 22].

Л.В. Мардахаев определяет профилактику как использование совокупности 
мер, разработанных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-
либо отклонений в развитии, обучении, воспитании [16, с. 231].

 В научной литературе чаще всего встречается понятие социальной 
профилактики, которое трактуется как деятельность по предупреждению 
социальной проблемы, социального отклонения или удержанию их на социально 
терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих их 
причин [8; 22].

 Исследователи также обозначают социально-педагогическую и психолого-
педагогическую профилактику.

 Социально-педагогическая профилактика – система мер, направленная на 
изучение особенностей развития и воспитания детей, условий их воспитания и 
обучения, использование полученных данных в деятельности по предупреждению 
трудностей в обучении и социальных отклонений в воспитании [16, с. 233].

Психолого-педагогическая профилактика – это система предупредительных 
мер, связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих 
те или иные недостатки в развитии детей [9, с. 276].

Существует множество классификаций профилактики как вида деятельности 
по различным признакам: 

1. По целевой группе (кто является объектом воздействия) – виды 
профилактики (первичная, вторичная, третичная профилактика).

2. По содержанию деятельности (что является предметом деятельности) – 
типы профилактики (общая и специальная профилактика).

3. По «точке приложения» усилий – уровни профилактики (социальный, 
семейный, личностный).

Наряду с этим выделяется несколько уровней профилактической 
деятельности [10, с. 143]:

1. Решение социально-экономических, культурных и других задач 
общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению материальных и 
духовных потребностей людей (социальный уровень).

2. Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микросоциума, 
направленные на оздоровление микросреды, в которой протекает жизнедеятельность 
человека (семейный уровень).

3. Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, 
направленная на коррекцию и предупреждение противоправных действий и 
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отклонений в поведении отдельных лиц (личностный уровень).

 Как правило, виды профилактики определяются следующим образом [16, с. 
231].

 Первичная профилактика – предупреждение возникновения у детей 
дефектов, отклонений в развитии, обучении и воспитании.

 Вторичная профилактика – предупреждение перехода нарушений 
(отклонений) развития (обучения, воспитания) в хронические (устойчивые) формы, 
возникновения вторичных дефектов.

 Третичная профилактика – социально-трудовая адаптация лиц, страдающих 
дефектами (нарушениями, отклонениями).

 Кроме того, принято различать по типу профилактики: общую и специальную 
[10, с. 145].

 Общая (неспецифическая) профилактика предполагает осуществление ряда 
предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 
тех или иных проблем в обозримом будущем ребенка, либо на предупреждение той 
или иной проблемы непосредственно перед ее возникновением.

 Специальной (специфической) профилактикой называется система 
мер, направленных на решение определенной задачи, например, профилактика 
девиантного (отклоняющегося) поведения.

 В аспекте девиантного поведения детей общая профилактика в отличие 
от специальной не обращена непосредственно на проблему девиантного 
(отклоняющегося) поведения личности несовершеннолетних, а решает ее косвенно, 
т.е. посредством законодательных мер, административных механизмов, социально-
педагогических способов и информационных технологий и других ресурсов.

Итак, рассмотрим понятие профилактики девиантного (отклоняющегося) 
поведения – это комплекс мер социально-психологического, медицинского 
и педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия 
отрицательных факторов социальной среды на личность, с целью предупреждения 
отклонений в ее поведении [10; 11]. 

Профилактика девиантного поведения, по мнению некоторых 
исследователей, это совокупность государственных, общественных, социально-
медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на 
предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, 
вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении детей [5; 6; 14; 
18]. 

Л.О. Хаджимба утверждает, что профилактика девиантного поведения 
предполагает предотвращение и раннее предупреждение девиантного поведения и 
его последствий [21, с. 49].

И.П. Подласый в контексте рассматриваемого вопроса определяет 
профилактику как комплекс упреждающих мер, направленных на предотвращение 
нежелательного поведения [13, с. 139].

Всемирная организация здравоохранения предлагает выделять первичную, 
вторичную и третичную профилактику.

В связи с этим необходимо отметить, что различными учеными и 
исследователями по-разному определяются перечисленные виды профилактики. 
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В большинстве случаев встречается понятие «виды профилактики», реже – такие 
обозначения как: «уровни профилактики», «формы профилактики», «типы 
профилактики».

