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ВСТУП
Шановні колеги! Перед вами перший випуск збірника наукових праць
Бердянського державного педагогічного університету, що присвячений проблемам
освіти в сучасних умовах розвитку суспільства. Над збірником працював
міжнародний колектив авторів – науковців та практиків з Польщі, Словаччини та
України.
Упродовж усієї історії розвитку людства освіта виступає як засіб інтеграції
суспільства і як засіб передачі суспільних цінностей різних соціальних груп. В освіті
об'єднуються навчання і виховання, які забезпечують культурну спадкоємність
поколінь і готовність людини до виконання соціальних і професійних ролей.
Враховуючи беззаперечний вплив освіти на стан суспільства, на перспективи його
розвитку, колектив авторів даного збірника наукових праць присвятив свої роботи
дослідженню різних аспектів взаємозв‘язку освіти та суспільства.
У збірнику знайшли відображення наступні напрямки розвитку педагогічних та
суміжних соціальних наук в сучасних суспільних умовах:
- дошкільна освіта;
- початкова освіта;
- педагогіка вищої школи;
- спеціальна освіта;
- економіка освіти;
- управління освітою;
- комунікація і літературна освіта;
- музика і мистецтво в педагогіці;
- психологія і освіта.
Ми сподіваємося, що спільна робота польських, словацьких та українських
науковців та практиків в області дослідження ролі освіти в сучасному суспільстві
буде продовжена та стане доброю традицією.

З повагою,
Тетяна Несторенко,
Рената Бернатова.
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ДОШКІЛЬНА І ПОЧАТКОВА ОСВІТА
PER-SCHOOL AND ELEMENTARY PEDAGOGY
INFORMAĈNÉ A KOMUNIKAĈNÉ TECHNOLÓGIE A PRÁCA ŅIAKA MLADŃIEHO
ŃKOLSKÉHO VEKU S NIMI V DOMÁCOM PROSTREDÍ
INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND THE WORK OF THE
PUPIL WITH IT IN HIS HOME ENVIRONMENT
Renáta Bernátová
Renata Bernatova

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou vyuņívania informačných a komunikačných technológii
ņiakmi mladńieho ńkolského veku v ich domácom prostredí. Prezentujeme výsledky dotazníkového
prieskumu, ktorý sme realizovali v roku 2015 na výskumnej vzorke 148 ņiakov mladńieho
ńkolského veku, ktorí v ńkolskom roku 2014/2015 navńtevovali 3. ročník základnej ńkoly. Dotazník
obsahoval päť poloņiek a jeho výsledky prezentujeme v prehľadných grafoch. Získané výsledky
porovnávame s výsledkami dotazníkového prieskumu, ktorý sme realizovali v roku 2011 na
výskumnej vzorke 187 ņiakov mladńieho ńkolského veku, ktorí v ńkolskom roku 2010/2011
navńtevovali 3. ročník základnej ńkoly.
Annotation
The paper discusses the issue of the use of information and communications technology by
pupils of a younger school age in their home environment. We present the results of the newest
questionnaire survery, which was realised in 2015 on the research sample of 148 pupils of
a younger school age, who attended 3rd grade of a primary school in the school year 2014/2015. The
questionnaire consisted of five items and we present its results in the graphs. We compare the
gained results with the results of the questionnaire survey, which was realised in 2011 on the
research sample of 187 pupils of a younger school age, who attended 3rd grade of a primary school
in the school year 2010/2011.
Kľúčové slová: Informačné a komunikačné technológie. Domácnosť. Ņiak mladńieho ńkolského
veku.
Key words: Information and communications technology. Household. Pupil of a younger
school age.

Úvod
Informačné a komunikačné technológie sa stávajú beņnou súčasťou nańich domácností,
pracovísk, nevynímajúc nańe ńkoly. V slovenskom ńkolstve sú uņ deti v materskej ńkole veku
primerane oboznamované s informačnými a komunikačnými technológiami. Ńtátny vzdelávací
program pre predprimárne vzdelávanie v materských ńkolách (2016, s. 8) v profile absolventa
uvádza, ņe dieťa v materskej ńkole získava elementárne základy digitálnych kompetencii. Obsah
7

vzdelávania v materskej ńkole je rozčlenený do siedmich vzdelávacích oblastí, jednou je
vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami. Jej obsahovou súčasťou je aj ovládanie
digitálnych hier a animovaných digitálnych programov. Deti v materskej ńkoly vyuņívajú pri
vzdelávaní digitálne programovateľné hračky ako napr. robotickú včelu Bee-bot a robotický bager.
Pracujú s edukačnými programami ako napr. Cirkus ńańa Tomáńa, kreslia v grafickom programe
RNA ap.
Po nástupe do základnej ńkoly sa ņiaci naďalej vzdelávajú v tejto oblasti. Ńtátny vzdelávací
program pre primárne vzdelávanie uvádza, ņe jeho absolvent ―vie pouņívať vybrané informačné a
komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s vyuņívaním internetu a médií” (Ńtátny
vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej ńkoly, 2015, s. 5). Vyučovací
predmet informatika je súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami a vyučuje
sa na 1. stupni základnej ńkoly v 3. a 4. ročníku v časovej dotácii 1 vyučovacia hodina týņdenne
(Rámcový učebný plán pre ZŃ s vyučovacím jazykom slovenským, 2015).
Podľa výsledkov prieskumu v roku 2010 mali slovenské základné ńkoly priemerne
43 počítačov, stredné ńkoly priemerne 103 počítačov. Jeden počítač v roku 2010 pripadal na
5,5 ņiakov základnej ńkoly. Priemerný vek počítačov na ńkolách bol v roku 2010 4,85. Slovenské
ńkoly sú okrem počítačov vybavené aj ďalńími digitálnymi prostriedkami a to dataprojektormi (na
jednu základnú ńkolu v roku 2010 pripadalo 4,7 dataprojektorov), interaktívnou tabuľou (na jednu
základnú ńkolu v roku 2010 pripadalo 1,8 interatívnych tabúľ), digitálnym fotoaparátom (na jednu
základnú ńkolu v roku 2010 pripadalo 1,6 digitálneho fotoaparátu), digitálnou kamerou (na jednu
základnú ńkolu v roku 2010 pripadalo 0,4 digitálnej kamery), tlačiarňou (na jednu základnú ńkolu
v roku 2010 pripadalo 7,9 tlačiarní) (Prieskum pre program Partneri vo vzdelávaní, 2011).
Informačné a komunikačné technológie nevyuņívajú ņiaci len v ńkole, ale aj v domácom
prostredí. Výsledky ńtatistického zisťovania v roku 2014 v Slovenskej republike ukázali, ņe 78,4%
slovenských domácností má prístup k internetu. Najviac slovenských domácností je pripojených
k internetu prostredníctvom prenosného počítača – uviedlo 71,5% respondentov, ktorí bývajú
v domácnosti pripojenej k internetu. 64 % slovenských domácností je pripojených k internetu
prostredníctvom stolového osobného počítača (Vlačuha – Kotlár – Ņelonková 2014). V roku 2015
vzrástol počet slovenských domácností pripojených k internetu o 1,1% (Vlačuha – Kotlár –
Ņelonková 2015). Najčastejńími dôvodmi pre nepripojenie slovenskej domácnosti k internetu sú:
nepotrebujem internet (uviedlo 55,7% respondentov z domácností, ktoré nemajú pripojenie
k internetu), neviem s ním pracovať (uviedlo 50,3% respondentov z domácností, ktoré nemajú
pripojenie k internetu), mám prístup k internetu mimo domácnosti (uviedlo 15,2% respondentov
z domácností, ktoré nemajú pripojenie k internetu), zavedeniu internetu je príliń drahé (uviedlo
13,3% respondentov z domácností, ktoré nemajú pripojenie k internetu) (Vlačuha – Kotlár –
Ņelonková 2015).
V roku 2010 91,6% Slovákov (z počtu uņívateľov osobného počítača) vyuņívalo počítač doma
a 50,2% Slovákov vyuņívalo počítač v zamestnaní. 15,4% slovenských respondentov uviedlo, ņe
uņívalo počítač v ńkole (Vyuņívaní informačních a komunikačních technologií v domácnostech
v zemích Europské unie, Chorvátska, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Turecka, 2005-2010).
V medzinárodnom porovnaní (krajiny EÚ) v roku 2010 patrilo Slovensku 13. miesto vo
vybavenosti domácností osobným počítačom a 15. miesto vo vybavení domácností internetom
(Vyuņívaní informačních a komunikačních technologií v domácnostech v zemích Europské unie,
Chorvátska, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Turecka, 2005-2010).
V nami realizovanom prieskume sme chceli zistiť vybavenosť vybraných slovenských
domácností informačnými a komunikačnými technológiami a ich vyuņívanie ņiakom mladńieho
ńkolského veku. Prieskum sme realizovali v roku 2015. Výsledky porovnávame s prieskumom,
ktorý bol realizovaný v roku 2011 (Bernátová 2012) s cieľom zistiť, aké zmeny nastali vo vybavení
domácností informačnými a komunikačnými technológiami a v ich vyuņívaní ņiakmi mladńieho
ńkolského veku.
8

