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СЕКЦІЯ 1. Проблеми національного виховання
особистості в закладах освіти різних рівнів
(дошкільних, шкільних, професійних та ін.)
СЕКЦИЯ 1. Проблемы национального воспитания
личности в учреждениях образования разных уровней
(дошкольных, школьных, профессиональных и др.)
Боброва Е.С., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой клинической
и консультативной психологии Института психологии Белорусского
государственного университета имени М.Танка
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ С СИНДРОМОМ ДАУНА
В статье рассматриваются вопросы обучения детей с синдромом Дауна.
Автор представляет основные формы и этапы коррекционной работы,
направленные на формирование пространственных представлений у данной
категории детей, формы взаимодействия специалистов и родителей.
Дети с синдромом Дауна, пространственные представления, зрительное,
слуховое, тактильное восприятие пространства, ориентировка с схеме тела.
Синдром Дауна является хорошо известным генетическим расстройством, и
дети с этим синдромом идентифицируются как дети с умеренными или глубокими
проблемами в развитии. Считается, что синдром Дауна – это достаточно частое
явление, из 100 000 новорожденных 120-140 детей рождаются с таким диагнозом.
Если женщина в возрасте 35 лет и выше планирует стать матерью, то вероятность
рождения ребенка с данной патологией увеличивается во много раз.
В общественном сознании существует мнение, что все дети с болезнью
Дауна одинаковы и у них имеют место нарушения в психике, разнообразные
пороки развития, а также общие признаки: круглое плоское лицо, глаза с косым
разрезом, деформированные, неправильной формы ушные раковины, большой
широкий язык, редкие волосы с низкой границей роста на шее. Однако,
специалисты, работающие с такими детьми и родители, отмечают их
индивидуальные
особенности,
способность
обучаться.
Имея
разное
интеллектуальное развитие, они обладают своей индивидуальностью и талантами.
В атмосфере любви и заботы дети с диагнозом «синдром Дауна» быстро осваивают
любые жизненно необходимые навыки. В настоящее время данная категория детей
не подвергается изоляции в специализированных медицинских учреждениях, а все
больше проходит обучение в группах интегрированного обучения в рамках
специального образования, что позволяет им в будущем социализироваться и
развить необходимые коммуникативные навыки.
В связи с этим, нами была разработана коррекционная программа,
направленная на формирование пространственных представлений у детей
дошкольного возраста с синдромом Дауна, так как у детей данной категории
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наиболее выражены проблемы с формирование пространственных представлений и
без специального обучения формируются лишь элементарные представления о
пространственных признаках воспринимаемых предметах. В результате это
отражается на их обучении, общении и т.д..[19].
В настоящей статье мы представим особенности организации работы
направленной на формирование пространственных представлений у данной
категории детей, на первом этапе.
Следует отметить, что в учреждениях дошкольного образования
интегрированного типа проводится работа по формированию пространственных
представлений у детей, однако, она носит фрагментарный характер. На наш
взгляд, лишь целенаправленная, последовательная работа обеспечит единство в
формировании сенсорных и вербальных компонентов, лежащих в основе
пространственных представлений, будет способствовать успешному усвоению
детьми пространственных представлений через единство зрительно-тактильнокинестетически-вестибулярных связей и соответствующего вербального
эквивалента.
Важное
значение в процессе воспитания и обучения детей имеет
взаимодействие психолога, учителя-дефектолога, воспитателей и родителей.
Специалисты сообща должны создать у родителей настрой на совместную работу.
Учитывая то, что родители не имеют специальных знаний по данному разделу
следует проводить с ними обучающие семинары, круглые столы и консультации, в
рамках которых они могут познакомиться с основными направлениями
коррекционно-образовательной работы по формированию пространственновременных
представлений,
получить
рекомендации
по
организации
взаимодействия с ребенком, использованию специальных игр. Следует также
предоставлять наглядную информацию, содержащую перечень изучаемых слов
обозначающих пространственные и временные отношения, привлекать родителей
к выполнению домашних заданий.
Даная работа должна проводиться поэтапно, с учетом особенностей,
затруднений, которые испытывают дети при овладении новым материалом.
Деление на этапы условно, время прохождения каждого этапа определяется
учителем-дефектологом и воспитателем.
На подготовительном этапе работы взрослый определяет уровень развития
ребенка, т.е. ту возрастную точку, от которой берет начало уклонение от условнонормативного варианта развития и направление этого уклонения. Таким образом,
появляется возможность построить коррекционную программу, что называется, «с
нужного места», то есть адресно.
При этом возможен и необходим постоянный контроль за прохождением
ребенком «коррекционного пути»: то есть постоянное соотнесение нормативной
программы развития операционально-технологических составляющих (в
соответствии с их уровневым строением в онтогенезе) с последовательностью их
формирования в процессе специально организованной работы.
Очевидно, что коррекционный процесс в каждом случае должен начинаться
(как минимум) с работы над уровнем, предшествующим несформированному. Для
определения зоны актуального развития необходимо провести диагностическое
обследование.
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Разработанная нами диагностическая карта начинается с изучения знаний
детьми геометрических фигур, это объясняется тем, что к пространственным
признакам относятся: форма, величина, пропорции и т. п..
Важным является и определение вербального и невербального уровней,
способов выполнения заданий: самостоятельно, с помощью взрослого.
Диагностику следует проводить в начале года и повторно (можно по отдельным
критериям) в середине и в конце учебного года. Задания, представленные в
диагностической карте, могут быть предложены детям на других занятиях, в
свободной деятельности, также изменены, дополнены.
Следует отметить, что каждый этап онтогенеза должен быть не просто
пройден, но и прочно освоен ребенком, его телом в движении и пространстве,
поскольку именно степени свободы сенсомоторной актуализации и собственной
(произвольной) регуляции закладывают основу для дальнейшего наращивания
всего психического потенциала.
Обязательным условием эффективности проводимой работы на любом этапе
является накопление детьми разнообразного опыта не только практического
различения пространственных признаков и отношений, но и их вербального
обозначения и оперирования в мыслительном плане. Быстрый и ощутимый
коррекционно-развивающий эффект в работе может быть достигнут также за счет
привлечения к выполнению того или иного задания максимально возможного числа
анализаторов
(зрительного,
слухового,
тактильного,
двигательного,
кинестетического), комплексная и содружественная работа которых обеспечивает
формирование более устойчивых и правильных пространственных представлений.
Взаимодействие между взрослым и ребенком строится преимущественно с
использованием ребенком невербальных средств общения, с его стороны
допустимо не называние пространственных эталонов, а их показ, т.е. он может
использовать указательный жест, слова «там», «тут», «вот», выполнять задание по
образцу, используя способы примеривания, накладывания. Мы условно разделили
работу по развитию пространственных представлений на разделы. Однако это не
означает, что каждый раздел сменяет друг друга, наоборот они сосуществуют,
дополняют и наполняют друг друга.
Начинать работу на первом этапе обучения необходимо с обогащения
чувственного и двигательного опыта ребенка, опыта предметно-практической
деятельности и уже на этой основе формировать представления о схеме
собственного тела и окружающем пространстве. По мере практического освоения
ребенком пространства следует включать и словесные обозначения
пространственных отношений, изучение пространственной терминологии. Особая
роль здесь принадлежит взрослому. От того как будет организовано
сотрудничество между ребенком и взрослым, налажен эмоциональный контакт,
зависит степень заинтересованности ребенка в выполнении совместных заданий.
Важно вызвать интерес у детей не только к совместным действиям, по
подражанию, но и использованию в общении указательного жеста и ситуативных
слов «там», «тут».
Для обогащения чувственного опыта ребенка используются специальные
упражнения по оптимизации и стабилизации общего тонуса тела, растяжки,
релаксация. Оптимизация тонуса является одной из важных задач первого этапа
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коррекционной работы, так как любое его отклонение негативно влияет на общее
развитие ребенка. В начале проводятся упражнения направленные на ощущения
напряжения и расслабления. Необходимо, например, показать ребенку на
собственном теле разницу между напряжением рук и расслаблением: медленно
вытянуть одну руку над головой, посмотреть на нее, повернуть кисти, опустить
вниз; положить в ладони «груз» (рука согнута в локте) предложить подержать,
затем забрать «груз», руку опустить (расслабить). Аналогично проводится
упражнение для ног, лежа на спине; положить в одну руку По позе ребенка и
«волне» его дыхания можно определить «зажатые» места и поработать с ними
дополнительно. на растягивание, основанные на естественных движениях ребенка.
При их выполнении ребенок должен почувствовать мягкое растяжение, но не
напряжение. Взрослый, помогая ребенку, делает ему растяжки медленно и плавно.
При формировании двигательного опыта ребенка необходимо использовать
специальные игры-упражнения, которые позволят ему осознать самого себя, свое
тело, объекты окружающего пространства, дифференцировать свои ощущения,
опираясь на зрительный, слуховой анализаторы, развить чувственную основу через
прикосновения.
Другими словами, в процессе коррекционно-развивающего обучения важно
научить ребенка ощущать свое тело в пространстве, быть внимательным к тому,
что его окружает, определять направление звука, следить за перемещением
предметов в пространстве, то есть смотреть и видеть, слушать и слышать,
ощупывать и осязать. Работа по данному направлению проводится не только в
специально отведенные часы, но и во время занятий физкультурой, проведения
зарядки, других режимных моментов.
На первом этапе работы по формированию пространственных
представлений необходимо дать ребенку почувствовать, что мир вокруг него
существует объективно и что он сам (его тело в частности) занимает в этом мире, в
этом пространстве определенное место. Для этого нужно сформировать у ребенка
способность уверенно, без боязни двигаться в пространстве группы. Взрослый
помогает ему освоить поочередно все помещения группы, причем в начале, в них
должно находиться небольшое количество предметов. Педагог, двигаясь вместе с
ребенком, поворачиваясь в разные стороны, показывает (используя указательный
жест) и рассказывает, что находится впереди, сбоку, снизу и сверху. При этом не
обязательно использовать слова пространственного значения, они ребенку еще
непонятны. Здесь уместны указательные местоимения «там», «тут» и т.д.
Для фиксации ребенком своего тела в пространстве целесообразно
использовать различные упражнения, позволяющие ребенку фиксировать свое
положение с помощью конкретной части тела. К примеру, лежать на спине, на
животе, на боку, переворачиваться со спины на живот, выполнять упражнения
лежа на спине, на животе, поворачивать голову, туловище, прыгать, ходить по
дорожке, перешагивать через предметы, бросать мячи и т.д. Можно использовать
упражнения на гимнастическом мяче, игры в сухом бассейне.
При выполнении упражнений на закрепление названий частей тела,
движения ребенка должны сопровождаться речью взрослого, показом и при
необходимости совместными действиями. Следует вызывать у детей желание не
только выполнять определенные действия со взрослым, но и самостоятельно
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показывать свои части тела, детей, куклы, использовать указательные
местоимения, а затем и слова конкретного значения.
Представления о схеме собственного тела закрепляются в процессе:
- зрительно-осязательного обследования ребенком своего тела;
- рассматривания ребенком себя в зеркале (нахождение и называние частей своего
тела);
- соотнесения ребенком частей своего тела с частями тела взрослого, стоящего
напротив;
- определения и называния частей тела других детей и кукол.
При обследовании ребенком своего тела важно, чтобы ребенок соотнес свою
часть тела с ее названием. Взрослый берет руку ребенка, поглаживая ее говорит:
«Вот у Вовы одна рука, а вот еще рука. У меня тоже есть руки. Вот одна рука, а вот
вторая рука. Положи свою руку на мою руку. А теперь погладь мою руку». Для
развития чувствительности прикасаться к различным частям тела ребенка теплыми
и холодными предметами, кусочками ткани, делать легкий массаж. При
взаимодействии с ребенком взрослый сопровождает свои движения словами:
«Погладим ручки, а теперь ножки, скажи, что я глажу?», в соответствии с
изучаемой частью тела используются потешки, небольшие четверостишия.
После того как ребенок зафиксировал свои части тела на тактильном,
зрительном уровне, учим ребенка соотносить части своего тела с частями тела
взрослого, стоящего напротив. В начале, ребенок повторяет движения за педагогом
(дотрагивается до головы, ног, поднимает руки вверх, опускает вниз). Затем
ребенку предлагают показывать движения взрослого.
Все движения обязательно сопровождаются проговаривание: «Вот голова.
Вот руки. Подняли руки вверх…». Постепенно осуществляется переход к
самостоятельному выполнению движений, показу частей тела по инструкции
взрослого.
По мере овладения ориентировкой на себе подводим ребенка к ориентировке
на других детях, куклах. Учим показывать и называть части тела другого ребенка,
куклы, вместе с педагогом, самостоятельно. Вызывает интерес и упражнение с
детским кремом, которым ребенок намазывает руки другого ребенка, игры с
песком, водой, где дети могут дотронуться до части тела другого ребенка и назвать
ее. К примеру, игра «Волшебный мешочек», «Веселая коробка».
Далее необходимо перейти к развитию зрительного восприятия
пространства.
Мы не случайно на первое место поставили развитие зрительного
восприятия. Именно оно на ранних этапа развития обеспечивает получение
информации о пространственном положении и движении объектов. Позднее эта
информация дополняется сведениями о форме и структуре объектов. Наряду с
задачей отражения предметов и их свойств оно также участвует в восприятии и
регуляции собственных движений наблюдателя.
Современные данные показывают, что зрение дает начало целому ряду
качественно различных процессов, связанных с отражением цветовых,
пространственных, динамических и фигуративных характеристик, находящихся в
зрительном поле объектов.
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На первых этапах работа проводится по формированию у детей умения
анализировать форму, величину объектов и их частей, видеть и выделять форму,
величину в разнообразных объектах: плоскостных конструкциях, натуральных
объектах и т.п. Необходимо использовать прием сравнения, сопоставления
изучаемых объектов по форме и величине. При этом сначала предлагать детям
выделять признаки их различия (например, круг и треугольник), а затем - сходства
(например, круг и овал). Особое внимание следует уделять соотнесению образовпредставлений о формах и величинах с обозначающими их словами.
Существуют различные мнения по поводу того, что в первую очередь влияет
на восприятие предметов в окружающем пространстве, зрительное восприятие или
практические действия. По мнению Г.А.Урунтаевой, зрительное восприятие
ребенком признаков объектов направляет его практические действия. Проведенные
В.П.Зинченко и А.Г.Рузской исследования доказывают обратное. По их мнению,
«рука учит глаз», причем не как орган осязания, а как орган практического
действия.
«Заимствование» глазом определенных черт практического действия
представляет собой результат формирования перцептивных действий. Ж.Пиаже
отмечает, что практические действия имеют дело с реальными, а не с перспективно
измененными свойствами предметов. Причем практические действия
приспосабливаются к ним в зависимости от условий расположения их в
пространстве. Таким образом, зрительные и осязательные перцептивные действия
возникают из действий практических.
В связи с этим, при обучении выделять предмет в пространстве необходимо
учить соединять движения «глаз - рука », т.е. инструкция должна содержать в себе
и стимул к действию и к зрительной фиксации. Пример, «Посмотри, вот кукла,
возьми куклу». В своей работе следует учитывать некоторые особенности детей, а
именно то, что у них отмечается неполноценность зрительного восприятия,
которое в свою очередь снижает возможность формирования практических
навыков и умений у ребенка, а значит, вызывает значительные трудности в
процессе формирования пространственных представлений.
Для успешности и эффективности коррекционной работы необходимо
формировать у детей поисковые способы ориентировки при выполнении задания, а
на этой основе создавать интерес к свойствам и отношениям предметов,
формировать умение учитывать эти свойства в практических действиях и таким
образом подводить к подлинной зрительной ориентировке.
При организации обучения необходимо научить ребенка фиксировать взгляд
на предмете, следить за перемещением его в пространстве. Ребенок должен
научиться узнавать предметы знакомого пространства, выделять их признаки и
предназначение.
Следует организовывать не только зрительный анализ объектов, но и
осязательное обследование – ощупывание, обведение по контуру. Например,
формируя у детей навык осязательного обследования плоскостных фигур,
необходимо придерживаться определенной последовательности: фиксируя одной
рукой деталь на плоскости, другой, обследовать ее по часовой стрелке (слева
направо), выделяя при этом характерные признаки обследуемого объекта:
отсутствие или наличие углов и их количество, наклон линий и т.п.
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На последующих этапах такую работу можно организовывать с
использованием ширмы или с закрытыми глазами. В начале для обследования
предлагаются детали с сильно различающимися по форме элементами (например,
круг и квадрат), а затем – со сходными (например, прямоугольник и квадрат).
Для развития слухового восприятия пространства необходимо создать вокруг
ребенка «звуковой мир», научить различать речевые и неречевые звуки. Игры на
восприятие звука должны дать представление о разных по характеру шумах:
шуршании, скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, шуме поезда, машин, о
громком и тихом звуке, шепоте. В этих играх ребенок учится различать
«звучание» знакомых предметов, бытовых звуков (звонок телефона, звонок в
дверь, бегущей из крана воды, тиканье часов, звук работающей стиральной
машины), музыкальных инструментов (колокольчик, барабан, дудочка,
металлофон и т.д.), звуков природы – гул ветра, шелест листьев, капли дождя,
голоса животных, птиц. Цель игр - знакомство с особым миром звуков. Важно
сделать этот мир привлекательным и значимым, говорящим ребенку о чем-то
важном.
На начальном этапе для различения неречевых звуков требуется зрительнодвигательная опора. Это означает, что ребенок должен видеть предмет, который
издает какой-то необычный звук, сам попробовать извлечь из него звук разными
способами, то есть совершить определенные действия. Дополнительная
чувственная опора становится не обязательной лишь тогда, когда у ребенка
сформировался нужный слуховой образ. В настоящее время существуют
различные музыкальные игрушки, настольные игры, играя с которыми ребенок
знакомится со звуками природы, голосами животных и др.
Следует отметить, что при правильно организованной работе с ребенком с
синдромом Дауна, а также слаженной работе специалистов с родителями, можно
получить хороший результат, который поможет данной категории детей овладеть
способами пространственной ориентировки и быть успешными в плане
социализации и взаимодействия с окружающими.
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Тема патриотизма является одной из наиболее актуальных проблем
исследования как в нашей стране, так и за рубежом. Сегодня, в век глобализации,
понятия патриотизма и гражданственности приобрели особый, сложный и
противоречивый характер. В современном мире происходит размывание
национальной самоидентичности как базовой основы патриотизма. И в этой связи
проблема формирования патриотизма и гражданственности приобретает
первостепенное значение в обеспечении независимости и безопасности
государства. На формирование патриотизма влияет множество факторов, одним
из которых является национальный язык. Связь идей патриотизма с
национальным языком и определил актуальность нашего исследования.
По законодательству Республики Беларусь в нашей стране два
государственных языка. Традиционно и исторически сложилось так, что русский
язык в значительной мере является ведущим, поскольку мало где можно
услышать белорусский язык как разговорный, не считая учреждений образования,
передач на радио и телевидении. В бытовой реальности многие воспринимают
использование белорусского языка скорее как лишнюю сложность, чем как
необходимость или проявление любви к родной стране. Поэтому остро
становится вопрос, на который нельзя однозначно дать ответ: «Существует ли
связь между патриотическими чувствами белорусов и знанием белорусского
языка, а также использованием его в жизни?»
Таким образом, цель данной работы и исследования в целом заключается в
том, что мы попытаемся самостоятельно на основе полученных эмпирических
данных сделать некоторые выводы о развитии патриотических чувств у
современного представителя молодежи. Формирует ли более плотное
взаимодействие с белорусским языком в процессе обучения у учащихся
белорусскоязычной гимназии патриотические чувства, которые в значительной
мере отличаются от учащихся русскоязычной гимназии?
Базой эмпирического исследования выступили две гимназии. Одна из
гимназий является русскоязычной (Гимназия №11 г. Минска), другая – гимназия
с белорусским языком обучения (Гимназия с белорусским языком обучения»
№ 23 г. Минска). В роли участников исследования выступили ученики десятых
классов обеих гимназий, всего 48 человек.
Для проведения исследования нами была разработан русскоязычный и
белорусскоязычный вариант анкеты «Патриотизм», с открытыми и закрытыми
вопросами.
Анкета включала 8 вопросов, которые отражали понимание и
отношение обследуемых к патриотизму и гражданственности.
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По результатам ответов на вопросы о том, должны ли быть развиты
патриотические чувства у современного молодого человека и относят ли себя
сами наши участники к патриотам, можно составить следующую таблицу
(Таблица 1).
Таблица 1 – Ответы участников исследования по вопросам закрытого типа
(%)
Относите ли Вы себя
Должны ли быть развиты чувства
к патриотам
патриотизма у современного
Республики
молодого человека?
Язык обучения
Беларусь?
Да,
Скорее да,
Да,
Нет, не
Нет
конечно
чем нет
отношу
отношу
Русский
50%
47%
3%
59%
41%
Белорусский
0%
86%
14%
71%
29%
Существует большая разница в ответах учащихся. В то время как в
гимназии с русским языком обучения ответы по первому вопросу приходились по
большей части на позицию «да, конечно» или «скорее да, чем нет», в гимназии с
белорусским языком обучения вариантов «да, конечно» не было вовсе, а процент
ответов «нет» значительно выше. Большая часть ответов пришлась на вариант
«скорее да, чем нет». И это наиболее значительное различие, которое нам удалось
установить на данном этапе.
Далее мы попробуем рассмотреть другую категорию вопросов, содержащих
следующую структуру:
1. Наиболее простой ответ, что, как правило, не предполагает действий со
стороны отвечающего. Например: «Патриотизм у меня ассоциируется с понятием
гордости за свою страну». Обозначение типа ответа: I.
2. Более полезный для нашего исследования ответ, который мы связываем с
более глубокими патриотическими чувствами. Ответ, который предполагает
некоторые действия со стороны учащегося, действия, которые будут направлены
либо за защиту своего государства, его интересов, либо на увеличение ее
культурного богатства. Обозначение типа ответа: II.
3. Наконец, последний вариант, значащийся как «другое». Обозначение
типа ответа: III.
Мы не ставили запретов на выбор нескольких вариантов ответа, таким
образом, учащиеся могли выбрать любое количество вариантов ответа. По
результатам анализа исследуемых данных составим еще одну таблицу (Таблица
2).
Таблица 2 – Ответы участников исследования по вопросам открытого типа
(%)
Патриотизм (степень
Гражданственность (степень
выраженности)
выраженности)
Язык обучения
I
II
III
I
II
III
Русский
42%
91%
6%
19%
19%
62%
Белорусский
29%
86%
0%
50%
33%
14%
Язык обучения
Родина
Качества патриота
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I
II
III
I
II
III
Русский
52%
24%
24%
45%
48%
18%
Белорусский
71%
29%
14%
0%
86%
14%
Контент-анализ вариантов ответов на открытые вопросы анкеты показал,
что понимание патриотизма учащиеся с русским языком обучения связывали с
преданностью, любовью к своему отечеству, чувством благодарности и
обязанности Родине, выражающемся в желании защитить ее. Гражданственность
ассоциируется с ответственностью за свой народ, принадлежностью к стране,
трудом во благо Республики Беларусь, выполнением простых требований к
гражданину своей страны и гражданством. Наиболее сильные патриотические
чувства вызывает у учащихся понятие «Родина». Учащиеся связывали это
понятие с местом, где ты родился, вырос, которое считаешь домом, которое ты
любишь и уважаешь. Очень важным является также и то, что ответы по этому
вопросу у разных учащихся совпадают либо очень близки по смыслу. Ответы на
вопрос о качествах патриота, на которые указали учащиеся гимназии с русским
языком, включают в себя представления о том, что истинный патриот должен
уважать традиции страны, в которой он живет; должен не только гордиться
страной, но и делать все, чтобы страна возвышалась и о ней знали; должен быть
готов всегда и везде отстоять свою Родину; должен защищать интересы,
гордиться, беречь; должен защищать свою страну и сам поступать в рамках ее
законов.
Учащиеся белорусскоязычной гимназии ассоциируют гражданственность с
чувством принадлежности себя как части общества. Родина у учащихся
белорусскоязычной гимназии ассоциируется также с местом, где родился, тем не
менее, наиболее «популярным» ответом является вариант наиболее общий:
«Родина – это Беларусь». Говоря о качествах, было выделено следующее: патриот
должен не позволять принижать свою страну.
На вопрос о том, что они сами делают для развития патриотизма своей
страны, Республики Беларусь мы получили следующие результаты (Таблица 3).
Таблица 3 – Ответы участников исследования на вопрос об их собственном
участии в развитии патриотизма своей страны (%)
Какое участие вы принимаете в развитии патриотизма своей
страны?
Язык обучения
Изучаю
Изучаю
Изучаю
Изучаю
белорусский традиции
Другое
историю конституцию
язык
и обычаи
Русский
39%
45%
61%
21%
21%
Белорусский
100%
29%
71%
17%
14%
Самая большая разница по данным, полученным по этому вопросу, состоит
в том, что 100% учащихся белорусскоязычной гимназии ответили, что для
развития патриотизма они изучают белорусский язык. В ответах учащихся
русскоязычной гимназии 39%, то есть, меньше половины, значилось, что именно
это они делают для развития патриотизма в своей стране.
На вопрос анкеты «Назовите авторов гимна Республики Беларусь» большая
часть учащихся (66%) дали правильный, пусть и до конца полный, ответ. В
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белорусскоязычной гимназии это значение гораздо ниже – только 14%. Важной
особенностью при ответе на этот вопрос является поведение обследуемых. Мы
зафиксировали различие в проявлении активности в поиске найти правильный
ответ. В то время, как в русскоязычной гимназии 70% учащихся проявили
инициативу в поиске ответа на вопрос, в белорусскоязычной гимназии их число
значительно меньше – всего 14%.
Важным для нас было и то, как восприняли факт анкетирования в обеих
гимназиях, как вели себя, что говорили и что спрашивали. Учащиеся
русскоязычной гимназии восприняли исследование позитивно, проявили интерес,
очень старались ответить на последний вопрос, несмотря на то, что было сказано,
что работа должна быть индивидуальной, а также она анонимна, учащиеся
спрашивали у соседей по парте, искали ответ в дневнике, таким образом,
проявили высокую активность в ответах на вопросы анкеты. Невозможность
ответить на вопрос ввиду незнания вызывал у учащихся чувство неловкости, стыд
при понимании того, что они не знают то, что знать должны, мы интерпретируем
это как наличие зарождающихся патриотических чувств.
Учащиеся белорусскоязычной гимназии восприняли негативно сам факт
анкетирования, не проявили инициативы при ответе на последний вопрос анкеты,
в целом вели себя очень сдержанно и формально.
Выводы:
Вопрос о связи белорусского языка и патриотических чувств остается
открытым, между тем, наше исследование показывает, что на уровне понимания,
отношения и проявления патриотизма у учащихся русскоязычной и
белорусскоязычной гимназий выявлено следующее различие: 50% учащихся
русскоязычной гимназии считает, что чувства патриотизма должны быть развиты
у современного молодого человека, а 47% - что «скорее да, чем нет»; в
белорусскоязычной гимназии абсолютное большинство приходится на ответ
«скорее да, чем нет». В то же время сам факт обучения в белорусскоязычной
гимназии расценивается учащимися этой гимназии, в 100% случаев, как активное
проявление патриотизма, а интерес и инициатива в попытках ответить на наш
последний вопрос практически отсутствует (14%), когда в русскоязычной
гимназии это подавляющее большинство (70%). Тем не менее, результаты при
проведении повторного подобного исследования могут отличаться при условии
другой выборки.
Тему патриотизма на самом деле можно назвать вечной, и мы надеемся, что
данное исследование дополнило некоторые знания о развитии патриотических
чувств у учащихся русскоязычной и белорусскоязычной гимназий. Возможно,
опровергло некоторые стереотипные взгляды на эту проблему. Кроме того само
по себе такое исследование подталкивает учащихся к формированию
патриотических чувств, интересу к белорусской культуре и истории.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ
Резюме. На основании теоретического анализа представлений белорусов о
самих себе, и представлений о национальных чертах белорусской нации, было
показано, что толерантность традиционно рассматривается как национальнопсихологическая особенность белорусского народа. Однако насколько это
характерно для молодого поколения белорусов, чья социализация проходила в
иных политических, социально-экономических и культурных условиях, требовало
проверки. В результате эмпирического исследования выборки из 118 белорусских
студентов были выявлены особенности проявления толерантности у молодых
людей, ее уровень развития в сопоставлении с аналогичными данными,
полученными на российской выборке.
Ключевые слова: толерантность, толерантность как национальная черта
белорусов, диагностика, белорусские студенты, межнациональные различия.
Summary. Based on the theoretical analysis of the Belarussians' views about
themselves, and their ideas about the national traits of the Belarusian nation, it was
shown that tolerance is traditionally regarded as a national-psychological feature of the
Belarusian people. However, it required verification whether this is typical for the young
generation of Belarusians, whose socialization took place in different political, socioeconomic and cultural conditions. As a result of an empirical study of a sample of 118
Belarusian students, the features of tolerance in young people were revealed, its level of
development was compared to similar data obtained in the Russian sample.
Key words: tolerance, tolerance as a national feature of Belarusians, diagnostics,
Belarusian students, ethnic differences.
На современном этапе развития общества все большее значение приобретает
поиск путей согласия и принятия как на уровне отношений отдельных людей, так и
на уровне отношений различных социальных групп. Одним из путей достижения
такого согласия мировая общественность видит в распространении ценностей
толерантности и ее формировании у людей. В школах и университетах, в рамках
неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух
толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и
солидарности.
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Так сложилось, что толерантность традиционно выступает одной из ярких
национально-психологических
особенностей
белорусов.
Описывая
свой
национальный характер в свободной форме, белорусы среди наиболее ярких
позитивных черт указывали доброту и трудолюбие, гостеприимство и
толерантность. По оценкам белорусов уровень выраженности агрессивности и
индивидуализма в национальном характере белорусов самый низкий по сравнению
с представителями соседних этносов: русских, украинцев, литовцев, поляков [2].
Согласно данным социологического исследования, проведенного в октябре
2010 года Центром социологических и политических исследований Белорусского
государственного университета, подавляющее большинство населения Беларуси (в
среднем 86%) считает, что в стране нет дискриминации по национальному,
языковому и религиозному признакам [4].
Культуролог Ю. Чернявская полагает, что толерантное отношение белорусов
к другим людям (в том числе и к чужакам) объясняется так называемой
«функциональной необходимостью», под которой понимается «многовековое
существование в полиэтнических государствах, нужда в новых знаниях,
потребность в чудесном» [6, с. 266].
Белорусский историк и культуролог Э.С. Дубенецкий, описывая национальный
характер белорусов, приводит следующие наиболее специфичные положительные
черты белоруского народа: «Да станоўчых рыс беларускага нацыянальнага характару
неабходна у першую чаргу аднесці талерантнасць беларусаў, іх памяркоўнасць,
лагоднасць,
гасціннасць,
гуманнасць,
няпомслівасць,
працаздольнасць,
мяккасардэчнасць, шчодрасць, паэтычнасць душы і яшчэ шэраг прывабных якасцей»
[3, с. 20].
Данное свойство настолько прочно укрепилось в массовом сознании населения,
что воспринимается как этнический автостереотип и, пожалуй, даже и
гетеростереотип. Однако далеко не каждый белорус сможет сказать, что представляет
собой толерантность, каковые ее критерии и формы проявления. Не менее важным
является и вопрос о том, насколько правомерно говорить о толерантности по
отношению к молодому поколению белорусов, которое выросло в иных
политических, социально-экономических и культурных условиях, нежели их
родители, деды, прадеды. При этом надо отметить, что в нашей стране во многом
из-за сложившегося аутостереотипа, а также в силу того, что в Беларуси не стоит
остро вопрос полиэтничности населения (порядка 80% населения Республики
Беларусь – белорусы) не уделяется столь пристального внимания формированию
толерантности, по сравнению с другими странами. Поэтому толерантность
белорусов, с одной стороны, следует рассматривать как естественный процесс
социализации и воспитания, а с другой стороны, требует дополнительного
изучения.
Целью нашего исследования было изучить выраженность и особенности
проявления толерантности у белорусских студентов как естественный результат их
социализации и воспитания в существующей социокультурной среде. В понимании
толерантности мы сошлемся на психологическое понимание толерантности – как
способности индивида без возражений и противодействия воспринимать
отличающиеся от его собственных мнения, образ жизни, характер поведения и
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иные особенности других индивидов, а также – как доминанты отказа от агрессии
[1, с. 5].
Материал и методы
Выборку исследования составили 118 белорусских студентов в возрасте от 18
до 26 лет, обучающихся по специальностям «Психология» и «Правоведение». Среди
них 35 юношей и 83 девушки.
Для достижения поставленной цели был задействован следующий
психодиагностический
инструментарий:
методика
«Интолерантностьтолерантность»
(ИНТОЛ,
Л.Г. Почебут),
экспресс-опросник
«Индекс
толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова),
методика «Уровень коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко) [5]. Все три
методики направлены на выявление толерантности как личностного свойства, а
также тесты позволяют определить такие ее виды как этническая, социальная и
коммуникативная.
Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью
пакета статистических программ SPSS 16.0, в ходе которого были использованы
следующие методы: описательные статистики, частотный анализ.
Результаты исследования
Согласно полученным результатам по методике «Интолерантностьтолерантность» (ИНТОЛ), среднее значение по шкале «Толерантность» у
белорусских студентов составило 6,92 балла, что несколько ниже оптимального
среднего – 8 баллов, а также среднего значения, установленного авторами [4]
методики в ходе пилотажного исследования среди российского населения – 8,71
балла. По шкале «Интолерантность» среднее значение положительное и равно 2,93
балла из 16 возможных.
Среднее значение индекса ИНТОЛ составило 9,78 балла, из 32 максимально
возможных, и стандартным отклонением 3,66. Соотношение толерантностиинтолерантности у белорусов составило 1 к 3, в пользу толерантности. Это
позволяет говорить об умеренно выраженной установке к толерантности среди
студенческой молодежи, что в определенных ситуациях позволяет им проявлять
терпение и уважение к мнению другого, сохранять устойчивость по отношению к
неприемлемому или манипулятивному влиянию, а в других – быть нетерпимыми к
негативным проявлениям социальной жизни.
Однако данный уровень толерантности, на наш взгляд, не вполне
соответствует тому стереотипу, который выделяет толерантность как яркую черту
белорусского национального характера.
Анализируя описательные статистики, полученные с помощью экспрессопросника «Индекс толерантности» отметим, что среднее значение со стандартным
отклонением индекса толерантности среди опрошенных составило 83,18±10,82
балла. Разброс данных по выборке достаточно большой, из чего следует, что
изучаемое нами свойство выражено неоднозначно. Полученное среднее
соответствует среднему уровню толерантности и указывает на то, что для наших
респондентов характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В
одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, а в других могут
проявлять интолерантность. Выявленный с помощью данной методики индекс
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толерантности подтверждает результаты, полученные с помощью методики
«ИНТОЛ».
Частотный анализ результатов показал, что низкий уровень толерантности
характерен для 1,7 % выборки, средний – для 89,8 %, и высокий – у 8,5 %. Также
средний уровень толерантности явно преобладает у студентов и в таких формах ее
проявления как этническая, социальная и личностная. При этом наиболее развитой
у молодых людей оказалась толерантность как черта личности, затем социальная
толерантность и этническая. Однако различия между показателями средних
значений незначительные и варьируют в пределах 1-2 баллов. В тоже время около
15 % опрошенных обладают низкой этнической и социальной толерантностью, что
говорит об определенной нетерпимости, непринятии представителей других
этносов, различных социальных групп, меньшинств, явлений.
Чтобы получить более ясное представление о том, насколько толерантными
являются белорусские студенты, сопоставим результаты нашего исследования с
результатами, полученными с помощью этой же методики на других выборках.
Так, в исследовании Г.У. Солдатовой и соавт. [5, с. 268] было выявлено, что у
студентов-психологов дневного отделения МГУ среднее значение индекса
толерантности равно 88,8 баллов, а у студентов различных факультетов
Дагестанского государственного университета – 80,2 балла. Наиболее высокий
показатель был зафиксирован у практических психологов г. Москвы и составил
103,5 балла.
Следовательно, несмотря на то, что традиционно толерантность считается
национальной чертой белорусов, выявленное среднее значение индекса
толерантности (83,18) оказалось примерно одинаковым, как и у россиян. А у
белорусских студентов-психологов индекс толерантности оказался даже несколько
ниже, чем у студентов-правоведов и равен 82,91 балл.
Среднее значение и стандартное отклонение по методике «Уровень
коммуникативной толерантности» составили 51,62±15,41 балла, что соответствует
низкому уровню развития коммуникативной толерантности у белорусских
студентов. При этом исследуемая категория представлена в выборке неоднородно.
Для сравнения приведем результаты исследований, проведенных автором
методики, В.В. Бойко. Так, среди опрошенных им врачей, медсестер и воспитателей
дошкольных учреждений, среднее значение составило 38 баллов. Этот показатель
относится к среднему уровню развития коммуникативной толерантности (шкала
обратной направленности) [5]. Наша выборка также представлена будущими
специалистами гуманитарного профиля. Однако, среднее значение явно отличается
от приведенного автором методики. В данном случае можно предположить, что на
результаты могли повлиять возрастные особенности выборок.
Согласно частотному анализу, у большинства опрошенных нами студентов
был выявлен низкий уровень коммуникативной толерантности, что составило
81,1 % выборки. Средний уровень коммуникативной толерантности был
зафиксирован у 15,5 % опрошенных, а высокий – только у 3,4 % респондентов.
Следовательно, можно заключить, что большинство белорусских студентов
отличаются достаточно выраженной нетерпимостью к другим людям, в особенности
при непосредственном с ними взаимодействии. Нередко они могут не
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демонстрировать свою неприязнь открыто, но на эмоциональном уровне часто
переживают негативные эмоции, связанные с опытом межличностных отношений.
В. В. Бойко считает, что для настоящего времени характерно нарастание
нетерпимости к окружающим, что во многом обусловлено снижением психического
здоровья населения: распространенностью пограничных психических расстройств, в
том числе и ростом патологии характер [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Это, на наш взгляд, имеет прямое отношение и к белорусскому населению.
Анализируя структуру коммуникативной толерантности молодых людей,
отметим, что наибольшее значение наблюдается по третьему признаку изучаемого
свойства, что говорит о присущей студентам категоричности и консервативности
при восприятии и оценке других людей. Они нередко склонны осуждающе
относится к определенным личностным типам, к представителям некоторых
национальностей, социальным группам.
Вторым по степени выраженности оказался шестой признак коммуникативной
толерантности, свидетельствующий о стремлении студенческой молодежи
подгонять партнеров под себя, делать их удобными для себя. На поведенческом
уровне это проявляется как проявление нетерпения на возражения со стороны
собеседника, как стремление регламентировать поступки других людей, добиваться
сходства с собой.
На третьей позиции оказался четвертый признак коммуникативной
толерантности, указывающий на трудности или неумение белорусских студентов
скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при
столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров такими как грубость,
излишняя самоуверенность, конфликтность и пр.
Наименьшее значение было зафиксировано по восьмому признаку изучаемой
переменной, связанной с нетерпимостью к физическому или психическому
дискомфорту, в котором оказался партнер по общению. Это значит, что наиболее
сильной стороной коммуникативной толерантности студенческой молодежи
выступает их способность принимать страдающий людей, сочувствовать им.
Другими словами форма межличностных отношений, где приято плакаться друг
другу в жилетку, считается среди белорусского населения весьма приемлемой.
Выводы
1. Таким образом, результаты нашего исследования показали, что
белорусским студентам наиболее характерен средний уровень развития
толерантности, который предполагает сочетание толерантных и интолерантных
черт, с преобладание первых. Наиболее сильно у молодых людей развита
толерантность как личностная черта, затем социальная и этническая, а наиболее
слабо – коммуникативная.
2. Сравнительный анализ описательных статистик среди белорусской и
российской выборок показал, что различия на уровне средних значений практически
отсутствуют, а если и есть, то свидетельствуют о несколько большей толерантности
русских, нежели белорусов.
3. Все это указывает на необходимость уделять большее внимание
целенаправленному формированию толерантности у детей и молодежи в
учреждениях образования Республики Беларусь, начиная с дошкольного и на
последующих его этапах. Полагаться на то, что толерантность как национальная
23