Рассмотрим данные виды профилактической деятельности на примере 
профилактики девиантного поведения личности [6; 10; 11; 14]. 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение 
негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 
влияющих на формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что 
именно первичная профилактика (ее своевременность, полнота и постоянность) 
является важнейшим видом превентивных мероприятий в области предотвращения 
отклонений в поведении детей и подростков.

Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социально-
психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с 
несовершеннолетними, имеющими девиантное поведение (пропускающими 
уроки, систематически конфликтующими со сверстниками, испытывающими 
проблемы в семье и т.п.). Основными задачами вторичной профилактики являются: 
недопущение совершения личностью (ребенком, подростком) более тяжелого 
проступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социально-
психологической поддержки личности, находящейся в сложной жизненной ситуации.

Третичная профилактика – комплекс мер социально-психологического и 
юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного 
правонарушения, преступления личностью. Наиболее слабо развитый в настоящее 
время вид профилактической деятельности.

Л.В. Сафонова в своей работе «Содержание и методика психосоциальной 
работы» рассматривает первичную, вторичную и третичную формы профилактики 
девиантного поведения следующим образом.

Первичная профилактика – это работа с условно здоровыми людьми, среди 
которых существует определенное количество лиц из «группы риска». Первичная 
профилактика – система действий, направленная на формирование позитивных 
стрессоустойчивых форм поведения с одновременным изменением дезадаптивных, 
уже сформированных нарушенных форм поведения.

Вторичная профилактика – предназначена людям, у которых поведение 
риска уже сформировано. Это система действий, направленная на изменение уже 
сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное развитие личностных 
ресурсов и личностных стратегий.

Третичная профилактика – это профилактика рецидивов через систему 
действий, направленную на уменьшение риска совершения асоциальных поступков, 
а также на активизацию личностных ресурсов, способствующих адаптации к 
условиям среды и формированию социально-эффективных стратегий поведения [15, 
с. 107-108].

Более того, исследователь подчеркивает, что в ходе профилактики 
девиантного поведения необходимо учитывать также следующие правила: о 
поведенческих отклонениях нельзя судить, не принимая во внимание социального 
окружения личности; изменение социального окружения, особенно в кризисные 
периоды жизни, оказывает на личность и последующую судьбу человека порой более 
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глубокое воздействие, чем биологические факторы; профилактике девиантного 
поведения способствуют изучение и устранение его причин, а не последствий [там 
же].

В свою очередь С.Б. Думов утверждает, что первичная профилактика 
девиантного поведения представляет собой комплекс социальных, образовательно-
воспитательных и психолого-медицинских мероприятий, предупреждающих 
зарождение поведенческих отклонений у несовершеннолетних; вторичная – 
комплекс социальных, образовательно-воспитательных, психологических и 
правовых мер, направленных на предупреждение формирования отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних и перехода к уголовно-наказуемым; третичная 
– комплекс социальных, образовательно-воспитательных, психологических 
и нормативно-правовых мер, направленных на предотвращение рецидивных 
отклонений в поведении и способствующих восстановлению личностного и 
социального статуса несовершеннолетнего, имевшего проблемы с отклонениями 
в поведении, и возвращению его в семью, образовательное учреждение и к 
общественно полезной деятельности [1, с. 318-319].

С точки зрения А.Л. Нелидова и Т.Т. Щелиной рассмотрение трех уровней 
(видов, форм) профилактики девиантного поведения необходимо осуществлять не 
только на основе поставленных целей и определенных технологий воздействия, но 
и с учетом специфики целевой аудитории (группы).

Так, согласно данному подходу, первичная профилактика охватывает 
всех учащихся и их родительские семьи, в первую очередь здоровых, нормативно 
развивающихся и не имеющих выраженных факторов риска. Ее цель – обеспечить 
нормативное развитие личности детей и формировать просоциальные установки на 
здоровый образ жизни.

Вторичная профилактика направлена на работу с детьми «группы риска». К 
детям «группы риска» относят тех, которые имеют индивидуальные биологические 
(медицинские) и психологические, семейные и микросоциальные групповые 
факторы повышенного риска возникновения школьной и социальной дезадаптации 
и раннего (еще в несовершеннолетнем возрасте) девиантного поведения.

Третичная профилактика включает психокоррекционную и 
реабилитационную работу с детьми, уже имеющими девиантное поведение [7, с. 40-
41]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
вторичная профилактика девиантного поведения детей – это комплекс (совокупность) 
мероприятий (социальных, психологических, педагогических, образовательно-
воспитательных и др.), направленных на предотвращение (преодоление) и 
предупреждение перехода девиантного поведения в устойчивую социально опасную 
или уголовно-наказуемую поведенческую форму посредством развития социально 
адаптивных личностных стратегий взаимодействия и поведения.