1. Dotazníkový prieskum
1.1. Ciele a úlohy dotazníkového prieskumu
Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť informácie o vyuņívaní informačných
a komunikačných technológií ņiakmi mladńieho ńkolského veku v ich domácom prostredí.
Úlohy prieskumu:
1. Zistiť vybavenosť slovenských domácnosti, v ktorých ņije ņiak mladńieho ńkolského veku
stolovým osobným počítačom, notebookom, hracou konzolu a pripojením domácnosti k internetu.
2. Zistiť časovú frekvenciu práce s počítačom (v domácom prostredí) ņiakom mladńieho
ńkolského veku.
3. Zistiť, aký časový úsek trávia slovenskí ņiaci mladńieho ńkolského veku prácou s počítačom
v domácom prostredí.
4. Zistiť, či ņiak mladńieho ńkolského veku musí mať súhlas od rodičov, starých rodičov (príp.
starńích súrodencov) pre prácu s počítačom v domácom prostredí.
5. Zistiť, akú činnosť najčastejńie realizujú ņiaci mladńieho ńkolského veku na počítači
v domácom prostredí.
1.2. Prieskumná vzorka
Prieskumnú vzorku v roku 2011 tvorilo 187 ņiakov mladńieho ńkolského veku z piatich
mestských základných ńkôl navńtevujúcich v ńkolskom roku 2011/2012 3. ročník základnej ńkoly.
Prieskumnú vzorku v roku 2015 tvorilo 148 ņiakov mladńieho ńkolského veku zo ńtyroch mestských
základných ńkôl navńtevujúcich v ńkolskom roku 2015/2016 3. ročník základnej ńkoly. Počet
dievčat a chlapcov zastúpených v prieskumnej vzorke zobrazuje graf 1 (pozri graf 1).

Graf 1. Počet dievčat a chlapcov vo výskumnej vzorke
Zdroj: Vlastné spracovanie

1.3. Výskumná metóda
Nami skonńtruovaný dotazník obsahoval 5 poloņiek, zameraných na zistenie vybavenia
domácnosti, v ktorej ņije ņiak mladńieho ńkolského veku informačnými a komunikačnými
technológiami a na zistenie práce ņiakov s počítačom (notebookom) v domácom prostredí. Tri
poloņky boli zatvorené a tri polootvorené. Dotazník bol pilotovaný v máji 2011 na vzorke
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18 respondentov, ktorí neboli zahrnutí do prieskumnej vzorky. Anonymný dotazník vypĺňali
respondenti – ņiaci mladńieho ńkolského veku v mesiaci jún 2011 a v mesiaci marec 2015. Kaņdý
respondent mal vlastný dotazník, odpovede vpisoval priamo do dotazníka.
1.4. Výsledky dotazníkového prieskumu
V prvej poloņke dotazníka sme chceli zistiť vybavenosť domácnosti, v ktorej ņije respondent –
ņiak mladńieho ńkolského veku počítačom, notebookom, internetom a hracou konzolou.
Na poloņku 1 dotazníka: Doma máme – stolový osobný počítač, notebook, pripojenie
k internetu, hraciu konzolu sme dostali túto ńtatistiku odpovedí:

Graf 2. Vybavenosť slovenských domácností počítačovou technikou v roku 2011 a v roku 2015
Zdroj: Vlastné spracovanie

Vyhodnotením prvej poloņky dotazníka sme zistili, ņe slovenské domácnosti, v ktorých ņijú
nańi respondenti sú vybavené stolovým počítačom, notebookom, mnohé aj oboma technickými
prostriedkami a pripojením k internetu. Viac domácností bolo v roku 2011 (72,20%) vybavených
stolovým osobným počítačom ako v roku 2015 (52,70%). Naopak v roku 2015 sme zaznamenali
vyńńie percento domácností (74,30%) vybavených notebookom v porovnaní s rokom 2011
(68,45%). Pripojenie domácnosti k internetu uviedlo 87,80% respondentov, čo je o 10,26% viac ako
v roku 2011.
Podľa výsledkov prieskumu (Prieskum pre Program Partneri vo Vzdelávaní – Slovenská
republika 2011) internet doma vyuņíva 96% slovenských ņiakov základných a stredných ńkôl.
Denne ho doma vyuņíva 86% respondentov.
Vybavenie slovenských domácností hracou konzolou v roku 2015 sa významne nezmenilo
v porovnaní s rokom 2011 (pozri graf 2). Jeden respondent uviedol, ņe doma nemajú stolový
osobný počítač a ani notebook.
V druhej poloņke dotazníka sme chceli zistiť časovú frekvenciu práce ņiaka mladńieho
ńkolského veku so stolovým počítačom (notebookom) v domácom prostredí.
10