черта характера белорусов способна воспроизводиться и у подрастающего
поколения сегодня недостаточно. Важно планомерно содействовать осознанию
учащимися толерантности как нравственной общечеловеческой ценности, как
качества личности, которое предполагает уважение, понимание и принятие
личности другого.
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Єфименко С.М., аспірант Кіровоградського ДПУ імені Володимира Винниченка
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ПІДЛІТКОВОГО
ВІКУ
Анотація. Автором статті визначено стан розробленості проблеми розвитку
інтелекту в сучасній психологічній науці; описано підходи до трактування
проблеми інтелектуального розвитку; визначено специфіку інтелектуального
розвитку в підлітковому віці загалом та в осіб з особливими потребами зокрема.
Експериментально виявлено особливості інтелектуального розвитку підлітків із
порушеннями слуху.
Ключові слова: інтелект, теорії інтелекту, структура інтелекту, особа з
особливими освітніми потребами.
The article runs about the intellect. The author of the article analyses the basic
theories of intellect‘s structure. In inclusion the author gives some advice about
developing student‘s intellect. The initial literature review enabled to identify the
conceptual and terminological field for the research study. In this research, the notion of
‗intellectual development‘ means a long-term process of irreversible, natural progressive
changes in the intellect area, which are demonstrated through its quantitative, qualitative,
structural and operational transformations. The literature review was used as a basis to
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help distinguish three key approaches to identifying the determinants of intellectual
development in ontogenesis, such as genetic, social and subject-related. The genetic
approach focuses on heredity as the fundamental determinant of intellectual
development.
Кeywords: intellect, theories of intellect, structure of intellect, особа з особливими
освітніми потребами.
Актуальність дослідження. Реформування сучасної системи освіти з
особливими освітніми потребами, що спричинені гуманістичними процесами
соціокультурності в українському суспільстві, потребують перегляду традиційних
шляхів забезпечення їх соціальної адаптації та соціалізації. Це спонукає до
унормування критеріїв і вимог щодо навчальних досягнень на основі врахування
особливостей інтелектуальної діяльності осіб підліткового віку. Вирішення цієї
проблеми не можливе без переосмислення усталених освітніх та соціальних
стереотипів щодо ролі інтелектуальної діяльності у формуванні в дітей з
особливими освітніми потребами здатності до ефективної самостійної
життєдіяльності. Особливого значення підсилення ролі інтелекту набуває в
підлітковому віці дітейз порушеннями слуху, оскільки він є сенситивним для
становлення їх в якості особистості та самоідентифікації особистості, спроможної
до життєвого вибору, прийняття усвідомлених рішень у подальшій усвідомленій і
самостійній життєдіяльності.
Мета статті: висвітлити аналітичні розвідки щодо особливостей розвитку
інтелекту підлітків з особливими освітніми потребами (на прикладі глухих і
слабкочуючих) у зарубіжній і вітчизняній літературі та описати специфіку
інтелектуального розвитку підлітків з порушеннями слуху порівняно з чуючими
однолітками.
В психологічній науці виокремлено три підходи до трактування дефініцій
розвитку інтелекту: генетичний (А. Мотульські, Ф. Фогель; T.Bouchard, H. Chipuer,
W. Iacono, D. Lykken, M. McGue, D. Owen, R. Plomin, M. Rovine, F. Spinach,
C. Spearmen, T. Teasdale та ін.), соціальний (Л. Виготський, О. Лурія; J. Bruner,
M. Cole, J. Piaget та ін.) та суб‘єктний (Б. Ананьєв, І. Бех, О. Волкова, В. Давидов,
Г. Костюк, М. Назар, В. Петровський, М. Смульсон, В. Татенко, Д. Фельдштейн
та ін.). Втім, у межах цих підходів не виявлено самостійних досліджень
інтелектуального розвитку особистості з особливими освітніми потребами.
Аналіз літератури з теми дослідження доводить, що існує низка
досліджень зарубіжних вчених (R. Bar-On, A. Binet, S. Côté, J. Peterson, С.
Spearman, L.Terman, H. Woodrow та ін. [17-19]), де дефініції «інтелект» та
«інтелектуальний розвиток»
розглядаються як: научуваність, здатність до
оперування абстрактними поняттями, механізм адаптації (J. Piaget, W. Stern, L.
Thurstone та ін.); механізм психічної саморегуляції (R. Sternberg та ін.); форма
організації свідомості (Bar-On R., K. Duncker, R. Glaser, M. Wertheimer та ін.);
діяльність (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, П. Гальперін, С. Рубінштейн та
ін.). Сучасні вітчизняні науковці розділяють природу інтелекту: з одного боку –
«цілісне» утворення (Б. Ананьєв), з іншого боку, – його «багатоструктурність» (Б.
Величковський) та «інтегрованості» його структур (М. Холодна, М. Смульсон, В.
Крамаренко) [11,12, 16, 17 ]
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Вивчення інтелекту пов‘язане з ім‘ям Д. Векслера та його ієрархічною
моделлю, що складається з трьох рівнів: 1) загального інтелекту; 2) «групових
факторів» (невербального та вербального інтелекту); 3) специфічних факторів [23,
24]. Зазначена модель передбачає існування окремих видів мислення, складників
загального інтелекту, що відрізняються від традиційного IQ. Автор наполягав на
введенні неінтелектуальних 22 аспектів загальних здібностей у IQ, до яких він
відносив, окрім загальної працездатності психіки, її афективно-регулятивні
компоненти.
Таким чином, інтелектуальний розвиток визначається М. Холодною як:
процес незворотних і закономірних змін, що відбувається в часі й виражається у
кількісних, якісних і структурних перетвореннях інтелекту; процес послідовного
виникнення якісно нових операційних механізмів інтелекту, що сприяє
розширенню можливостей індивідуума до вирішення проблем різного характеру
(Ж. Піаже); особливості утворення практичного інтелекту (Форсайт Дж. Б.,
Хедланд Дж., Хорвард Дж. А. та ін.) тощо [7, 8, 9, 16, 22].
Звертаємо увагу і на дослідження особливостей психічного розвитку
підлітків із сенсорними порушеннями. Зокрема, розкрита специфіка пізнавальних
процесів у підручника ―Сурдопедагогіка‖: відчуття і сприймання у слабкочуючих і
глухих (А. Венгер, Г. Вигодська, Л.Виготський, О. Гозова, Е. Леонгард, І.
Соловйов та ін.), пам‘яті (Л. Малина, Т. Розанова, І. Соловйов та ін.), уваги (А.
Гоголєва та ін.), уяви (М. Нудельман, Ф. Рау, Л. Фомічова та ін.), мислення (О.
Запорожець, Т. Розанова, Ж. Шиф, Н. Яшкова, та ін.) та форм словесного мовлення
(А. Гольдберг, Б. Корсунська, Є. Кузьмічова, С. Кульбіда, Т. Марчук, Є.
Марцинковська та ін.), й переконливо доводять існування своєрідної динаміки
їхнього розвитку на тлі сенсорних порушень [1, 2, 6, 13, 20, 21]. Вивчали
інтелектуальний розвиток підлітків глухих шляхом виявлення стану сформованості
вербальної та невербальної підструктур інтелекту H. Furth, М. Marshark, D.
Meadow, Н. Myklebust та ін.
Дослідження особистісного розвитку підлітків із порушеннями слуху
свідчать про: несформованість самосвідомості та рефлексії (А. Ізвольська, І. Чжен
та ін.); низьку диференціацію Я-концепції та уповільнене формування здатності до
регуляції особистості (К. English та ін.); неадекватність рівня домагань i
уповільнену динаміку формування «емоційного інтелекту» (В. Петшак, Тейлор,
І. Чжен; М. Terwogt, С. Rieffe та ін.); низький ранг пізнавальних мотивів у
мотиваційній ієрархії (Е. Речицька та ін.) [6, 14, 15].
На основі аналітичного огляду виявлено, що в основі порівняльних
досліджень психічної діяльності глухих підлітків закладена сенсорна якість
мовлення, більшою мірою словесного (А. Венгер, Т. Григор‘євої, Т. Розанова, І.
Соловйов, Л. Фомічова, Ж. Шиф, Н. Яшкова K. MacKane, R. Pintner та ін.).
Водночас, дослідження особистості цих підлітків підпорядковується й іншим
критеріям, зокрема, соціальним: типу родини, походження – чуючі чи глухі
батьки, засобам вираженням думок, емоцій тощо (Н. Адамюк, С.Кульбіда, І.
Чепчина, В. Bodner-Johnson, D. Desselle, S. Lipsett, К. Meadow, P. Odgen, та ін.) [27, 10]. Відтак, не менш вагомого значення при проведенні порівняльних
досліджень набуває соціокультурний критерій.
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Таким чином, в сучасній спеціальній психології не виявлено окремих
досліджень особливостей розвитку інтелекту підлітків із порушеннями слуху
в тісному взаємозв‘язку зовнішніх і внутрішніх ознак. Тому, проблема
психологічних особливостей інтелектуального розвитку потребувала емпіричного
вирішення шляхом проведення констатувального етапу експерименту.
Констатувальний експеримент здійснювався відповідно до виявлених
показників інтелектуальної розвитку особистості та психологічних собливостей,
що впливають на характер та ефективність їх у підлітковому віці. Нами
виокремлено три показники. Інтелектуальний розвиток підлітків з порушеннями
слуху досліджувався за змістовим, операційним і структурним показниками.
Конкретизація полягала у виявленні: стану сформованості загальної обізнаності
підлітків – змістовий показник; рівня розвитку понятійного мислення та
креативності – операційний показник; вербальної та невербальної підструктур
інтелекту – структурний показник.
Констатувальне дослідження та отримані результати якісних і кількісних
характеристик показників дали змогу виявити специфіку інтелектуального
розвитку підлітків з порушеннями слуху порівняно з чуючими однолітками
(табл.1). У процесі дослідження виявлено, що підліткам із порушеннями слуху
притаманні: низький рівень розвитку загальної обізнаності, креативності (за
параметрами «оригінальність» та «розробленість»), понятійного мислення (за
параметрами
«інтуїтивно-понятійного
мислення»,
«понятійно-логічного
мислення», «абстрактного мислення» та «понятійної категоризації»), а також
домінування невербальної підструктури інтелекту над вербальною.
Порівняльний аналіз результатів діагностики підлітків із порушеннями слуху
з урахуванням сенсорного та соціокультурного критеріїв дав підстави
стрерджувати, що і сенсорний, і соціокультурний чинники є значущими для
інтелектуального розвитку таких підлітків. Втім, вплив кожної з цих груп чинників
є специфічним. Так, встановлено, що сенсорні чинники є значущими для
сформованості загальної обізнаності, понятійного мислення (за параметрами
«інтуїтивно-понятійне мислення» та «понятійної категоризації»), невербальної
підструктури інтелекту (за параметром «просторового мислення»). Саме за цими
параметрами підлітки з незначним зниженням слуху характеризуються вищими
показниками
порівняно з глухими однолітками. Водночас, соціокультурні
чинники є значущими для сформованості: креативності (за параметрами «гнучкості
мислення», «оригінальності» й «розробленості» продуктів мислення); понятійного
мислення (за параметрами «понятійної категоризації», «інтуїтивно-понятійного»,
«понятійно-логічного» та «абстрактного» мислення); невербальної підструктури
інтелекту (за параметрами «образного синтезу», «наочно-образного» й
«просторового» мислення). Позаяк саме за цими параметрами глухі підлітки з
глухих родин виявляють вищий рівень сформованості порівняно з чуючими
підлітками чуючих родин.
Таблиця 1
Аналіз показників інтелектуального розвитку
чуючих, глухих і слабкочуючих підлітків
Підлітки з рівнем (у %)
категорії
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Прост. мислення

Образний синтез

Наочно-обр.мисл.

Абстр. мислення

Пон.
категоризація

он.-лог. мислення

Інт. мислення

Розробленість

Оригінальність

Продукт.
мислення
Гнучкість
мислення

Заг. обізнаність

З
сенсорним
60,5 1,3 17,1 55,2 65,7 86,8 78,9 88,1 71,0
32,8 90,7
и
9,21
3
2
1
6
9
4
5
6
5
9
9
порушення
ми
Чуючі
0,0
13,5 18,9
29,7 35,1 16,2
10,8 72,9
0,00
0,00
2,70
2,70
0
1
2
3
4
2
1
7
φ*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Слабкочу
47,3 2,6 15,7 50,0 68,4 76,3 73,6 81,5 68,4 10,5 34,2 84,2
ючі
7
3
9
0
2
2
8
8
2
3
1
1
Глухі
73,6 0,0 18,4 60,5 63,1 97,3 84,2 94,7 73,6
31,5 97,3
7,89
8
0
2
3
6
7
1
4
8
8
7
φ*
*
*
**
**
Глухі
51,6 0,0
32,2 51,6 77,4 67,7 77,4 51,6
19,3 77,4
3,23
3,23
родини
1
0
6
1
2
4
2
1
5
2
Чуючі
66,6 2,2 26,6 71,1 75,5 93,3 86,6 95,5 84,4 13,3 42,2 100,
родини
7
2
7
1
6
3
7
6
4
3
2
00
φ*
*
*
**
*
**
*
**
**
**
*
* відмінності значимі при р≤0,01; ** відмінності значимі при р≤0,05.
Результати констатувального дослідження вказують на несформованість у
підлітків із порушеннями слуху психологічних ознак інтелектуального розвитку. У
таких підлітків спостерігається певна специфіка у детермінації інтелектуального
розвитку. Зокрема, мотиваційні ознаки виявляються у переважанні зовнішнього
локусу мотивації, несформованості пізнавального мотиву; емоційні детермінанти
характеризуються високими показниками психоемоційного виснаження та стану
тривоги, які виникають внаслідок напруженої інтелектуальної діяльності;
рефлексивно-регулятивні ознаки проявляються в низькій сформованості
рефлексивної саморегуляції, самокритичності при оцінюванні результатів власної
діяльності, здатності до усвідомленого програмування власних дій, регулятивної
гнучкості й автономії.
Порівняльний аналіз результатів дослідження дав підстави стверджувати, що
соціокультурні чинники є значущими для формування особистості, а відтак і
дослідження психологічних детермінант інтелектуального розвитку підлітків із
порушеннями слуху є вагомою науковою проблемою. Так, підлітки з родин
чуючих, порівняно з підлітками із родин нечуючих, виявляють нижчий рівень
сформованості здатності до усвідомленого планування та програмування власних
дій, регуляторної автономії й гнучкості, а також високий рівень психоемоційного
виснаження та стану тривоги, що виникають внаслідок виконання інтелектуально
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напруженої діяльності. За результатами констатувального дослідження виявлено,
що несформованість показників мотиваційної, рефлексивно-регулятивної та
емоційної ознак обумовлює переважну роль зовнішніх чинників у
інтелектуальному розвитку підлітків із порушеннями слуху.
За результатами кореляційного аналізу констатовано відмінності у характері
зв‘язків між показниками інтелектуального розвитку та психологічних ознак у
чуючих підлітків та підлітків глухих та слабкочуючих. Так, у групі чуючих
підлітків виявлено достовірні зв‘язки між: загальною обізнаністю й пізнавальним
мотивом (rs= 0.382; p≤0,05); абстрактним мисленням і самокритичністю в
оцінюванні результатів (rs= 0.337; p≤0,05); понятійно-логічним мисленням й
здатністю до усвідомленого програмування власний дій (rs=0.451; p≤0,01);
розробленістю й внутрішнім локусом мотивації (rs= 0.392; p≤0,05),
психоемоційною виснажуваністю (rs=0.442; p≤0,01), здатністю до усвідомленого
програмування власних дій (rs= 0.318; p≤0,05) та мотивом зміни діяльності (rs=0.423; p≤0,05); оригінальністю й регулятивною автономією (rs= 0.331; p≤0,05),
регулятивною гнучкістю (rs= 0.459; p≤0,01) та станом тривоги (rs= -0.475, p≤0,01);
просторовим мисленням і психоемоційним виснаженням (rs= -0.330, p≤0,05).
Водночас, підліткам із порушеннями слуху притаманний інший характер зв‘язків,
зокрема, між: продуктивністю мислення та мотивом суперництва (rs=0.356;
p≤0,01); розробленістю та мотивом зміни діяльності (rs=-0.293; p≤0,05) і
психоемоційною виснаженням (rs=-0.316; p≤0,01); просторовим мисленням та
усвідомленим моделюванням власних дій (rs=0.284; p≤0,05).
Висновки. Таким чином, розглянувши основні положення до визначення
інтелекту і інтелектуального розвитку, його структури, відзначаємо різноманіття
теорій, концепцій, поглядів, пов‘язаних зі складністю об'єкту вивчення. Різні
дослідники інтелекту робили акцент на особливостях структурних компонентів
інтелекту і залежності від них успішності навчання, застосування знань і досвіду
на практиці, рішення різного типу завдань. На наш погляд, інтелект є одним з
факторів успішності навчання, а успішність навчання – одне з багатьох проявів
інтелекту. Навчально-виховний процес є важливим чинником розвитку інтелекту
та його структурних складових в тому випадку, якщо воно розвиває механізми
інтелектуального розвитку. Результати констатувального дослідження свідчать, що
продуктивність інтелектуального розвитку підлітків із порушеннями слуху має
нестійкий характер, переважно зумовлений впливом зовнішніх чинників, має
особливості у різних компонентах. Відтак зміст, характер й темп розвитку
інтелекту підлітків із особливими освітніми потребами також зумовлюються
зовнішніми чинниками та обставинами.
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Кацан М.І., директор Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру
Тернопільської обласної ради
ДОСВІД НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ЩОДО РОЗВИТКУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Анотація. Висвітлено здобутки практичної сурдопедагогіки на прикладі
навчально-реабілітаційного центру в одній із областей. Охарактеризовано аспекти
практичного досвіду компенсаторно-розвивального напряму навчально-виховного
процесу у закладі. Представлено позитивний досвід застосування передових
сурдопедагогічних ідей осіб з особливими освітніми потребами різних нозологій.
Ключові слова: навчально-реабілітаційний центр, особа з особливими
освітніми потребами, фахівці.
Abstract. The study is concerned with surdo pedagogical practical achievements on
the example of educational and rehabilitation center in one of the regions. This paper
presents the positive experience of using modern surdo pedagogical ideas of people with
special needs with various nosologies.
Keywords: Training and Rehabilitation Center, a person with special needs,
specialists.
Актуальність. Ми представляємо
Теребовлянський
навчальнореабілітаційний центр Тернопільської області, який в сучасних умовах здобув
багаторічний досвід
освітнього розвитку осіб з особливими потребами, в тому
числі і з вадами слуху. Наш заклад забезпечує якісну реалізацію основних завдань
державної політики в системі спеціального навчання та виховання відповідно до
чинного законодавства України. Організація навчально-виховного процесу дітей з
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особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням завдань, визначених
Указами Президента України, дорученнями Уряду, нормативно-правовими актами,
листами Міністерства освіти і науки України.
Виклад основного матеріалу. Діяльність
Центру спрямовується на
реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
«Про протидію
корупції»,
«Про інноваційну діяльність»,
Положення про навчальнореабілітаційний центр, затвердженого наказом МОН України від 16.08.2012 №920
[3].
У своїй діяльності навчальний заклад керується загальними нормативноправовими документами з питань організації компенсаторно-розвивального
навчально-виховного
процесу,
теоретичними
положеннями
сучасної
сурдопедагогіки, Концепцією діяльності
навчального закладу, Статутом
навчального закладу [1-3, 4-25].
Відповідно до Концепції
діяльності Теребовлянського навчальнореабілітаційного центру, єдиної науково-методичної проблеми педагогічного
колективу «Формування життєвої компетентності дітей з особливими освітніми
потребами на основі використання їх компенсаторних можливостей через
розвивально-компенсаторну спрямованість навчально-виховного процесу»
пріоритетними завданнями роботи всіх ланок навчально-виховного процесу є:
- створення
необхідних умов для здобуття дітьми з особливими освітніми
потребами повноцінної освіти на рівні державних стандартів;
- реалізація
індивідуальних творчих здібностей та потреб, повноцінний
морально-духовний розвиток особистості молодого патріота України;
- організація методичної та виховної роботи відповідно до вимог нового
Державного стандарту;
- створення умов виховання та навчання, які забезпечують збереження
фізичного та психічного здоров‘я дітей;
- організація та спрямування розвиткової роботи на оптимальний всесторонній
розвиток особистості дитини з особливими освітніми потребами;
- формування
навчально-виховного
та компенсаторно-розвивального
середовища, у якому реалізується сучасна модель випускника, що добре
володіє
технологіями
державної словесної та української жестової мов,
навичками спілкування через Інтернет;
- професійний розвиток педагогічних кадрів, які систематично підвищують свій
рівень володіння жестомовної комунікативної компетенції;
- забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;
- комп‘ютеризація та інформатизація закладу;
- моніторингове дослідження всіх структурних ланок центру.
Діяльність всіх суб‘єктів навчально-виховного процесу спрямована в
площину особистісного розвитку кожної дитини,
відкритості освітньовиховної системи закладу, зумовлювала модернізацію чинників, які впливали
на якість навчально-виховного процесу, зміст, форми і методи навчання,
виховання та компенсацію розвитку вихованців, систему контролю і
32

оцінювання управлінських рішень, взаємовідповідальність всіх учасників
навчально-виховного процесу за усвідомлений позитивний результат.
Цьому також сприяють застосування новітніх досягнень спеціальної
сурдопедагогіки та сурдопсихології, використання сучасних інноваційних
технологій навчання з питань застосування УЖМ, виховання, комп‘ютеризація
навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною,
медичною, фізичною, соціальною реабілітацією [6,8, 10-16].
У Центрі створюються необхідні умови, які сприяють становленню та
соціалізації особистості дитини з особливими освітніми потребами та
забезпечують права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття
відповідного рівня дошкільної, базової загальної середньої, повної загальної
середньої освіти, професійної підготовки відповідно до своїх можливостей,
здібностей та індивідуальних особливостей розвитку.
Протягом навчального року здійснюється системний кваліфікований
психолого-медико-педагогічний супровід дітей з врахуванням стану їх здоров‘я,
можливостей систем і органів, особливостей психофізичного розвитку; надаються
реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини з
особливими освітніми потребами.
Значна робота педагогічного колективу Центру спрямована на психологопедагогічну допомогу батькам з метою їх залучення до навчально-виховного
та
реабілітаційного
процесів,
на формування
в
учнівської
молоді
громадянської позиції, власної гідності, принципів толерантності, готовності до
трудової діяльності.
Спрямованість кожного предмета на розвиток життєвих компетенцій
учнів з особливими освітніми потребами є головною.
Одним з основних завдань розвитку освітньої системи Центру є
цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів, підвищення
їх кваліфікаційного рівня, яке охоплює такі напрямки:
- формування ключових фахових компетенцій професійності, моніторинг якості
освітньо-виховної діяльності педагогів;
- впровадження новітніх технологій навчання і виховання, адаптивних
навчальних програм;
- самоосвітня діяльність педагога;
- залучення педагогічних кадрів до творчої діяльності;
- психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу.
Предметно, що кожен педагогічний працівник центру підвищує свій
професійний рівень шляхом участі в роботі методичного об‘єднання, педагогічних
радах, шляхом самоосвіти, завдяки курсам підвищення кваліфікації, опановуюючи
базові засади ключових професійних компетентностей [4,8,15].
Аналіз руху учнів кожного навчального року свідчить про дієвість та
результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного
контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти дітей з
особливими освітніми потребами.
Збереження контингенту учнів протягом минулого навчального року
забезпечене шляхом: систематичного контролю з боку адміністрації закладу,
класних керівників, вихователів за відвідуванням учнями уроків та занять;
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індивідуальної
роботи з учнями та батьками; системної роботи Ради
профілактики правопорушень; різнопланової позакласної та позашкільної
виховної роботи; дотримання звичаїв і традицій шкільної родини.
Хочемо наголосити, що система обліку відвідування учнями уроків та
занять, яка склалася в Центрі
впродовж багатьох років, є дієвою та
результативною. Кожного дня класний керівник (вчитель початкових класів)
та заступник директора з навчальної роботи за участю представника органу
шкільного самоврядування після першого та після останнього уроків збирають
дані про учнів, відсутніх на уроках, уточнюють причини відсутності, а кожен
класний керівник заповнює в шкільній книзі обліку відсутності учнів на
уроках відповідну графу.
Питання відвідування учнями навчальних та виховних занять, занять гуртків
та секцій є одним із основних питань внутрішньошкільного контролю.
Висока якість відвідування учнями занять вимагає від педагогічного
колективу наступного алгоритму дій:
- забезпечення щоденного дієвого контролю за відвідуванням учнями
навчально-виховних занять, заходів реабілітаційного змісту,за поведінкою
учнів на уроках та в позаурочний час;
- створення оптимальних умов для активної участі кожного вихованця в
загальношкільних виховних видах діяльності, в роботі гуртків за інтересами,
в спортивних секціях;
- негайне реагування і з'ясування причини відсутності дитини в закладі чи
на уроці, встановлення місцеперебування дитини, вчасне інформування про
порушення внутрішкільного розпорядку батьків або осіб, які їх заміняють;
- залучення спеціалістів
шкільної соціально-психологічної служби у
випадках, коли причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському
колективі;
- залучення представників служби у справах дітей (а у разі критичної
необхідності – спеціалістів відділу дитячої кримінальної міліції) у випадку,
коли учень систематично або тривалий час не відвідує навчальний заклад без
поважних причин та для профілактичної роботи з ним;
- забезпечення з боку адміністрації Центру повноцінної діяльності
педагогічного лекторію для батьків або осіб, що їх заміняють.
Виходячи з Концепції діяльності навчального закладу є організована
робота з індивідуального навчання учнів. Члени шкільної псхолого –медикопедагогічної комісії складають скориговані плани навчання .
Окремої уваги заслуговує робота класних керівників та соціально-психологічної
служби Центру з учнями девіантної поведінки, залучення до розв‘язання
конфліктних ситуацій батьків, громадськості та відповідних служб.
З метою колективного вирішення шляхів реалізації науково-методичної
проблеми, усунення поточних проблем в корекції розвитку, навчання та
виховання дітей з особливими освітніми потребами, підведення підсумків
вивчення стану викладання навчальних предметів, якості та результативності
корекції розвитку та виховання дітей
проводяться: педагогічні ради із
залученням
профільних
спеціалістів, науково-практичні
конференції,
спецсемінари,
засідання шкільної психолого-медико-педагогічної комісії,
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інструктивно-методичні наради, майстер-класи. Питання тематичного контролю
розглядаються на нарадах при директору, при заступниках директора, на
засіданнях методичної ради Центру.
Достатньо ефективною формою науково-методичної роботи в Центрі є
методичні об‘єднання педагогічних працівників: міжпредметні:

гуманітарного циклу,

природничо-математичного циклу,

корекційно-розвиткового циклу,

вчителів початкових класів,

класних керівників,

вихователів початкових класів,

вихователів старших класів,

педагогів дошкільного відділення.
Роботу методичних об‘єднань сплановано відповідно до конкретних потреб
Центру, інтересів, досвіду, здібностей
педагогів та з
вираховуванням
особливостей роботи з дітьми
з
особливими
освітніми
потребами:
порушеннями слуху та мовлення, затримкою психічного розвитку, складними
вадами розвитку в поєднанні з психофізичними відхиленнями.
Під час засідань методичних об‘єднань опрацьовуються навчальні програми,
підручники, посібники, інструкції та методичні листи, заслуховуються і
обговорюються доповіді з актуальних питань спеціального
та корекційного
навчання та виховання дітей, проводиться огляд новинок методичної літератури,
обговорюються труднощі в роботи з дітьми різних нозологій та шляхи їх
подолання, аналізуються виховні заходи. Керівники методичних об‘єднань
працюють щодо створення електронної бази даних з впровадження ІКТ під час
навчально-виховного процесу.
Але в роботі методичних об‘єднань є певні недоліки: недостатньо уваги
приділялось протягом року питанню взаємовідвідування уроків та позакласних
заходів, відсутня або частково налагоджена робота з обміну досвідом між різними
методичними об‘єднаннями Центру.
У закладі функціонують два сучасних мультимедійних кабінети, які
обладнані інтерактивною дошкою, проектором та стаціонарними комп‘ютерами і
ноутбуками, підключеними до мережі Інтернет. Доступ до ресурсів
мультимедійного кабінету має кожен педагог Центру. Для проведення уроків з
різних навчальних дисциплін, виховних занять на комп‘ютерах встановлене
ліцензоване ППЗ для загального користування.
Компенсаторно-розвивальний напрям навчально-виховного процесу у
закладі забезпечується досвідченими фахівцями, які мають спеціальну освіту та
володіють державною мовою. Адміністрація Центру приділяє особливу увагу
здобуттю педагогами другої вищої спеціальної освіти, якісному добору і
розподілу кадрів, враховуючи фахові, психологічні особливості та вікові критерії
працівників.
Якісну медичну реабілітацію, професійні послуги вихованцям закладу
протягом минулого навчального року надають працівники медичної частини.
Для забезпечення потреб дітей була організована системна робота кімнати
аромотерапії, фізіотерапевтичний кабінет, процедурний кабінет, ізолятор для
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хворих на загальні захворювання на 5 ліжок та ізолятор для хворих на
кишкові захворювання на 3 ліжка. Якісну до медичну допомогу надають
педіатр, психіатр, медичні сестри. Масажист, інструктор з ЛФК разом з
помічниками вихователя проводять лікувально-відновлювальні та лікувальнопрофілактичні заходи, фізичну реабілітацію вихованців відповідно до їх
потреб.
Висновок. Таким чином, співпраця теоретичної і практичної сурдопедагогіки і
сурдопсихології є реальною і надійною. Руйнування системи спеціальних закладів
для осіб з особливими освітніми потребами призведе до знищення передового
багаторічного досвіду фахівців галузі.
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ВИХОВАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ
ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
У статті розглядаються питання використання на уроках літератури творів
усної народної творчості. Проаналізовано вплив усної народної творчості на
виховання у розумово відсталих підлітків поваги до українських національних
традицій, пошани до української мови, любові до України. Доведено доцільність
роботи розумово відсталих підлітків з творами усної народної творчості як на
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уроках літератури, так і в процесі позакласного читання, що сприятиме вихованню
їх як національно свідомих громадян.
Ключові слова: виховання, розумово відсталі підлітки, урок літератури, усна
народна творчість.
Kravets Nina. Upbringing mentally retarded teenagers on the lessons of
literature by means of folklore
The article deals with the use of folklore works on the lessons of literature. The
influence of folklore on upbringing mentally retarded teenagers‘ respect to Ukrainian
national traditions and the Ukrainian language, love for Ukraine is analyzed. The
expediency of mentally retarded teenagers‘ work with folklore works on the lessons of
literature and during extracurricular reading, that will help their upbringing as nationally
conscious citizens, is proved.
Key words: education, mentally retarded teenagers, literature lesson, folklore
Реформа сучасної національної системи освіти спрямована на виховання
духовної культури особистості, створення умов для формування високої
мовленнєвої культури, виховання національної самосвідомості й гідності. У
вихованні підростаючого покоління важливе місце посідає усна народна творчість,
яка по-праву вважається складовою народної педагогічної культури. Все, що
стосується життя народу, про що він мріяв і бажав передати наступним
поколінням: його філософія, історія, психологія, народний світогляд, естетичні й
етичні ідеали – відобразив у фольклорі. Завдяки народу з народної міфології
утворилися жанрові особливості системи фольклору, які дійшли до наших днів. У
творах усної народної творчості відображено різноманітні сторони духовної
культури народу. Закладена у них інформація має неабиякий вплив на сучасний
світ, на людей: а) збереження у народній пам‘яті історичних відомостей та
передача їх новим поколінням; б) залучення підростаючого покоління до духовної
культури народу. Звідси випливають пізнавальна, корекційна, виховна функції
фольклорних творів [6, c. 300].
Зважаючи на це, у програмах з літератури для розумово відсталих учнів
закономірним є розділ «Усна народна творчість», виходячи з того, що фольклор –
це народна мудрість, народні знання, якими варто оволодіти громадянам
незалежної України [6, c. 300].
Мета статті: розкрити виховний вплив усної народної творчості на розумово
відсталих підлітків
Актуальність і постановка проблеми у загальному вигляді. Знайомство дитини
з усною народною творчістю розпочинається з
колискових пісень і закінчується усвідомленням нею себе як представника своєї
нації. Українська нація – дуже давня нація з багатющою історією, духовна
культура якої почала складатися ще у дохристиянський період. Звідси беруть
початок основні народно-календарні свята й обряди, що несуть значний виховний
потенціал, оскільки пов‘язані з господарською діяльністю, готуючи молоде
покоління до неї.
Наголошуючи на значенні фольклору, М. Грушевський писав, що «будь-яка
наука має визначатися з фольклору» [2, с. 17]. Дослідники виховного ідеалу
українців (Г. Ващенко, Є. Сявавко, Ю. Руденко, М. Стельмахович та ін.) довели,
що основу його формування було закладено ще у період Київської Русі.. Мета
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національного виховання – виховання свідомого громадянина, патріота,
удосконалення моральної, фізичної, трудової, художньо-естетичної культури
кожного, формування в молодого покоління потреби й умінь жити у
громадянському суспільстві. Значна кількість принципів навчання й виховання
були відомі народові ще до виокремлення їх у педагогічних творах. За
Г. Ващенком, в усній народній творчості знайшла свій вияв українська духовність,
оскільки у найрізноманітніших звичаях, обрядах, народнопісенній творчості
закладено національно-виховний ідеал українського народу, який можна брати за
основу виховання [1].
У фольклорних образах закладено сформовані віковою народною мудрістю
уявлення, ідеали, правила, емоції, почуття, які склали народну педагогіку. … Під
час роботи з усною народною творчістю почуття, емоції кожного школяра
розвиваються одночасно із формуванням мовних і мовленнєвих умінь, корекцією
недоліків розумового розвитку, що зумовило вивчення усної народної творчості у
допоміжній школі, де навчаються діти, які потребують розвитку і корекції
розумової, фізичної, емоційної та вольової сфер [6, с. 301].
Цінність впливу усної народної творчості на розвиток культури мовлення
досить важлива для розумово відсталих школярів, яким властиві значні порушення
мовлення навіть у підлітковому віці. Щодо впливу усної народної творчості на
слухачів з метою опанування ними рідною мовою М. Стельмахович вказував, що
слухання й переказування народних казок, легенд, оповідань, запам‘ятовування
прислів‘їв та приказок, декламування дитячих поезій і виконання пісень,
відгадування загадок тощо – це чудові уроки рідної мови [9]. Адже усна народна
творчість – це вид мистецтва, в основі якого лежить словесно-художній образ.
Фольклорні твори – основа навчання й виховання дитини мистецтвом слова
завдяки необмеженим можливостям щодо впливу на розвиток художнього
мислення, високих почуттів [4, c. 189].
У фольклорних творах (казках, загадках, прислів‘ях, легендах, піснях тощо)
закладено не лише моральні основи, а й пізнавальний матеріал, який сприяє
розвитку дитячої фантазії, творчої уяви, тому що фольклорні образи базуються на
сформованих віковічною народною мудрістю різноманітних дитячих уявленнях,
правилах поведінки, позитивних почуттях, що засвоюються дитиною у процесі
сприймання нею фольклорного твору.
Проте ефективне використання усної народної творчості з метою розвитку й
виховання дитини потребує знання особливостей кожного її жанру. Зокрема для
казки як жанру характерні: оптимізм, захоплюючий сюжет, образність, забавність,
проникнення у життєву ситуацію, співвіднесення її з реальним життям, для чого
необхідно сформувати уміння уявляти себе на місці героя, з його позиції дивитися
на себе й на оточуючих. Сам ритм казки, манера її оповіді полегшують сприймання
образності зображеного у ній. Образність, перемога добра над злом сприймаються
із задоволенням. Казка є найбільш значимою у моральному плані, оскільки дає
змогу ставити дитину-слухача / читача на місце позитивного чи негативного
персонажа, навчає порівнювати, зіставляти. Працюючи з казкою, дитина вчиться
відстоювати свої думки, обирати власну позицію [4, c. 193].
Відомий український педагог В. Сухомлинський вважав казку важливим
засобом розвитку мовлення і мислення учнів, виховання любові до рідного слова,
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формування мовної культури. «Під впливом почуттів, що пробуджуються
казковими образами, дитина вчиться мислити словами. Без казки – живої, яскравої,
що оволоділа свідомістю і почуттям дитини, – неможливо уявити дитячого
мислення і дитячої мови як певного ступеня людського мислення і мови» [10, с.
176-177].
Завдяки прислів‘ям і приказкам учні отримують «урок життєвого досвіду»,
вправляючись у живому розповіданні. … Це уроки і з культури думки, і з культури
мовлення», – вказувала М. Рибнікова [8, с. 112].
Педагогічна цінність загадок проявляється в їхніх можливостях навчати
дитину мислити. Водночас робота із загадкою спрямована на корекцію недоліків
інших пізнавальних процесів, які у розумово відсталих порушені [4, c. 303].
Закладена у творах усної народної творчості інформація має неабиякий
позитивний вплив на тих, хто її сприймає, насамперед на розумово відсталих
підлітків, оскільки вона залучає підростаюче покоління до духовної культури
народу, його звичаїв і обрядів. Отже, усній народній творчості притаманні
пізнавальна, соціальна, корекційна, естетична, інформаційна, етична, функції,
завдяки яким реалізується виховна.
Результати власного дослідження. Аналіз літератури з досліджуваного
питання свідчить, що серед народної прози виділяється власне художня (казки,
анекдоти) і не казкова, документальна (легенди, перекази, оповідання). До
розробленої українським народом цілісної системи виховання підростаючого
покоління засобами усного словесного мистецтва відносяться твори другої групи:
казки, легенди, перекази тощо.
Ми перевірили, які твори подобається читати розумово відсталим підліткам.
До експерименту залучили 493 учні 7-9 класів. Результати свідчать, 25%
респондентам подобається читати оповідання; казки люблять читати 19,6%
школярів, переважно це учні сьомого класу та учні з нижчим рівнем розвитку
пізнавальних можливостей. Зокрема 3,7% дев‘ятикласників із синдромом Дауна
вказали на захоплення народними казками. Вірші із задоволенням читають 17,8%
опитаних школярів. Довідкова література цікавить 23,2% респондентів, насамперед
учнів 8-9 класів. Фантастикою захоплюються 3,6% учнів, оскільки розумово
відсталі не розуміють смислу фантастичних творів.
Зважаючи на отримані результати та функції фольклору, ми визначили етапи
ознайомлення учнів з усною народною творчістю: перший етап – початковий
(задіяна початкова ланка: підготовчий - 4 класи); другий етап – проміжний (задіяна
середня ланка: 5-6 класи); третій етап – основний (задіяна старша ланка: 7-9 -10
класи). На початковому етапі учні знайомляться з малими фольклорними жанрами,
доступними їхньому сприйманню і розумінню: швидкомовками, лічилками,
закличками, елементами календарно-обрядової поезії, загадками, окремими
приказками і прислів‘ями, казками про тварин. Робота з вказаним матеріалом
забезпечує корекцію артикуляційного апарату, розвиток фонематичного слуху,
слухового сприймання, удосконалення звуковимови, оволодіння лексичним
значенням слів, засвоєння тематичних груп слів, формування наочно-образного
мислення, корекцію уваги, уяви, пам‘яті, формування умінь діалогічного й
монологічного мовлення.
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Зважаючи на деякий набутий школярами життєвий досвід, для другого етапу
характерна робота з побутовими казками, календарно-обрядовою поезією,
побутовими піснями, зі змісту яких учні дізнаються про історичне минуле народу
України, боротьбу добра зі злом, правди з брехнею тощо. Робота з малими
фольклорними жанрами спрямовується на оволодіння уміннями продукувати мовні
відтінки різної емоційної тональності: радісної – сумної, лагідної – сердитої. Учні
вчаться змінювати голос для передачі мови персонажів усних народних творів,
тембр голосу.
На третьому, основному етапі, школярі працюють з доступними за
тематикою, основною думкою і змістом ліричними й історичними піснями,
легендами, народними думами, бувальщинами, історичними казками про боротьбу
українського народу проти поневолювачів, про національних героїв. Основний
етап передбачає ознайомлення з доступними за змістом, тематикою, основною
думкою історичними казками про боротьбу за вільне життя українського народу
проти поневолювачів, про національних героїв; ознайомлення з історичними й
ліричними піснями, легендами, народними думами, бувальщинами [6, с. 302-303].
Працюючи з творами усної народної творчості, насамперед з казками, учні
відкривають для себе чарівний світ життя. Казки втілюються у жанрових
різновидах: героїко-фантастичні (чарівні казки), казки про тварин, соціальнопобутові казки, кумулятивні. У плані національного виховання пріоритет належить
героїчним казкам, у яких прославляються подвиги в ім‘я Батьківщини, народу,
культивується духовна й фізична воля, відображаються властиві лише людям риси,
завдяки чому учні збагачуються новим життєвим досвідом. Зважаючи на це, у
програмах з літератури у розділі «Усна народна творчість» ми подали казки різної
жанрової тематики.? Насамперед це героїко-фантастичні казки, у яких зображено
героїчну боротьбу народу проти поневолювачів, подвиги в ім‘я народу. Вони
акумулюють у собі величезний морально-духовний потенціал, національні
цінності. Такою є казка «Кирило Кожум‘яка», в якій утверджується фізична сила
Кирила, його моральні якості. Працюючи з казкою, семикласники знаходили у
змісті казки й обговорювали характеристику Кирила, яку лютий змій-людожер дав
Кирилові: «… як вийде на Дніпро мочити кожі (бо він кожум‘яка), то не одну несе,
а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь
за них – чи витягне-то він їх? А йому байдуже: як поцупить, то й мене з кожами
трохи на берег не витягне». Водночас відмічали, що Кирило не лише дуже
сильний, але водночас і добрий, жалісливий, про що свідчить його реакція на
прохання дітей побитися зі змієм: «… як почали просити, як стали навколішки та
як заплакали, то й сам Кожум‘яка не витерпів, заплакав». Отже, казка допомагає
виховувати в учнів такі риси, як доброта, хоробрість, чуйність, мужність,
сміливість, людинолюбство. У ній завжди добро перемагає зло. За допомогою
образів формується ідея любові до Батьківщини, до рідного краю, прагнення
допомогти простому народу.
Найбільший підрозділ казкового масиву складають соціально-побутові казки
завдяки здатності відображати суспільні проблеми. У них найповніше відображено
особливості поведінки рідного народу, його суспільний та індивідуальний досвід
життя, демонстрація народної мудрості, моральних і поведінкових якостей:
щедрість, чесність, правдивість; картини реальної та казкової дійсності. Зразками,
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що формують засвоєння соціального досвіду й культури взаємодії у складних
умовах життя є ряд казок, які вивчають семикласники: «Чарівне перо», «Про
вдовину дочку, Бабу Ягу і царевича», «Мудра дівчина».? У казках відсутні відверте
моралізування й повчальні висновки чи поради, але завдяки підтексту учні
засвоюють смисл таких людських рис, як щедрість, чесність, правдивість, чуйність,
милосердя, повага до людей праці, зневага до ледарів, брехунів, злодіїв. Робота з
казками дає поштовх думці, збуджує уяву, активізує пасивний словник,
збагачуючи лексику новими словами, висловлюваннями, реченнями. Працюючи
над змістом казки, учні свідомо засвоюють значення багатьох слів, розуміння яких
у абстрактному вигляді важкодоступне для них: добро – зло, щирий – скупий,
правдивий – брехливий та інші. Практичним шляхом відбувається оволодіння
морально-етичними поняттями. Казка зачаровує рідним словом, народними
образними висловами, красою української мови.
Казки виступають засобом навчання рідної мови, виховання культури мови,
мовлення. Властива казкам логічна послідовність викладу, влучність у вживанні
фразеологізмів сприяють засвоєнню традицій народної поетичної мови. Для кожної
української казки характерні прислів‘я і приказки. Власне термін «приказка»
вказує на те, що точний і влучний вислів найбільше цінувався саме в казці.
Образна мова казок поглиблює відчуття слова, його краси. У них реалізується
навчальний і корекційний потенціал усної народної творчості. Через казкові образи
у свідомість читачів входить слово з його найтоншими відтінками. Так, працюючи
з казкою «Чарівне перо», учні свідомо опановують значеннями слів, оволодіння
якими у абстрактному вигляді недоступно: «ледачий, веселий, працьовитий,
мовчазний; щиро, замилувано дивився».
Значний виховний потенціал несе героїчний епос. До героїчного фольклору
належать думи, легенди, перекази, історичні пісні, оповідання про військові
походи наших предків, боротьбу з чужоземними загарбниками за свободу рідної
землі й волю українського народу. Внаслідок політичних та ідеологічних причин
вивчення героїчного епосу в радянській Україні значно звужувалося, а зміст його
фальсифікувався. Між тим, у героїчному фольклорі відображено погляди народу
на історично важливі явища політичного й громадського життя, розвиток
національної самосвідомості, народної гідності. Такими є історично-героїчні пісні,
у яких прославляються борці за волю і щастя народу, звеличується віддане
служіння Батьківщині. У народних піснях наче у живому літописі втілено
історичну пам'ять багатьох поколінь, вони виступають своєрідним містком від
минулих часів до сьогодення. Адже у піснях знайшли відображення як героїчні,
так і трагічні сторінки життя українського народу переважно за козацьких часів. У
кривавій боротьбі народ вилив свою душу, свій поетичний геній у єдине, в що міг –
у пісні. У піснях відображено цінні відомості про масовий героїзм, духовні злети
рідного народу. Чимало пісень склав вдячний народ про мужність і хоробрість
своїх захисників – запорозьких козаків. До таких пісень належить пісня «Та ой як
крикнув же та козак Сірко», присвячена Івану Сірку – славному борцеві проти
татарських поневолювачів, яку вивчають семикласники. У пісні мужній атаман
порівнюється із сизим орлом, із місяцем, а козацьке військо – із орлами, із
сонечком, що над степом сяє [5, c. 43-44].
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Народ любив, шанував і оберігав своїх захисників. Одним із народних
ватажків, який на Поділлі піднімав селян на боротьбу з панами, був Устим
Кармалюк. Про нього йдеться у народній пісні «Ой не лети, орлице». Народ
звертається до орлиці, щоб вона не летіла туди, «де ходить Кармалюк напитись
води», щоб не мутила потічка, з якого п‘ють воду коні Кармалюка; не мутила
криниці «де хлопці Кармеля йдуть пити водиці». Основне, щоб орлиця високо
літала, Кармеля у кривду не давала, а крилом заступала [5, c. 45].
Гордість і окраса не лише вітчизняної, а й світової культури – думи, які
високу оцінку вчених різних національностей за ідейне спрямування, прояви
мужності, художню образність. Важливо, що думи присвячуються суто козацькій
тематиці. У думах українські козаки оспівуються і звеличуються як борці за вільну
Україну, горді лицарі, мудрі діячі-державотворці. Думи розкривають віковічну
прив‘язаність українців до рідної землі. У ті історичні часи, коли озброєні вороги з
усіх-усюд нападали на споконвічні землі нашого народу, був лише єдиний засіб
виживання та самозбереження українців як нації – збройна боротьба проти
нападників за захист рідної землі. Козаки прагнули до того, щоб Україна була
міцною, великою родиною, тоді їй не страшні будуть ніякі вороги. Такою є дума
про Самійла Кішку, у якій прославляється народний захисник, його мужність,
сміливість, уміння вийти з найскладнішої ситуації.
У багатьох думах відображені тяжкі муки козаків, які перебували у турецькій
чи татарській неволі. Водночас вирішується морально-етична проблематика.
Такою є дума «Маруся Богуславка» про Марусю Богуславку – турецьку бранку з
Богуслава. У думі відображено душевну роздвоєність Марусі між любов‘ю до
рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. Проте почута рідна
мова тужливої пісні за батьківщиною, яку співали закуті в тяжкі кайдани полонені
козаки повертає Марусю до спогадів про рідну землю й штовхає на героїчний
вчинок – визволення козаків з неволі. Працюючи з думою, учні усвідомлюють, що
де б людина не перебувала, у які складні ситуації не потрапляла, завжди потрібно
пам‘ятати про рідну землю, берегти рідну мову й намагатися допомагати тим, кому
ще важче. Відпускаючи козаків із темниці, Маруся просить останнього козака
передати привіт на рідну землю від «дівчини-бранки Марусі Богуславки».
Неоціненний скарб народної виховної мудрості – легенди, яким найчастіше
притаманна історико-героїчна чи міфологічна основа. У легендах переважно
відображено стародавні суспільні явища, християнська (біблійна) міфологія.
Приналежність до давно минулих часів, фантастичний характер, наявність
незвичайних персонажів, яким часто властиві надприродні можливості,
відображено в легендах. Такою є легенда «Кошовий Іван Сірко», у якій
прославляються надприродні можливості Івана Сірка: «Він сильний такий був, що
його як хто шаблею ударить по руці, так і кожі не розруба, – тільки синє буде. Не
то що кулею, а шаблею!». Водночас герой був «на ворогів страшний і
немилостивий, а для християн – напроти, був дуже добрий». Любов до рідної
землі, бажання допомагати народу перемагати ворогів виявилися у Сірка такими
сильними, що він заповів товаришам-козакам: «Коли я вмру, то одніміть у мене
праву руку і возіть її з собою сім год. І куди ви будете повертати, там буду й я
воювати».
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У легендах народ оспівував не лише чоловіків-козаків, які захищали його від
татарських та турецьких нападників, а й мужніх жінок, які залишалися наодинці з
дітьми та старенькими батьками, коли чоловіки йшли захищати рідну землю.
Такою є легенда «Місто Сміла», яку учні вивчають у дев‘ятому класі. Мужні,
смілива жінка зуміла організувати народ проти нападників, коли чоловіки були
відсутні у походах. Дякуючи їй, врятоване місто дістало назву Сміла.
Отже, кожна легенда, кожен твір української усної народної творчості – це
невичерпне джерело відомостей про любов до рідної землі, про мужність і
сміливість, лицарські подвиги її захисників.
По закінченні експерименту ми поцікавилися, як змінилося ставлення учнів
до усної народної творчості. Відрадно, що восьмикласники зацікавилися
історичними піснями: «Пісня про Байду», «Славний козак Морозенко», «Їхав козак
на війноньку» та ін. Вияв зацікавленості, підвищення інтересу до читання
історичних пісень можна пояснити в впливом подій, що відбуваються на сході
України. Зокрема Віктор К. висловив наступне: «Тепер наші солдати, як колись
козаки, мужньо захищають Україну від ворогів. Я теж хочу бути сміливим і
захищати Україну від ворогів». Оля Т.: «Наші солдати, як козаки колись, сміливі,
не бояться «градів» і не допускають ворогів до нас. Ми живемо в мирі, тут у нас
немає війни, бо солдати бережуть наше місто».
Дев‘ятикласники проявили інтерес до історичних легенд. Учні порівнювали
прочитане зі знаннями, які отримали на уроках історії, зокрема про Київ – столицю
України, історію його виникнення. Марина Ч. так прокоментувала власне
ставлення до читання нею легенд: «Назва «Київ» походить від ім‘я князя Кия, а
назва «Сміла» - від слова «смілива». Смілива жінка не побоялася ворогів і
захищала своє місто. Ми навіть імені її не знаємо, але вона любила своє місто,
свою землю, де народилася і жила. Боронила від ворогів. Зараз наші солдати теж
боронять Україну від воргів. І нам треба її любити й боронити».
Висновки. Народнопоетична творчість – це невичерпне джерело пізнання
історії рідного народу, скарбниця його національного характеру, світогляду й
духовності, важливий засіб народної педагогіки, засіб комплексного впливу на
підростаюче покоління. В усній народній творчості висловлено свободу й
незалежність, любов до Батьківщини, повагу до простого народу, виховання
мужності, сміливості, прагнення до добра й справедливості, звеличується почуття
власної гідності. Працюючи з творами усної народної творчості, розумово відсталі
підлітки усвідомлюють значення рідної країни для кожного її жителя;
захоплюються мужністю й героїзмом предків, які боронили Батьківщину від
ворогів; вчаться бути милосердними, толерантними, мужніми. У мовленні
намагаються вживати слова і вислови з прочитаних творів, завдяки чому
розширюють і збагачують словниковий запас героїчною лексикою, яку
використовують у відповіддях. Читання за ролями, інсценізація творів усної
народної творчості сприяє вихованню толерантності, доброзичливого ставлення
один до одного, формуванню умінь працювати в команді. Застосування у процесі
роботи учнів з фольклорними творами методів навчання літератури забезпечує
уточнення й закріплення умінь читацької діяльності, виховання підлітків як
активних читачів усної народної творчості..
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація. Стаття присвячена висвітленню сутності таких понять, як
«мотив», «мотивація», «мотиваційні утворення», «навчальна мотивація».
Проаналізовано підходи вчених щодо вивчення мотивації. Автори акцентують
увагу на поясненні психологічних особливостей розвитку навчальної мотивації у
дітей старшого дошкільного віку.
Ключові слова: мотив, мотивація, мотиваційні утворення, навчальна
мотивація.
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Постановка проблеми. Процес дослідження навчальної мотивації у дітей
старшого дошкільного віку показує, що у дітей 6-7 років виникає бажання ходити
до школи та навчатися. Старших дошкільників приваблює навчання як діяльність,
яка приводить їх до певного результату. Для успішного навчання у школі
потрібно, щоб основним мотивом дитини було бажання навчатися, а вступ до
школи виступав як умова реалізації основного мотиву.
Здійснений теоретичний аналіз фахової літератури з проблеми мотивів і
мотивації дає нам можливість констатувати, що у роботах вчених представлені
різні наукові позиції щодо інтерпретації терміну ―мотив‖. У наукових
дослідженнях мотивацію розглядають переважно, як сукупність причин
психологічного характеру, що визначає поведінку людини, її спрямованість й
активність .
Особливості розвитку мотиваційної сфери, мотиви учіння молодших
школярів, в умовах навчальної діяльності, досліджували такі вчені, як Л.І.
Божович, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, О.М. Леонтьєв, М.В. Матюхіна , В.В.
Столін , Х. Хекхаузен .
Вчений Х. Хекхаузен визначив «мотив» , як цільовий стан в рамках
відношення «індивід-середовище», а мотиваційну сферу як те, що «визначає
спрямованість дії» [1] .
У визначенні поняття «мотиву» є визнання його внутрішнього походження,
спрямованості на досягнення певної мети та безпосереднього впливу на поведінку
людини [3].
На думку Є. П. Ільїна, мотиваційні утворення представляють собою
результат ступеня усвідомлення причин спонукання, а також ступеня задоволення
потреби, оскільки і те, і інше може бути різного ступеня вираженості. Тому
існують різні мотиваційні утворення особистості [6].
Мотиви утворюють собою певну систему, яка визначає конкретні форми
діяльності або поведінки людини. Назва цієї системи - мотивація. Мотивація
розглядається у роботах дослідників, як система мотивів або стимулів, що
зумовлюють конкретну діяльність, поведінку особистості [15].
М.М. Обозов визначив, що мотивація - це сукупність психічних процесів, які
надають поведінці спрямованість і
енергетичний імпульс. Також,
це ті
психологічні чинники, які направляють, спонукають, підтримують і припиняють
специфічні види діяльності .
Термін «мотивація» використовується в усіх галузях психології, які
досліджують причини та механізми цілеспрямованої поведінки людини.
Дослідженнями мотивації навчальної діяльності займалися такі вчені, як
Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв, Г. С. Костюк, С. Л. Рубінштейн, А. Маркова, М. В.
Матюхіна,
Основою мотивів є первинні та вторинні потреби, які знаходять
відображення у формі ідей, інтересів, думок, переживань, почуттів, понять,
переконань, уявлень, моральних ідеалів [10].
Як було зазначено О.М. Леонтьєвим, у дитини виникають потреби та мотиви
такої структури, при яких він має можливість підкоряти свої безпосередні
імпульсивні бажання свідомо поставленим цілям [8].
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Мотиваційна сфера дошкільника має властивість активно розвиватись,.
Формуються різні типи мотивів поведінки, виникають нові, типові для
дошкільного віку. На різних вікових етапах мотивація обумовлюється провідними
видами діяльності і соціальною ситуацією розвитку. У дошкільному віці, дитина
знає і вміє багато, але показником сформованості особистості є її внутрішня
структура, яку утворюють мотиви поведінки, під впливом яких вона діє, воля та
почуття [11].
У
дошкільному
дитинстві
розвиваються
мотиви
самолюбства,
самоствердження. Вони проявляються у бажанні виокремитися серед інших,
досягти того, щоб її поважали і слухались, звертали на неї увагу, виконували її
прохання, що виражає намагання дітей виконувати головні ролі в іграх. Прагнення
до самоствердження 3-5-річних дітей засвідчують приписування ними собі
позитивних якостей, без особливих переживань щодо відповідності їх дійсності,
перебільшення своєї сміливості, сили. За певних умов прагнення до
самоствердження може спричинити і негативні прояви (вередування, впертість).
Вередування подібне до проявів негативізму дітей у період кризи 3-х років, що
здебільшого є наслідком неправильного ставлення до дитини, закріплення
негативних форм взаємин з нею. Вдаючись до нього, дитина намагається звернути
на себе увагу, довести щось дорослим [13].
Однак із розвитком спільної діяльності, формуванням дитячого колективу
здобуття позитивної оцінки, симпатії однолітків стають дієвим мотивом поведінки
дошкільника. Особливо намагаються вони здобути симпатію авторитетних у групі
однолітків або тих, хто подобається їм особисто. Для вихователя важливо, щоб
дитина здобувала визнання однолітків своїми особистісними якостями, стараннями
і результатами в ігровій, продуктивній діяльності, а не спекулятивним шляхом.
Протягом дошкільного дитинства мотиви поведінки дитини суттєво
змінюються. Молодший дошкільник, як і дитина раннього віку, здебільшого діє під
впливом ситуативних почуттів і бажань, не усвідомлюючи того, що змушує його
до певних вчинків. Більш усвідомленою є діяльність старшого дошкільника, що
виявляється у його здатності пояснити, чому вчинив так, а не інакше. З
усвідомленням себе і свого місця у світі дорослих типи мотивів поведінки
дошкільника змінюються якісно: з'являються інші причини, ситуативні бажання
переміщуються на задній план [7].
Аналіз динаміки мотивів у дошкільному віці дає нам можливість зробити
висновок про те, що в умовах формування готовності до школи дитини старшого
дошкільного віку відбувається становлення особливого виду мотивації навчальної мотивації. Мотиваційна готовність до навчання у школі включає:
потребу в досягненні успіхів, яка повинна переважати над страхом невдач і,
відповідно, зменшувати тривогу дитини в ситуаціях випробування здібностей або
змагань, відповідну адекватну самооцінку та рівень домагань, який відповідає
реальним можливостям дитини [12].
Важливе значення в поведінці дошкільника мають мотиви встановлення і
збереження позитивних взаємин з дорослими та дітьми. Кожна дитина потребує
доброзичливого ставлення оточення. Своїми діями вона намагається заслужити
їхнього схвалення. Прагнення до позитивних взаємин з дорослими змушує дитину
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зважати на їхні думки й оцінки, виконувати встановлені ними правила поведінки
[2].
Розгляд проблеми мотиваційної готовності до навчання в школі дозволив
припустити, що основними передумовами навчальної діяльності дошкільників є:
наявність у них стійких пізнавальних інтересів; оволодіння загальними способами
дій; самостійне знаходження способів виконання практичних і пізнавальних
завдань; контролювання способу виконання власних дій. Мотивація навчання –
комплекс мотивів, які спонукають і спрямовують пізнавальну діяльність дітей,
значною мірою визначають її успішність.
Мотиваційна готовність до навчання в школі включає в себе розвинену
потребу дитини в знаннях, уміннях, а також прагнення до їх вдосконалення.
Навчальна діяльність першокласників збуджується не одним, а цілою системою
різноманітних мотивів . До таких мотивів належать ігрові, навчальні, соціальні,
престижні та інші. Тому для дослідження системи навчальної мотивації дитини
старшого дошкільного віку необхідно використовувати комплекс відповідних
психодіагностичних методик [4].
Мотиваційна готовність до шкільного навчання буде формуватись шляхом
забезпечення спільних зусиль батьків, вихователів, вчителів. Батьки старших
дошкільників в міру своїх можливостей знайомилять дитину з навколишнім
світом, дають певні знання та уявлення. Формування мотивів навчання і
позитивного ставлення до школи - одна з найважливіших завдань педагогічного
колективу дитячого садка і сім'ї в підготовці дітей до школи [14].
Мотивацією обумовлюється цілеспрямованість діяльності, її організованість і
стійкість. Інтереси, бажання, наміри, завдання і цілі грають інструментальну роль в
системі мотиваційних факторів. У формуванні навчальної мотивації, безсумнівно,
особливо значущим є інтерес. Інтерес дитини до навколишнього світу і
конкретного навчального предмету служить необхідною передумовою навчання.
При наявності стійкого інтересу значно полегшується процес розвитку в нього
когнітивних функцій і життєво важливих умінь [9].
Таким чином, ми звертаємо увагу на важливе значення тісної співпраці між
педагогами та батьками, що дає позитивний вплив на формування позитивного
ставлення дитини до школи та формування мотивації навчання . Батькам
необхідно якомога більше уваги приділяти формуванню мотиваційної сфери, як
шляху готовності до школи, розвитку пізнавальної потреби. Новий рівень розвитку
пізнавальної потреби у дошкільнят виражається у тому, що у них виникає інтерес
до власне пізнавальних задач.
Основні компоненти цієї діяльності: прийняття завдання; вибір шляхів і
засобів його здійснення, дотримання їх; контроль, самоконтроль і самоперевірка,
особистісний (мотиваційний) компонент; мотиви, що спонукають дошкільників
оволодіти навчальною діяльністю (пізнавальні інтереси). Структура навчальної
діяльності залежить від її компонентів і взаємозв'язків між ними [5].
Висновки. Враховуючи вищесказане, вважаємо, що для того, щоб оцінка
мотивів була більш об'єктивною, необхідно з батьками провести підготовчу
роботу: пояснити наскільки важливо правильно визначити домінуючі мотиви
навчання у дитини до початку навчання в школі, яким чином буде використана
батьківська оцінка, з яких особливостей поведінки можна визначити вираженість
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того чи іншого мотиву. Мотивація дитини на навчання відіграє основну роль в
освітньому процесі. Дитина, яка має позитивну мотивацію на навчання має успіхи
у здобутті знань. Дошкільник навчається, бо хоче цього, тому що засвоєння
матеріалу робить її щасливою, тому що вона бачить сенс і мету своєї роботи. І
значно важливішу роль відіграють тут задоволення і, як наслідок, доцільність
навчання, а не бажання отримати хороші оцінки.
Проаналізувавши різні джерела, ми прийшли до висновку, що мотив - це те,
що відбиваючись у свідомості людини, спонукає його до діяльності, спрямовуючи
її на задоволення певної потреби. А також, це те, що належить самому суб'єкту
поведінки, є його стійкою особистісною властивістю, та зсередини спонукає до
здійснення певних дій. Щодо мотивації, то її можна визначити, як сукупність
причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, її
спрямованість і активність.
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ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ НЕЧУЮЧИХ
Анотація. У статті проаналізовано з позицій системного, соціокультурного і
компетентністного підходів проблему розвитку інноваційних процесів у сучасній
системі
освіти нечуючих. Охарактеризовано положення інноваційної
спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку освіти нечуючих.
Визначено характерні зміни освітньої реальності сучасної школи для нечуючих.
Ключові слова: інноваційний процес, інноваційна спрямованість, нечуючі,
сурдопедагог, білінгвальна основа.
Аннотация. В статье проанализирована проблема развития инновационных
процессов в современной системе образования неслышащих с позиций системного,
социокультурного и компетентностного подходов. Охарактеризированы
положения инновационной направленности педагогической деятельности в
условиях развития образования неслышащих. Определены изменения
образовательной реальности современной школы для неслышащих.
Ключовые слова: инновационный процесс, инновационная направленость,
неслышащие, сурдопедагог, билингвальная основа.
Abstract. The author analyzes the problem of development the innovative
processes in modern system of deaf education from the standpoints of systemic, sociocultural and competency based approaches. The author explores the position of
innovative educational activity focus in the deaf education development. Characteristic
changes in the educational reality of the modern school for the deaf are outlined.
Keywords: innovative process, innovative focus, deaf, bilingual base.
Актуальність дослідження. Сучасний розвиток системи і змістових засад
навчання нечуючих в сучасному світі. Такий процес відбувається в контексті
глобальних освітніх тенденцій, серед яких найпомітнішими є: масовий характер
освіти та її неперервність як нова якість; значущість освіти для особистості і
суспільства; орієнтація на активне освоєння нечуючою людиною доступних і
зрозумілих способів пізнавальної діяльності; адаптація освітнього процесу до
запитів і потреб нечуючої особистості; орієнтація навчання на особистість,
забезпечення максимальних можливостей її саморозкриття. За своїм змістом,
формами і методами освіта нечуючих не є незмінним, закостенілим феноменом,
адже вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує
тенденції Всесвітньої федерації глухих, перспективи розвитку нечуючої
особистості, соціокультурної та мовної самобутності.
Мета статті — проаналізувати особливості інноваційної спрямованості в
освіті нечуючих, виокремити суттєві обставини цього процесу.
Огляд літератури. У перших десятиліттях нового століття поступово
змінюється державна освітня політика і в Україні (В. Бондар, О. Киричук, С.
Кульбіда, В. Кремень, С. Максименко, Р. Петришин, В. Синьов, М. Шеремет та ін.)
[2,5,7-9, 18]. У сучасних соціально-економічних умовах система спеціальної освіти
для нечуючих дітей спрямована на осмислення статусу глухої дитини не як
інваліда, а як повноцінного члена суспільства, котрий має право на свою мову,
культуру, повноцінне спілкування.
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Закономірним є процес становлення нових парадигм освіти, орієнтованих на
входження нашої країни у світовий освітній простір, на основі поглиблення
гуманістичних, соціокультурних, особистісно зорієнтованих тенденцій, що
призвело до появи нових типів загальноосвітніх закладів. Знаковою рисою
діяльності таких закладів є інноваційна спрямованість, на що вказують сучасні
дослідники Є. Бачинська, Л. Бурова, Л. Даниленко, А. Каташов, А. Кух, Н. Разіна,
К. Лоренс та ін. [1-3, 5, 17].
Виклад основних положень дослідження. Інноваційні процеси в освіті ми
розуміємо як комплексну діяльність щодо створення, освоєння, використання,
поширення нововведень, що допомагає перекласти систему освіти нечуючих з
режиму функціонування в режим розвитку. Основу інноваційних процесів в освіті
складають дві важливі проблеми педагогіки – проблема вивчення, узагальнення і
поширення кращого педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень
психолого-педагогічної науки в практику. Означена потреба в інноваційній
спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку освіти нечуючих
спричинена наступними положеннями:
 розбудова суверенної держави викликала необхідність докорінної зміни
системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу у
навчальних закладах різного типу. Пошуки, які ведуть колективи навчальних
закладів нового типу, можуть збагатити не лише шкільну практику, а й педагогічну
науку;
 виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови нашої
держави – формування особистості, здатної ефективно працювати і навчатися
протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та
громадянського суспільства, потребує постійного пошуку нових організаційних
форм, індивідуального підходу до особистості та ефективних технологій навчання і
виховання. В цій ситуації суттєво зростає роль і авторитет педагогічного пошуку,
який може стати теоретичною базою для впровадження інновацій;
 змінився характер ставлення учителів до факту засвоєння і застосування
педагогічних нововведень. Якщо раніше інноваційна діяльність обмежувалася
використанням рекомендованих зверху нововведень, то сьогодні вона набуває
дослідницько-пошукового характеру: учитель обирає нові програми, підручники,
використовує нові прийоми і способи педагогічної діяльності;
 створилася реальна ситуація конкуренції між закладами освіти, спричинена
входженням загальноосвітніх навчальних закладів у ринкові відносини,
створенням нових типів навчальних закладів, у тому числі й недержавних.
Процеси інноваційності є механізмом інтенсивного розвитку школи та
педагогіки. Школа як один із найважливіших інститутів соціалізації нечуючої
людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспільних
процесів має бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного
розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчально-виховного
процесу.
Сьогодні можна констатувати, що замість традиційної школи вони спромоглись
таки створити принципово нові моделі організації інноваційного освітнього
середовища, які можуть бути зародком нових шкіл ХХІ ст. Характерними змінами
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освітньої реальності, які означили знакові риси сучасної школи майбутнього для
нечуючих, стали:
o утвердження погляду на школу як відкриту систему, здатну до ефективної
взаємодії з іншими соціальними системами, які працюють на освіту (наприклад, з
громадськими організаціями, асоціаціями та ін. як розвивальними освітніми
середовищами);
o поширення Інтернету як глобальної інформації;
o свобода вибору учнем індивідуальної освітньої траєкторії;
o фокусування, починаючи з 90-х років минулого століття, на розвитку
доступної і зручної комунікації тощо.
Чому сьогодні мова йде про сучасну школу і про інноваційні підходи до освіти
нечуючих?
По-перше, тому що зараз вичерпались можливості розвитку шкільної освіти на
базі тих уявлень біолого-медичної концепції, які досі домінують як у середовищі
чуючих освітян, так і серед широкого педагогічного загалу [5,8,12].
По-друге, тому що в інформаційну епоху змінилось уявлення про те, що є
освітою.
Сучасні інноваційні системи освіти, які використовують знання для організації
навчального процесу, орієнтованого на особистість, а не індивіда, є формою
доступної і зручної інформації. Сурдопедагогу нового тисячоліття вкрай необхідне
глибинне розуміння будь-якого явища шляхом володіння контактуючими мовами,
розвитку знання про процеси, які лежать у його основі, саме для того щоб мати
можливість допомогти його пізнати нечуючим дітям. По суті, мова йде про
необхідність напрацювання педагогічних технологій на білінгвальній основі [8,
13,14, 16]. Звичайно, це буде можливим якщо на місце педагога-ремісника прийде
педагог-творець, спроможний опановувати мови і здобувати сучасні знання,
спроможний творити і застосовувати дієві методики «викладання».
Сучасні інноваційні вміння до самонавчання стають важливішим критерієм
ефективності роботи сучасного освітнього середовища, ніж уміння засвоювати
конкретні знання. У цьому зв‘язку по-новому розглядається роль педагога,
фасилітатора. Йдеться, перш за все, про допомогу нечуючому учневі в процесі
створення і реалізації власної програми навчання. Найкращою ж освітньою
підготовкою та самонавчання є багаторазове вправляння у ситуації, коли учень
планує власне навчання і потім вчиться самостійно. Учень має розвинути свою
антиципацію, навчитись вибирати і нести відповідальність за свій вибір.
Підготовка до самонавчання впродовж усього життя, – це наука планування
діяльності, вироблення компетенцій і критичного використання джерел інформації.
Якщо впродовж тривалого часу у ядрі освіти знаходився навчальний заклад, то
в останні десятиліття ХХ ст. виникла друга зона освіти ядром якої стала
індивідуальна освітня програма учня. Відбувається перехід до двоядерної моделі
освіти (за аналогією з сучасними комп‘ютерами). Причому нова освітня реальність
– реальність індивідуальної освітньої програми тепер диктує свої умови першій:
школа має забезпечувати індивідуальну педагогічну підтримку руху учнів за
індивідуальними освітніми програмами. З огляду на те, що «вчитель – це професія,
яка робить можливою інші професії», педагогічний фах сьогодні варто розглядати
як інноваційну професію нового тисячоліття.
52