В контексте изучаемой проблемы необходимо также рассмотреть основные 
уровни профилактики через призму девиантного поведения детей.

На личностном уровне воздействие на целевую группу направлено на 
формирование таких качеств личности, которые создают основу социально 
приемлемого поведения несовершеннолетнего. К профилактике на данном уровне 
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можно отнести консультирование, тренинги, мастер-классы, нетрадиционные 
педагогические методы (игротерапия, сказкотерапия, арттерапия), организацию 
досуговой деятельности.

Семейный уровень предполагает организацию влияния на семью 
несовершеннолетнего и его ближайшее окружение для предотвращения зарождения 
и развития девиантного поведения. Например, сюда относятся тематические 
родительские собрания, семейные консультации, вовлечение родителей в 
общественную работу в школе.

Социальный уровень профилактики способствует изменению общественных 
норм в отношении девиантного поведения, что создает благоприятные условия для 
организации профилактической работы на личностном и семейном уровнях [1; 17].

Итак, из приведенных выше примеров видно, что все три основные 
классификации профилактики существуют одновременно. Это значит, что каждый 
из видов профилактики может содержать в себе мероприятия обоих типов и при 
этом действовать на различных уровнях. Схематически это можно представить 
следующим образом [17, c. 27] (рис. 1).

рис. 1. Классификации профилактики
Кроме того, в ходе организации профилактической работы в детской 

среде, с точки зрения М.А. Ковальчук и И.Ю. Тархановой, обоснованными и 
взаимодополняющими являются два подхода – вариативно-субъективный и 
проблемно-ориентированный [2].

Вариативно-субъективный подход к профилактическому процессу 
заключается в необходимости сочетания вариативных составляющих профилактики, 
зависящих от основных тенденций, преобладающих в детской среде в данный 
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временной промежуток, половых и возрастных особенностей детей, уровня их 
общего психического и физического развития, наличия определенных психических 
состояний у конкретного ученика, особенностей среды жизнедеятельности ребенка 
с инвариантом, в качестве которого исследователи рассматривают развитие 
экзистенциальной сферы учащихся в аспекте формирования у них рефлексивной 
позиции. Под формированием рефлексивной позиции учащихся понимается 
развитие осознанной, устойчивой системы их отношений к какой-либо значимой 
для них проблеме, способность адекватно оценивать себя, свои действия и поступки 
и других людей.

Вариативно-субъективный подход предполагает субъективность 
включения в процесс профилактики всех его участников, учет интересов, 
потребностей и желаний детей, опору на их лучшие положительные качества, 
создание условий, позволяющих школьникам реализовать свои потребности в 
общении, самоактуализации, саморазвитии, самовыражении.

Проблемно-ориентированный подход предполагает выявление и анализ 
основных проблем, характерных для конкретной детской среды, и их решение в ходе 
профилактического процесса. Данный подход основывается на учете возрастных 
особенностей тех или иных отклонений в поведении у детей и их половой специфики.

Проблемно-ориентированный подход к профилактике девиантного 
поведения рассматривается как сочетание общего и специфического, т.е. процесс 
изучения и анализа существующих проблем, наиболее выраженных в данной детской 
группе или детской среде, который дополняется диагностикой конкретной личности 
ребенка и изучением его индивидуальных проявлений в процессе взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми. Проблемно-ориентированный подход, а именно его 
практическая реализация означает изучение предпочтительных для детей видов 
деятельности, занятий, которые не будут вызывать негативных реакций со стороны 
ребенка, и в то же время это организация профилактической работы с детьми [там 
же, с. 86-88].

Таким образом, профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения 
осуществляется с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей, 
мотивации интересов и установок несовершеннолетних, а также условий их обучения 
и воспитания. 

Более того, профилактика девиантного поведения должна быть направлена 
на ликвидацию неблагоприятных влияний воспитания, порождающих негативные 
черты в развитии личности несовершеннолетних. Эти отрицательные влияния 
представляют собой взаимодействие различных факторов: индивидный (действующий 
на уровне психобиологических предпосылок), психолого-педагогический (дефекты 
семейного и школьного воспитания), социально-психологический (неблагоприятные 
особенности взаимодействия несовершеннолетних с ближайшим окружением – 
семьей, улицей, детским коллективом и пр.), личностный (активно-избирательное 
отношение несовершеннолетнего к предпочитаемой среде общения, общественным 
нормам и ценностям, педагогическим воздействиям), социальный (социокультурные 
и социально-экономические условия существования общества) [12, с. 182].