Na poloņku dotazníka: Ak máte doma stolový počítač alebo notebook, zakrúņkuj ako často
s ním pracujeń?, sme dostali túto ńtatistiku odpovedí:

Graf 3. Frekvencia práce dieťaťa mladńieho ńkolského veku so stolovým počítačom (notebookom)
v domácom prostredí
Zdroj: Vlastné spracovanie

Najviac ņiakov mladńieho ńkolského veku (36,40%) podľa výsledkov prieskumu z roku 2011
pracovalo so stolovým počítačom (notebookom) 3 aņ 4 krát týņdenne, podľa výsledkov prieskumu
z roku 2015 najviac ņiakov mladńieho ńkolského veku (34,50%) pracovalo so stolovým počítačom
(notebookom) 1 aņ 2 krát týņdenne (pozri graf 3). Pri porovnaní výsledkov prieskumov vidíme
pozitívny pokles frekvencie práce so stolovým počítačom (notebookom) u nańich respondentov.
Kaņdý deň pracovalo so stolovým počítačom (notebookom) v roku 2015 o 8,3% menej ņiakov
mladńieho ńkolského veku ako v roku 2011. V porovnaní s rokom 2011 vzrástol počet ņiakov, ktorí
doma nepracujú s počítačovou technikou.
Podľa výsledkov prieskumu (Prieskum pre Program Partneri vo Vzdelávaní – Slovenská
republika 2011) počítač doma vyuņíva 87% slovenských ņiakov základných a stredných ńkôl
(priemerný vek respondentov v prieskume bol 15,2 roka) denne, 10% raz do týņdňa, 1% raz do
mesiaca a iba 2% ho nepouņíva doma vôbec.
Podľa výsledkov prieskumu (Vlačuha – Kotlár – Ņelonková 2015) kaņdý deň alebo skoro
kaņdý deň vyuņíva internet 77,8% zo vńetkých respondentov, ktorí vyuņívali internet za posledné tri
mesiace pred realizáciu prieskumu. Vo vekovej kategórii od 14 do 24 rokov túto moņnosť označilo
92,7% respondentov.
V tretej poloņke dotazníka sme chceli zistiť, aký čas strávi dieťa mladńieho ńkolského veku
prácou na stolovom počítači (notebooku) po jeho zapnutí. Vyhodnotili sme odpovede
137 respondentov, ktorí uviedli v poloņke 2 dotazníka, ņe doma pracujú so stolovým počítačom či
notebookom.
Na poloņku dotazníka: Ako dlho pracujeń doma so stolovým počítačom (notebookom), ak ho
zapneń?, sme dostali túto ńtatistiku odpovedí:
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Graf 4. Časová dĺņka práce dieťaťa mladńieho ńkolského veku s počítačom po jeho zapnutí
Zdroj: Vlastné spracovanie

Najviac respondentov uviedlo, ņe pracuje s počítačom po jeho zapnutí asi jednu hodinu
(uviedlo 50,30% respondentov v roku 2011 a 53,30% respondentov v roku 2015).
Pri porovnaní výsledkov prieskumov vidíme, ņe dĺņka práce s počítačovou technikou sa
u ņiakov mladńieho ńkolského veku v domácom prostredí výrazne nezmenila počas ńtyroch rokov.
Vo ńtvrtej poloņke sme chceli zistiť, či ņiak mladńieho ńkolského veku potrebuje súhlas na
prácu so stolovým počítačom (notebookom) v domácom prostredí od rodičov, starých rodičov, príp.
iných príbuzných.
Na poloņku dotazníka: Ak pracujeń doma so stolovým počítačom (notebookom), musíń mať
povolenie od rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných?, sme dostali túto ńtatistiku
odpovedí:

Graf 5. Súhlas na prácu so stolovým počítačom (notebookom)
od rodičov, starých rodičov, iných príbuzných
Zdroj: Vlastné spracovanie
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V piatej poloņke sme chceli zistiť, akú činnosť robia ņiaci mladńieho ńkolského veku na
stolovom počítači (notebooku) v domácom prostredí.
Na poloņku dotazníka: Akú činnosť najčastejńie robíń doma na stolovom počítači (notebooku)?,
sme dostali túto ńtatistiku odpovedí:

Graf 6. Najčastejńia činnosť detí mladńieho ńkolského veku na stolovom počítači (notebooku)
Zdroj: Vlastné spracovanie

Najčastejńou počítačovou činnosťou ņiakov v oboch sledovaných obdobiach bolo hranie
počítačových hier – túto činnosť označilo 63,10% ņiakov v prieskume v roku 2011 a 46,70% ņiakov
v prieskume v roku 2015. V porovnaní s rokom 2011 v roku 2015 vzrástol počet ņiakov, ktorí na
stolovom počítači (notebooku) najčastejńie pozerajú filmy a počúvajú hudbu o 12,4%. Do odpovede
iné vpísali traja ņiaci odpoveď: kreslím, píńem knihy, prezerám fotografie z dovolenky.
Podľa výsledkov prieskumu (Prieskum pre Program Partneri vo Vzdelávaní – Slovenská
republika 2011) ņiaci základných a stredných ńkôl trávia najviac svojho času za počítačom
četovaním, mailovaním, prezeraním internetových stránok a prácou do ńkoly. Iba 31% ņiakov sa
venuje programovaniu a 19% vytváraniu www stránok/blogov.
Záver
Výsledky prieskumu ukázali, ņe ņiaci mladńieho ńkolského veku majú moņnosť aktívne
vyuņívať informačné a komunikačné technológie nielen v ńkole, ale aj doma. Iba jeden respondent
uviedol, ņe doma nemajú stolový osobný počítač a ani notebook. V porovnaní s rokom 2011 sme
zaznamenali pokles vybavenosti slovenských domácností stolovým počítačom o 19,5% a mierny
nárast vybavenosti notebookom o 5,85%. Zaznamenali sme aj nárast počtu slovenských domácností
s pripojení k internetu o 10,26%. Časová frekvencia práce ņiaka mladńieho ńkolského veku sa
v nańom prieskume z roku 2015 posunula pozitívnym smerom k niņńej časovej frekvencii práce
s osobným počítačom, notebookom v porovnaní s rokom 2011. Kým v roku 2011 27,2%
respondentov uviedlo, ņe s počítačom pracujú kaņdý deň, v roku 2015 túto frekvenciu označilo
o 8,3% respondentov menej. Zaznamenali sme pokles počtu respondentov, ktorí pracujú so
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stolovým osobným počítačom, notebookom v porovnaní s rokom 2011 aj pri frekvencii 3 aņ 4 krát
týņdenne. V poloņke 3 dotazníka, v ktorej sme zisťovali časovú dĺņku práce s počítačom po jeho
zapnutí, sme v odpovediach respondentov z roku 2011 a 2015 nezaznamenali výraznejńie rozdiely.
Výraznejńie rozdiely v odpovediach respondentov v porovnaní rokov 2011 a 2015 sme zaznamenali
vo ńtvrtej poloņke dotazníka, v ktorej odpoveď, ņe respondenti musia mať povolenie od rodičov
starých rodičov alebo iných príbuzných pre prácu s počítačom, uviedlo v roku 2015 o 24,8%
respondentov viac ako v roku 2011. V odpovediach na poloņku 5 dotazníka klesol v roku 2015
o 16,4% počet respondentov, ktorí najčastejńie na počítači hrajú počítačové hry v porovnaní
s rokom 2011, stúpol počet respondentov, ktorí pozerajú filmy a počúvajú hudbu o 12,4%.
V ďalńích odpovediach na danú poloņku dotazníka sme nezaznamenali výraznejńie rozdiely.
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UĈITEĽ PRIMÁRNEJ EDUKÁCIE A DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
TEACHER PRIMARY EDUCATION AND DIGITAL TECHNOLOGY
Martin Dzurilla
Martin Dzurilla