Висновок. Зважаючи на зазначене, варто наголосити на необхідності
цілеспрямованого переходу системи освіти до використання компетентнісних,
особистісно зорієнтованих технологій розвитку нечуючих учнів. Особливі вимоги
висуваються до сучасного сурдопедагога, якому необхідне глибинне розуміння
проблем глухоти, умов зростання і спілкування нечоючої дитини, безперешкодне
володіння контактуючими мовами, розвитку знання про інноваційні процеси в
освіті саме для того, щоб мати можливість і нагоду системно допомагати пізнати
світ нечуючим дітям і оволодівати компетентностями.
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Любченко К.О., науковий співробітник лабораторії ЖМ Інституту спеціальної
педагогіки НАПН України
МОЖЛИВОСТІ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗБАГАЧЕННЯ
ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У НЕЧУЮЧИХ ПІДЛІТКІВ
Анотація. У статті визначено можливості позакласної діяльності,
охарактеризовано особливості виховного заходу щодо збагачення гуманістичнми
цінностями у підлітків з порушеннями слуху. На прикладі двох організаційних
форм тренінгу спілкування, проведення ігор в позаурочній діяльності висвітлено
досвід експериментальних закладів системи спеціального виховання.
Ключові слова: позаурочна діяльність, нечуючі підлітки, виховний захід,
гуманістичні цінності, українська жестова мова.
Аннотация. В статье определены возможности послеурочной деятельности,
представлены особенности воспитательного мероприятия по обогащению
гумманистическими ценностями у подростков с нарушениями слуха. На примере
двух организациооных форм тренинга и общения, проведения игр в послеурочной
деятельности описан опыт экспериментальных заведений системы специального
воспитания.
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Ключевые слова: послеурочная деятельность, неслышащие подростки,
тренинг, общение, гуманистические ценности, украинский жестовый язык.
Abstract. The article identifies the opportunities of extracurricular activities,
explores the educational activity features of humanistic values enrichment for teenagers
with hearing impairment. The experience of experimental institutions of special
education is highlighted, based on two organizational forms of communication training,
the games after school activities.
Keywords: extracurricular activities, deaf adolescents, educational event,
humanistic values, the Ukrainian sign language.
Актуальність і постановка проблеми у загальному вигляді. Серед
сучасних державотворчих процесів, які відбуваються в Україні у системі
спеціального навчання і виховання спостерігається пробудження громадянської і
громадської ініціативи, виникають різні ініціативи,
розповсюджується
волонтерська діяльність. У загальноосвітніх школах патріотичне виховання є
невід‘ємною частиною навчально-виховного процесу. Предмети гуманітарного
циклу об'єднують в собі елементи патріотичного виховання. На уроках учні
одержують теоретичні знання, які прямо або опосередковано впливають на
формування духовно багатої особистості, ціннісного ставлення до держави та
суспільства. У позакласній діяльності головна увага приділяється проведенню
різноманітних виховних заходів, які покликані вирішувати основні завдання
патріотичного та громадянського виховання.
Мета статті. Описати досвід позаурочної діяльності експериментальних
закладів системи спеціальної освіти України для нечуючих щодо збагачення
гуманістичних цінностей у нечуючих підлітків.
Результати дослідження. Для нашого дослідження вагомою є концепція
Ю. Конаржевського, який стверджує, що вся система позаурочної виховної
діяльності складається з трьох головних форм: виховний захід, гурток, виховне
об‘єднання. Причому, виховний захід входить до всіх підсистем, з яких
складається система виховної роботи. Позаурочна діяльність у своїй основі має
одну з головних форм – виховний захід, яка наповнюється різноманітним змістом
[16. с. 3-4].
Варто згадати, що позаурочна робота – це можливість організації
міжособистісних стосунків завдяки зрозумілим і доступним засобам спілкування,
якою є українська жестова мова, між нечуючими школярами і класним керівником
з метою створення учнівського колективу та органів учнівського самоврядування
[7, 18-20]. У процесі багатопланової позаурочної роботи можна забезпечити
розвиток загальнокультурних інтересів школярів, сприяти вирішенню завдань
морального виховання.
Cаме позаурочна виховна діяльність має широкий спектр можливостей для
розвитку особистості нечуючої дитини. Так, Н. Іванюшева, С. Кульбіда, Г.
Воробель наголошують, що „у процесі різнопланової діяльності школярів
закріплюються знання, формуються вміння, навички, звичні норми поведінки,
створюються умови для внутрішньоколективних відносин, укорінення елементів
морального етикету‖ [4, c. 10. 8-14.].
За переконанням К. Любченко, у процесі позаурочної діяльності відбувається
набуття школярем етичного досвіду; опановуються відповідні етичні вміння;
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формуються стійкі реактивні риси, які складають характер людини; відбувається
становлення структури особистісних цінностей; формується усвідомлення
самоцінності власної особистості [15, 17. c. 19].
Додамо, що позаурочна діяльність має багато функцій як у педагогічному,
так і у психологічному аспектах. Позаурочна діяльність створює об‘єктивні умови
для широкої неформальної взаємодії педагогів і нечуючих школярів (адже часто
нечуючі учні йдуть на контакт лише з тими вчителями, які подобаються їм, а
заняття у неформальній обстановці сприятимуть налагодженню порозуміння і
прийняття дітьми того чи іншого педагога), а також надає змогу використовувати
розмаїття форм спільної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу
(педагоги, школярі, батьки та інші особи, залучені до цього процесу).
Виділимо основні напрямки педагогічних можливостей позаурочної
діяльності:
 різноманітні види позаурочної виховної діяльності сприяють значно
кращому різнобічному розкриттю індивідуальних здібностей нечуючого підлітка,
які не завжди проявляються на уроках. Це пояснюється багатьма факторами, а
саме: позаурочна виховна діяльність, на відміну від навчальної, не регламентована
часом, вона характеризується відсутністю оцінювання учнів, нерегламентованим
спілкуванням суб‘єктів навчально-виховного процесу між собою, свободою вибору
змісту, форм та методів, засобів спілкування.
 беручи участь у різних видах позаурочної виховної діяльності, нечуючі
підлітки поповнюють особистий досвід, знання про різні види людської діяльності,
а також здобувають необхідні вміння та навички її здійснення.
 різноманітна позаурочна виховна діяльність сприяє розвитку спільного
інтересу у підлітків до будь-якої діяльності, а також підвищує їхню пізнавальну
активність та інтелект.
 позаурочна виховна діяльність допомагає сурдопедагогам, вихователям
долати стереотипи у сприйнятті дитини як учня, що сприяє розвитку потенційних
та спонукально-мотиваційних сутнісних сил особистості.
Виховний захід у позаурочній діяльності реалізується в різних
організаційних формах. Форми виховної роботи – установлюваний порядок
організації конкретних актів, ситуацій, процедур взаємодії учасників виховного
процесу, спрямованих на розв‘язання певних завдань.
Позаурочна діяльність закладів спрямована на формування у підлітків
поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, безпосередньо
через просвітницько-виховний процес у виховних заходах художньо-естетичного,
еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого та інших напрямів творчості.
В межах експериментальної роботи організована робота Координаційної
ради учнів, основними завданнями діяльності якої є формування свідомої
громадянської позиції на основних засадах патріотизму; формування високої
правової культури, заохочення учнів до суспільно-корисної, громадської діяльності
у позаурочний час. Тому зараз, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до
виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому
потрібно враховувати, що Україна має величну культуру та історію, досвід
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державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям
виховання сучасних підлітків, а також і нечуючих [1 -3, 6, 11, 12].
Ідеалом національно-патріотичного виховання виступає різнобічно та
гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво
компетентний підліток, як громадянин, здатний до саморозвитку та
самовдосконалення. Головною домінантою національно-патріотичного виховання
підлітків в умовах позаурочної діяльності є формування у особистості ціннісного
ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та
моральної, за змістом, життєвої позиції.
У межах дослідження ми проаналізували виховний потенціал різних форм
позаурочної діяльності, яка використовується в практиці.
Одним із перспективних та ефективних методів формування у нечуючих
підлітків гуманістичних цінностей є спеціально організований тренінг.
Особливістю тренінгу є спосіб отримання знань, при якому нечуючі підлітки не
просто засвоюють готові знання, а здобувають їх самостійно, беручи активну
участь у процесі групової взаємодії, поєднуючи навчання з практикою, виявляючи
особисту зацікавленість. Тренінг також допомагає змінити неконструктивне
ставлення до інших людей на ефективну модель співробітництва. Групова робота
під час тренінгу є захоплюючою подорожжю для нечуючих учнів. Навчання в
тренінгових групах дарує учасникам радість, конструктивне спілкування, навички
співпраці, нових друзів, відкриває нові перспективи. У практиці позаурочної
діяльності психологічної служби найпоширенішим є, як свідчить досвід, тренінг
спілкування, що є базовим підґрунтям для особистісного зростання нечуючої
особистості. Він слугує для членів групи зразком ефективної поведінки в різних
ситуаціях спілкування, розвиває у них відповідні комунікативно-ціннісні
компетенції. Розвинуті уміння і навички в "безпечних" умовах групової роботи
допомагають учасникам тренінгу долати бар'єри, труднощі в реальному соціумі.
Звичайно, навіть найкращий тренінг не підготує людину до всіх можливих
життєвих ситуацій, але він допоможе уникнути найгрубших помилок і знизить
гостроту емоційного стресу, що виникає при неминучих труднощах у спілкуванні.
На наш погляд, найдієвішим є тренінг особистісного зростання, а не, скажімо,
комунікативних або ділових якостей. Його міркування базуються на тому, що для
більш продуктивної роботи в тренінгах учаснику спочатку варто якомога краще
зрозуміти себе як індивідуальність, власну самоідентифікацію, тобто як нечуючу
людину, яка має деякі відмінності від чуючих, які жодним чином не принижують
її, не зменшують людської значимості, як зазначає дослідниця С.Кульбіда [13.
С.156]. Як засвідчують результати проведення тренінгів подібного типу, нечуючий
підліток поступово розуміє, що основне - прийняти себе таким, яким він є сьогодні.
Тільки сприймаючи себе з усіма своїми плюсами і мінусами, лише відверто
визнаючи їх і одночасно розуміючи і усвідомлюючи свої кращі сторони, можна
рухатися вперед, стаючи сильною особистістю.
Можна навести приклад у сучасній освітній практиці використання різних
видів ігор у виховній практиці: рольові, імітаційні, технологічні, ділові, які
сприяють формуванню ціннісних орієнтацій нечуючих підлітків. Прикладом
проведення ігор в експериментальних закладах є щорічні Ігри патріотів, які
проводяться в кожному закладі і викликають неабияке захоплення в учнів.
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Відомо, що методика гри має бути добре продумана й організована, щоб
забезпечити позитивний вплив на особистість нечуючого учня. За допомогою гри
учням надається можливість:

набути досвіду використання певних навичок в ігровій ситуації;

проаналізувати альтернативні способи дій, запропоновані для
виконання завдання гри, зміни ситуації на краще;

опанувати на практиці види поведінки в безпечному середовищі перед
тим, як розпочати їх застосування в реальному житті;

набути впевненості у своїх силах під час практичних дій або репетиції
певної події;

засвоїти і закріпити матеріал шляхом забезпечення зворотного зв‘язку;