Следовательно, вторичная профилактика – это пролонгированное 
планомерное воздействие, осуществляемое с учетом влияния различных факторов 
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(биологических, социально-средовых, психологических, педагогических) на 
личность несовершеннолетнего и нацеленное главным образом на достижение 
желаемого результата и в то же время на предупреждение возможных или 
предотвращение развития уже имеющихся проблем.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика.

а.в. Данелюк 
Научный руководитель- доцент  р.ф.ахтариева

К воПроСУ иСПоЛЬЗованиЯ аКТивнЫХ МеТоДов оБУчениЯ в вУЗе

В российском образовании проводится ряд изменений. Главным вопросом 
всех преобразований, на наш взгляд, является вопрос качества обучения и того - где 
и каким образом будут обучаться будущие молодые специалисты. К сожалению, 
далеко не все высшие учебные заведения могут похвастаться высоким уровнем 
подготовки студентов. Будучи студентом высшего учебного заведения, можем 
сказать, что применение активных методов обучения может значительно улучшить 
качество учебного процесса, а значит, и повысить уровень знаний выпускников.

Под активными методами обучения понимаются методы, которые 
побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом [1]. Активное обучение предполагает 
использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на 
изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 
самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельности. Активные методы обучения, по мнению 
Г.А. Броневицкого, Г.Г. Броневицкого, А.Н. Томилиной, это совокупность способов 
и приемов, направленных на развитие у обучающихся творческого мышления и 
способности квалифицированно решать профессиональные задачи [2].

Существует множество эффективных форм и методов активного обучения. 
Например, такие формы учебного процесса, как «деловые игры», «круглые столы», 
«мозговой штурм» и т.д. значительно активизируют и оптимизируют учебный 
процесс. Они подразумевают активное и тесное взаимодействие преподавателя и 
студентов. Полученные ранее знания закрепляются, восполняется недостающая 
информация, формируется умение решать разного рода проблемы, вырабатывается 
умение грамотно и культурно вести дискуссию.

Большой вклад в развитие методов активного обучения внесли А.М. 
Матюшкин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, Т.В. Кудрявцев, М.М.Леви. Однако, 
данные исследования по активным методам проводились на материале школьного 
обучения, и таким образом это послужило препятствием для внедрения активных 
методов в вузы, т.к. требовалась адаптация их к дидактическому процессу в вузе. 
Необходимо отметить, что А.М. Матюшкин не только обосновал необходимость 
использования активных методов во всех видах учебной работы студентов, но и ввел 
понятие диалогического проблемного обучения как наиболее полно передающего 
сущность процессов совместной деятельности преподавателей и студентов, а также 
их взаимной активности в рамках «субъект-субъективных» отношений [3, с.129]. 

Академиком А.Н. Леонтьевым разработана концепция «предметного 
содержания деятельности», находящаяся в основе исходных положений теории 
активных методов обучения, именно с тем познание определяется как деятельность, 
направленная на освоение предметного мира. Именно поэтому, вступая в контакт с 
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предметами внешнего мира, человек познает их и обогащается практическим опытом 
как познания мира (обучения и самообучения), так и воздействия на него [4, с.178]. 
Исходя из этого, методы активного обучения, как средство развития познавательной 
активности студентов, можно разделить на три группы методов. Они являются 
наиболее интересными для использования в целях управления формирования 
мышления. К ним относятся методы программированного обучения, проблемного 
обучения, интерактивного (коммуникативного) обучения. Во время занятия от 
преподавателя требуется намного больше активности и творчества, чем когда 
оно проходит пассивно, в форме рассказа уже давно известных или прочитанных 
в книгах фактов. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 
означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В 
отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 
активности учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных 
уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. 
Это обучение через опыт и сотрудничество; учет различий в стилях познания; 
поисковые и исследовательские методы; игровые методы. В группе интерактивного 
обучения должны осуществляться две основные функции, необходимые для 
успешной деятельности: решение поставленных задач (учебных, поведенческих и 
пр.); оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы [5]. В дискуссии 
студентов преподаватель имеет право принимать участие различными способами, но 
он ни в коем случае не должен навязывать свое мнение. Активные методы обучения 
побуждают студентов к активной мыслительной деятельности. Преподаватель не 
должен преподносить студентам готовые научные и практические знания, а студенты 
сами должны ими овладевать в процессе активной познавательной деятельности. 
Таким образом, у студентов должен появиться интерес к обучению, стремление 
познать что-то новое. В связи с появлением и развитием активных методов, перед 
обучением встали новые задачи: не только дать студентам знания, но и обеспечить 
формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого 
мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. Активное 
обучение значительно отличается от обычного тем, что в связи с формированием 
специальных условий, активизирует мыслительную деятельность студента в не 
зависимости от его желания. Благодаря использованию активных методов обучения, 
преподаватель может создать благоприятный микроклимат в группе и в результате 
этого создастся атмосфера свободного общения на занятиях. Активных методов 
обучения в педагогике существует великое множество. Одним их таких является 
интерактивный метод.