Abstrakt
Príspevok prezentuje hľadanie prienikov medzi dvomi entitami – profesiou učiteľa a súčasnou
ńtvrtou technologickou vlnou v kontexte primárnej edukácie. Podáva retrospektívnu deskripciu
a taktieņ aktuálny pohľad na stav vzdelávania učiteľov v oblasti získavania kompetencií pri práci
s digitálnymi technológiami, ktoré svojim dynamickým charakterom novovznikajúcich foriem, ale
aj diverzifikovanosťou derivátov predikujú čoraz masívnejńiu expanziu tak do beņného ņivota, ako
aj do vzdelávania.
Annotation
The paper presents the searching process of intersections of two entities - the teaching
profession and the current fourth wave of technology progress in the primary education context.
Retrospective description but also the current insight in teachers training in skills acquiring in
working with digital technologies are given. That dynamic nature of emerging forms but also
diversity of derivatives predicts massive expansion in everyday life as well as in education.
Kľúčové slová: Učiteľ. Primárna edukácia. Digitálne technológie.
Key words: Teacher. Primary education. Digital technology.

Úvod
Kaņdý človek počas svojho profesionálneho rastu prechádza zmenami, ktoré sú reakciou na
preņité udalosti. Otázne je, ako tieto zmeny vníma, identifikuje, prehodnocuje a v rámci
sebareflexie je schopný vyuņiť ich vo svoj prospech ako súčasť profesijnej identity. V danom
prípade profesijná identita predstavuje zreteľné uvedomenie si podstaty profesionality v povolaní
a v uvedomení si miesta profesie v systéme sociálnych kategórií a vzťahov. Je charakterizovaná
vysokým stupňom sebauvedomenia, autonómie a sebakontroly profesijnej komunity pri vykonávaní
profesie a tieņ vysokým vedomím a preņívaním prísluńnosti k nej (Kosová 2013, s. 109). Profesia
učiteľa sa počas histórie menila a poznatky o základných vlastnostiach učiteľa stále pribúdajú.
Učiteľ vo svojej pedagogickej praxi prirodzene vyuņíva mnoho inovácií a snaņí sa zvyńovať
efektívnosť aplikovania edukačných metód do vzdelávania (Sedláková 2013). Taktieņ Dzurilla a
Końalová (2012) zdôrazňujú, ņe súčasné vzdelávanie podmieňuje u edukátora permanentné
rozńirovanie vlastných poznatkov a kompetencií. Nabáda ho siahať po netradičných rieńeniach,
podnecuje inovovať metódy, formy, postupy a dáva moņnosť vytvárať efektívne stratégie, ktoré mu
umoņnia komplexne rozvíjať osobnosť ņiaka.
1. Príprava uĉiteľov pre prácu s digitálnymi technológiami
Podľa Kochovej (2014) prinieslo nové tisícročie do vzdelávacieho procesu mnoho zmien,
pričom jednou z nich bola modernizácia vzdelávania v oblasti technológií a nasadenie povinného
predmetu informatická výchova. Informatizáciu základného ńkolstva následne „nańtartoval― projekt
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Infovek a vytvoril základy pre jej ďalńie rozńirovanie, no takmer vôbec nerieńil personálne
podmienky a taktieņ ani získavanie kompetencií učiteľov v práci s digitálnymi technológiami.
Niektorí učitelia informatickej výchovy síce technicky zvládali prácu s programami (zvyčajne s
kancelárskym balíčkom), no jednoznačne u nich absentovala metodická príprava. Kochová ďalej
uvádza, ņe na poņiadavku pedagogickej praxe neboli v roku 2008 ņiaľ pripravené ani fakulty
pripravujúce budúcich učiteľov primárnej edukácie. Akreditované ńtudijné programy nezahŕňali
predmety, ktoré by sa tejto problematike venovali v poņadovanom rozsahu (didaktika práce s
edukačnými programami, vhodnými počítačovými hrami, digitálnymi hračkami, interaktívnou
tabuľou, tvorba vlastných edukačných interaktívnych materiálov, vyuņívanie technológií pri
vzdelávaní detí a ņiakov so ńpeciálnymi potrebami, zásady práce s technológiami). Analógia, v
ktorej technológie boli akýmsi doplnkom, sa prejavila tak v hlavnom výchovno-vzdelávacom prúde,
ako aj v predmetovom zastúpení v pregraduálnej príprave učiteľov. Napriek tomu, ņe pedagogické
fakulty postupne zareagovali na vzniknutú situáciu zaradením povinného predmetu (so vzdelávacím
obsahom IKT), takto ńiroko koncipovaný predmet nedokázal a ani v súčasnosti nedokáņe didakticky
pokryť uplatnenie digitálnych technológií v ostatných profilových predmetoch ńtúdia. Pretoņe ak
ńtudent počas vysokońkolskej prípravy neabsolvoval disciplínu (napr. v kontexte hudobnej
výchovy), na ktorej nezískal a nerozvinul svoje digitálne kompetencie (viaņuce sa k didaktike
konkrétneho predmetu), je veľký predpoklad, ņe vo vlastnej pedagogickej praxi nebude vedieť
účinne a zmysluplne pouņívať technológie ani priamo v konkrétnom predmete (hudobnej výchove).
Čiastočným rieńením sa stalo nasadenie povinne voliteľných predmetov jednotlivých katedier, ktoré
zastreńovali implementáciu a didaktiku digitálnych technológií svojich ńtudijných odborov. Ďalńím
rieńením je podľa náńho názoru moņnosť zahrnúť prácu s digitálnymi technológiami priamo do
syláb odborových didaktík na pedagogických fakultách, čo by výrazne napomohlo ńtudentom získať
nielen digitálne kompetencie vo vzťahu ku konkrétnym predmetom v primárnom vzdelávaní, ale
najmä metodické poznatky a didaktické zručnosti, ako zmysluplne implementovať technológie do
vzdelávania. Na druhej strane by vńak takéto rieńenie vytvorilo istý tlak na zvyńovanie úrovne
komplexnej digitálnej gramotnosti u odborných didaktikov pedagogických fakúlt. Stotoņňujeme sa
s názorom Derevjaníkovej (2014), podľa ktorej sú klasické formy vyučovania v učiteľských
povolaniach nezastupiteľné. Technológie sa stávajú prostriedkom získavania digitálnych
kompetencií budúcich učiteľov a pri učení seba samých tak získavajú zručnosti pracovať s týmito