додати до виховного процесу елемент розваги.
Висновки. Таким чином, можливості позаурочної діяльності щодо
збагачення гуманістичних цінностей у нечуючих підлітків є надзвичайно безмежні.
У своєму дослідженні ми послуговувалися працями Ю. Завалевського, Н.
Іванюшевої, Ю. Конаржевського, С. Кульбіди, які стверджують, що вся система
позаурочної виховної діяльності складається з трьох головних форм. Ми описали
досвід застосування виховного заходу у формах гри, тренінгу. Саме на цих заходах
у ході експериментальної роботи склалася певна система патріотичного виховання
і громадянського становлення учнівської нечуючої молоді, змістові аспекти яких
ґрунтовніше будуть розкриті у наступних публікаціях.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРОБКИ І ЗАСТОСУВАННЯ ДВОМОВНИХ ПРОГРАМ
Анотація. Здійснено аналіз наукових джерел, присвячених висвітленню
проблеми двомовності. Досліджено особливості двомовних навчальних програм,
що використовуються у закладах. Доведено, що мова і культурне визнання глухих,
як лінгвальної меншини покращують соціальні та культурні відносини між ними та
іншими представниками суспільства.
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Ключові слова: двомовність, двомовне навчання, жестова мова, програми,
словесна мова.
Аннотация. Выполнен анализ научно-педагогической литературы,
посвященной проблемам билингвизма в сфере образования. Исследованы
особенности двуязычных учебных программ, которые используются приобучении
глухих в школах. Установлено, что язык и культурное признание глухих, ка
представителей лингвального меньшинства улучшают социальные и культурные
отношения между ними и другими представителями общества. Проанализирована
организация билингвального обучения как предмет научных исследований ученых.
Ключевые слова: двуязычие, билингвальное обучение, жестовый язык,
словесный язык.
Abstract. The analysis of the scientific pedagogical literature concerning
problems of bilingual education and its potential in the organization of secondary
education has been carried out. Two types of bilingual education programs have been
characterized. Advantages and disadvantages of bilingual education have been
determined. It has been proved that language and cultural recognition of national
minority improve social and cultural interrelation among those groups and other
representatives of the society. Bilingualism and organization of bilingual education as the
subject of scientific investigations of pedagogues have been analyzed.
Keywords: bilinguism, bilingual education, bilingual education programs,
secondary school.
Актуальність дослідження. Переорієнтація сучасного змісту особистісно
зорієнтованої, компетентністної освіти в українській системі спеціальної освіти
шляхом розробки та впровадження інноваційних підходів, технологій, що
спрямовані на максимальний розвиток компенсаторних можливостей осіб з
особливими освітніми потребами, в тому числі і глухих, - головний аспект
діяльності фахівців лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки
НАПН України в умовах українського сьогодення. З 2006 року накопичується
досвід вивчення національної жестової мови [10, 12, 16-18]. В той час, як у світі
активно зростає роль мов меншин у розробці освітніх стратегій навчання з
активним використанням національних жестових мов, зокрема у розробці
шкільних навчальних програм з урахуванням її застосування як рідної мови. При
вирішенні цього питання досліджено низку аргументів, що обґрунтовують
доцільність уживання мови глухих як лінгвальної меншини у процесі поступового
освітнього розвитку нечуючих [11, 15-17].
У контексті сказаного, доречним є означення проведених досліджень Наталії
Іванюшевої, Світлани Кульбіди, Катерини Любченко, Ірини Чепчиної, які були
виконані в стінах Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.
Мета статті — відстежити тенденції розробки і використання двомовних
програм з використання жестової мови для нечуючих.
Виклад основного матеріалу. Основу інноваційних процесів в освіті складають дві
важливі проблеми педагогіки – проблема вивчення, узагальнення і поширення
кращого педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психологопедагогічної науки в практику. Результатом інноваційних процесів є використання
теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі
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теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і
пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.
Огляд літератури. Аналіз науково-педагогічної літератури дав змогу
з‘ясувати, що використання рідної мови дитини на початковому етапі навчання
сприяє уникненню непорозумінь, двозначностей тощо. Водночас, організація
навчання рідною мовою не заперечує можливості вивчення мови більшості як
окремої навчальної дисципліни. Наприклад, досвід країн, зокрема Канади, де рідна
мова дитини використовується як один із найкращих технологій двомовного
навчання, особливо на початкових етапах [2-4].
Л. Виготський, Н. Іванюшева, Г. Костюк, С. Кульбіда, Л. Терещенко та ін.
стверджують, що загальний когнітивний розвиток дитини, представника меншини,
сповільнюється у випадку неможливості навчання рідною мовою і якщо розвитку
рідної мови у школі не приділяється належна увага [10-3, 19-21]. Дж. Каммінс
розробив порогову гіпотезу [4, c. 402], щоб пояснити результати дослідження
двомовного навчання. Згідно з цією гіпотезою діти меншин повинні досягти
певного рівня компетентності (порогового рівня) у своїй першій мові, щоб
уникнути когнітивних перешкод. Якщо перша мова дитини, в тому числі і глухої
дитини зазнає утисків у суспільстві, як зазвичай стається з мовами меншин,
розвиток мови не заохочується за межами школи, то це стає завданням освітньої
системи.
Варто зауважити, що у провідних концепціях канадських двомовних шкіл
зазначається, що навчання мовою меншини необхідне для здорового розвитку
особистості глухої дитини та позитивної самооцінки. Якщо школа не забезпечує
можливостей для вивчення мови меншини, тоді вона стає для іі учнів «місцем, у
якому не існує ні їхньої мови, ні культури; місцем, у якому їх, можливо, навіть не
сприймають, де підривається та ставиться під сумнів їхня культурна ідентичність»
[8, c. 20]. Якщо школа не створює умов для розвитку писемності рідною мовою
глухих дітей меншин, то знижується й їхня самооцінка. Коли такі діти лінгвальноі
меншини навчаються читати та писати лише мовою більшості, тоді мова меншості
«практично неминуче буде вважатися другорядним засобом комунікації. А отже,
можна зробити точний висновок, що ті, що розмовляють другосортною мовою,
самі є другосортними людьми» [3, c. 17].
Природно, що глухі діти мають мати можливість навчатися двома мовами:
рідною та державною. Втім, і до цього часу природна мова глухих поряд з
державною не має рівноцінного статусу, хоч і прописана у ст. 7 Закону про освіту.
Поруч з мовою чуючих, як більшості, яка має престиж та соціально-економічні
конотації, функціонує мова лінгвальної меншини, яка часто асоціюється з низьким
соціально-економічним статусом, недостатнім рівнем освіченості носіїв мови,
часто зазнає утисків і не розглядається як засіб спілкування у суспільстві чи
навчання у закладах [12, 15]. Варто додати, що використання мови меншини як
посередника для навчання знижує рівень культурного шоку, якого можуть зазнати
діти меншин під час переходу з рідної мови навчання на другу мову. За таких умов
мова меншин є одним із тих ресурсів, що уможливлюють та за сприяння
необхідних умов забезпечують комунікативний ресурс між глухою дитиною і
громадою. Навчання жестовою мовою меншини є потрібним для розвитку рідної
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мови глухої дитини, а це, в свою чергу, необхідна передумова для успішного
оволодіння мовою більшості – украінської, що є в нашій країні, державною мовою.
Тривалий досвід двомовного навчання засвідчує, що таке навчання доступною
та зрозумілою мовою національних меншини сприяє запобіганню примусовій
лінгвістичній та культурній асиміляції меншини. Культурний плюралізм у Канаді
розглядається як ресурс збагачення суспільства загалом, а мова є
фундаментальною складовою культурної ідентичності суспільної меншини. Як
засвідчили результати проведених досліджень, визнання мови (та культури)
національної меншини сприяє покращенню соціальних та культурних взаємин між
цими групами та іншими представниками канадського суспільства. Тому фахівці з
вивчення жестових мов вважають, що підсилення культурної ідентичності
лінгвальної меншини, якими є глухі, допоможе зменшити вірогідність поляризації
та уникнення суспільних непорозумінь.
У зв'язку з цим зупинимося на огляді програмного забезпечення, яке
викоритовується у закладах для глухих. Існують різновиди навчальних програм
загальноосвітньої школи, а саме:
- навчальні програми, що передбачають освоєння академічних дисциплін рідною
мовою з одночасним забезпеченням можливості для освоєння словесної як другої
мови для представників меншин;
- навчальні програми, спрямовані на навчання представників меншин виключно у
вербальних класах;
- двомовні навчальні програми, основною метою яких є вільне оволодіння двома
мовами (наприклад, одночасне навчання слабкочуючих учнів словесної та жестової
мов).
Саме через наявність різних видів навчальних програм білінгвальної освіти
виникає дискусія щодо їх ефективності чи неефективності.
До речі, як свідчить досвід Канади, білінгвальні навчальні програми
пропонуються, як правило, на етапі адаптації неангломовних осіб, що прибувають
на місце постійного проживання до Канади, а їхня мета – забезпечення нових
громадян можливістю навчатися рідною мовою та їх підготовка до можливого
подальшого вивчення англійської в англомовних класах [2].
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про наявність спільного та
відмінного в організації навчального процесу в білінгвальних школах [5, c. 39]. Це
передусім заохочення до вивчення рідної мови, що сприяє когнітивному розвитку
та є основою для вивчення другої мови; батьківська і громадська підтримка;
здатність учителів розуміти, говорити та використовувати на високому рівні мову
навчання незалежно від того, чи ця мова для них є першою чи другою; висока
кваліфікація та рівень комунікативної компетентності вчителів – носіїв мови,
наявність знань про культуру лінгвальної спільноти та предмет, неперервний
професійний розвиток педагогів; адекватне фінансування як традиційних
навчальних програм, так і двомовних; оцінювання капіталовкладень в освітню
систему з урахуванням збільшення можливостей кращого заробітку в майбутньому
для осіб, що володіють кількома мовами.
Втім, існують також і суттєві відмінності, оскільки успішність глухих учнів
залежить від того, наскільки дитина володіє рідною мовою - когнітивною
навчальною мовою. Найефективніший розвиток навичок володіння когнітивною
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навчальною мовою учнів вікової категорії 4 – 7 років забезпечується в умовах
двомовного навчання. Як свідчить досвід загальноосвітніх шкіл Канади, учні
краще розвивають мовні, мовленнєві навички знайомою їм мовою, а також краще
розвивають когнітивні навички та опановують навчальний матеріал під час
навчання першою — жестовою мовою. Розвинені когнітивні навчальні мовні
навички та вивчений матеріал легко переходять з однієї мови в іншу, а найкращим
свідченням розвитку когнітивної навчальної другої мови є рівень розвитку знань
когнітивної навчальної першої мови. Діти освоюють другу мову різними
способами, залежно від умов спілкування в родині, культури та індивідуальних
здібностей. Якщо основним завданням є сприяння учневі у досягненні найвищого
можливого рівня знання навчального матеріалу та другої мови, то
найефективнішим є використання для цього першої мови [9].
Прибічники білінгвальної освіти висувають на її захист низку аргументів.
Головні прибічники білінгвальної освіти – серед них науковці К. Хакута
(Стенфордський університет), К. Бейкер (Вельський університет), С. Крашен
(Університет Південної Каліфорнії), та Дж. Каммінс (Університет Торонто) –
наголошують на ефективності використання учнями рідної мови як засобу
вивчення другої. Вони стверджують, що допоки учні вивчають словесну англійську, вони можуть використовувати рідну мову — жестову, яка допомагає їм
не відставати у навчанні від своїх однолітків. Зазначені науковці переконані, що
перша мова є засобом навчання, а знання, свідомо засвоєні рідною мовою, легко і
доволі просто переносяться в іншу [2].
Найефективнішими білінгвальними навчальними програмами є двосторонні
програми, спрямовані на освоєння навчальних дисциплін двома мовами з
урахуванням того, яка мова є рідною для учня. Спочатку учні отримують 90 %
інформації рідною мовою, і лише 10 % вербальною. Втім, кількість інформації
вербальною з кожним роком зростає. Результати проведеного дослідження
свідчать, що двосторонні білінгвальні програми є «єдиним видом програм, що
повністю закривають прогалину успішності між носіями словесної мови та учнями,
що вивчають словесну як другу мову».
Прихильники двомовного навчання під час адаптаційного періоду
стверджують, що забезпечення якості навчального процесу вимагає довгого
перехідного періоду, впродовж якого глухі учні вивчають предмети рідною мовою
чи тією, якою розмовляють у повсякденному житті, а вже потім переходять у
загальні вербальномовні класи. К. Бейкер, який провів дослідження ефективності
білінгвального навчання, виокремлює перехідні білінгвальні навчальні програми
до «переваг білінгвальної освіти» [2].
Висновки результатів дослідження. Отже, як свідчить проведене дослідження,
білінгвізм та організація білінгвального навчання є предметами наукових розвідок і
вивчаються педагогами, психологами, культурологами, соціологами тощо.
Білінгвальне навчання має свою специфіку, а відтак викликає широку дискусію
серед науковців, що висловлюють різні погляди щодо застосування білінгвальних
навчальних програм у загальноосвітніх школах.
Перспективи подальших розвідок. До перспективних напрямів подальших
досліджень належить вивчення організації навчання у білінгвальній школі,
підготовка вчителів для роботи у білінгвальних школах тощо.
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Тусупова А., магистрант 1 курса КазНПУ имени Абая
СИСТЕМА МАРИИ МОНТЕССОРИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
В условиях современной ситуации вхождения Республики Казахстана в
мировое образовательное пространство возрастает потребность в анализе
имеющего педагогического опыта, построенных на приоритетности
задачи
развития личности в процессе организации учебно-воспитательной работы и
создание инновационных педагогических технологий. В связи с этим в качестве
одного из стратегических направлений совершенствования казахстанского
образования может стать изучение лучших образцов зарубежного опыта, одним из
которых можно назвать педагогику свободного воспитания Марии Монтессори.
Система М.Монтессори существенно отличается от традиционной педагогики,
и она не противоречит Государственному общеобязательному стандарту
образования (ГОСО) РК «Дошкольное воспитание и обучение», целью которого
является развитие личности ребенка, владеющего ключевыми компетентностями,
личностной культурой на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
Педагогика Монтессори характеризуется как педагогический метод, при
котором ребенок и его индивидуальность ставятся во главу угла. Она верила в
самоценность каждого ребенка. В педагогике Монтессори не применяются
сравнения и измерения по существующим общим меркам. Вместо этого дети
учатся свободно, без принуждения, внешнего вмешательства и критики. Мария
Монтессори была убеждена в том, что как поощрение, так и наказание вредны для
внутренней ориентации человека и что люди должны учиться, следуя собственной
мотивации [1].
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Система М.Монтессори предполагает объединение в один процесс присмотр и
уход за детьми, их образование и обучение, которые осуществляются в ежедневной
педагогической деятельности. В зависимости от возраста ребенка, доля и степень
важности каждого их этих элементов варьируются. Акценты могут смещаться в
каждой конкретной ситуации.
Основная цель работы педагогического коллектива – создание наилучших
условий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой природный
потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. В
уникальной системе самовоспитания и саморазвития маленьких детей основное
внимание уделяется воспитанию самостоятельности, развитию чувств (зрения,
слуха, обоняния, вкуса и т.д.) и мелкой моторики. В этой системе нет единых
требований и программ обучения. Каждый ребенок работает в собственном темпе
и занимается только тем, что ему интересно. «Соревнуясь» только с самим собой,
ребенок приобретает уверенность в собственных силах и полностью усваивает
изученное.
Главный принцип системы Монтессори - «Помоги мне сделать это самому!».
Это значит, что взрослый должен понять, что интересует малыша в данный
момент, создать ему оптимальную среду для занятий и ненавязчиво научить
пользоваться этой средой [2]. Таким образом, взрослый помогает каждому ребенку
самому найти свой индивидуальный путь развития и раскрыть заложенные в него
природные способности.
Дети, занимающиеся по системе М. Монтессори, растут любознательными и
открытыми для получения глубоких и разносторонних знаний. Уже в детстве
малыши проявляют себя как свободные, независимые личности, умеющие найти
свое место в обществе.
Общение детей в процессе свободной работы в подготовленной среде
обеспечивает социализацию дошкольников: свобода в Монтессори – педагогике
тесно связана с дисциплиной (самодисциплиной): « Можно все, что не мешает
остальным», « Каждую вещь или предмет нужно вернуть на место», «Нельзя
ничего не делать», «Начатое дело нужно обязательно довести до конца».
Саморазвитие ребенком заложенных в нем природных особенностей должно
происходить на фоне социального участия последнего в жизни группы, именно
группа становится своего рода катализатором индивидуального развития [3].
Образовательное пространство, основанное на принципах педагогики М.
Монтессори, согласуется с современной философией образования, приобретает
инновационный характер.
Таким образом, на сегодняшний день педагогика Марии Монтессори – одна
из самых востребованных методик развития ребенка, в которой совмещено,
казалось бы, несовместимое: свобода и дисциплина, увлекательная игра и
серьезная работа.
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Аннотация. В работе рассматриваются проблематика национального
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Актуальность. В настоящее время в связи с усилением глобализационных
процессов по всему миру фактически навязывается вестернизированная модель
реальности. Для неѐ характерны отрыв от народной культуры и природной среды
этноса, его истории и традиций. В таких условиях обучение школьников в духе
национального воспитания является особенно важным.
Цель работы: определить и охарактеризовать возможности курса географии
в деле национального воспитания белорусских школьников (на примере
региональной геологической проблематики в учебниках географии и
туристической инфраструктуре).
Результаты исследования. В современном мире школа, наряду с семьей,
является важнейшим фактором развития личности, как социального, так и
интеллектуального. Изучение геологии и палеонтологии своего края является
одной из частей начального курса географии и географии Беларуси. Оно
принадлежит к числу основных компонентов не только комплексного физикогеографического описания различных территорий страны, но и важнейшим
фактором национального воспитания школьников в патриотическом ключе,
основными компонентами которого являются изучение истории, культуры и
природы.
Единственным предметом школьной программы, детально изучающим
природный компонент с привязкой к конкретной местности на основе природнотерриториальных комплексов, является география. В плане национального
воспитания внимание следует уделить лишь курсу географии Беларуси как
единственному, детально описывающему территорию родной страны учащимся.
Однако степень освещения основ разных наук в республиканском и
региональном
контексте
в
нѐм
неравномерна.
Как
показывает
анализ методической литературы и данные констатирующего эксперимента, одним
из существенных недостатков в изучении основ геологии в школьном
географическом курсе является несоответствие между теоретическим содержанием
и практическими навыками геологического характера. Следствием этого является
неумение школьников применять полученные знания на практике, адекватно
соотносить информацию и реальные населенные пункты, районы и природные
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объекты. До сих пор при обучении географии не разработана методика
формирования
геолого-геоморфологических
умений,
как
важного
естественнонаучного элемента интеллектуального развития личности школьника.
Значимость деятельностного компонента школьного образования в деле
личностного развития и национального воспитания учащихся, с одной стороны, и
отсутствие методики развития геолого-геморфологических умений в школьном
курсе физической географии, с другой стороны, определили актуальность данного
исследования [4]. В качестве успешного примера включения в сферу образования
изучения региональной геологии и палеонтологии можно привести литовский
опыт, представленный в «Lietuvos TSR Geografija 7-8» (Kaunas, Šviesa, 1979).
Издание примечательно не только тем, что сегодня относится к истории соседнего
государства, но и принадлежностью к временам советской школы. В разделе
«Lietuvos TSR gamtinės sąlygos» («Природные условия Литовской ССР») на
изучение геологического строения и рельефа приходится три параграфа,
посвящѐнные геологической истории, современному рельефу и полезным
ископаемым соответственно.
Обратимся к тексту первого параграфа. В нѐм даются карты и схемы
глубины залеганий отложений разных периодов на кристаллическом фундамента,
общая схема отложений республики по периодам, наступлений и отступлений
ледника, форм гляциального рельефа, геохронологическая шкала республики с
указанием природных условий и полезных ископаемых, фото оза и схема залегания
моренных отложений. Среди заданий необходимо отметить следующие: сравнить
толщину осадочного чехла на востоке и западе республики; определить, отложения
какого периода развиты в районе проживания; нанести периоды мезозоя и
кайнозоя на геологическую контурную карту, раскрасив и подписав их; определить
с помощью геологической и административной карт, на территории каких районов
распространены самые старые и самые молодые отложения, какие характерны для
морского побережья; с помощью палеогеографических данных стратиграфической
шкалы определить, в какие периоды территория Литвы являлась морем или
пустынной равниной; сравнить шкалу со схемой глубины залегания отложений и
определить, каких периодов не хватает.
В третьем параграфе особый интерес представляет картосхема охраняемых
геологических памятников природы республики. Среди заданий краеведческий
интерес представляют такие, как: определить с помощью геохронологической
шкалы возраст доломитов и янтаря (период и миллионы лет); с помощью
преподавателя описать месторождения своего или ближайшего района (вероятно,
здесь предполагается совершение занятия-экскурсии); узнать, какие полезные
ископаемые находятся в районе города, района, школы.
Так как геологические месторождения естественным путѐм связаны с
ископаемыми остатками организмов, то все эти задания имеют и
палеонтологическую ценность. Кроме того, они позволяют сформировать у
учащихся естественнонаучную картину географического и геологического
развития Литвы.
Теперь же перейдѐм к рассмотрению аналогичного материала в современном
белорусском учебнике. В современном пособии для десятого класса материала,
относящегося к геологическому прошлому Беларуси, набирается даже больше, 4
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параграфа. Первый из них посвящѐн тектонике, второй – доантропогеновому
строению осадочного чехла (здесь среди вопросов отметим задание краеведческого
характера, обозначенное как вопрос повышенной сложности – определить,
отложения каких времѐн представлены в вашей местности; также в параграфе
даѐтся поэтапный разбор регрессий и трансгрессий, сопровождаемый
картографическим материалом), третий – антропогеновому, четвѐртый – полезным
ископаемым.
Сравнивая между собой содержание обоих учебников, приходим к выводу,
что литовский советский учебник лучше обеспечен заданиями краеведческого
характера, но беднее современного белорусского по части картографического
материала. В целом же ввиду большего объѐма материала в белорусском
напрашивается вопрос, почему при таком подробном уровне объяснения учащимся
их интерес к геологическому прошлому края оказывается столь незначителен.
Наряду с учебной программой важную роль играет также
заинтересованность учащихся в посещении геолого-палеонтологических объектов
в свободное от учѐбы время. Данная заинтересованность, в том числе и само
знакомство с объектами, должна являться составной частью регионального
туризма. Еѐ освещение и популяризация должны находиться на одном уровне с
прочими направлениями местного туризма, что должно стимулировать у учащихся
интерес к посещению и изучению данных объектов. Снова обратимся к сравнению
развития Беларуси и Литвы, на этот раз в степени развития туристической
инфраструктуры в местах геологических памятников природы. Обе страны не
имеют богатых ресурсов и не могут похвастаться большим количеством
описанных таксонов. Тем не менее, степень популяризации даже довольно
незначительных в мировом масштабе объектов имеют значительные отличия. В
Беларуси подобные объекты обычно становятся известны со слов и отчѐтов
посетивших их путешественников-краеведов, т.к. ничем не обозначены на
официальном уровне, хотя некоторые и могут быть внесены в реестр природного
наследия. Единственным местом, где автор встретился с информированием
населения и туристов о геологических памятниках, был автовокзал г. Чаусы, где в
рамках зелѐного маршрута «Дорогами радимичей» представлен экомузей «Дно
древнего моря» [5]. Тем не менее, данная информация довольно слабо бросается в
глаза туристам, находясь в тени расписания автобусов. Также не видно
соответствующих буклетов и карт.
В то же время в Литве для автомобильных дорог характерны указатели с
обозначением расстояния даже до незначительных культурных и природных
объектов. В Акмянском районе цепь обнажений и карьеров на реке Вента стала
туристическим брэндом района, а его символом – динозаврик Вента (хотя остатки
наземных рептилий там пока не обнаружены, но данный образ наряду с мамонтами
и первобытными людьми является первой ассоциацией широких слоѐв населения
со словом «палеонтология»). Изданы соответствующие брошюра и карта, которые
можно свободно приобрести в центрах туристической информации. Акмянский
краеведческий музей, в котором значительную часть экспозиции составляют
палеонтологические находки, имеет свободный вход. В месте основного
обнажения в Папиле на р. Вента установлены обзорная башня, богато и красочно
иллюстрированные информационные стенды, проложены пешеходные дорожки
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для подъѐма и спуска. Всѐ это способствует тому, что даже зимой, когда найти
окаменелости гораздо труднее, данное место привлекает немало посетителей,
большинство из которых составляют дети и молодѐжь.
Также полезное слово в развитии региональных геологических и
палеонтологических
исследований
может
сказать
децентрализация
соответствующих культурных учреждений. Если в Беларуси все они
сосредоточены в Минске, то в Литве Национальный геологический музей
расположен в г. Вевис. В местечке Моседис Скуодасского района (на
противоположном конце страны) находится музей камней, созданный на основе
частной коллекции.
Относительно ещѐ одного соседа Беларуси – гораздо более богатой
ископаемыми благодаря наличию гор Польши, отметим популяризацию
региональной палеонтологии подрастающему поколению и в печати – так, в серии
«Młody obserwator przyrody» вышла книга «Dinozaury oraz inne zwierzęta i rośliny
przehistoryczne z terenow Polski». В г. Кельце, в центре которого расположен
резерват Кадельня с девонскими останцами, действует центр геообразования, где
регулярно проводятся тематические занятия для детей, которые помимо
знакомства с прошлым региона мастерят поделки-реконструкции ископаемой
биоты. Также к одному из мест находок позднетриасовой наземной биоты
приурочен Парк науки и развлечений в Красеѐве. В биологической номенклатуре
местных находок отразился и фольклорный материал – позднетриасовый архозавр
из-под Кракова получил научное название Smok Wawelski по имени дракона из
легенды об основателе города Краке.
Что касается краеведческого подхода на территории Беларуси, то в качестве
объектов, подходящих к изучению на географических экскурсиях на примере
территории
Вилейского
погребѐнного
выступа
(северо-западные
административные районы), можно предложить только четвертичные структуры
(напр., камовые гряды на Голубых озѐрах, ледниковые конгломераты в Пролесках,
Ракове и др.) ввиду отсутствия доантропогеновых обнажений. Тем не менее,
школьникам Миорского района будет удобно посетить расположенное поблизости
девонское обнажение на Сарьянке, а Ошмянского и Островецкого – впечатляющий
комплекс Пучкорских отложений в городской черте Вильнюса.
В целях изучения степени знакомства учащихся с палеонтологической и
геологической тематикой, в т.ч. региональной, и их заинтересованности в
соответствующей учебной и внеучебной деятельности 11 марта 2016 года в 10 «Б»
классе гимназии №7 г. Молодечно на уроке географии был произведѐн опрос,
включавший следующие пункты:
1.
Какие ассоциации возникают у вас при слове «палеонтология»?
2.
Имеете ли вы дома литературу о вымерших организмах и прошлом
Земли?
3.
Как вы считаете, могло ли описанное в данных книгах происходить на
территории Беларуси?
4.
Считаете ли вы Беларусь достаточно хорошо изученной в геологопалеонтологическом плане?
5.
Считаете ли вы, что стране могло бы привести пользу развитие
туристической инфраструктуры вокруг соответствующих объектов?
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6.
Были бы вам интересны уроки-экскурсии к геологическим памятникам
местного значения?
7.
Считаете ли вы, что современные белорусские учебники географии
хорошо информируют вас об этом? Что бы вам хотелось увидеть в них при
освещении геологического прошлого Беларуси?
В опросе приняло участие 14 человек. Результаты распределились
следующим образом:
В.1
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В.8
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Таблица 1. Результаты опроса учащихся 10 “Б” класса
Таким образом, по первому пункту 10 из 14 (71,4%) респондентов указали в
качестве ассоциации динозавров, в то время как никакие другие группы вымерших
организмов не были упомянуты. Это связано с большой популярностью данного
надотряда в современной популярной культуре благодаря зрелищности его
представителей. Незначительное количество респондентов не смогло отличить
палеонтологию от геологии. Половина учащихся обозначила ассоциацию с
раскопками, костями и окаменелостями, что свидетельствует о том, что они имеют
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представление о процессе работы, а в одном случае ученик, вероятно, даже
смотрел фильмы или читал литературу по данному вопросу.
В ответах на второй вопрос большинство (78,6%) учащихся указали наличие
у себя соответствующей литературы (в нашем случае вся подобная литература,
имеющаяся в продаже, представлена детскими энциклопедиями. Серьѐзные
научные работы имеются только в интернете). Тем не менее, не все из обладателей
энциклопедий чѐтко представляют себе определение палеонтологии.
9 учащихся из 14 в ответах на третий вопрос указали, что в прошлом
Беларусь имела благоприятные условия для существования на еѐ территории
богатой фауны организмов. При этом надо полагать, что респонденты имеют в
виду только наземную фауну благодаря ассоциативному ряду, созданному массмедиа, хотя в тексте учебника чѐтко говорится о длительных периодах нахождения
моря на территории Беларуси. Отрицательный ответ на данный вопрос единичен.
Что же касается разведанности территории Беларуси, то в данном случае мы
не наблюдаем ни одного положительного ответа. Это соответствует
действительности, но не совсем понятно, на каком основании у учащихся
сложилось подобное впечатение, ведь в белорусских медиа нередко можно
услышать о разработке природных богатств страны.
Полную солидарность школьники продемонстрировали в вопросе о развитии
туристической инфраструктуры. Ими чувствуется необходимость систематизации
и упорядочения ценных природных объектов для привлечения посетителей, что
прекрасно иллюстрирует вышесказанное.
12 учащихся из 14 (85,7%) указали, что им было бы интересно посещать
уроки-экскурсии. В числе положительных ответов имеется упоминание с
сожалением об ушедшем времени экскурсий на местность. Это является отличным
стимулом для преподавателей географии, причѐм касательно любой изучаемой
темы.
Только 28,6% респондентов оказались удовлетворены содержанием
параграфов о геологическом прошлом Беларуси в учебниках. 50% не
удовлетворены полностью. В качестве советов по улучшению в основном
встречаются общие фразы, т.к. ввиду отсутствия глубокого интереса к данной теме
ученики не в состоянии чѐтко сформулировать ответ. В то же время есть и
глубокие мысли как насчѐт процессов образования окаменелостей и их изучения в
мировом контексте, так и об эволюционных процессах (что уже скорее касается
занятий по биологии). Присутствует также и просьба о максимальном сокращении
изучаемого материала.
Для внеклассной работы с учащимися в данной сфере, несомненно,
полезным будет введение геолого-краеведческого курса, сочетающего
теоретическую и практическую части. При изучении курса необходимо
сформулировать у школьников знания о структуре земной коры, об истории
развития и образования современных континентов. Эволюции географической
среды и ее основных компонентов: растительных и животных организмах,
климате и рельефе. Практикум по данному курсу может быть проведен либо в
конце изучения теоретической части, либо по мере изучения отдельных тем.
Практические занятия можно проводить в классе или непосредственно на
территории конкретных природных геологических комплексах. Наиболее
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целесообразным представляется разделить учебную программу на три годичных
раздела. В первом ученики ознакомятся со строением Земли и причинами
изменения облика планеты, во втором – с геологическими памятниками природы,
историей развития Земли, минералами и горными породами, в третьем – с
взаимодействием человека с земными недрами. [3] В рамках работы с детьми по
данному курсу полезной будет организация школьного геологического музея.
Коллекция его фондов должна включать не только систематизированный
каменный материал, характеризующий объект, но и информацию о его внутреннем
строении (вещественном и структурном), о его связях с окружающей средой
(карты, схемы, таблицы и т.д.). Рекомендуется следующая структура музея:
1. Геологические объекты (элементы, минералы, горные породы, формации;
геосферы – строение земной коры; биосфера – строение, былые биосферы и т.д.).
2. Геологические процессы (структурообразование, метаморфизм,
вулканизм, рудообразование, геохимические циклы и др.).
3. Историческая геология (образование Земли; историческая геодинамика;
биота и ее эволюция и т.д.).
4. Геология и рациональное природопользование (полезные ископаемые и
природные ресурсы).
5. Геология и культура (строительство, прикладное искусство, геммология,
ювелирное дело) [6].
Выводы. Включение теоретическо-практического курса и музея в процесс
обучения позволит использовать методы воспитательно-образовательного
воздействия с помощью окружающего предметного мира и ценностей, хранящихся
в музеях, обеспечить учащихся систематизированными знаниями по геологии и
палеонтологии, сформировать интерес к дальнейшему изучению данных
дисциплин. Расширенное их изучение способствует формированию у школьников
любви к природе родного края и его прошлому, определяет успешность
национального воспитания личности школьника, служит стимулом к новым
научным исследованиям и открытиям.
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Резюме: В статье анализируются национальные культурные традиции в
контексте современного образовательного процесса. Дана оценка ключевым
факторам системы образования, определяющим развитие личности посредством
социального и мультикультурного окружения. Выявлены основные цели
педагогической деятельности с учетом национальной и культурной
принадлежности.
Summary: The article analyzes national cultural traditions in the context of the
modern educational process. The evaluation of the key factors of the education system
that determines the development of the personality through a social and multicultural
environment is given. The main goals of pedagogical activity with regard to national and
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Сегодня в современном обществе как никогда требуется обновление
содержания образования. Особую актуальность приобретают незаслуженно
забытые проблемы современного образования: нравственные ценности,
возрождение духовности, формирование ценностных ориентаций личности,
развитие толерантности в разрезе этнокультурного контекста.
В статье 12 Закона Республики Беларусь "Об образовании" от 29 октября
1991 г. особо подчеркивается, что принципы образовательного процесса
учитывают культурные традиции и ценности белорусского народа, а также других
национальных культур, в том числе и мировой культуры[6]. Можно сказать, что
система современного образования ставит перед собой задачи возрождения и
поддержки культурного потенциала каждого этноса, решая их посредством
развития и расширения межэтнической толерантности, этнических культурных
традиций в процессе учебно-воспитательной деятельности учреждений
образования.
Не секрет, что образование является основной движущей силой развития
общества и всей цивилизации в целом. Оно является тем основополагающим
основанием для формирования устойчивого и качественного уровня жизни,
базовой составляющей становления и самореализации личности в современном
мире. Именно продуманная и грамотная система образования позволяет передать
каждому человеку необходимые знания для правильной адаптации индивидуума в
обществе, а также формировать дальнейшее развитие этого общества как на
внутреннем, там и на мировом уровне. Сила и гордость всей страны тесно связана
с системой образования, формируя и определяя свое будущее именно в этой
системе.
Определяющим фактором системы образования является образовательная
среда, которая в свою очередь является частью социокультурной среды. Так в
частности В.А. Ясвин определяет образовательную среду в виде системы влияний
и условий формирования личности, путей и возможностей для ее развития
посредством социального и пространственно-предметного окружения[10]. А Г.Ю.
Беляев выделяет образовательную среду в виде определенной социальной
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сущности, которая формирует совокупность человеческих взаимоотношений в
разрезе социокультурно-мировоззренческой адаптации индивидуума к миру и
наоборот.
Таким образом, в современном обществе недопустимо рассматривать
образовательную среду в отрыве от социокультурной составляющей. В настоящее
время психолого-педагогические, социологические и культурологические
исследования поднимают вопрос о поликультурной образовательной среде,
выделяя множество подходов для определения, как самой поликультурной
образовательной среды, так и понятия «культура».
Современные психологи придают немаловажное значение культуре,
обуславливающее развитие человека и общества в целом. Так Л.С. Выготский
рассматривает психические процессы в контексте взаимоотношений человека с
окружающим его миром культуры[5]. Психологический аспект понятия культуры
исследуется на основе активного усвоения человеком общественных форм
сознания и норм поведения (Д.Б. Эльконин, А.Н. Леоньтьев). Проведены
многочисленные психологические исследования различных культурологических
проблем: кросс-культурные исследования младенчества (В. Романова),
особенности этнической идентичности (А.В. Сухарев, С.Л. Бухарева), кросскультурные различия стратегий совпадающего поведения (Т.Л. Крюкова) и др.
Процессы глобализации и поликультурализации, активно формирующиеся в
современном обществе, обуславливают такое понятие, как диалогизация культуры.
Следует определить понятие культуры в разрезе поликультурности, многообразия
и диалогичности.
Концепция диалогизации культуры широко рассматривается в работах
известных философов и культурологов, таких как М. Бубер, В.С. Библер, М.М.
Бахтин и др. Так В.С. Библер понимает культуру как диалог культур, некую форму
связанного бытия и общения людей различных культур[2]. Например, М.М. Бахтин
рассматривает человека как уникального носителя мира культуры, который
взаимодействует с другими личностями-культурами, воздействуя на других и
одновременно формирующегося от них[1].
Все это указывает на то, что общество включает в себя поликультурную
составляющую, которая тесно переплетается с образованием, как формой
социализации. Современная образовательная среда включает в себя
взаимодействие представителей различных культур, давая возможность
свободного самоопределения значимой социокультурной идентичности.
Поскольку образовательная среда требует грамотного формирования,
следует рассмотреть основные принципы, цели и ценности современного
образования.
Современная наука рассматривает данный аспект образования посредством
следующих характеристик: глобальное образование (Б.Л. Вульфсон),
мультикультурное образование (S. Nieto, К. Трасберг), поликультурное
образование (Л. Гурлитт, А.Н. Джуринский, Н. Данилевский и др.). Сам термин
поликультура следует понимать как культуру, включающую в себя многообразие
различных культур и этносов. Его можно сравнивать с термином
«мультикультурность», поскольку и тот и другой в равной мере указывают на
множественность. "Поли.." (от греч. Polys - многочисленный, общирный), является
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частью сложных слов, которая указывает на множество, всесторонний охват или
разнообразный состав чего-либо. "Мульти…" (от лат. Multus - много) также часть
сложных слов, означающая: множественность или многократность [3]. В
представленном исследовании более правильным будет использование понятия
поликультурное образование, поскольку оно наиболее широко и полно
характеризует все многообразие культурологической образовательной среды.
На начальных этапах исследований, проблема поликультурного образования
рассматривалась учеными как проблема сугубо национальной школы, и лишь
позднее ее стали разрабатывать в контексте многонациональной школы в
полиэтнической среде. Сегодня же она переросла в проблему школы
общечеловеческой культуры и активного диалога различных культур.
За основу развития поликультурного образования можно взять выводы Д.
Бэнкса, который исследовал эволюцию мультикультурного образования, и
представить их в виде четырех фаз:
I фаза: Моноэтническая составляющая обучения.
II фаза: Полиэтническая составляющая обучения.
III фаза: Полиэтническое образование.
IV фаза: Поликультурное образование.
Перечисленные фазы наглядно демонстрируют переход из одной фазы в
другую, определяя тем самым не только историческую компоненту развития, но и
прогресс образования, связанный с изменяющимися социополитическими и
социокультурными условиями. Тем самым можно говорить, что современное
образование проходит путь становления от культурного монизма к культурному
плюрализму.
Поликультурное
образование
благодаря
тесному
многогранному
взаимодействию представителей различных культур и этнических групп, образует
своеобразную смесь культур, инкапсулируя в себя множество отдельно взятых
культур. Полученная единая культура, следовательно, порождает новую
групповую идентичность. Существующая сегодня модель поликультурного
образования подразумевает уважительное отношение к индивидуальным
культурам, мирное сосуществование и взаимопроникновение культур, получение
новых знаний и опыта, опирается на важную цель сохранения своеобразия
традиций и ценностей представителей разных культур. При этом, субъекты
образовательного процесса пополняют и обогащают свой культурный багаж,
получая неоценимый опыт межкультурного взаимодействия.
Главной задачей современного поликультурного образования служит
сохранение и взаимное развитие всего многообразия культурных ценностей,
являясь одновременно культуросообразным по своей сути. Как обоснованно
считает Т. Трасберг, поликультурное образование при взаимодействии разных
культур способствует сохранению и развитию в первую очередь собственной
идентичности. Оно формирует необходимые навыки межкультурного общения,
позволяя предупреждать и успешно разрешать конфликты, обусловленные
национальными и другими различиями, а также значительно расширяет
возможности каждого субъекта в плане сотрудничества и общения[9].
Для реализации основных задач поликультурного образования необходимо
обновление целей и содержания современного образования согласно принципам
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социокультурных ценностей и развития общества. Продвижение поликультурного
содержания
образования
повышает
заинтересованность
педагогов
к
этнокультурологической теме. Общество в целом и отдельно взятые субъекты
образовательного процесса, потребляя результаты педагогической работы,
начинают понимать растущую необходимость насыщения культурными
компонентами всего учебно-воспитательного процесса. Это в свою очередь
формирует условия для духовного становления личности.
Основные цели поликультурного образования предполагают посредством
диалога, ухода от этноцентрической направленности, осмысления собственной
культуры вести субъектов образовательного процесса к признанию равенства
культур, терпимости, осознанному и ответственному социальному поведению, что
в свою очередь ведет к равноправному и взаимному обогащению всех культур,
представляющих общество. И здесь важен именно педагогический процесс,
который должен предоставлять учащимся возможность познания и понимания,
развития критического мышления, максимального развития потенциала, используя
для этого общие культурные ресурсы. Педагогическая деятельность должна в
первую очередь отвечать следующим принципам: уважение, справедливость и
эмпатия. Все это позволит достичь следующих целей:

формирование идентичности учащихся в контексте их индивидуального
достоинства;

осознание различий в индивидуальных целях и понимание их причин;

совместное изучение истории и наследия представителей разных культур в
образовательном коллективе, преодолевая критику и стереотипы;

формирование
у
учащихся
понимания
взаимосвязанности
и
взаимозависимости всех людей.
Большинство
исследователей
определяют
цели
поликультурного
образования как максимально полное развитие потенциала всех учащихся,
независимо от их расовой, национальной или культурной принадлежности.
Каждый ребенок должен воспитываться в духе уважения, понимания и признания
собственной национальной культуры, исключая стереотипы и однозначности
мышления, а также уважения иных точек зрения, обычаев и культурных ценностей.
Основными ценностями современного образовательного процесса в условиях
поликультурной среды являются восприятие мира с пониманием уникальности
культур различных народов; принцип ненасилия в отношении других людей для
формирования
эффективного
сотрудничества;
возможность
принятия
взаимовыгодного решения в проблемных ситуациях; осознание последствий
принимаемых решений, как в настоящем, так и в будущем. Так, при анализе
основных ценностей поликультурного образования, С. Нието выделяет следующие
его характеристики: всеобщность, всеобъемлемость, антирасизм, социальная
справедливость[11]. Если образовательная среда включает в себя все необходимое
для формирования, развития и образования человека, то поликультурная
образовательная среда развивает еще и культурное взаимообогащение для всех
субъектов образовательного процесса.
Таким образом, система образования как организованный социальный
институт этноса, обеспечивая поддержку этнокультурных запросов, должна
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выступать в качестве фактора реализации межэтнической толерантности,
приобщения к этнокультурному опыту, восстановления этнической культуры и
удовлетворения этнокультурных потребностей, а также базовым средством
представления и развития этнической культуры.
Для реализации этого необходимо, чтобы все субъекты педагогического
взаимодействия понимали и учитывали ценности поликультурного образования,
умели правильно и эффективно их использовать, что в свою очередь предполагает
разностороннюю поликультурную компетентность всех субъектов образования и в
первую очередь педагогов.
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Рагозіна В.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Інститут проблем виховання НАПН України, провідний науковий співробітник
лабораторії дошкільної освіти та виховання
ВИХОВАННЯ НАЧАТКІВ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ
Анотація.
У
статті
актуалізується
проблема
громадянськості,
виокремлюються начатки громадянськості, виховання яких необхідно і можливо
розпочинати з дошкільного
віку і реалізовувати в умовах сім‘ї і ДНЗ.
Пріоритетними напрямками в умовах родинного виховання є ознайомлення дітей з
79