Что подразумевает это понятие? Интерактивный («Inter» - это взаимный, 
«act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 
ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, 
но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения 
[6]. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 
таким образом, что практически все студенты учебной группы оказываются не 
только вовлеченными в процесс познания, но они имеют возможность понимать и 
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рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.

Таким образом, к методам интерактивного обучения могут быть отнесены: 
эвристическая беседа, метод дискуссии, мозговая атака, метод круглого стола, 
метод деловой игры, кейс-метод, конкурсы практических работ с их обсуждением 
и т.д. Каждый из этих методов уникален и имеет свои особенности. К примеру, 
эвристическая беседа подразумевает метод, получивший название от восходящего 
к Сократу методу обучения «эвристика» (нахожу, открываю, отыскиваю). 
Эвристическое обучение  — обучение, ставящее целью конструирование учеником 
собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 
организации, диагностики и осознания. В педагогике этот метод принято считать 
методом проблемного обучения. 

Дискуссия как метод обучения основан на обмене  взглядами по 
определенной проблеме, причем эти  взгляды  отражают  собственное  мнение 
участников или опираются на мнения  других  лиц.  Этот  метод  целесообразно 
использовать в том случае, когда  учащиеся  обладают  значительной  степенью 
зрелости и самостоятельности мышления, умеют аргументировать,  доказывать  и 
обосновывать свою точку зрения. Хорошо проведенная дискуссия  имеет  большую 
обучающую  и  воспитательную  ценность:  учит  более   глубокому   пониманию 
проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнениями других. Этот 
метод применяется на групповых формах занятий, семинарах, на практических и 
лабораторных занятиях.

Метод «мозговой атаки» как метод обучения широко не применяется в 
практике вузовского преподавания. Это метод, который позволяет при минимальных 
затратах времени найти множество решений, выдвигаемых участниками спонтанно, 
для поставленной проблемы. Этот метод был разработан А. Осборном.  Его также 
называют методом КГИ (коллективная генерация идей) или методом творческого 
решения проблем. Данный метод применяется при поиске решений в недостаточно 
исследованной области, при выявлении новых направлений решения проблемы 
и при уничтожении недостатков в уже существующей системе. Особенностью 
данного метода является то, что ничего из произнесенного участниками разговора 
не подвергается сомнению, не критикуется, а обеспечивается полная свобода 
высказываний любых идей. 

Особое внимание заслуживает, метод «деловой игры», который 
первоначально появился в практической сфере управления. Сейчас деловые игры 
применяются в исследовательской работе, в процессе проективных разработок, при 
коллективной выработке решений. В вузовской подготовке специалистов разного 
профиля деловая игра применяется чаще всего для обучения управленческой 
деятельности. Метод деловой игры как метод обучения заключается в учебном 
моделировании ситуации той деятельности, которой предстоит обучить студентов, 
чтобы на моделях, а не на реальных объектах обучать будущих специалистов 
выполнять соответствующие профессиональные функции [3, с.133]. Наш опыт 
обучения дает возможность говорить о том что этот метод эффективен и при обучении 
будущего педагога. На занятиях по педагогике, при изучении раздела «Управление 
образовательными технологиями» использование деловой игры «Педагогический 
совет  школе» дает возможность проиграть различные управленческие роли: 
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директора школы, замдиректора по учебно-воспитательной работе, классного 
руководителя и др.