technológiami. Ńańala (2016) vidí začleňovanie digitálnych technológií do vyučovacieho predmetu
hudobná výchova na primárnom stupni ako prirodzené a potrebné. Nańim zámerom nie je
v ņiadnom prípade pokladať digitálne technológie nad samotnú hudbu, pretoņe podstatou hudobnej
edukácie je a bude hudba samotná, jej dynamický a procesuálny charakter realizovaný vo forme
hudobných aktivít a činností, ktorými je rozvíjaná záņitková a citová oblasť ņiakov. Uvedenými
tvrdeniami sme chceli naznačiť, ņe ak má byť implementácia technológií v praxi primárnej ńkoly
úspeńná, tak je z pohľadu prípravy budúcich učiteľov na pedagogických fakultách potrebné
zabezpečiť dve roviny vzdelávania, ktoré budú na seba nadväzovať. Prvou je získanie kľúčových
digitálnych kompetencií prostredníctvom vńeobecne koncipovaného povinného predmetu a druhou
rovinou je získanie didaktických zručností v problematike implementácie technológií do
konkrétnych predmetov.
2. Digitálna a predmetová gramotnosť uĉiteľov
V tejto súvislosti nachádzame u Kalańa a kol. (2013) dve úrovne rozvoja digitálnej gramotnosti
učiteľov. Prvú úroveň tvorí vńeobecná digitálna gramotnosť a druhú predmetová digitálna
gramotnosť. Podľa uvedeného autora predmetovú digitálnu gramotnosť predstavujú zručnosti a
schopnosti učiteľa efektívne vyuņívať rôzne typy technológií pre prípravu a podporu vyučovacieho
procesu, rieńenie rôznych typov úloh a dosahovanie vyučovacích cieľov. Sú to aj schopnosti učiteľa
nachádzať spôsoby vyuņitia technológií vo vzdelávaní s cieľom porozumenia vzdelávacieho
obsahu, uľahčenia učenia sa a rozvíjania schopností ņiakov. Z toho vyplýva potreba
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diferencovaného, odstupňovaného vzdelávania. Ak sa neudejú v tejto oblasti poņadované zmeny vo
vysokońkolskom vzdelávaní učiteľov, automaticky sa bude tento stav naďalej premietať do
pedagogickej praxe učiteľov primárnych ńkôl. Nesystémová príprava a následne nedostatočná
úroveň digitálnych kompetencií učiteľov idú podľa Kalańa a kol. (2013) potom ruka v ruke
s obavami z pouņívania digitálnych technológií vo vyučovaní. Učiteľ, ktorý eńte nezačal alebo iba
začína integrovať digitálne technológie do svojich vyučovacích foriem a metód, sa zvyčajne obáva
toho, ņe:
- nevie s technológiami dosť dobre pracovať,
- nemá k technológiám dostatočný prístup,
- niektoré etapy práce (ako príprava technológií, ich prevádzka a pod.) mu zaberajú veľa času,
- práca s technológiami odpútava pozornosť ņiakov iným smerom, neņ definované ńpecifické
vzdelávacie ciele,
- práca s technológiami rozvíja iné znalosti a zručnosti ņiakov ako tie, ktoré povaņuje za
dôleņité pre svoj predmet,
- ņe sa zosmieńni pred ņiakmi, pretoņe nebude vedieť s nejakým zariadením či softvérovým
prostredím.
Z nerieńenia tohto problému plynú relevantné dôsledky, ktoré prezentujú Fridman a kol.
(2013). Pre dneńných učiteľov postavených pred poņiadavku zaradiť technológie do svojej
pedagogickej praxe nastáva zloņitá situácia. Musia vynakladať značné úsilie na zvyńovanie svojich
kompetencií v oblasti digitálnych technológií a vyrovnávať nedostatky súvisiace s nepostačujúcou
počítačovou, funkčnou a často aj jazykovou gramotnosťou. Sú osamotení v hľadaní účinných
spôsobov, ako zaradiť technológie do vyučovacieho procesu, aby sa nestali zaťaņujúcim faktorom
vzdelávania, ale naopak, aby proces vzdelávania obohatili. Pre slovenských učiteľov nie sú
momentálne vytvorené optimálne podmienky v podobe systematickej prípravy, prepracovaných
učebných osnov a v podobe metodických a učebných materiálov.
3. Generácie X a Y
V súčasnej dobe sa nájdu učitelia (najmä tí, ktorí v detstve „nezaņili― dobu počítačov)
mnohokrát stotoņnení s predstavou, ņe digitálna gramotnosť ich ņiakov je na vysokej úrovni, resp.
vyńńia ako tá ich a preto technológie vo vzdelávaní radńej nepouņívajú. Je nutné uviesť, ņe hoci sa
dneńní ņiaci narodili do éry digitálnych technológií a internetu (net generation), nie vņdy vedia
naplno vyuņiť ich potenciál. Často sa stávajú konzumentmi hotových multimediálnych produktov,
bez potreby ovplyvniť ich a ísť tak cestou tvorivých príleņitostí a kritického zvaņovania rôznych
nástrah vo svete digitálnych technológií. V súvislosti s pojmom net generation (Tapscott 2009)
často zaznievajú ďalńie výrazy, ktorými sú pomenúvaní ľudia (ne)narodení v digitálnom veku. Sú to
napríklad termíny ako digitálni domorodci a digitálni imigranti, ktoré po prvýkrát pouņil americký
pedagóg a publicista Prensky (2001). Podľa Jonesa (2011) má kaņdý človek svoj materinský jazyk,
prostredníctvom ktorého sa učí a uvaņuje. Materinský jazyk sa tak stáva jeho trvalou súčasťou,
niečím čo ho v istom zmysle charakterizuje. Autor vidí určitú analógiu materinského jazyka v
digitálnom domorodcovi, ktorý má svoj domov v digitálnom svete aktívne vyuņívaných
informačných technológií a internetu. Windisch – Medman (2008; In Spitzer 2014) opisujú
digitálneho domorodca nasledovne: typický digitálny domorodec je trvale alebo poväčńine online.
Je permanentne v kontakte s priateľmi prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí, značnú časť dňa
počúva aktívne hudbu, alebo hudba mu vytvára zvukovú kulisu. Necháva sa budiť mobilom a ráno
ako prvú vec kontroluje doručené správy. Digitálnymi domorodcami sú teda ľudia narodení po roku
1980, ktorí vyrastali s počítačmi a internetom ako samozrejmosťou a súčasťou svojho ņivota.
V roku 2010 bola táto generácia vo veku dvadsať aņ tridsať rokov, čiņe preņili časť svojho ņivota
koncom druhého tisícročia a teraz ņijú začiatok tretieho tisícročia. Na základe uvedeného pouņil