національними цінностями на гідних прикладах відомих українців минулого і
сучасності, батьківський приклад достойного ставлення до близьких, природи,
землі, мови і культури; зміст виховання у ДНЗ має спрямовуватися на формування
у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі
людських взаємин, готовності співпереживати іншим, долучатися до спільних
справ соціального значення з однолітками та дорослими, поважати інтереси інших.
Пропонуються форми (заняття продуктивними видами діяльності - музичне,
образотворче, ручна праця, тематичні свята, екскурсії, етнічні і фольклорні
фестивалі, художні майстер-класи) і методи (читання казок, бесіди, фасилітовані
дискусії, творчі завдання) виховання начатків громадянськості у старших
дошкільників, що враховують особливості віку, інтереси і потреби дітей.
Ключові слова: начатки громадянськості, старший дошкільний вік,
художньо-естетичні засоби, форми, методи.
Abstract. The article deals with elements of citizenship that should be educated in
a family and kindergarten. The priority directions in the conditions of family education is
to acquaintance children with national values by the fitting examples of famous
Ukrainians from our past and present, example of parents‘ attitude to family, nature, land,
language and culture. The content of education in the kindergarten should be focused on
formation the skills of socially accepted behavior, the ability to orient in the world of
human relationships, willingness to empathize with others, to engage in the common
socially valuable events with peers and adults, to respect the interests of others. The
author offers some forms to educate elements of citizenship levels of senior preschoolers
(classes productive activities, themed festivals, tours, ethnic and folk festivals, art
workshops), as well as methods (reading stories, conversations, facilitated discussions,
creative problem) that include the age-related peculiarities, children‘s interests and needs.
Keywords: elements of citizenship, senior preschool age, artistic and aesthetic
means, forms, methods.
У складних умовах, коли Україна відстоює свою політичну й економічну
незалежність, особливої значущості набуває проблема громадянськості. Сучасні
запити суспільства зумовлюють зміни у громадянському вихованні, спрямовуючи
його на становлення свідомої, зрілої людини, здатної бути громадянином своєї
країни – відчувати свою причетність до суспільних подій і проблем, брати активну
участь у їх вирішенні на покращення життя країни, громади і своє особисте.
Про актуальність проблеми свідчить низка законодавчих документів, серед
яких - Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти,
Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української
державності, що накреслюють дієві шляхи для поєднання зусиль науковців і
практиків у вибудові цілісної системи навчально-виховних впливів на нинішнє
покоління дітей та молоді.
Громадянському вихованню значну увагу приділяли українські мислителі
М. Драгоманов, М. Костомаров, П. Куліш, С. Русова, Т. Шевченко, педагоги
К. Ушинський, В. Сухомлинський. Сучасні вчені і науковці здійснюють аналіз
зарубіжних концепцій громадянського виховання (О. Пометун, І. Тараненко),
тенденцій громадянського виховання у вітчизняній думці (І. Кучинська),
досліджують національні цінності (І. Зязюн, П. Ігнатенко), розробляють принципи,
дієві шляхи і методи громадянського і морального виховання (І. Бех, Н. Бібік,
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М. Боришевський, П. Вербицька, В. Кремень, О. Сухомлинська, К. Чорна).
Формуванню патріотизму та інших якостей громадянина присвячені дослідження
останніх років (М. Бабкіна, І. Василенко, П. Волошин, Т. Гавлітіна, М. Зубцова,
А. Панчук, М. Тимчик, М. Тилічук, М. Качур та ін.). Аналіз праць засвідчує високу
увагу дослідників до формування громадянських рис у період молодшого,
підліткового і старшого шкільного віку, у студентів і молоді різними, зокрема й
мистецькими засобами (краєзнавство, музичне, хорове, декоративно-прикладне
мистецтво, український фольклор). Менш представленим залишається аспект
виховання основ громадянськості у дошкільному віці (О. Стаєнна, Л. Калуська,
Л. Ткаченко), що є вкрай необхідним, оскільки громадянськість та її складові моральна, політична, правова та естетична культура закладаються у дошкільному
дитинстві у системі різних соціальних інституцій (дошкільні навчальні заклади,
сім‘я та ін.). Тож метою статті є виокремлення начатків громадянськості,
виховання яких має червоною лінією проходити крізь увесь навчально-виховний
процес дошкільних навчальних закладів і у родинному вихованні. При цьому
акцент здійснюється на художньо-естетичних формах і методах, які, на погляд
автора, є найбільш дієвими з огляду на особливості старшого дошкільника.
Громадянське виховання - це «формування громадянськості як інтегративної
якості особистості, що дає можливість людині відчути себе морально, соціально,
політично та юридично дієздатною та захищеною» [4, с. 7]. Фундаментальна
духовно-моральна якість – громадянськість як світоглядна і психологічна
характеристика особистості передбачає засвоєння і реалізацію людиною своїх прав
і обов‘язків відносно самої себе, своєї сім‘ї, колективу, рідного краю, Вітчизни,
планети [4, с. 7]. Такий свідомий, відповідальний і компетентний громадянинпатріот, здатний саморозвиватися і сприяти розбудові демократичного
громадянського суспільства, формується в умовах спеціального – громадянського
виховання в системі різних соціальних інституцій, що має спрямовуватися на
розвиток патріотизму, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної
культури, культури міжетнічних стосунків, гуманістичної моральності, ціннісного
ставлення до природи і праці (К. Чорна) [7]. Цілеспрямований процес
громадянського виховання П. Вербицька розглядає як підготовку молодого
покоління до життя у системі суспільних відносин, соціальної взаємодії та активної
відповідальної участі в суспільних процесах, метою якого є формування
громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну
громадянську позицію у суспільстві, здатність відповідально реалізовувати свої
права та обов‘язки, налагоджувати соціальне партнерство у процесі розв‘язання
суспільних проблем [2, с. 28]. Сукупність компетентностей, що утворюють
громадянську зрілість особистості, і є результатом громадянського виховання,
дозволяє їй активно, відповідально й констуктивно реалізовувати громадянські
права та обов‘язки з метою розвитку демократичного суспільства [3]. Серед
важливих складових у структурі особистості з високим рівнем громадянської
культури - особиста відповідальність та громадянська мужність, без яких правильні
знання про демократію проходять поза емоціями зростаючої особистості і не
стимулюють бажання виступати активним стратегом свого життя і долі держави [4,
с. 3]. Названі компоненти – громадянська зрілість, громадянська компетентність і
громадянська культура визначають результат процесу громадянського виховання у
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дорослої людини.
Про розвиток і становлення громадянськості у дитини засвідчуватиме рівень
набуття нею обов‘язкового мінімуму знань щодо громадянських прав і обов‘язків,
зростаюче бажання брати участь у суспільно-політичному житті країни (громади)
та активність у долученні до громадянських питань і проблем різного рівня, які
вона здатна усвідомлювати. Педагогам ДНЗ у вихованні майбутнього громадянина
слід розуміти, що саме має знати, уявляти і головне, як діяти дитина-дошкільник та
які форми й методи роботи з ним практикувати.
У старшому дошкільному віці тільки закладаються основи громадянськості підростаючи, дитина вбирає в міру свого розуміння все те, чим живе сім‘я, родина,
громада, народ України і поступово формується як член суспільства, як
громадянин. Тому у старшому дошкільному дитинстві можна говорити про
начатки громадянськості – ті перші уявлення, знання про країну, про
громадянську відповідальність, громадянську поведінку і готовність відповідно
діяти.
У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено змістове наповнення
освітньої лінії «Дитина в соціумі», завдяки чому виокремлюються і начатки
громадянськості, на які слід спрямовувати навчально-виховний процес у ДНЗ:
формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у
світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим та ін. У
спілкуванні з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в
дитини з‘являються інтерес та вміння розуміти інших людей, долучатися до
спільної діяльності з однолітками та дорослими, оцінювати власні можливості,
поважати бажання та інтереси інших людей, об‘єднувати з ними свої зусилля для
досягнення спільного результату. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом
входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої
інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства [1, с. 6]. Відповідно виховання
українського громадянина і патріота спрямовуватиметься на реалізацію таких
суттєвих чинників, що ґрунтуються на загальнолюдських, гуманістичних і
національних цінностях: усвідомлення цінності й унікальності життя кожної
людини на Землі незалежно від місця проживання, віросповідання, расової й
етнічної приналежності; повага до інших народів, їхніх прав, інтересів і цінностей,
культури, нетерпимість до расової та національної неприязні; повага до минулого і
теперішнього своєї Батьківщини, мови, традицій і культури народу, набуття
елементарних знань історії свої країни та її законів; активна громадянська позиція
особистості.
Отже, зміст виховання має спрямовуватися на формування ціннісного
ставлення до глобальних проблем, соціальних груп, окремих особистостей, їхньої
діяльності, до явищ громадянського життя.
Розпочинати процес громадянського виховання у старшому дошкільному віці
потрібно з прилучення до близьких і зрозумілих дитині цінностей – сім‘ї, рідного
дому, міста чи села, своєї землі – малої батьківщини.
Виховуємо у сім’ї. Дитині ще складно зрозуміти, що таке патріотизм, гідність,
однак, вона точно знає, що таке любов до мами, до свого дому, до найближчого
оточення. Ще у XVІІ столітті англійський філософ Ф. Бекон зазначав: любов до
батьківщини починається з родини. Саме через привласнення таких цінностей
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старшими дошкільниками можна «домогтися того, щоб вихованця вже з дитинства
хвилювало теперішнє та майбутнє Вітчизни, – одна з найважливіших передумов
запобігання моральним зривам у дитячі роки...» - писав В.Сухомлинський [5].
Важливо, щоб любов до близьких була дієвою: для цього вчимо дитину само
обслуговувати себе (чистити взуття, митися, прати речі), допомагати мамі (мити
посуд, ходити за покупками, поливати квіти та ін.), включатися у «чоловічі» справи
(ремонтувати техніку, будувати – шпаківню, наприклад, годувати тварин та ін.),
цікавитися справами школи, садочка, громади села чи міста (брати участь у акціях
– «Очистимо свій двір від сміття», «Посади дерево» та ін.) – саме з таких
елементарних речей дитина набуває важливих умінь бути активною і самостійною
особистістю, причетною до життя суспільства, виявляти своє ставлення до того, що
відбувається навколо неї.
Громадянське виховання, як і будь-яке інше виховання – це суб‘єкт-суб‘єктна
взаємодія учасників, тому потрібно пам‘ятати: «найкращий засіб прищепити любов
до вітчизни полягає у тому, щоб ця любов була наявною у батьків, - думка
Ш.Монтеск‘є як ніколи актуальна сьогодні…Така любов характеризується щирим
поціновуванням того, що вже є у людини, вона спрямовує людину на покращення і
збереження навколишнього - свого робочого часу, місця, дому, присадибної
ділянки, двору. Дитина ж дошкільного віку є маленьким копіювальником. Якщо
вона живе цінностями й ідеалами батьків, то бачить світ їхніми очима, наслідує їх у
всьому. Тому, як і батьки з високими громадянськими чеснотами, дитина не зможе
зламати дерево, знищити тваринку, не допомогти літній людині, смітити на вулиці.
З таких «малих» і непомітних кроків починаємо виховання патріотизму і
громадянськості.
Прикладами для наслідування можуть бути й знакові постаті в історії
України, яких багато. Дівчаток можуть захопити доньки Ярослава Мудрого – Анна
і Єлизавета, яких віддали у заміжжя до іноземних країн за короля і принца
(пам‘ятник одній з них нещодавно встановлено у Києві – розгляньте його світлини
з дитиною, обговоріть, якою бачиться їй юна княжна). Повчальна історія Анни
Ярославни – ставши дружиною Генріха І у Франції, вона мала право ставити підпис
під важливими державними документами – важливий привілей для королівського
двору ХІ століття. Її навченість вражала підданих, особливо у порівнянні з
неграмотними королівськими чиновниками: Анна знала латину – офіційну мову
того часу, на якій писала і спілкувалась освічена частина людей Західної Європи.
Для хлопчиків чудовими прикладами є відомі спортсмени минулого й сучасності –
Іван Сила, брати Кличко, Андрій Шевченко - їхні досягнення звеличують Україну.
Слід більше говорити з дітьми – наводити цікаві історії, цікавитися їх думкою,
звертатися до почуттів – що відчувають.
Дієвою формою громадянського виховання є участь дітей у козацькому русі,
зокрема й на базі всеукраїнського табору «Козацька фортеця», де відпочивають і
ознайомлюються з життям козаків, набувають елементарних прийомів
самооборони, залучаються до козацьких «справ» - веслування, бою на шаблях,
фехтування, танцю «гопака» та ін. діти вже з дошкільного віку. В такому таборі
навчаються працювати у команді, брати участь у суспільних акціях, проектах, а
отже – відбувається виховання громадянських якостей українця. Подібні види
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діяльності та справи можна практикувати у родині – робити ранкову руханку,
дослідити свої родинні «корені»,зайнятися спортом.
Старші дошкільники характеризуються підвищеною емоційністю, тому
яскраві образи, які вони побачать, переживуть разом з дорослими, надовго
залишаться у пам‘яті і можливо, стануть особистими орієнтирами на все життя. І
навпаки: дитина може відчути фальш, якщо батьки чи педагоги вчать її одному:
«Батьківщину потрібно любити!», а самі у розмовах з іншими людьми
висловлюють протилежні думки на кшталт: «У цій країні нічого не здобудеш»,
«Моя хата з краю».
Виховуємо у дошкільному навчальному закладі. Педагоги дошкільних закладів
розуміють необхідність формування патріота змалечку, однак, часто пошук методів
громадянського виховання обмежується святами з декламацією дітьми віршів і
співами пісень на відповідну тематику (часто їх зміст заскладний для дітей,
більшість слів не розуміється ними). Так само недостатньо готові педагоги і до
відповідей на конкретне запитання: що саме формуємо, які якості розвиваємо, як
дотриматися системи. І батькам, і педагогам в умовах різних дошкільних
навчальних закладів – приватного чи державного, за великої чи не дуже великій
наповнюваності груп, на заняттях чи після них важливо буде донести до дітей
прості правила:
- цінувати те, що маєш (маму, тата, бабусю, сестричку; домашніх тваринок,
свій куточок, будинок, двір; свій дитячий садочок, своє село, край, батьківщину).
- бути уважним до свого найближчого оточення - людей (членів родини,
друзів, вихователів), природи і довкілля (двір, сад, ліс), до всіх подій навколо
(місто, село, край, країна).
- гордитися своїм краєм і країною, помічати в ній красиве, гармонічне,
довершене.
«Запустити» процес національної самоідентифікації у дитини старшого
дошкільного віку слід комплексно (інтер‘єр садка, власний приклад вихователів,
методи і форми роботи, заходи з батьками). Важливо використати у інтер’єрі
дитячого садку і дому декоративні елементи у національному стилі (скатертини,
серветки, рушники з вишивкою, вироби з дерева, обереги з соломи і сухоцвітів),
пояснювати їх значення у житті українців, прилучати дітей до вшановування
національних свят і дотримання традицій як культурної спадщини свого народу.
Тоді й вишиванка не буде сприйматися звичайною річчю, а нестиме більш
глибокий смисл – таку сорочку носили ще наші пращури, вона багато про що
говорить і означає.
Вихованню патріотизму сприятиме і набуття знань про цікаві місця своєї
країни. Спробуймо разом з дітьми подивитися на Україну очима туриста, який
вперше завітав до неї. Якщо дослідити карту України, то можна подивуватися
різноманіттю природних зон, Карпатам, Азовському і Чорному морям, близько
п‘ятидесяти національним паркам, чудовій за смаком українській кухні,
гостинності українців, народним промислам – все це вигідно вирізняє Україну
серед багатьох інших країн. Знайомство зі своєю країною (у різних формах – від
віртуальних екскурсій, до подорожі край села чи у сусідній парк) – її безмежних
багатств разом з дорослими принесе багато користі дитині: «У дитинстві
починається тривалий процес пізнання – пізнання і розумом, і серцем – тих
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моральних цінностей, що лежать в основі моралі: безмежної любові до
Батьківщини, готовності віддати життя за її щастя, велич, могутність,
непримиренність до ворогів Вітчизни» [6, с. 16].
Серед різноманіття засобів особлива роль належить художньо-естетичним
засобам – музиці, співам, танцям та ін., що розвивають естетичні почуття і
емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва, людини і світу. Найбільш дієвими
формами роботи з старшими дошкільниками є: заняття продуктивними видами
діяльності (музичне, образотворче, ручна праця), тематичні свята, екскурсії,
етнічні й фольклорні фестивалі, художні майстер-класи. Досконало володіючи
арсеналом методів і прийомів, педагог ефективно й щоденно - «цеглинка за
цеглинкою» вибудовує особистість старшого дошкільника. Читання українських
народних казок з їхньою мудрістю, в яких дитина зустріне багато позитивних
героїв, на яких захочеться рівнятися, допоможе відшукати відповідь на багато
питань. У цікавій і доступній формі дитина набуватиме необхідних знань про те,
що є добрим, ціннісним, а що – не вартим уваги, дріб‘язковим. Знання
закріплюватимуться у активній художньо-естетичній діяльності – драматизаціях
чи театралізаціях казок з обов‘язковим обговоренням і сюжету, і персонажів, їхніх
вчинків. У обговореннях важливо, щоб діти висловлювали свої думки, ділилися
враженнями, якнайбільше виявляли свої почуття. Результативними у цьому стануть
спеціальні методи, наприклад, фасилітованої дискусії, що дозволяє учаснику
активно включатися у групове обговорення, реагувати на стимул – сюжетну
картину, ілюстрацію, бачити їх з різних позицій, що ідопомагає дитині
усвідомлювати наявність різних бачень, чути й приймати їх, відстоювати свою
думку толерантно і з повагою до інших.
Сьогодні досить поширеною формою, де діти прилучаються до народного
мистецтва є художні майстер-класи – їх можна побачити й приєднатися до них на
багатьох етнофестивалях, художніх ярмарках, арт-майданчиках. Для старших
дошкільників пропонується широкий вибір занять: зробити ляльку-мотанку,
іграшку з глини, скрапбукінг, миловаріння, плетення стрічками, декупаж,
писанкарство та багато іншого, в яких діти своїми руками створюють маленькі
шедеври прикладного значення – прикраси для дому і для себе в українськму
народному стилі. Започатковувати майстер-класи можна і у дитячому садку. Серед
цікавих - скульптури з трави, іграшки з кукурудзяного бадилля – старшим
дошкільникам буде доступно створити найпростіші образи, наприклад,
Плескачика, їжачка. Власне в кожному регіоні України існують свої традиційні
ремесла, до яких можна долучити дітей у виконанні ними творчих завдань –
запросити майстринь, відвідати етномузеї , створити міні-музей у садочку.
З старшими дошкільниками можна організувати екскурсію вихідного дня з
відвіданням різних цікавих місць (наприклад, музею іграшки), або познайомитися з
одним художнім твором і дізнатися історію його створення (наприклад, однієї
картини у музейній кімнаті у ДНЗ). Варто враховувати особливості сприйняття
дитини – їй не під силу значний об'єм інформації і задовгі екскурсії;
сконцентрованість уваги на одному цікавому предметі буде більш корисною –
створюється мотивація для подальшого пізнання арт-об'єктів.
Висновки. Виховання громадянськості є важливою і актуальною проблемою
сьогодення в Україні. Особливої ваги набуває громадянське виховання у старшому
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дошкільному віці, в якому формуються начатки громадянськості: уявлення про
знання і обов‘язки людини у суспільстві, первинні навички роботи в колективі, які
потім переносяться у суспільне життя, діти включаються у ситуації, що потребують
вияву соціальної поведінки. В умовах родинного виховання батькам важливо
знайомити дітей з національними цінностями на гідних прикладах - відомих
українців минулого і сучасності та виявляти власний приклад достойного
ставлення до близьких, природи, землі, мови і культури своєї батьківщини.
Зміст виховання у дошкільних навчальних закладах має спрямовуватися на
формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у
світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим, завдяки
чому в дитини з‘являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до
спільної діяльності з однолітками та дорослими, об‘єднувати з ними свої зусилля
для досягнення спільного результату, поважати бажання та інтереси інших людей.
До уваги педагогів – художньо-естетичні засоби, форми роботи зі старшими
дошкільниками, що враховують особливості віку, інтереси і потреби дітей (заняття
продуктивними видами діяльності - музичне, образотворче, ручна праця, тематичні
свята, екскурсії, етнічні і фольклорні фестивалі, художні майстер-класи) і методи
(читання казок, бесіди, фасилітовані дискусії, творчі завдання).
Подальші розвідки з означеної проблеми слід розгорнути у напрямі розробки
технологій громадянського виховання у старшому дошкільному віці в умовах
роботи дошкільного навчального закладу, що забезпечують діяльнісний аспект
навчально-виховного процесу. Ефективними вбачаємо шляхи виховання рис
майбутнього громадянина своєї країни в умовах гуртків художнього профілю
(танцювальних, хорових, вокальних та ін.) на базі будинків і центрів дитячої
творчості, дитячих творчих колективів, що працюють зі старшими дошкільниками.
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СЕКЦІЯ 2. Вплив національних та етнокультурних
традицій на розвиток особистості
СЕКЦИЯ 2. Влияние национальных и
этнокультурных традиций на развитие личности
Гринева О.М., доцент кафедры педагогики и психологии Педагогического
института Киевского университета имени Бориса Гринченка
К ПРОБЛЕМЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. В статье исследуется проблема этнического развития личности.
Представлены результаты теоретического анализа различных аспектов этнического
саморазвития личности юношеского возраста в работах украинских и зарубежных
ученых.
Ключевые слова: личность, этническое саморазвитие, самодентификация,
юношеский возраст.
Abstract. The problem od personality‘s ethnic development is reserached in the
article. Results of theoretical analysis of different aspects of ethnic self-development of
personality youth age at works of ukrainian and foreign scientists are represented.
Keywords: personality, ethnic self-development, self-identification, youth age.
В социокультурных условиях развития Украины начала ХХІ ст. социальную
значимость этнического развития личности каждого гражданина, формирования
высокого уровня национальных ценностей, этнического самосознания, стремления
к деятельностной самореализации в пространстве собственного этноса сложно
переоценить. Особую актуальность проблема этнического развития личности
приобретает именно в юношеском возрасте. Поскольку в юности, ―на пороге
взрослой жизни‖ (по И.С.Кону) личность переходит от ориентации и выполнения
социально значимых жизненных целей и задач, поставленных обществом, к
самодетерминации, самостоятельному определению целей и задач своей жизни на
основе конструирования авторских уникальных ценностных и смысложизненных
ментальных репрезентаций общечеловеческих экзистенциалов бытия - Добра,
Истины, Красоты (согласно с Э.А.Помыткиным). В юности этническое развитие
переростает в процесс саморазвития личности, самостоятельного определения эй
собственных этнонациональных взглядов, ценностных ориентаций, убеждений,
установок и других конструктов этнического сознания.
Активизация жизненной трансспективы юношей, становление у них
смысловых категорий исторического прошлого и будущего обусловливают
возможность расширения жизненного поля конструирования бытия до уровня
самопроектирования личности в контексте генезиса собственной нации, то есть
этнического самопроектирования. В профессиональной психолого-педагогической
литературе юношеский возраст рассматривается как сензитивний период
этнической самоидентификации личности и приобретения ею этнической
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идентичности (Д.В.Пионтковская, Л.М.Спивак, Г.А.Ставицкий, О.В.Шевченко и
др.).
В раннем юношеском возрасте, как отмечает О. В. Шевченко, этнический
―Я-образ‖
личности
приобретает
большую
структурированность
и
дифференциированность. Становление позитивного отношения юношей к своему
этносу и дальнейшая самоидентификация с ним активизирует и другие
новообразования этнического саморазвития: стремление ориентироваться на
этнокультурные ценности своей нации, потребность в афилиации к собственному
народу, становление позитивных интегрированных представлений о себе. Однако в
структре социальной идентичности старшеклассников субъективная значимость
личностных новообразований превышает значимость этнических конструктов
сознания [7]. Активизация этнической самоидентификации в ранней юности
обусловливает возрастание четкости представлений юношей о себе как о
представителях собственного этноса, дальнейшую дифференциацию и возрастание
четкости поведенческих стратегий в условиях внутриэтнического и
межэтнического взаимодействия (З.И.Айгумова, И.А.Снежкова). В то же время
недостаточная сформированность индивидуально-субъектных основ этнической
самоидентификации приводит к обусловленности этнических личностных
конструктов преимущественно социальными факторами и низкую резистентность
личности к социальному внушению этнических стереотипов. Это, в свою очередь,
на практике может быть причиной ряда негативных феноменов этнической
самоидентификации современных старшеклассников: социально стереотипных
паттернов поведения в межэтническом взаимодействии, выбор не только
эффективных поведенческих стратегий, но и этнонигилизма и этнофанатизма [1],
недостаточную толерантность, максимализм и импульсивность в условиях
межэтнического взаимодействия [3].
В работах современных ученых подчеркивается мысль о том, что в раннем
юношеском возрасте процессы этнической самоидентификации личности не
завершаются. Активизация личностных детерминант этнического саморазвития
личности обусловливает дальнейшее развитие ее этнического саморазвития в
позднем юношеском возрасте. Повышение субъективной значимости собственной
этнической идентичности личности в позднем юношеском возрасте обусловливает
становление баззових смысловых когниций этого психического образования
(национальной саморефлексии, национального самоосознания [5]) и, как
следствие, роста целостности и интегрированности ее представлений о себе как о
представителе своего этноса [7].
Становление структурных компонентов этнической идентичности в позднем
юношеском возрасте происходит неравномерно. Формирование позитивного
отношения и беспрекословного принятия большинством украинских юношей этнонациональной культуры, уважения к богатому историко-культурному наследию
украинского народа и стойкого переживания чувства собственной гордости
сочетается с недостаточно четкими представлениями о собственных национальных
качествах. Острое переживание юношами сложной общественно-политической
ситуации в Украине в начале ХХI ст. также обусловливает негативное отношение
юношей к отдельным аспектам политического и экономического настоящего
страны [5]. Согласно с результатами исследований Г.А.Ставицкого, активизация
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личностных принципов этнической идентичности личности позднего юношеского
возраста не означает нивелирования социальных детерминант этого феномена.
―Революция достоинства‖ в Украине 2013 года обусловила особенно острое
переживание юношами единства со своим народом, чувство принадлежности
именно к своей нации. Это повлекло неравномерность становления структурных
компонентов этно-социальной идентификации юношей : наивысшие показатели
исследователем было выявлено именно по критерию этно-национальной
идентичности (высокий уровень у 96,6% участников эксперимента). Значительно
более низкие результаты были выявлены по показателям собственно национальной
и социокультурной идентичности [6].
Процессы сложного взаимодействия личности с миром и собственной
самостью обусловливают двойную, потребностную и ценностную детерминацию
становления этнических смыслов юношей. Активизация ценностно-смысловой
сферы психики личности юношей, а также приобретение ими жизненного опыта
взаимодействия с разными этнокультурными феноменами обусловливает
стремительное развитие этнических смысловых конструктов личности, особенно в
позднем юношеском возрасте. Как отмечает С.С.Макаренко, процесс становления
этнической идентичности личности в юности представляет собой установление ей
смысловых связей между собственным ―Я‖ и национальным сообществом. Это
обусловливает интеграцию составляющих национальной идентичности, поскольку
―…связывает когнитивное ―Я‖ личности с переживанием национальной
идентичности‖ [2, с. 352].
Активизация ценностно-смысловых детерминант этнического самого
проектирования жизненного пути личности обусловливает необходимость
согласования новых этнических смысловых структур с уже сформированными на
предыдущих этапах онтогенеза, преимущественно социально обусловленными,
этническими когніціями и стратегиями поведения. Согласования этнических
личностных образований и их интеграция являются сложным заданием для
личности позднего юношеского возраста, решение которого обусловливает
успешность ее дальнейшей этнической самоидентификации. Тому, согласно c
результатамb исследований Л.М.Cпивак и Д.В.Пионтковской, у юношей в возрасте
17-19 лет происходит активизация национальной идентичности. Активизация
ценностно-смысловых образований в условиях микрокризиса позднего
юношеского возраста и нерешение противоречия между личностно и социально
детерминированными этническими конструктами приводит к дальнейшему
торможению и снижению показателей этнической идентичности у юношей в
возрасте 19-20 лет [5].
Осуществленный анализ литературных источников не выявил в работах
современных ученых специальных исследований по проблеме субъектнодеятельностного аспекта этнического саморазвития личности, конструирования ею
своей жизни, основанного на смыслах прогрессивного развития собственной
нации. Однако ученые подчеркивают, что становление этнической идентичности
личности юношеского возраста способствует активизации ее отношений в
системах ―Я-Я‖, ―Я-другой‖, ―Я-мир‖, успешности жизненного самоопределения,
самореализации [2], дальнейшему развитию социальной идентичности на уровне
идентификации с человечеством в целом [7]. Таким образом, высокая значимость,
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сложность, неравномерность и неоднозначность этнического саморазвития
личности в юношеском возрасте обуславливают необходимость дальнейшего
теоретического и эмпирического исследования этого феномена.
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педагогического университета имени Максима Танка
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ КИТАЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Резюме в статье рассмотрена проблема влияния межкультурного
взаимодействия на развитие китайского национального музыкального вокального
искусства. На разных этапах становления системы профессионального
музыкального образования существенное воздействие на ее модернизацию
оказывали опыт и особенности вокального искусства педагогов и исполнителей из
зарубежных стран.
Summary in the article was considered the problem of influence of intercultural
interaction on development of Chinese national musical vocal art. At different stages of
the formation of the system of professional music education, the experience and
peculiarity of the vocal art of teachers and vocalists from different foreign countries had
a significant impact on its modernization.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, вокальное искусство,
китайская национальная музыка.
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Актуальность и постановка проблемы. В настоящее время,
интернационализация является основным стратегическим направлением развития
китайского национального музыкального искусства, предполагающее его
модернизацию. Китайское музыкальное вокальное искусство имеет длительную
историю развития и является наиболее богатой и красочной частью национальной
культуры.
Современная система профессионального музыкального образования по
подготовке специалистов вокального искусства начала свое формирование с 20-х
гг. ХХ века. Почти столетний период становления и развития данной системы
представлен выдающимися музыкальными и педагогическими деятелями, которые
приложили серьезные усилия для ее формирования, качественного
совершенствования, а также воспитали для страны большое количество
выдающихся талантливых вокалистов, исполнителей и педагогических деятелей.
На разных этапах развития системы профессионального музыкального
образования существенное влияние на ее модернизацию оказывали опыт и
особенности вокального искусства педагогов и исполнителей из зарубежных стран.
Более того, студенты и преподаватели, проходившие обучение и стажировку в
консерваториях США, России, Италии и др. осваивали различные способы
вокального исполнительства и, возвратившись в Китай, обучали данной манере
исполнения других.
Цель статьи – выявить особенности влияния межкультурного
взаимодействия на развитие китайского национального музыкального вокального
искусства.
Результаты исследования. Китай – восточное государство с длительной
историей своего существования, обширной географической территорией,
многонациональным населением и бесценным культурным наследием. За
несколько тысячелетний ход истории различные народности внесли свой вклад в
культуру, где одним из наиболее ярких сокровищ является китайское музыкальное
вокальное искусство. В широком смысле китайское национальное вокальное
искусство включает в себя традиционные театральные музыкальные
представления, китайские выступления с различными речевыми шутками и
прибаутками, бытующие в народе три вида народного фольклорного пения. Сюда
также входят новые национальные песни, театральные постановки с элементами
западной культуры и др. В узком смысле китайское национальное вокальное
искусство можно охарактеризовать как «национальные фольклорные методы
исполнения». С одной стороны, оно унаследовало и продолжило традиции
национального пения (включая различные театральные постановки и эстрадные
выступления), и в то же время впитало суть западных методов исполнения.
Обучение современной китайской национальной музыке в настоящее время
осуществляется в музыкальных учреждениях образования. Такие абсолютно
разные на первый взгляд направления как народное пение, речевое музыкальное
выступление, оперное и театральное выступление предполагают овладение
студентами основ традиционного певческого искусства, которое характеризуется
определенными особенностями. Эти особенности сформировались благодаря
синтезу национальной и западной манер исполнения вокальных произведений.
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Центральное китайское правительство разработало и приводит в действие
стратегию общенационального культурного развития. Например, программа
«Весна в грушевом саду» направлена на интернационализацию национального
вокального искусства. Она создана для того, чтобы интегрировать мировую
вокальную музыку и вокальное искусство Китая. В основе программы «Весна в
грушевом саду» лежит хэнаньская опера «Юйцзюй» и собранные со всех регионов
страны различные театральные оперные постановки. Основателем данной
программы на Хэнаньском спутниковом телевидении в 1994 году был Чжоу Ди
Цзюнь. До настоящего времени она является самой рейтинговой программой
национального телевидения, открывая наследие Китайского национального
музыкального искусства всему миру [1].
В 2007 году в период празднования китайского нового года по приглашению
посольства Венесуэльской республики и правительства Венесуэлы знаменитая
китайская телевизионная программа «Весна в грушевом саду» из Хэнаня была
представлена в Венесуэле. Жители страны смогли познакомиться с сокровищами
национального китайского традиционного искусства – китайской традиционной
оперой и драмой, шаолиньским ушу. Также была предоставлена возможность
китайцам, проживающим в Венесуэле и тоскующим по родным краям, насладиться
на праздновании китайского нового года местными, родными диалектами.
На фоне межкультурного взаимодействия в Китае стали распространенными
некоторые международные вокальные конкурсы. Например, в 2006 году
проводился 4-й международный конкурс хорового исполнения в Сямэне. Лучшие
мировые вокалисты прибывали в страну со своими лекциями для участия в
различных музыкальных конференциях и для исполнения китайских вокальных
произведений. Многие любители традиционного китайского вокального искусства
объединяются как внутри страны, так и за рубежом для ознакомления с ним и
более углубленного изучения. В настоящее время это становится тенденцией
развития исследований мировой музыкальной культуры, что в свою очередь
благоприятно влияет на развитие интернационализации китайского национального
вокального искусства.
На достижения наилучших результатов развития китайской традиционной
национальной музыки большое значение оказывает влияние межкультурного
взаимодействия. Китайская национальная музыка в основном уже сформирована в
определенную систему. В настоящее время китайское вокальное искусство
перенимает опыт классической, популярной музыки, способствующий ее
непрерывному развитию, совершенствованию, позволяя всему миру понимать
китайскую народную музыку. Наиболее ярко это представлено в соединении
западной манеры исполнения бельканто и традиционных китайских техник
исполнения. Например, известному вокалисту Вилли Штраусу очень нравилась
китайская песня «Пряные девушки» в исполнение Сун Цзу Ин. В. Штраус полагал,
что в песне есть своя индивидуальность, а в мелодии присутствуют элементы
современной музыки. Такое исполнение, которое сочетало в себе традиционную
китайскую музыку и лучше западные техники исполнения, было совершенно
новым открытием для европейской публики [2].
С целью развития китайского музыкального вокального искусства в рамках
международного сообщества, китайское правительство особое внимание уделяет
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развитию этого искусства в каждом отдельном высшем учреждении образования.
С 7 по 9 ноября 2015 года в Пекине прошел 7-й общегосударственный форум
национальной музыки. Общегосударственный форум национальной музыки – это
национальное собрание, утвержденное министерством культуры, Национальным
правительством и Государственным советом, участниками которого являются
Китайская музыкальная консерватория, Шэньянская музыкальная консерватория,
Шанхайская музыкальная консерватория и китайский национальный музыкальнохудожественный комитет, Китайский союз музыкантов. Это собрание наивысшего
уровня в области профессиональной народной вокальной музыки. Форум
национальной музыки был учрежден более десяти лет назад и является лидером в
продвижении, развитии и основным направляющим звеном китайского
национального вокального искусства. Ответственной за проведение форума
является Китайская музыкальная консерватория. Участие в совместной работе
форума принимают девять консерваторий, все университеты и высшие
педагогические учреждения образования, различные художественные группы и
ассоциации – всего более пятисот делегатов, которые общими совместными
усилиями достигают значительных результатов данного собрания.
Выводы. В условиях межкультурного взаимодействия западная музыкальная
культура просочилась во все уголки мира. Современное китайское музыкальное
искусство следует за существующим сочетанием разнообразных культур,
различных форм музыкальных представлений, оперных концертных исполнений.
Поэтому оперное искусство получило поддержку и любовь среди студентов
китайских музыкальных консерваторий и высших музыкальных учебных
заведений.
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2. Чжан, Ю. Притягательная сила национального музыкального вокального
искусства нашей страны и интернационализация / Чжан Ю // Современная музыка.
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Жансерикова Д.А., к.псих. наук, доцент кафедры психологии Карагандинского
государственного университета имени академика Е.А. Букетова
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
Поступив в школу, ребенок становится школьником далеко не сразу. Это
становление происходит на всем периоде начальной школы. Этот период сочетает
в себе дошкольное детство и школьную жизнь. Все дети начинающие обучение в
школе, сталкиваются с трудностями, но трудности одних приходящие и уходящие,
проблемы других детей настолько серьезны, что дети становятся
трудновоспитуемые и труднообучаемые. Ребенок встает на новую социальную
ступень развития, при вхождении в школьную жизнь, что требует от него довольно
сложной психологической перестройки.
Трудности могут возникнуть по различным причинам: отсутствие у ребенка
предшествующего школе опыта; недостаточную подготовку со стороны родителей;
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индивидуальные особенности ребенка: замкнутость, робость, агрессия и др.
Некоторые родители под готовностью к школе понимают только умение читать и
писать. Однако готовность к школе - это физическая, мыслительная,
психологическая, нравственная готовность к обучению.
Первый год обучения в школе является не только одним из самых сложных
этапов в жизни ребенка, но и своеобразным испытательным сроком для родителей.
Во-первых, именно в этот период требуется их максимальное участие в жизни
ребенка. Во-вторых, при начале обучения четко проявляются все их недоработки.
В-третьих, при наличии благих намерений, но отсутствии психологически
грамотного подхода, сами родители нередко становятся виновниками школьных
стрессов у детей.
В то же время именно в 1-ом классе закладывается основа отношения
ребенка к школе и обучению. Для того чтобы дети наиболее благополучно прошли
этот этап своей жизни, их родителям необходимо знать и ежедневно учитывать
особенности психического и физиологического состояния детей, возникающего с
началом обучения в школе [1].
Период освоения, принятия учебной ситуации при благоприятных условиях
длится около 2 месяцев (всю первую четверть, а иногда и весь первый год).
Любящие и заботливые родители, опираясь на высоко ценимую ребенком
возможность «быть школьником», должны помочь ему освоить совокупность
требований школьной ситуации и учебной деятельности:
— Нельзя «бросить» ребенка в этой трудной ситуации, рассчитывая, что он
полностью самостоятельно с ней справится, но вредна и другая крайность —
перехватывание,
удушение
инициативы
ребенка.
— Родительская поддержка может быть оказана в форме повышенного интереса к
тонкостям школьных заповедей, в придании сбору портфеля, подготовке к
следующему
школьному
дню
статуса
ритуала.
— «Вспышка конформизма», стремление выполнить все в точности, «как сказала
учительница», связана как раз с особой ценностью правил и норм для
новоиспеченного школьника и должна быть принята с пониманием.
— Сетования и опасения по поводу несовершенства учителей и школьных
программ
следует
отложить
до
лучших
времен.
— Нужно обратить внимание на характер тех ценностей, тревог и эмоциональных
акцентов, которые транслируются ребенку в свободном общении: «Тебя сегодня не
ругали?» — ценность послушания, «А кто еще в классе получил пятерку?» —
ценность престижа, «Из окон не дует?» — бытовые ценности и др. [1].
За годы обучения в начальной школе происходит наиболее интенсивное
становление человека, в этот период ребенок учиться не только трудиться, но и
жить богатой духовной жизнью. Этот период, который наиболее благоприятен для
развития и формирования личности психологи называют сенситивным.
В первый класс приходит много педагогически запущенных детей с больной
нервной системой причины могут быть разные:
• Слабое общее развитие
• Дефицит общения с родителями
• Конфликты в семье
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• Один ребенок в семье, неполноценное общение
• Чрезмерная любовь к ребенку
Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где родители действительно любят
друг друга, и своих детей и находят время для всех членов семьи. Таких детей
видно сразу и них в душе мир и покой вера в добро, учителя и людей.
Иногда родители одержимые любовью к детям стараются не омрачить
радость детства, и пытаются застраховать ребенка не только от реальных, но и от
мнимых случайностей. Они не замечают, что их любовь служит во зло растущему
ребенку: лишают его самостоятельности, формируют эгоизм. Вот и стараются
некоторые родители выполнить всякий каприз ребенка, но вот ребенок идет в
первый класс. Учеба-это первый труд первая ответственность, но далеко не все
родители
пытаются
внушить
это
своим
детям
[2].
Имеющиеся у школьников проблемы, чаще всего являются следствием ошибок
допущенных родителями при воспитании, причиной всего чаще становится
нерациональная организация дня, низкий уровень самостоятельности, отсутствие
познавательных процессов. Обычно утомление и переутомление учащихся, а так
же резкое снижение работоспособности является следствием нерационально
организованного режима дня школьников. Считается, что за правильной
организацией режима дня первоклассников должны следить родители.
В первую очередь они должны помочь организовать режим дня школьника.
В каждом возрастном периоде организм ребенка имеет свои особенности, которые
необходимо учитывать. Первоклассник не может долгое время удерживать
внимание, об этом свидетельствует развитие общего беспокойства. Через 1520минут после подготовки домашнего задания или начала урока ребенок начинает
отвлекаться вертеться, попытки заставить его вернуться к занятиям скорее будут
безуспешными, поскольку эта реакция развивается независимо от воли ребенка,
ребенку необходимо переключение с одного вида деятельности на другой [3].
Тем не менее, родители чаще всего сами не отличаются организованностью,
склонны к хаотичности в делах, к чему невольно приучают своих детей, другие
слишком заняты работой. В обоих случаях большую часть времени, свободного от
школы, ребенок посвящает так называемому отдыху: смотрит телевизор, сидит за
компьютером, или просто шатается по улице без дела. Все накопившиеся за день
дела переносятся на вечер, когда родители возвращаются с работы.
Одна из ежедневных проблем каждого первоклассника связана с
выполнением домашнего задания, ученики с первого класса должны овладеть
техникой самостоятельной работы, усвоить рациональные приемы организации
труда.
Однако многие родители, вместо того чтобы объяснить ребенку как
правильно подготовить задание только контролируют его выполнение, или
подменяют ребенка в работе показывая ему допущенные ошибки, называя
правильный ответ, или просто выполняя всю работу за него. Такая «помощь»
делает бесполезным весь процесс подготовки домашних заданий.
Не меньше вреда приносит и другая крайность, когда родители считают, что
у ребенка с поступлением в школу должны автоматически появиться
самостоятельности и ответственность, полностью устраняются от контроля за
выполнением ребенком школьных обязанностей. Подобная воспитательная
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направленность взрослых не способствует формированию произвольности,
ответственности, самоорганизации и самоконтроля. Более того, недоразвитие
самостоятельности подавление взрослыми инициатив ребенка, либо устранение от
поддержки его действий ведет не только к задержке в развитии, но и к личностной
деформации ребенка повышенная тревожность, все возможные страхи,
неуверенность в себе, агрессия .
Агрессивное поведение детей – это крик о помощи, призыв к проявлению
внимания к внутреннему миру ребенка, в котором накопилось слишком много
разрушительных эмоций, с которыми ребенок самостоятельно справиться не
может. Семья может демонстрировать агрессивное поведение и обеспечивать его
закрепление. В таких семья члены семьи чаще ведут себя агрессивно по
отношению друг к другу и окружающим, семья одобряет агрессивное поведение
ребенка. При этом отец демонстрирует агрессивное поведение, а мать не
требовательна к ребенку. При этом родители агрессивных детей не пытаются
разораться в причинах агрессивного поведения детей. Основными методами
воспитания в таких семьях – это физические наказания и угрозы, отсутствие
поощрений, лишение любви и заботы [4].
Огромное количество исследований убедительно показали зависимость
между негативными взаимоотношениями в системе «родители–ребенок»,
эмоциональной депривацией в семье и детской агрессией. Установлено, например,
что если у ребенка сложились негативные отношения с одним или обоими
родителями, тенденции развития позитивности самооценки и Я-концепции не
находят поддержки в оценках родителей. Или если ребенок не ощущает
родительской поддержки и опеки, то вероятность делинквентного,
противоправного поведения существенно возрастает, ухудшаются отношения со
сверстниками, проявляется агрессивность по отношению к собственным
родителям.
Согласно теории привязанности, маленькие дети различаются по степени
ощущения безопасности в своих отношениях с матерью. У надежно привязанного
ребенка – надежно, устойчивое и чуткое отношение со стороны матери. Такой
ребенок склонен доверять другим людям, имеет хорошо развитые социальные
навыки, склонен к конструктивному общению, неагрессивен. Ненадежно
привязанный или тревожащийся по поводу своей привязанности ребенок
несговорчив, сопротивляется контролю, склонен к проявлению физической
агрессии. Для таких детей характерны аффективные вспышки, импульсивность
поведения. Кроме того, существует положительная зависимость между строгостью
наказания и уровнем агрессивности детей. Она распространяется и на случаи,
когда наказание является реакцией родителей на агрессивное поведение ребенка,
будучи воспитательной мерой, направленной на снижение агрессивности. Было
обнаружено, что те дети, которые подвергались со стороны родителей строгим
наказаниям, проявляли в поведении большую агрессию и, соответственно,
характеризовались одноклассниками как агрессивные [5].
Без участия родителей не может быть построена самостоятельность
младшего школьника в организации своего рабочего места, в выполнении
домашних работ, в подготовке своей одежды и портфеля к завтрашнему дню.
Культивирование самостоятельности - это ответственная и постепенная работа
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Часто бывает проще что-то сделать самому, чем ждать, пока это сделает ребенок.
Иногда действия ребенка представляют для него реальную опасность. И тогда
родители предостерегают его: "Не делай сам, это опасно (трудно), за тебя сделаю
я". Эта неправильная установка приводит к "выученной беспомощности", отказу
ребенка в дальнейшем от любых самостоятельных действий, неверию в
собственные силы. Зачем должен проследить родитель, если он хочет помочь
ребенку учиться? Самая главная задача родителей во время школьного обучения
ребенка - не стать учителями-дублерами, а остаться родителями, принимающими,
понимающими и любящими своего ребенка, невзирая на его школьные успехи или
неудачи. Поэтому и следить родитель должен, в первую очередь, за уровнем
самостоятельности ребенка в домашних делах (в том числе и в выполнении
школьного домашнего задания). Если до начала обучения в школе ребенок не
овладел приемами самостоятельного одевания (например, завязыванием шнурков),
укладывания спать, уборки "своей территории", чистки зубов перед сном и пр., то
это - первейшая забота родителя. Причем отдельные дела или действия ребенок к
этому времени уже может выполнять самостоятельно, без присмотра взрослого и
по собственной инициативе. С первого сентября к этому добавляются: подготовка
стола к выполнению домашней работы; сбор портфеля; подготовка с помощью
родителей школьной формы (или одежды и обуви, в которой завтра ребенок
пойдет в школу) [5].
У пары могут возникнуть трудности с маленьким ребенком; если же их так и
не удается разрешить, они перерастут в кризис, когда ребенок пойдет в школу. На
этом этапе проблемы возникают «частично из-за того, что происходит в рамках
сложной организации семьи, но и в связи с тем, что ребенок все чаще занят вне
семьи». Семейная система часто испытывает давление (в виде обратной связи) со
стороны внешних систем — соседей и школы. Семье следует научиться общению с
этими новыми для себя системами. Правила, или границы, должны позволять
контактировать с несемейным окружением для того, чтобы ребенок приобретал
собственный опыт завязывания отношений. Необходимо установить новые
правила: Как помогать ребенку с выполнением домашних заданий? Кто это должен
делать? Как относится к школьным оценкам? Чего следует ожидать от ребенка в
школе? дома? От того, насколько удается договориться по этим и многим другим
вопросам, зависит успешность прохождения семьей этого этапа жизненного цикла.
По мере удаления от юности и приближения среднего возраста родители также
претерпевают физические и эмоциональные изменения. Кроме того, они обычно
испытывают стрессы и в связи с усложнением своих должностных обязанностей на
работе.
На этом этапе в паре уже сформированы определенные паттерны
коммуникации. В некоторых случаях они могут помешать успеху ребенка во
внешнем мире. Трудности возникают обычно в том случае, когда в родительской
диаде имеется раскол. Типичной проблемой является союз одного из родителей с
ребенком против другого родителя. С точки зрения отца, мать может быть
«слишком мягкой», в то время как, по мнению матери, отец «слишком суров».
Подобное восприятие может привести к тому, что каждый родитель пытается
спасти ребенка от другого. Мать чрезмерно опекает ребенка, испытывая от этого
фрустрацию, а отец старается держаться подальше, чтобы окончательно «не
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испортить ребенка». Когда отец пытается контро¬лировать ребенка (на
расстоянии), мать вступается и смягчает удар (подрывая усилия отца). Этот цикл
повторяется, причем ни один из родителей при этом повлиять на ребенка не может,
и оба друг на друга злятся. Если другого способа коммуникации между
родителями не существует, дурное поведение ребенка способствует их
объединению
(вовлечению
в
конфликт)
[6].
Зачастую бывает так, что одновременно с поступлением ребенка в школу родители
занимаются собственными делами, например, поиском новой работы. Матери,
прежде занятые с ребенком дома, возвращаются на прежнюю работу или находят
себе хобби. Поскольку времени у матери становится меньше, возможно
потребуется, чтобы отец взял на себя часть домашних обязанностей. Оба могут
столкнуться с большим эмоциональным напряжением. В том случае, если
договориться по этим вопросам не удается, возникает кризис (например,
депрессия, язвенная болезнь, алкоголизм, проблемы с учебой), который
затрагивает каждого члена системы.
Родители, не достигшие своих целей в жизни, часто посвящают себя детям.
Такие родители склонны отрицать собственные проблемы, делая акцент на
проблеме ребенка. В таких случаях нередко ребенок сталкивается с трудностями в
школе. Он живо воспринимает конфликт и ощущает потребность в близости с
одним из родителей. У ребенка могут появиться соматические симптомы,
сигнализируя о необходимости быть дома, с ними. Родители объединяются для
преодоления кризиса и отодвигают собственные разногласия на задний план.
Таким образом, симптомы способствуют тому, чтобы ребенок оставался в центре
внимания, и помогают родителям избежать обсуждения собственных проблем и
супружеских взаимоотношений. Психотерапия может помочь родителям не
обращать внимания на симптоматические жалобы ребенка (например, головную
боль) и возвращать его к нормальной жизни (то есть отправлять в школу) [7].
В младшем школьном возрасте отмечается увеличение проблем
взаимоотношения матери и ребенка. При этом вес внутриличностных проблем и
проблем взаимодействия с людьми снижается, а проблемы в учебе растут. Это
значит, что с поступлением ребенка в школу родительские трудности во
взаимоотношениях с ребенком
связаны преимущественно с учебной
деятельностью. В это время родителей беспокоят проявления психологической
незрелости ребенка, регрессивные тенденции, в его поведении мешающие учиться
и проявлять ответственность. Вместе с тем появляются жалобы на асоциальное
поведение, что отражает протест ребенка против давления и новых требований .
Исследователи в сфере детско-родительских отношений выделяют
рефлексивность как одно из важнейших личностных качеств матери,
обуславливающих конструктивность родительского отношения. По их мнению,
рефлексивность позволяет адекватно учитывать индивидуальные возрастные
особенности ребенка, осознавать ответственность за его развитие, исходящую из
понимания своей значимости для ребенка, определяет готовность к сознательному
поиску наиболее эффективного стиля его индивидуального воспитания [8].
Поступление в школу переломный момент в жизни ребенка, меняющий в
целом иерархию его притязаний на признание. Поступление в школу – это переход
к новому образу жизни и условиям деятельности, к новому положению в обществе,
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новым взаимоотношениям со взрослыми. Меняется фактор места, социальные
условия, определяющие развитие и саму жизнь ребенка. Новое положение в
обществе состоит в том, что ребенок переходит от существования свободного от
постоянных обязанностей, к обязательной общественно значимой деятельности: он
обязан учиться. Теперь он подчинен системе строгих, обязательных для всех
школьных и связанных со школой общих социальных правил. Смена места в
системе общественных отношений – переход в позицию ученика, школьника,
создает
ситуацию
психологической
открытости
ребенка.
Именно поэтому понятие «готовность ребенка к школе» - комплексное,
многогранное и охватывающее все сферы жизни ребенка, в зависимости от
понимания сущности, структуры и компонентов готовности ребенка к обучению,
выявляются
ее
основные
критерии
и
параметры.
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Іванюшева Н.В., перекладач Київської організації глухих, Заслужений працівник
соціальної сфери
РАЗВИТИЕ ГЛУХОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УКРАИНСКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
Анотація. У статті розкрито зміст процесу розвитку комунікативної
діяльності глухої дитини засобами української жестової мови в умовах родинного
виховання. На прикладі використання сучасного методичного посібника
проаналізований процес роботи над жестами, їхніми лексичними значеннями.
Ключові слова: глуха дитина, українська жестова мова, абетка, жестове
мовлення.
Аннотация. Раскрыто содержание процесса развития коммуникативной
деятельности глухого ребенка средствами украинского жестового языка в условиях
семьи. На примере использования методического пособия проанализирован
процесс работы над жестами, его лексическими значениями.
Ключевые слова: глухой ребенок, навык, украинский жестовый язык, азбука,
жестовая речь.
Abstract. The study is concerned with content of the process communicative
activity of a deaf child by Ukrainian sign language means in terms of family education.
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Using the modern methodological handbook the process of working with signs, their
lexical meaning is highlighted.
Keywords: deaf child, Ukrainian sign language, alphabet, sign language.
Актуальность исследования. Важное значение в развитии глухого ребенка
имеет национальный жестовый язык. Глухой ребенок в процессе своего развития
овладевает языком - жестовым, который доступен для сохраненных анализаторов,
учится пользоваться жестовой речью. Постепенно развиваются коммуникативные
речевые проявления, которые становятся базой в дальнейшем развитии глухого
человека.
С первых шагов коммуникативная активность глухого ребенка опирается на
визуалыные источники: с помощью жестовой речи взрослый побуждает его к
выполнению основных жизненных отправлений, жестами ему рассказывают,
предлагают, его подбадривают, поощряют, ласкают, развлекают. За сравнительно
короткий период времени глухой ребенок усваивает богатство родного жестового
языка на достаточном уровне. Играет большую роль при этом непроизвольность в
овладении языком, которая несомненно влияет на умственное развитие ребенка.
Обзор литературы. Процесс многолетнего ислледования этого вопроса
украинским исследователем Кульбидой С. В. [1-20] говорит о том, что успех
умствееного и речевого развития глухого ребенка во многом зависит от
воздействия среды, в которой прибывает неслышащий ребенок [2, с. 55]. Ученая
подчеркивает огромную роль глухих родителей в процессе овладения жестовым
языком. Именно родные, близкие окружающие выступают носителями языка,
хранителями нормы языкового употребления, одновременно следя за правильным
речевым развитием ребенка. Поэтому усвоение языка, согласно видению Кульбиды
С. В., это приближение к овладению речевыми правилами, навыками,
позволяющими без труда воспринимать, продуцировать высказывания и
взаидействовать в общении осознанно [4, с. 81].
Результаты исследования. Согласимся с тем, что процесс овладения языком явление социальное, поэтому автор неоднократно подчеркивает значимость
доступного и понимаемого речевого общения или речевой деятельности. В процесс
речевого общения ребенок в силу своих возможностей имитирует речь взрослых
(поскольку процесс визуального приема налажен), активно строит новые
высказывания — творчески познает отношения элементов языка, усваивает
правила использования
сведений об окружающей действительности,
опосредованную языком [4, с. 79].
Понимаемый язык, по мнению педагога, обеспечивает социальные,
интеллектуальные и личностные функции маленького глухого человека,
формирует на начальном этапе его речевую и языковую компетенцию.
Жестовая речь не самоцель, а средство, орудие, хотя и может по-разному
использоваться в разных видах деятельности. Именно в организованном социально
отработанными средствами (жестового языка) и способом (жестовая речь)
формирования и формулирования мысли налаживается общение глухого ребенка
со взрослыми.
На примере использования методического пособия «Українська жестова
абетка», элементов украинской дактилологии проанализируем процесс работы над
жестом, его лексическим значением [1, 5].
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Такая работа предусматривает соотнесение с конкетной ситуацией. Жест,
благодаря ситуативной отнесенности, усваивается как функциональная единица.
Глухой ребенок дошкольного возраста знакомится со значением жеста, его
дактильным и словесным обозначением. Такие закономерности подачи жестов и
их
сочетаемости
с
другими
номинациями
на
уровне
жестосочетания/словосочетания, предложения, ситуации учитиваются авторами
пособия. Конкретная ситуативность является обязательным условием при
формировании понимания знаков речи, навыка употребления и различения. Навык
употребления и различения – синтезированное действие, которое обеспечивает
адекватное морфолого-синтаксическое оформление речевой единицы любого
уровня речи. Он всегда формируется на основе лексических единиц, которыми
ребенок может пользоваться свободно, играя. Визуальный образ картинки, жеста,
слова несет основную коммуникативную нагрузку. Формирование практических
навыков происходит поэтапно: І – создание ориентировочной основы речевого
действия. ІІ – организация тренировки. ІІІ – организация применения.
С другой стороны, навыки можно условно разделить на репродуктивные и
рецептивные.
Используя пособие, можно работать над операциями, которые связаны с
восприятием сообщений:
а) узнавание и вычленение лексических единиц из речевой ситуации в
процессе созерцания/демонстрирования;
б) семантизация лексических единиц;
в) объединение лексических значений в ходе поэтапного формирования
значения и смысла.
Практический навык, обладающий всеми качествами, описанный нами,
обеспечивает быстрое выполнение элементарных действий в его структуре. Такие
элементарные лексические действия выполняются ребенком быстро, качественно,
без особого напряжения [4. С. 68].
Сформированность осознанных практических навыков связана с творческим
использованием азбучного красочного материала и с его переносом в другие
речевые ситуации. Навыки закрепляются в игровой деятельности, формируя при
этом основы различных видов компетенции. Активное использование жестовых
единиц в игровой деятельности ведет к прочному усвоению лексического запаса и
быстрому извлечению его из памяти адекватно различным коммуникативным
задачам.
Вывод. Таким образом, на описанном примере реализируются положения
проекта концепции жестового языка в Украине, в котором национальный
жестовый язык — украинский жестовый язык выступает средством:

повседневного общения как формы элементарного социального
взаимодействия;

вхождения в языковую общность, идентификации, отождествления себя с
такими же лицами;

социализации - присвоения социального опыта;

приобщения глухого малыша к речевым, языковым и социальнокультурным,
историческим ценностям (общеобразовательное значение национального
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жестового языка в сообществе;

соотнесения ребенка с предметной действительностью в общении через ее
номинацию, индикацию;

постепенного формирования понятийного, категориального аппарата
неслышащего человека;

расширения, дифференциации, уточнения понятийно-категориального
аппарата общения, коммуникативной деятельности;

развития познавательного интереса;

удовлетворения коммуникативной и познавательной потребности в процессе
решения коммуникативных, познавательных (жестовый язык как средство
формирования и формулирования мысли);

рефлексии, выражения себя (самовыражения) и саморегуляции (осознание
собственных речевых и языковых действий, в том числе), средства внутреннего
понимания, самосознания личности.
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України
СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ ЖЕСТОВИХ МОВ І ВКЛЮЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ ДО СІМ'Ї ЖЕСТОВИХ МОВ ЄВРОПИ
Анотація. На матеріалі Ради Європи, звітів ООН проаналізовано статус
національних жестових мов у різних країнах Європейського товариства.
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Охарактеризовано стан нечуючих в європейських країнах щодо ситуації визнання і
використання національних жестових мов, який змінюється стратегічно і тактично.
Звернено увагу на налагодження взаємодії з інститутами громадянського
суспільства, якими є громадські організації глухих. В Україні діяльність
Українського товариства глухих сприяла створенню організацій, які дотичні до
розвитку і використання української жестової мови. Описано системну і
послідовну роботу в напрямі вивчення і популяризації української жестової мови у
проектній діяльності фахівців лабораторії жестової мови і товариства глухих.
Результати висвітлено на міжнародному сайті.
Ключові слова: товариство глухих, українська жестова мова, європейське
товариство, громадська організація, глухі, співпраця.
Аннотация. В статье проанализирован статус национальных жестовых
языков в странах Европейского Союза. Охарактеризировано отношение к глухим в
ситуации признания и использования национальных жестовых языков, которое
изменяется стратегически и тактически. Обращено внимание на взаимодействие с
институтами гражданского общества, в которые входят общественные организации
глухих. Определена роль Украинского общества глухих в создании организаций,
которые занимаются изучением, развитием и использованием украинского
жестового языка. Описана системная и последовательная работа в направлении
изучения и популяризации украинского жестового языка в проектной деятельности
специалистов лаборатории жестового языка и общества глухих. Результаты
представлены на международном сайте.
Ключевые слова: общество глухих, украинский жестовый язык, европейское
общество, общественная организация, глухие, сотрудничество.
Abstract. The author provides an analysis of the status of national sign languages
in different countries of the European Society based on the material of the Council of
Europe, UN reports. The author explores Deaf status in Europe on the situation of
recognition and using national sign languages, that changes strategically and tactically.
Drawn attention to establishing cooperation with the institutions of civic society, which
are deaf community organizations. In Ukraine, a Ukrainian Deaf Association helped to
create organizations that are relevant to the development and usage of Ukrainian Sign
Language. The paper describes systematic and consistent work towards studying and
popularization of Ukrainian sign language at the project activity of the Sign Language
Laboratory experts and Ukrainian Deaf Community members. The results are highlighted
at the international site.
Keywords: Society of the Deaf, Ukrainian sign language, European Society, civic
organizations, deaf, cooperation.
Сучасні тенденції розвитку демократичних змін на початку ХХІ століття в
Україні детермінують рух до європейської і світової спільноти. Цей шлях
передбачає інтенсивне розширення міжнародних звязків, вивчення культуроосвітнього процесу. Особлива увага науковців і практиків приділяється контексту
визнання і задоволення прав і свобод нечуючих як лінгвальних спільнот, котрі
мають свої жестову мови. Діяльність ООН, Ради Європи уможливили прийняття
наступних документів, які є значущими для розвитку і популяризації національних
жестових мов. Серед них:
 Європейська хартія по регіональним мовам і мовам меншин (1992),
105

 резолюції Європейського парламенту (1988, 1998),
 «Про права національних меншин (2001)»,
 Рекомендації парламентської Асамблеї Ради Європи «Про права
національних мов в державах – членах ради Європи» (2003).
Названі документи надали офіційний статус національним жестовим мовам
глухих, визнали жестові мови глухих частиною культурного багатства Європи,
зокрема, частиною європейського лінгвістичного і культурного спадку;
оприлюднили тезу, що кожна жестова мова Європи має власну культурну
ідентичність; визнали жестові мови глухих в якості повноцінного і природного
засобу спілкування для людей з порушеннями слуху; підтвердили важливість
детального вивчення наявних потреб, які в обов‘язковому порядку передують
розробленню стратегії в політиці стосовно жестових мов глухих та підкреслили
необхідність залучення до цього процесу людей, які користуються цими мовами.
Зокрема, ініціативи представників європейських країн у виробленні єдиних
стандартів щодо володіння мовами набули певної завершеності у вигляді
Загальноєвропейських Рекомендацій мовної освіти (2003) [3].
В умовах розвитку інформаційних взаємозвязків, системної інтеграції і обміну
досвідом представників лінгвальних спільнот відповідно до сучасної
соціокультурної парадигми є важливою і діяльність Ради Європи – політичної
організації, яка розпочала свою діяльність 5.05.1949 р. з десяти європейськими
країнами для розвитку співпраці між ними. Нинішня діяльність організації
охоплює 46 країн-членів європейського регіону.
Основною і вже традиційною метою організації є розвиток демократії,
дотримання прав людини і сили закону у політичній, соціальній, освітній і
культурній сферах. Важливе завдання, яке було поставлене на порядок денний у
2005 р., стосувалося питання оприлюднення ролі національних жестових мов.
Результатом його вирішення Радою Європи вперше став аналітичний звіт про
статус жестових мов країн Європи та американського континенту [11. C. 5].
Насамперед варто відмітити постулат про якісний рівень суспільних взаємин у
європейських країнах, який характеризується обов'язковістю дотримання рівних
можливостей для всіх категорій, які складають європейське товариство. ―Рівні
можливості передбачають безбар‘єрне, безперешкодне спілкування осіб, які є
громадянами європейської та американських держав, рівність також полягає у
однакових правах на освіту, можливості отримання інформації тощо‖ [9].
У рекомендаціях парламентської Асамблеї Ради Європи №1598 «Про захист
жестових мов в державах – членах Ради Європи» (2003) зазначено, що жестові
мови заслуговують на особливий розгляду і захист. Зокрема, Асамблея Ради
Європи:
• зазначає, що офіційне визнання цих мов допоможе людям з порушеннями
слуху адаптуватися до життя у суспільстві, отримати доступ до освіти, правосуддя,
працевлаштування;
• підтверджує важливість детального вивчення наявних потреб, які в
обов‘язковому порядку передують розробленню стратегії в політиці стосовно
жестових мов глухих та підкреслює необхідність залучення до цього процесу
людей, які користуються цими мовами;
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• відмічає, що низка держав-членів Ради Європи здійснює програми з
підтримки жестових мов глухих, а також підкреслює, що всі вони відчувають
дефіцит перекладачів ЖМ, що засвідчує високу потребу в останніх і вказує на
позитивний вплив їх послуг;
• зауважує, що офіційне визнання жестових мов глухих буде сприяти навчанню,
прийому на роботу та використанню все більшої кількості перекладачів жестової
мови.
Зважаючи на зазначене та усвідомлюючи, що лише дії на європейському рівні
дозволять вирішити цю проблему, Асамблея рекомендувала Раді Міністрів
розробити спеціальний юридичний документ про права користувачів жестових мов
глухих і відповідно:
 доручити
відповідним органам Ради Європи провести попереднє
дослідження із залученням консультативної допомоги національних експертів і
представників спільнот глухих з метою вирішення питань стосовно захисту
використання жестової мови;

розглянути доцільність складання додаткового Протоколу до Європейської
хартії регіональних мов і мов меншин щодо включення жестових мов глухих до
Хартії як різновиду нетериторіальних мов меншин;

чітко визначити цілі, конкретні терміни, залучені ресурси і методики на
основі всебічного вивчення потреб користувачів цих мов за обов‘язкової участі
представників лінгвістичних меншин.
Асамблея також рекомендує Комітету Міністрів Ради Європи закликати
держави-члени:
- надати на своїй території офіційний статус жестовим мовам глухих;
- організувати підготовку перекладачів і викладачів жестових мов глухих;
- навчати педагогів, викладачів, котрі працюють з нечуючими дітьми, жестової
мови глухих;
- транслювати телевізійні програми на жестових мовах глухих, а також ввести
у повсякденну практику супровід перекладу на жестову мову програм, що
транслюються словесною мовою;
- надати право державним установам інформувати глухих і слабочуючих
людей про використання жестових мов глухих;
- включити жестові мови глухих до діючих програм шкіл в якості основного
академічного предмета, надаючи рівний статус з іншими мовами, що вивчаються;
- надати право вільного вибору між вербальним (усним) та двомовним
методами навчання;
- використовувати нові технології і зробити їх доступними для людей з
порушеннями слуху;
- супроводжувати публікації інструктивних матеріалів знаковою інформацією
[11].
Ситуація національних жестових мов глухих громад у європейських країнах
змінюється і щодо стратегії, і щодо тактики. Зокрема, у документі зазначено, що
жестові мови не варто плутати з жестикулюванням і пантомімою: це особливі
мови, які мають чіткі правила, свою лексику і граматичну структуру.
ЖМ визначається як мова, що виражає зміст понять засобами рухів рук і тіла,
виразів обличчя та позицій рук. Жестові мови здійснюють такі ж функції, як і
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словесні мови – спілкування, вираження соціальних взаємостосунків, культурна
ідентифікація, естетична виразність. Зазначається також, що ЖМ не є
універсальною мовою, не залежать від словесної мови країни.
Кожна країна має свою власну національну ЖМ. Окремі країни мають більше,
ніж одну жестову мову. До прикладу глухі:
- Бельгії послуговуються аж трьома ЖМ,
- Швейцарії — двома ЖМ (використовується швейцарсько-німецька жестова
мова та швейцарсько-французька жестова мова),
- Іспанії — двома ЖМ (каталонська жестова мова та андалузька жестова мова).
Жестові мови в одній країні різняться одна від одної. Для прикладу,
американська жестова мова (АЖМ) має більше спільних рис зі французькою
жестовою мовою (ФЖМ), ніж з британською жестовою мовою (БЖМ). Втім,
жестові мови варіативні – тобто мова різниться залежно від регіону, соціального,
освітнього статусу, віку і статі її носіїв.
Відмічено, що жестові мови динамічно розвиваються. ЖМ – це основна мова
глухих людей, деяких чуючих, які виховувалися у сім‘ях глухих. Пізнооглухлі і
частина осіб зі зниженим слухом може використовувати як основну – словесну
мову, але досить часто для полегшення спілкування вони обирають і жестову мову.
Серед найпоширеніших жестових мов є АЖМ, якою користуються, окрім США
ще й в Беніні, Буркіна Фасо, Габоні, Гані, Гватемалі, Гонг-Конгу, Зімбабве, Канаді,
Кенії, Конго, Кот-д‘Івуарі, Мавританії, Магадаскарі, Нігерії, ПАРі, Сінгапурі, Того,
Філіппінах, Чаді та ін.) від 500 000 до 2 000 000.
Друге місце за поширеністю обіймає британська жестова мова (БЖМ),
користуються нею - 50 000 осіб.
Французька жестова мова (ФЖМ) займає третє місце, нею користуються від 80
000 до 300 00 осіб [10].
Зібрати точні аналітичні дані, на жаль, неможливо, оскільки вони відсутні у
багатьох країнах світу, про що свідчить табл.
Таблиця
Кількісні показники країн Євросоюзу (2008)
№
Загаль
Кількість
Статус ЖМ
Кількість
на
Кількі користувачів
Назв
у
членів
п Країна
кількі
сть
ЖМ
а
законодавс
товариства
/
сть глухих
(в якості
ЖМ
тві
глухих
п
людей
рідної мови)
країни
1
1.