С развитием научно-технического прогресса значительно увеличивается 
объем информации, который должен усваивать человек. Значит обучение, 
которое направлено на запоминание и сохранение информации в памяти, 
сможет удовлетворять современным требованиям лишь частично. Это говорит 
о том, что необходимо формировать у студентов способность воспринимать, 
усваивать и обновлять новую информацию в процессе всей жизни. Это даст ему 
возможность не отставать от ускоряющегося прогресса. Необходимы новые, более 
усовершенствованные и продуктивные методы обучения, способные научить 
студентов учиться. Здесь, на наш взгляд, эффективно использовать информационные 
технологии  поиска и обработки информации, чему невозможно научить без 
активных методов обучения. А преподаватель, в свою очередь, должен следить за 
деятельностью своих подопечных, анализировать, подводить итоги и указывать на 
ошибки, таким образом, направляя его.
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ПроБЛеМа ПреоДоЛениЯ КСенофоБии в МоЛоДежной СреДе

Практически во всех развитых странах мира возникают проблема 
ксенофобии и порожденного ею молодежного экстремизма. Разрешение этой 
проблемы является предметом широких дискуссий - политических, общественных, 
научных. Выдвигаются идеи целенаправленной работы по преодолению ксенофобии 
в молодежной среде. Чаще всего решение представляется в развитии патриотизма и 
национального самосознания, толерантности; сохранения и развития ценностного 
отношения к традиционной культуре.

Очевидно, что разрешение проблемы преодоления ксенофобии в молодежной 
среде находится в плоскости противоречий:

- между потребностью социума в оптимизации взаимодействия между 
представителями различных культур и неразработанностью стратегии и концепции 
развития межкультурного взаимодействия в условиях социально-культурной 
деятельности;

- между достигнутым уровнем развития теории поликультурного воспитания 
и отсутствием конкретных технологических и научно-методических разработок по 
ее реализации в деятельности учреждений досуга.

Современный рост социального разнообразия российского общества 
обусловлен сложностью демографической ситуации и расширением миграционных 
процессов, что сопровождается усилением в массовом сознании разнообразных 
негативных проявлений: всевозможных предрассудков, страхов, ксенофобии.

Нарастают опасные тенденции, связанные с ответной реакцией 
представителей социума на встречу с чужим человеком, иной культурой, приводящие 
к ущемлению прав человека, национализму, дискриминации, нетерпимости. 
Указанные тенденции провоцируют социальную агрессию, ксенофобию, экстремизм 
и даже терроризм.

Питательной средой для развития ксенофобии являются продолжающийся 
процесс социального расслоения, нивелировка традиционных ценностей и идеалов, 
рост социальной и межэтнической напряженности в российском обществе. Подчас 
своеобразным катализатором ксенофобных настроений становятся некорректные 
высказывания средств массовой коммуникации, а также недальновидные 
политические решения.

Ксенофобия в молодежной среде способствует обострению межнациональных 
отношений, возникновению конфликтов и противоречий на этнической основе, что 
определяет высокую актуальность исследований проблемы преодоления ксенофобии 
в контексте организации досуга молодежи.

В теории, методике и организации социально-культурной деятельности 
проблематика преодоления ксенофобии разработана недостаточно, отсутствуют 
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специальные работы, посвященные концептуальному, теоретическому и 
технологическому обоснованию деятельности учреждений досуга, направленной на 
снижение проявлений ксенофобии в молодежной среде.

Актуальность подобных разработок подтверждается многочисленными 
исследованиями, а также постоянным мониторингом общественных процессов. 
По мнению директора московского Информационно-аналитического центра 
«СОВА» Александра Верховского [3] существуют значимые нормативно-правовые 
проблемы преодоления ксенофобии и экстремизма: законодательство далеко не 
всегда соответствует реальной практике межэтнического и межконфессионального 
взаимодействия молодежи. В результате количество дошедших до суда дел об 
экстремизме в сегодняшней РФ не только не растет, но даже уменьшается. В 2012 г. 
за экстремистские высказывания или членство в экстремистских организациях было 
осуждено двадцать девять человек, а в 2011 - тридцать шесть.

Отчасти это связано с проблемой понимания самого феномена экстремизма, 
четкое определение которого в законодательстве РФ отсутствует, что осложняет 
применение правовых норм. Кроме того, существенно отличаются региональные 
трактовки: то, что, например, в Дагестане характеризуется как терроризм, в Рязани 
вполне может стать преступлением на почве ненависти. Следовательно, закон не 
выполняет своей главной функции - разграничения дозволенного и недозволенного. 
Поэтому столь актуальна необходимость привлечения экспертов (психологов, 
лингвистов и др.) к расследованию дел об экстремизме.
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