Jones (2011) pojem ľudia milénií, resp. ľudí narodených po roku 1980 nazýva generáciou Y a ľudí
narodených medzi rokmi 1965-1980 generáciou X. Správanie, postoje a hodnotový systém
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generácie Y je značne odlińný od predońlých generácií, a to najmä liberálnymi postojmi v sfére
sociálnej, kultúrnej a politickej. Keďņe ako prví vyrastali v ére počítačov a internetu, disponujú
silnými uņívateľskými zručnosťami a poznatkami v oblasti digitálnych technológií a komunikácie
(Velńic 2013). Vo vzťahu ku generácii X Velńic poznamenáva, ņe podľa dlhodobých výskumných
ńtúdií sú títo ľudia veľmi vzdelaní, aktívni a rodinne zaloņení. Je to generácia, ktorej svetonázor je
zaloņený na zmene, potrebe boja proti korupcii, diktátorstvu, na hľadaní ľudskej dôstojnosti,
stability a tolerancie. Vo vzťahu technológiám ide o generáciu walkmanov, videa a prvých
kontaktov s počítačmi. Vńetci uvedení autori teda pomenúvajú starńiu a mladńiu generáciu rôznymi
pojmami, no v zásade sa zhodujú v tom, ņe príchodom digitálnych technológií nastal zásadný zlom
v spôsobe ņivota nás vńetkých. V oblasti vzdelávania tento zlom zasiahol dneńnú starńiu generáciu
pedagógov, ktorú v súkromnom ņivote, ako aj vo vysokońkolskej učiteľskej príprave „minula― vlna
digitálnych technológií a teda oplýva rôznou mierou prístupu k novým technológiám. Kalań a kol.
(2013) konńtatujú, ņe rôzne (ne)skúsenosti a (ne)znalosti stavajú obrovské prekáņky medzi
generácie, medzi oblasti či krajiny, medzi jednotlivých členov rodín. Niektorí cieľavedome pracujú
na ich prekonávaní, iní sa tak trochu vzdávajú a veľmi často stavajú do obrannej pozície a hovoria:
ja počítače nepotrebujem, nemám ich rád, na to, čo učím, nie sú vhodné.
4. Vzájomné vzdelávanie uĉiteľov
Napriek spomínaným problémom je nutné neustále hľadať, vytvárať a nachádzať rieńenia.
Podľa Kalańa a kol. (2013) moņným východiskom a rieńením rozvoja komplexnej digitálnej
gramotnosti je kontinuálne vzdelávanie a vzájomné vzdelávanie učiteľov. Ako uvádzajú výskumy
britskej agentúry BECTA (2003), skúsenosti z doplňujúcich vzdelávaní naznačujú, ņe
najefektívnejńím spôsobom ďalńieho rozvoja učiteľov v oblasti komplexnej digitálnej gramotnosti
(po absolvovaní rôznych základných i pokročilých vzdelávacích programov) je vzájomné
vzdelávanie. Je to stratégia profesijného rastu učiteľov, pri ktorej sa medzi sebou radia, diskutujú
a vymieňajú si odborné skúsenosti, navńtevujú sa na reálnych hodinách v triede, podporujú sa
navzájom a pomáhajú si pri zvyńovaní kvality vzdelávania svojich ņiakov. Úlohu inńtruktorov pri
vzájomnom vzdelávaní zastávajú najskúsenejńí učitelia, ktorí majú úspeńné skúsenosti s
produktívnou integráciou technológií do svojich didaktických postupov. Inńtruktori sú ochotní
pomôcť svojim kolegom, aby aj oni uspeli v tomto procese. Pomáhajú im implementovať nové
formy organizácie vyučovania s digitálnymi technológiami, delia sa o svoje skúsenosti. Ako uvádza
Fedorko (2013) učitelia sa v takomto prípade stávajú nielen tútormi svojich kolegov, ale častokrát
sú aj tvorcami digitálnych učebných dokumentov, ktoré nachádzajú didaktické uplatnenie mimo
rozsah pôsobiska danej vzdelávacej inńtitúcie. Podľa autorov Belásová – Fedorko – Smatanová
(2015) si súčasná doba ņiada učiteľov pripravených na vyuņívanie digitálnych technológií,
schopných ďalej sa vzdelávať a pracovať kooperatívne v tíme. Stratégia vzájomného vzdelávania
v kaņdom prípade poskytuje učiteľom veľa pozitív: zniņuje ich pocit izolovanosti, podporuje
schopnosť efektívne implementovať nové prístupy, posilňuje pozitívnu atmosféru v ńkole a triede a
umocňuje dôveru vo vlastné schopnosti (Gottesman 2000; In Kalań a kol. 2013).
Záver
Myslíme si, ņe technológie nemoņno úplne ignorovať, ale súčasne nie je realistická ani
predstava, ņe edukácia bude zo dňa na deň zaloņená na novńích a novńích technológiách. Podľa
autorov Zounek – Sudický (2012) je skôr potrebné hľadať cesty, kde sa pretnú moņnosti technológií
a učiteľovho myslenia a chápania vzdelávania. To môņe predstavovať reálny základ k efektívnemu
vyuņitiu technológií, ale aj východisko k zmene vzdelávania, v ktorej budú digitálne technológie
jedným (v ņiadnom prípade nie jediným) z nástrojov v rukách učiteľa.
Existuje teda mnoho problémov, ktoré zamedzujú tvorbu spoločnej cesty medzi učiteľmi a
digitálnymi technológiami. Vytváranie prienikov uvedených dvoch entít je náročné, keďņe súčasná
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technologická vlna má v porovnaní s predońlými (kníhtlač, rádio, televízia) výrazne dynamický
charakter nielen v časovej expanzii, ale aj diverzifikovanosti neustále vznikajúcich foriem a
derivátov. Na takýto stav sa nedarí vņdy flexibilne reagovať odborníkom v politickej sfére, na
úrovni ńkolských inńtitúcií a nakoniec často ani učiteľom. Ako konńtatujú Machaj a kol. (2014),
katalyzátorom zmien je v ideálnom prípade učiteľ, ktorý hľadá nové metódy a moņnosti
vzdelávania. Môņe ním vńak byť aj ńkola alebo ńtát meniaci vzdelávací systém prostredníctvom
vzdelávacích programov, projektov a zákonov. Diskusia je vńak ńirńia, podnety môņu pochádzať zo
strany súkromného sektora, od nezávislých odborníkov alebo mimovládnych organizácií. Títo
vńetci zainteresovaní môņu prispieť k tomu, aby sa svet ńkoly menil a nezaostával.
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INFORMATIKA NA PRIMÁRNOM STUPNI VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU
INFORMATICS IN PRIMARY SCHOOL ON SLOVAKIA
Hedviga Kochová
Hedviga Kochova