2
Австрія

3
8 000
000

4
до 10
000

5

6

2.

Бельгія
(Фландрія і
Валлонія)

10 000
000

800 000

до 6 000

1 252

Бельгія
(федерація)

10 584
534

500 000

50 000

-

3.

Болгарія

50 000

-

8 300

4.

Греція

7 679
000
10 500
000

12 000

84 000

2 500

-

7

2 500

8
2008

флама
ндськ
а
Бельг.
франц.
, нім.

2003

2003

грець
к.

так
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5.

Данія

6.

Естонія

7.

Ірландія

8.

Ісландія

5 000
000
1 400
000
5 000
000

до 5 000

до 5 000

2 275

1 500

2 000

893

30 000

5 000

2 500

300 000

250

250

180

20 000

18 000

60 000

≈ 60 тис.

32 000

італ.

1999

1 000

600

50

-

2006

2 000

2 000

1 700

латв.

так

8 800

6 300

5 374

лит.

1996

9.
Іспанія

1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.
2
1.
2
2.
2
3.
2
4.
2
5.
2
6.

Італія
Кіпр
Латвія
Литва

естонс
.
ірланд
.
ісланд
с.
іспан.,
катал
онс.,
андалу
з.

1991
2007
так
так

2003

Люксембург

496 000

250

-

122

-

Мальта

400 000

400

120

60

-

Нідерланди

16 000
000
82 000
000
4 800
000
60 600
000
38 126
000
10 000
000
21 500
000
10 056
000
5 000
000
2 025
000

30 000

20 000

≈ 100

так

100 000

-

33 000

нім.

2001

5 000

5 000

2 212

норве
з.

так

70 000

-

-

англ.

2003

100 000

≈ 50 000

3 000

польс.

-

150 000

невід.

невід.

350 000

18 000

31 000

32 000

25 000

-

≈ 40 000

до 20 000

1 200

2 000

1 850

5 600

Німеччина
Норвегія
Об‘єднане
Королівство
Польща
Португалія
Румунія
Сербія і
Чорногорія
Словакія
Словенія

порту
г.
румун
с.

1991,
2001

сербс.

-

слова
кс.
слове
н.
угорс.
,
мадьяр
с.
фінсь
к.,
фінськ
ошвец.
франц
.,
марсел
.,
ліонс.

так

1995
2002

Угорщина

10 200
000

100 000

20 000

10 000

Фінляндія

5 300
000

5 000

5 000

4 165

Франція

67 000
000

3 000
000

400 000

1 500

Хорватія

4 500
000
10 381
130

20 000

12 000

-

-

-

7 000

6 000

1 843

чеськ.

1998

2
7.

2
8.

2
9.
3
0.

59 337
888
1 000
000
2 300
000
3 600
000

датс.

Чехія

2009

1995

2005
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Швейцарія

7 700
000

510 000

5 000

1 500

швейц
.-нім.,
швейц.
франц.

Швеція

10 000
000

10 000

30 000

4 384

швец.

3
1.

3
2.

1981

Цікавим у цьому контексті видається досвід країн щодо отримання статусу ЖМ
на рівні держави. Однією з перших країн у світі, яка визнала ЖМ у своїй
конституції 1995 р. як рідну мову 5000 осіб, стала Фінляндія. 10 000 чуючих людей
у цій країні вивчають фінську ЖМ і фінсько-швецьку ЖМ як іноземні. У частині
10 Закону по основній освіті зазначеної країни декларується право учня обирати
мову навчання в якості першої.
Іншими країнами, які взяли приклад з Фінляндії, стали Швеція (1981), Данія
(1991), Словакія (1995), Норвегія (1997), Ірландія, Чехія (1998), Італія (1999),
Словенія (2002), Бельгія, Великобританія, Іспанія (2003), Франція (2005),
Угорщина (2009). На діаграмі позначено країни Євросоюзу:
 першої групи (Австрія, Іспанія, Португалія, Словенія, Фінляндія, Чехія),
які визнали національну жестову мову на конституційному рівні, що складає
21,4 %;
 другої групи (Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Італія,
Латвія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Об’єднане Королівство, Словаччина,
Угорщина, Швейцарія, Швеція, Франція) – у підзаконних актах парламентів,
що складає 57,2 %;
 третьої групи (Болгарія, Люксембург, Мальта, Польща, Сербія і
Чорногорія, Хорватія), які лише лобіюють зазначене питання у законодавстві
своїх країн, що становить 21,4 %.

Показники визнання жестової мови
у країнах Євросоюзу

Як бачимо, особлива увага приділяється вивченню питання про статус
національних жестових мов як одного з пріоритетних напрямів діяльності Ради
Європи.
Активна і цілеспрямована діяльність ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Ради Європи
по захисту прав глухих висуває на перший план питання взаємодії з інститутами
громадянського суспільства, якими є громадські організації інвалідів. У всьому
світі загальновизнано, що організації інвалідів є основним механізмом змін
політики щодо ставлення до них. «Немає жодних сумнівів, – відмічається у
Всесвітній програмі дій, – що одним із найвагоміших явищ останніх десятиліть
стала провідна роль організацій інвалідів, визнання їх статусу в якості експертів»
[1. с. 12].
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Діяльність громадської організації глухих - УТОГ в Україні є надзвичайно
важливою і дієвою. За сприяння і активної підтримки:
- організовано Об'єднання нечуючих педагогів, яке налічує понад 100 нечуючих
освітян з різних куточків України;
- створено лабораторію жестової мови в Інституті спеціальної педагогіки
НАПН України, яка розробляє законодавчі, нормативно-правові, засадничі
положення УЖМ в освітній і культурній галузях [2,4];
- утворено раду перекладачів;
- започатковано діяльність Школи жестової мови при Культурному центрі
УТОГ, яка проводить систематичне навчання слухачів з дактильного і жестового
мовлення фахівцями Культурного центру;
- систематично проводить ліцензовану курсову підготовку і перепідготовку
перекладачів жестової мови в Навчально-відновлювальному центрі м. Пуща
Водиця.
Особливою сторінкою діяльності УТОГ спільно з науковцями лабораторії
жестової мови є розширення й активізація міжнародного співробітництва, що
дозволяє налагоджувати успішні партнерські зв‘язки, ефективніше проводити
спільні наукові дослідження, обмінюватися знаннями й досвідом, реалізовувати
міжнародні інформаційні проекти.
Одним з таких проектів став міжнародний проект імені Леонардо да Вінчі –
«Поширимо жест» (https://www.spreadthesign.com/ua). Проект розпочав свою
діяльність з 2006 року в рамках програми «Передача інновацій», та підтриманий
Шведським міжнародним відділенням освіти і навчання Ради Європи. Варто
наголосити на тому, що означена програма використала Фленсбургські
рекомендації по створенню заходів, які мають розпізнавати, популяризувати мови і
лінгвальних меншин глухих [8].
Українська команда під головуванням Ірини Чепчиної долучилася до проекту
з 2008 року.

З кожним новим роком по проекту: залучалися команди фахівців з
національних жестових мов нових країн;
надавалася
можливість
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ознайомлення, користування і вивчення різних національних жестових мов, які
представлялися на сайті проекту; поліпшувалися функції перекладу понять-слів
різними мовами; розширювався діапазон подачі не лише окремих понять слівжестів, а й жестосполучень і речень, що значно розширило сферу використання
користувачів інтернет-ресурсу;
долучилися нові спонсори безкоштовного вебсайту; встановився постійний зв'язок через коментарі та пропозиції, які можна
висловлювати тисячам людей щодня щодо змісту жесту будь-якої представленої
жестової мови.
Варто зосередити увагу на тому, що межі використання ресурсу різноманітні:
ознайомлення з окремим поняттям – словом і жестом; уточнення змісту слова і
жесту; порівняння лексичного значення жесту в різних жестових мовах (спільна
територія і відмінна територія; поліпшення професійних навичок при виїзді за
кордон з метою працевлаштування, подорожування; засіб для самостійного
опанування користувачами як глухими, так і чуючими з всього світу, тощо).
Важливою ознакою функціонування інтернет-ресурсу є доступність для
смартфонів під назвою Spread Signs.
З метою ознайомлення членів команди з діяльністю проекту, його роллю в
популяризації національних жестових мов у світовому співтоваристві, у 2016 році
проводився круглий стіл «Проектна співпраця: питання і відповіді». (фото). із
координатором загального проекту Томасом Ліделлом-Олсеном та перекладачем
швецької жестової мови Вегою Ранстам.

Зліва направо: Ірина Мужайло – перекладач англійської мови, Вега Ранстам – перекладач швецької
жестової мови, Вікторія Кириченко – носій УЖМ, Томас Ліделл-Олсен – координатор загального проекту,
Ірина Чепчина – координатор української команди, носій УЖМ, Наталія Адамюк – носій УЖМ, Світлана
Кульбіда – освітній консультант.

Обговорювалися виклики і перспективи відеодокументування УЖМ у
контексті співпраці і визначення перспективних напрямів швецько-українського
науково-інформаційного співробітництва, механізмів і джерел їхньої реалізації та
підтримки. Висвітлювалися питання міжнародної наукової співпраці фахівців
УЖМ та особливостей документування жестів (технічні характеристики зйомки,
розміщення, розташування інформації тощо).
Цікавою, багатоаспектною і змістовною виявилася співпраця українських
фахівців поряд з фахівцями Великобританії, Ісландії, Іспанії, Естонії, Латвії,
Литви, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, США, Туреччини, Швеції, Чехії,
Франції, Японії та ін.
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Запропоновано жести за різною тематикою: освітня, економічна, побутова,
родинна та ін., різної граматики: назви понять, ознак, предикатів; варіанти
жестових одиниць.
Якщо впродовж 2013 року проаналізовано, підготовлено й розміщено в базі
інтернет-ресурсу понад 8 тис. жестових одиниць УЖМ, то вже на кінець 2016 року
кількість відеоодиниць УЖМ сягнула 15 тисяч.

Минулого року українська команда фахівців під керівництвом
вельмишановної Ірини Чепчиної впродовж кількох років інтенсивної праці
успішно завершила роботу над добором одиниць Української жестової мови. Все
це було відзнято на відео і розміщено на сайті Spreadthesign.com.
Ми горді з того, що 15 тисяч жестів УЖМ – самостійної природної знакової
системи глухих України стали надбанням spreadthesign.com продукту
Європейського центру мови жестів [12].

У березні 2017 року з організаторами проекту відбувся Круглий стіл, де
підводилися підсумки попередньої співпраці та намічалися подальші кроки
української команди у міжнародному проекті ―Расмус‖, у якому беруть участь 12
європейських команд. Мета проекту — ознайомлення з основними географічними
поняттями своєї країни національною жестовою мовою та позначення їх на мапі.
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Зліва направо: Наталія Адамюк – носій УЖМ, Ірина Чепчина – координатор
української команди, носій УЖМ, Ірина Мужайло – перекладач англійської мови,
Вега Ранстам – перекладач швецької жестової мови, Вікторія Кириченко – носій
УЖМ, Томас Ліделл-Олсен – координатор проекту, Інна Татарінова — перекладач
англійської та української жестової мов, Софійка Татарінова.

Зліва направо: Вега Ранстам – перекладач швецької жестової мови, Томас
Ліделл-Олсен – координатор проекту, Ірина Чепчина – координатор української
команди, носій УЖМ.
Під час робочого візиту організаторів проекту у Культурному центрі
глухих проведено майстер-класи з вивчення міжнародної жестової мови Вегою
Расмус, де всі охочі слухачі отримали сертифікати за опанування знань з базової
лексики МЖМ і дактильної абетки.
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Таким чином, на основі представлених результатів понять УЖМ на
міжнародному сайті маємо офіційне представництво мови глухих нашої держави –
української жестової мови. Це вагомий внесок у культурну і самобутню спадщину
національних жестових мов Євросоюзу і світу. Зазначений інформаційний ресурс є
корисним в освітньому процесі нечуючих, може використовуватися з метою
поліпшення знань, умінь і навичок жестомовної комунікативної компетенції та
підвищення усвідомленої мотивації до опанування і УЖМ, й інших національних
жестових мов.
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Трансформация и развитие богословского образования в Европе напрямую
связанно со знаковой датой в истории религии – 31 октября 1517 года, когда
Мартин Лютер прибил к дверям Виттенбергского собора 95 тезисов, обличавших
практики католической церкви. Это, в свою очередь, привело к становлению
нового направления в христианстве – протестантизма.
На постсоветском пространстве на сегодняшний день миссионерская
деятельность не потеряла свою актуальность в связи с наличием неверующего
населения. Так, в 2015 году 5% граждан Республике Беларусь не считали себя
приверженцами каких-либо религиозных конфессий [3, с. 115].
Объектом данного исследования является миссионерская деятельность
протестантов. Предметом – высшее протестантское образование, как компонент
миссионерской деятельности.
Цель данной работы – рассмотреть высшее протестантское образование как
форму миссионерской деятельности, основная задача – рассмотреть и описать
деятельность Теологического института ХВЕ в контексте миссионерской
деятельности пятидесятников.
Термин богословское образование имеет несколько определений, среди
которых наиболее актуальными является следующее: «образование, которое
определяется одной церковной традицией (конфессией) и которая ориентирована, в
первую очередь, на подготовку профессионалов в отдельных областях церковного
служения (ученых, преподавателей богословских вузов, учителей воскресных
школ, кандидатов на пастырское служение, регентов церковных хоров, и других), в
центре подготовки которых находится систематическое обучение основам веры
через ряд богословских предметов, а также воспитание преданного Богу и Церкви
человека» [5, с. 181].
В рамках данного исследования высшее протестантское образование,
трактуемое как форма миссионерской деятельности, рассматривается на примере
Высшего духовного учебного заведения «Теологический институт Христиан Веры
Евангельской». В связи с этим было решено рассмотреть историю становления и
развития пятидесятничества (Христиан Веры Евангельской) в Республике
Беларусь.
В нашей стране первые общины пятидестяников появились в начале XX века
в Витебской и Могилѐвской губерниях. Позднее, во время Первой мировой войны,
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пятидесятнические общины были сформированы в Брестском уезде Гродненской
губернии в связи с прохождением службы на данной территории представителей
общин [1].
В 1920-е годы в связи с разделением территории современной Беларуси по
условиям Рижского договора (1921 г.) между двумя государствами – Польшей
(Второй Речью Посполитой) и СССР, развитие пятидесятнического движения
носило дуальный характер. Развитие пятидесятничества в Западной Беларуси было
связано с созданием представителями американской тринитарианской
пятидесятнической церкви «Ассамблея Бога» в 1928 г. в Данциге (Гданьске)
восточно-европейской миссии. Территориями деятельности миссии стала Польша,
в том числе Западная Беларусь и Западная Украина. Используя различные методы
работы с населением (от проповедей и создения ремесленных кружков, до подкупа
и запугивания), миссионерам удалось достичь результата. В средине 1930-х
численность пятидесятников объединѐнных в Союз Христиан Веры Евангельской
Польши достигала 5 тысяч человек. В Восточной Беларуси в связи с ориентацией
советских властей, руководствующихся атеистическими установками на
секуляризацию общества, пятидесятническое движение было представлено лишь
одной общиной, исповедовавшей ЕХДА, расположенной в Витебской округе и
насчитывавшей 80 человек [1].
Развитие пятидесятнического движения на территории современной
Беларуси в составе СССР сопровождалось гонениями и непризнанием ХВЕ в
качестве религиозной структуры. Пятидесятнические общины действовали в
подполье в восточных и центральных регионах БССР.
Лишь в 1989 году был создан Союз ХВЕ Беларуси, объединивший 118
церквей. В период с 1991 по 2001 г. в Беларуси было открыто более 300 новых
церквей.
В 1996 году в г. Минске было открыто Высшее духовное учебное заведение
«Теологический институт ХВЕ», основной целью которого стала подготовка
духовных работников из числа верующих церкви Союза ХВЕ. Данное учебное
заведение не имеет государственной аккредитации Министерства образования
Республики Беларусь, однако зарегистрировано в Аппарате уполномоченного по
делам религий и национальностей [4]. Также Институт входит состав
международных
структур
духовного
образования

Евро-Азиатскую
аккредитационную ассоциацию и Евро-Азиатскую теологическую ассоциацию,
которые работают по стандартам Болонской системы.
Свою деятельность Институт осуществляет в трѐх формах обучения:
дистанционной, очно-заочной и вечерней.
Дистанционная программа осуществляется посредством прослушивания
студентом лекций, записанных на CD-диски и изучения пособия. По окончании
курса студент получает диплом об окончании данной программы, также
существует возможность продолжения обучение на любом из отделений очнозаочной формы обучения.
В рамках очно-заочной формы обучения в Институте существуют четыре
отделения [4]:
1. Отделение интенсивного обучения служителей (ИОС). Ориентировано на
углубление знаний действующих священнослужителей в области богословия. Срок
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обучения составляет 4 года (4 недельных сессии в год). По окончании обучения
студент получает степень бакалавра богословия.
2. Отделение обучения и подготовки (ХИОП). Образовательная программа,
ориентированная на людей, которые задействованы в служении церкви. Срок
обучения составляет 4 года (занятия проходят один раз в месяц в пятницу и
субботу с сентября по июнь). По окончании обучения студенту присваивается
степень бакалавра христианских служений.
3. Музыкальное отделение. Данная бакалаврская программа рассчитана на 3
года обучения (5 недельных сессий в год). Осуществляется обучение по
специальностям: регент церковного хора и концертмейстер. Студентам,
окончившим данную программу, присватывается степень бакалавра искусств в
церковной музыке.
4. Отделение социальной работы. Программа направлена на подготовку
специалистов для христианских реабилитационных центров. Срок обучения на
данной бакалаврской программе 4 года (4 недельных сессии в год). По окончании
присваивается степень бакалавра христианского служения.
Также из интервью ректора Института Сергея Поднюка известно, что в
образовательном учреждении, кроме перечисленных, существуют следующие
образовательные программы [2]:

альфа-курс (12 занятий для знакомства с церковью, конфессией и
религиозными практиками);

годовая библейская школа для верующих;

полтора-двухлетнее среднее религиозное образование для получения
квалификации церковного служителя;

бакалаврская программа по христианской педагогике;

богословская магистерская программа.
Курсы и программы, упомянутые С. Поднюком, не упоминаются на сайте
Объединѐнной церкви ХВЕ в Республике Беларусь.
За годы существования Теологического института ХВЕ подготовлено более
3000 специалистов, в том числе около 1400 бакалавров и 56 магистров богословия.
В ходе исследования были выявлены трудности в функционировании
изучаемого института: недостаток религиозной литературы на русском и
белорусском языках, а также необходимость проведения религиозной экспертизы в
Аппарате уполномоченного по делам религий и национальностей; необходимость
согласования
приглашения
иностранных
преподавателей;
отсутствие
государственной аккредитации и разрешения на обучение иностранных граждан;
отсутствие отсрочки от воинской службы для студентов Института.
В ходе исследования была рассмотрена образовательная деятельность
Высшего духовного учебного заведения «Теологический институт ХВЕ» и
выявлены основные направления деятельности данного учебного заведения. Так
как большинство образовательных программ ориентировано на действующих
служителей церкви, а также для абитуриентов существует такой ценз, как – «не
менее 3-х лет быть членом поместной евангельской церкви», можно утверждать,
что деятельность Института нельзя рассматривать как миссионерскую. Однако в
связи с подготовкой бакалавров и магистров богословия, а также бакалавров
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христианской педагогики, деятельность Института можно рассматривать как
косвенно миссионерскую.
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О РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ
Аннотация. В статье анализируются проблемы воспитания молодежи в
Казахстане. Говорится о направленности государственной политики на воспитание
учащегося как гражданина Республики Казахстан, на формирование гражданской
позиции и патриотического сознания, развитие правовой и политической
культуры, национального самосознания. Отмечается своевременность Программы
Президента страны Н.А. Назарбаева «Интеллектуальная нация – 2020»,
предусматривающей инновационное развитие системы образования, духовное
воспитание молодежи. Намечены задачи, реализация которых в ближайшее время
будет способствовать созданию условий для воспитания настоящего патриота и
гражданина страны.
Abstract. The article analyzes problems of educating the youth in Kazakhstan.
Issues of the state policy orientation on teaching student as a citizen of the Republic of
Kazakhstan, formation of civic and patriotic consciousness, development of legal and
political culture, national identity are discussed. Authors note the timeliness of the
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«Intelligent Nation-2020» programme of the president Nursultan Nazarbayev, which
provides innovative development of education, spiritual education of youth. The article
also outlines objectives to be implemented in the near future in order to stimulate
conditions for raising a true patriot and a citizen of the country.
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воспитания, интеллектуальная нация, культурное наследие народа, реализация
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Интеллектуальный потенциал в настоящее время стал одним из
основополагающих факторов, определяющих место страны в мировом
пространстве, а не ресурсный, производственный, военный или трудовой
потенциалы, как это было при индустриальном развитии мировой экономики и
общества. Как известно, мощь развитых государств зависит от состояния развития
фундаментальной и прикладной науки, развития НИОКР и ноу-хау, удельного веса
наукоемкой продукции в общем объеме промышленного производства и валового
национального продукта. Поэтому сегодня, как никогда, актуализируется вопрос
измеряемости интеллектуального потенциала. В этой связи вызывает
определенный интерес комплексная методика расчета уровня интеллектуального
потенциала страны, разработанная российским ученым Шевченко И.Ю. Учитывая,
что интеллектуальный потенциал – это сложное комплексное понятие, тяжело
поддающееся определению и оценке, автор в своей методике опирается на
собственное определение понятия «интеллектуальный потенциал» как системы
выявленных, развивающихся и возможных знаний и способностей человека,
коллектива, отдельного взятого народа или нации в целом, что позволяет
определиться со структурой исследуемого феномена.
Наиболее известным и важным количественным показателем потенциала,
разработанным под эгидой ЮНЕСКО и широко применяемым в международных
исследованиях, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). При
расчете значения показателя ИРЧП суммируются три показателя качества жизни
населения:
 уровень благосостояния, выражаемая в доходе на душу населения;
 состояние здоровья, выражаемое через показатель предполагаемой средней
продолжительности жизни;
 образованность, оцениваемая по уровню грамотности и по доле молодежи,
получающей образование в высших учебных заведениях.
Интеллектуальный потенциал также является интегральным понятием, но более
специализированным. При расчете ИРЧП в качестве культурной составляющей
принят уровень образованности. Автором предлагается ввести комплексный
интегральный показатель, отражающий уровень развития двух тесно связанных
между собой областей интеллектуальной жизни общества, а именно – состояния
науки и образования.
Предлагаемый
показатель
оценки
интеллектуального
потенциала,
обозначаемый далее IP (intellectual potential – интеллектуальный потенциал),
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должен дать обобщенное количественное выражение определенного ряда
показателей, характеризующих интеллектуальное развитие данного общества.
Предлагается интегрировать несколько показателей в двух указанных выше
взаимосвязанных областях, а именно:
 степень образованности населения, поскольку интеллектуальный потенциал
нации определяется культурой широких масс;
 состояния науки, поскольку в науке в наибольшей степени концентрируется
творческий характер мышления человека, а тем самым интеллектуальный
потенциал нации.
Учитывая двойственный характер интеллектуального потенциала, можно
утверждать, что оценка состояния науки есть оценка выявленной части
потенциала, так как именно научные сотрудники являются источником инноваций
в производстве и различных сферах интеллектуальной деятельности, а оценка
степени образованности – оценкой скрытой части потенциала, так как именно
люди, получившие образование обеспечивают воспроизводство интеллектуального
потенциала нации.
Как видим, состояние науки определяется как более важный критерий
оценки интеллектуального потенциала, нежели степень образованности населения.
Поэтому рекомендуется использование корректировочных коэффициентов k1 и k2,
отображающих важность этих показателей (удельный вес в структуре показателя
IP, если IP = 1). Значение данных коэффициентов необходимо определять
экспертным путем при проведении оценки интеллектуального потенциала в
конкретно взятой стране с учетом особенностей функционирования науки и
образования (престижность научность деятельности, доступность образования,
государственная поддержка развития интеллектуального потенциала нации и т. д.).
Измерение роли образовательного потенциала (степени образованности
населения) предлагается осуществлять на основании трех индексов.
Первый индекс (TEL – total education level) должен отразить общий уровень
образованности зрелого населения, т.е. в основном той части населения, которая
уже завершила обучение в учебных заведениях различной аккредитации и
составляет основную часть занятого населения. При расчете данного показателя,
можно исходить из двух возможностей: измерить средний уровень образованности
всего занятого, т.е. экономически активного населения либо населения старше
среднего возраста окончания обучения в стране. Каждый из этих способов имеет
свои преимущества. В предлагаемой методике избран второй, так как общий
интеллектуальный потенциал общества определяется также и неработающим
населением: в их число входят матери, воспитывающие молодое поколение, люди
пожилого возраста и т.д. К тому же расчеты при таком выборе становятся проще можно использовать данные официальной статистики.
Второй индекс (SEL – students education level), который представляется
необходимым ввести для измерения роли образования в создании
интеллектуального потенциала, – это удельный вес в населении студенчества, т.е.
той части молодежи, которая является резервом пополнения специалистов
умственного труда во всех сферах жизни общества. В этих целях в качестве
индекса предлагается ввести численность (в пересчете на 100000 человек
населения) студентов высших учебных заведений. Этот индекс характеризует
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уровень будущей профессиональной подготовки, получаемой молодым
поколением после завершения полного общего среднего образования.
Наконец, для измерения образовательного потенциала необходим и третий
индекс (EE – education expenses) – доля расходов на образование в структуре
внутреннего валового продукта (ВВП). Этот индекс дает представление о средних
затратах на одного учащегося, об оснащенности учебных аудиторий ЭВМ и
другим современным оборудованием, об издании учебников и учебных пособий, о
состоянии и обновлении материальной базы учебных заведений всех типов,
наконец, о степени материальной обеспеченности, социальном статусе и качестве
педагогического персонала.
Для измерения роли науки в создании и росте интеллектуального потенциала
предлагается использовать два индекса.
Первый индекс (SSS – scientific staff share) – удельный вес персонала,
занятого в сфере науки и научного обслуживания, в общей численности занятого
(экономически активного) населения.
Поскольку же эффективность работы этого персонала зависит от
материального обеспечения науки (в том числе и оплаты труда работников), то
этот показатель следует определенным образом сочетать со вторым (SE – scientific
expenses) – удельным весом затрат на науку в структуре ВВП. В случае, если
финансирование науки осуществляется главным образом государством, в этих же
целях может быть использован показатель доли затрат на науку в государственном
бюджете.
Таким образом, показатель IP рассчитывается по следующей формуле:
IP  k1  (TEL  SEL  EE )  k 2  ( SSS  SE )

Как отмечает сам автор, предлагаемая методика расчета IP весьма далека от
совершенства, так как в ней не учитывается степень использования сложившегося
научного потенциала, а также качество образования и квалификация научных
сотрудников. Оценка интеллектуального потенциала также значительно
затруднена тем, что потенциал – очень динамичное понятие: если он не
используется, то быстро угасает, и, напротив когда практика предъявляет на науку
активный спрос, научный потенциал быстро растет, и еще быстрее растет
эффективность его использования. Несмотря на
имеющиеся недостатки,
настоящая методика может стать основополагающей при разработке аналогичных
инструментариев оценки интеллектуального потенциала именно в условиях
реализации в нашей стране масштабного проекта «Интеллектуальная нация -2020».
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА БЕЛОРУСОВ
ETHNOCULTURAL IDENTITY IN THE STRUCTURE NATIONAL
CHARACTER OF BELARUSIANS
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа и
эмпирического исследования проблемы этнокультурной идентичности в структуре
национального характера белорусов. Рассматриваются пути формирования
этнической компетентности.
Ключевые слова: этнокультурная идентичность, нацинальный характер,
этническая компетентность.
Abstract. The article presents the results of theoretical analysis and empirical
study of the problem of ethnocultural identity in the structure of the national character of
the Belarusians. The author considers the ways of formation of ethnic competence.
Key words: ethnocultural identity, national character, ethnic competence.
Несмотря на процессы глобализации в современном мире, проблемы
этничности, этнокультурной идентичности и национального характера не
утрачивают свою актуальность. Активные межэтнические коммуникации
расширяют представление о многообразии культур, но также
вытесняют
национальные традиции. Сохранение
культурных ценностей, этнической
идентичность и в целом уникального национального характера актуально и для
Республики Беларусь, являющейся полиэтническим государством.
Исследования национального характера имеют длительную историю и
относятся к различным областям знаний: этнографии, социологии, лингвистике и,
конечно, психологии. З. Фрейд, О. Шпенглер, Н. Бердяев, Ф. Гегель, М. Вебер,
И.С. Кон  это далеко не полный перечень ученых, исследовавших в разные
периоды времени эту сложнейшую проблему.
Национальный характер определяется как
совокупность наиболее
устойчивых, характерных для данной национальной общности особенностей
восприятия окружающего мира и форм реакций на него [2, с. 30]. На становление
национального характера белорусов влияет множество факторов, которые можно
разлить на следующие группы: историко-географические; ситуативные
(политические и социально-экономические).
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Э.С. Дубенецкий включил в эту группу и природно-климатические условия,
детерминирующие развитие национального характера[3, c. 16];ситуационнопсихологические; личностные[5].
Национальный характер включает в себя такое понятие как этническая
идентичность [6, c. 118]. М.М. Бублик под этнокультурной идентичностью
понимает
«социально-психологический
феномен,
выражающийся
в
отождествление индивида с этнической общностью в когнитивном, поведенческом
и мотивационно-потребностных аспектах на основе чувства эмоциональной
принадлежности и сопричастности к этнической группе» [1, с. 28]. По мнению В.Г.
Крысько, этнокультурная идентичность (этничность) – эмоционально-когнитивный
процесс объединения субъектом себя с другими представителями одной с ним
этнической группы, а также его позитивное ценностное отношениие к истории,
культуре, национальным традициям и обычаям своего народа, к его идеалам,
чувствам и интересам, фольклору и языку, территории проживания этноса и его
государственности[4].
В поликультурном обществе этнокультурная идентичность может
приобретать следующие формы: позитивную, этнонигилизм, этническую
индифферентность, этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм. Позитивная
этнокультурная идентичность проявляется в
сочетании положительного
отношения к своему народу с позитивным отношением к другим; этнонигилизм
представляет
собой отход от собственной этнической группы; этническая
индифферентность реализуется в размывании этнической идентичности,
неактуальности этничности; этноэгоизм - может проявляться в напряженности и
раздражение в общении с представителями других этнических групп или
признание за своим народом права решать проблемы за счет других народов;
этноизоляционизм выражается в убежденность в превосходстве своего народа,
ксенофобия; этнофанатизм – это готовность идти на любые действия во имя
этнических интересов, отказа другим народам в праве пользования ресурсами и
социальными привилегиями, признание приоритета этнических прав народа над
правами человека.
Целью проведенного нами эмпирического исследования было выявление
особенностей этнокультурной идентичности в структуре национального характера
белорусов. Участниками нашего исследования стали люди различного социального
статуса, пола и возраста общей численностью 157 человек.
Для реализации поставленной цели мы использовали следующие методики:
методика Дж. Финни, измеряющая степень выраженности этнической
идентичности, методика для определения социокультурной идентичности (ОСКИ),
методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) и
опросник этнической аффилиации. Обработка
полученных результатов
производилась при помощи методов математической статистики с
использованием программы STATISTICS ANOVA 8.0.
Анализ данных, полученных в результате исследования типов
этнокультурной идентичности белорусов, выявил у большинства испытуемых
высокий уровень позитивной этнической идентичности при низком уровне
этнонигилизма, этнофанатизм и этноизоляционизма. Однако существует
выраженная тенденция к этнической индифферентности
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У респондентов существует статистически значимое доминирование
когнитивного
компонента этнической идентичности над аффективным
компонентом. Уровень осознания свою социокультурной и региональной
идентичность большинством респондентов достаточно низкий у большинства
большинством испытуемых при отсутствии
расистских склонностей. Такие
характеристики этнической аффилиации, как этническое слияние и этническое
обособление,
имеют почти равную незначительную
количественную
выраженность.
С помощью авторского опросника мы выявили, что большинство
респондентов позитивно оценивают белорусский национальный
характер.
Большинство опрошенных считают белорусов толерантными, терпеливыми,
религиозные (т. е. имеющими
определенную веру), гостеприимными и
добродушными.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
─
для белорусов характерно преобладание позитивной этнической
идентичность, что говорит о сочетании позитивного отношения к собственному
народу с позитивным отношением к другим народам. Однако тенденция к
этнической индифферентности может свидетельствовать о некотором размывании
этнической идентичности;
─
у белорусов
более сформирован аффективный эмоциональный
компонент, чем когнитивный рациональный компонент этнической идентичности.
Следовательно, эмоциональная
привязанность
к своей стране, культуре
сочетается с недостаточно высоким уровнем осознания своей принадлежности к
белорусской этнической общности;
─
у белорусов присутствует позитивное ценностное отношение к
истории, культуре, национальным традициям и обычаям своего народа;
─
большинство белорусов позитивно оценивают как белорусский
национальный характер в целом, так и отдельные его черты.
Полученные данные могут быть использованы для развития этнической
компетентности в форме приобщения к белорусской национальной культуре,
осознания национальных особенностей и формирование позитивной национальной
идентичности
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