Abstrakt
V príspevku prezentujeme problematiku informatiky s akcentom na primárny stupeň ńkolského
vzdelávania. Podrobnejńie sa zaoberáme zastúpeniu informatiky ako samostatného predmetu
v učebnom pláne. Popisujem obsah vzdelávania v jednotlivých častiach predmetu. Pozornosť
venujeme aj učeným zdrojom, ktoré sa na tomto vyučovacom predmete pouņívajú.
Annotation
In the article we deal with the issue of informatic education with the emphasise on the primary
grade of the education. We focused on the representation of informatics as a separate subject in the
curriculum. Description of the content of education in different parts of the subject. We pay
attention to the teachings of the resources that are on the subjects used.
Kľúčové slová: informatika, primárny stupeň vzdelávania, Slovensko.
Key words: informatic education, primary school, Slovakia.

Úvod
Postavenie informačno-komunikačných technológií v kurikule ńtátov je v publikácii Key Data
on Education in Europe (2002) rozdelené do ńtyroch rovín:
1. informačno-komunikačné technológie ako samostatný predmet,
2. informačno-komunikačné technológie ako prostriedok k výučbe iných predmetov,
3. informačno-komunikačné technológie ako samostatný predmet a ako prostriedok k výučbe
iných predmetov,
4. nie sú zahrnuté vo vzdelávaní.
Slovenská republika zaradzuje informačno-komunikačné technológie od roku 2008 do
vzdelávania podľa úrovne tri, teda ako samostatný povinný predmet a ako prostriedok k výučbe
iných predmetov, na vńetkých stupňoch vzdelávania, ktoré sa realizujú prostredníctvom
vyučovacích predmetov (okrem predprimárneho stupňa). Rok 2008 je povaņovaný ako reformný
rok v slovenskom ńkolstve. Prijatím zákona č. 248/2008 sa vytvoril dvojúrovňový systém
vzdelávania (1. ńtátny vzdelávací program, 2. ńkolský vzdelávací program, ktorý ponúka ńkolám
reńpektovať ńpecifiká vlastného ńkolského mikroreiónu, vytvoriť si vlasnú ńpecilizáciu
profilovaním niektorých predmetov). Okrem iných formálnych a obsahových zmien, prvýkrát
informatika zaradila do učebného plánu na primárnom stupni vzdelávania ako predmet informatická
výchova. Stal sa súčasťou vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami. Znamená to, ņe
ńkolská informatika sa chápe ako prírodovedný predmet, ktorý sa dostáva na úroveň matematiky.
Tento krok zaradil informatickú výchovu do učebného plánu od druhého ročníka v jednohodinovej
dotácii týņdenne. V roku 2011 dochádza k zmene a informatická výchova je povinný predmet
v trojhodinovej dotácii za primárny stupeň vzdelávania. Hlavnou myńlienkou tohto kroku bolo, ņe
ńkoly nemusia učiť 1 hodinu týņdenne v kaņdom ročníku (od druhého ročníka), ale môņu sa
slobodne rozhodnúť, v ktorom ročníku a koľko hodín sa bude vyučovať (napr. jedna hodina
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v treťom ročníku, dve hodiny vo ńtvrtom ročníku). Ńtandardne vńak táto inovácia nezmenila výučbu
na ńkolách, v pedagogickej praxi ostala informatická výchova ako jedna hodina týņdenne od
druhého ročníka. Ńkoly teda vyuņili moņnosť, ktorá je uvedená v úprave ISCED 1 (2008) „ńkola
môņe postupovať aj podľa rámcových učebných plánov z roku 2008 a nedostane sa do rozporu
s novými rámcovými učebnými plánmi― (s. 23). Ńtátny vzdelávací program ponúka ńkolám
disponibilné hodiny, ktoré môņu ńkoly vyuņiť na doplnenie časovej dotácie vybraných predmetov v
jednotlivých ročníkoch, resp. vytvorenie si vlastného predmetu v ńkolskom vzdelávacom programe.
Niektoré ńkoly vyuņili túto moņnosť a zaradili nový predmet od prvého ročníka, a zahrnuli ho do
ńkolského vzdelávacieho programu. Osobne sa neprikláňame k tomuto kroku, nie je jednoduché
vytvoriť kvalitný obsah pre ņiakov, ktorí prijímajú výzvu zvládnutia základného trívia – čítať, písať,
počítať. Na základe nańich doterajńích skúseností sa mnohokrát výučba informatickej výchovy
v prvom ročníku ņiaľ mení na hodinu počítačových hier, resp. hodín kreslenia v grafickom
programe.
1. Informatika ako vyuĉovací predmet
Rok 2015 priniesol nový Inovovaný ńtátny vzdelávací program (2015), ktorý je v platnosti od
1. septembra toho roku. Formálne mení názov predmetu na Informatika a určuje povinnú výučbu od
3. ročníka v jednohodinovej dotácií raz do týņdňa (porovnanie zaradenia prináńa tabuľka 1). Tento
krok povaņujem za nie systémový z dvoch dôvodov:
- podpora informačno-komunikačných technológií nastala rokom 2008 uņ aj v predprimárnom
vzdelávaní. V čase, keď jej realizácia získava kvalitnú úroveň (zvyńovaním podmienok jej
realizovaná) a deti získavajú digitálne kompetencie sa ich podpora môņe na nasledujúce dva roky v
základnej ńkole pozastaviť. Bude v kompetenciách učiteľov vyuņívať moderné technológie pre
učenie sa ņiakov v neinformatických predmetov.
- zvyńovanie sa kompetencií ņiakov (či uņ z predprimárneho vzdelávania, či uņ z rodinného
prostredia – ņiaci ńtandardne vyuņívajú mobil, tablet, počítač doma) a stále sa zvyńujúcemu sa
tomuto trendu, by práve vyučovaním informatiky od druhého ročníka mohli dopĺňať odbornejńie
vedomosti.
Tabuľka 1. Zaradenie predmetu informatická výchova do rámcových učebných plánov
ISCED 1 (2008)
ISCED 1 – úprava
Inovovaný ISCED 1
(2011)
(2015)
Ročník
1. 2.
3.
4.
Primárny stupeň
1.
2.
3.
4.
Časová dotácia (v
1
1
1
3
1
1
hodinách)
Zdroj: vlastné spracovanie

Základnou vyučovacou jednotkou je vyučovacia hodina, ktorá trvá 45 minút. Ńkoly sa môņu
rozhodnúť, či budú predmet realizovať raz týņdenne alebo v niekoľkých blokoch. Pri analýze
ńkolských vzdelávacích programov sme sa nestretli s vyuņitím takejto moņnosti. Pri práci so ņiakmi
mladńieho ńkolského veku v rámci informatickej výchovy je dôleņité brať ohľad aj na časové
podmienky. Kým v predńkolských zariadeniach sa odporúča čas stupňovať v závislosti od veku
(4 roky – 15 minút; 4,5-5 rokov – 20 minút; 5-6 rokov – 25-30 minút), na základnej ńkole sa to
mení (Moravcová 2005). Čas strávený pri počítači sa mení nielen kvôli zdravotnému hľadisku, ale
aj kvôli pozornosti, ktorá sa v mladńom ńkolskom veku stále zdokonaľuje. „Na začiatku obdobia
prevláda mimovoľná pozornosť (dieťa upúta vńetko to, čo je nové, neobvyklé, náhle, nápadné).
Ńkola podporuje vývin zámernej pozornosti. V prvom ročníku je zámerná pozornosť eńte
krátkodobá, v ďalńích ročníkoch je badateľný pokrok a jej trvanie sa predlņujeˮ (Končeková 2007,
s. 163). „Vyučovacia hodina trvá 45 minút, motivácia s vysvetlením práce z tohto času zaberie
15 minút a zhodnotenie práce s pochvalami, prípadne darčekom (cukrík, ústna pochvala, vytlačená
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maľovánka) 10 minút. Čistá práca ņiaka pri počítači je teda 20 minút. Je to dostatočný čas na to,
aby si osvojil zručnosti v práci s PC a zároveň ochránil svoje zdravie. Od začiatku ńkolského roka
treba ņiakom vńtepovať, ņe počítač je pomocník pri učení a nie stroj na hranie, ani hračkaˮ
(Gabajová 2009, s. 25).
Z organizačného hľadiska sa počas výučby trieda delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do
maximálneho počtu 17 ņiakov (§ 15 vyhláńky č. 320/2008 Z. z. Ministerstva ńkolstva Slovenskej
republiky z 23. júla 2008 o základnej ńkole). Výučba prebieha v ńpecializovanej učebni, ktorej
vybavenie určuje ńkolský zákon.
Celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné
prostredie ńkoly, rôzne aktivity uskutočňované v ńkole, ale aj v mimovyučovacej a mimońkolskej
činnosti prispievajú k rozvoju kompetencií ņiakov. Ńtátny vzdelávací program ISCED 1 (2008)
definoval jednotlivé konkrétne kompetencie v oblasti informačno-komunikačných technológií:
- „vie pouņívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- ovláda primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
- dokáņe adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie pouņívať rôzne vyučovacie programy,
- získal základy algoritmického myslenia,
- chápe, ņe je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- vie, ņe exitujú riziká, ktoré sú spojené s vyuņívaním internetu a informačno-komunikačných
technológií― (s. 8).
Inovovaný ńtátny vzdelávací program (2015, s. 5) uvádza kľúčové kompetencie, z ktorých sa
moderných technológií týkajú dve:
- „vie pouņívať vybrané informačno-komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká
spojené s vyuņívaním internetu a médií;
- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami―.
Informatika rozvíja myslenie ņiakov, ich schopnosť hľadať rieńenia problémových úloh
a overovať ich s pouņitím informačno-komunikačných technológií. Základné vzdelanie v oblasti
informatiky a vyuņitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príleņitosť vńetkým ņiakom na 1. stupni
získať základnú digitálnu gramotnosť. Cieľom informatickej výchovy (v ńirńom kontexte ju
nevmíme len ako vyučovac predmet) na 1. stupni ZŃ je zoznámenie sa s počítačom a moņnosťami
jeho vyuņitia v kaņdodennom ņivote.
Vzdelávací obsah informatickej výchovy/informatiky v Ńtátnom vzdelávacom programe
ISCED 1 (2008, 2015) je rozdelený na päť tematických celkov (Tabuľka 2). Súčasťou ńtátneho
vzdelávacieho programu je príloha ISCED 1 pre vyučovanie Informatickej výchovy/Informatiky,
ktorá určuje obsahový a výkonový ńtandard, ktorý ma ņiak dosiahnuť.
Povinnou dokummentáciou k obsahu vzdelávania, ktorú ńkoly musia mať sú učebné osnovy.
Pre učiteľov je vńak z dôvodu organizácie a obsahového prehľadu práce vhodné vytvárať si svoje
plány.
Celoročný plán predmetu by nemal byť preplnený, náročný, jednostranný, ale pútavý
s atraktívnymi námetmi a úlohami pre ņiakov. Plán by mal obsahovať 33 vyučovacích hodín. Sú
ņiaci, ktorí sú veľmi ńikovní a rýchli, ale sú i takí, ktorých tempo je pomalé. Učiteľ by si mal
premyslieť viac moņností a variácií zadávaných úloh a postupov. Pri organizácií vyučovania sa
netreba báť metodiky výučby pre ņiakov mladńieho ńkolského veku (Gabajová 2008).
Pri tvorbe časovo-tematického plánu musíme vychádzať zo Ńtátneho vzdelávacieho programu
a jeho prílohy, ktorá zahŕňa obsahový a výkonový ńtandard. Najviac tematických jednotiek: texty,
príbehy, grafiku, zvuky, videá, ńtruktúry je zastúpených v tematickom celku Informácie okolo nás.
V časovo-tematických plánoch by mali byť tematické jednotky usporiadané vo správnom poradí
(Raffajová 2010). Hoci presná ńtruktúra pláno nie e určená, spomínaná autorka odporúča tieto časti:
tematický okruh, cieľ a kľúčové kompetencie, obsahový ńtandard, konkrétne aktivity, metódy,
príprava učiteľa, počet hodín, prierezová téma, výkonový ńtandard (Raffajová 2010).
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Tabuľka 2. Tematické okruhy a ich schematický obsah informatickej výchovy /informatiky
na 1. stupni základnej ńkoly
ISCED 1(2008)
ISCED 1 (2015)
Tematické Informácie okolo nás
Reprezentácie a nástroje
okruhy
- práca s textom, prezentáciou
- práca s textom,
- práca v grafickom prostredí,
- práca s grafikou,
- nahrávanie a prehrávanie zvukov a videí, - práca s príbehmi,
- výstupy z projektového vyučovania,
- práca s multimédiami,
- informácie,
- ńtruktúry,
Komunikácia prostredníctvom IKT
- práca s elektronickou pońtou,
- vyhľadávanie na webe,
- riziká pri práci s internetom,

Komunikácia a spolupráca
- práca s webovou stránkou,
- vyhľadávanie na webe,
- práca s nástrojmi na komunikáciu,

Postupy, rieńenia problémov, algoritmické
myslenie
- základy algoritmického myslenia,
- rieńenie problému,
- rôzne postupy a mechanizmy pri rieńení
úloh,

Algoritmické rieńenie problémov
- analýza problému,
- interaktívne zostavovanie rieńenia,
- hľadanie, opravovanie chýb

Princípy fungovania IKT
- vstupné a výstupné zariadenia,
- softvér,
- základné
zručnosti
so
súbormi
a priečinkami,
- elementárne funkcie lokálnej siete
a internetu,

Softvér a hardvér
- práca so súbormi a priečinkami,
- práca v operačnom systéme
- počítač a prídavné zariadenia,
- práca
v počítačovej
sieti
internete,

Informačná spoločnosť
- pouņitie IKT v beņnom ņivote,
- kritický
a zvaņujúci
postoj
k informáciám,
- zodpovedné pouņívanie interaktívnych
médií.

Informačná spoločnosť
- bezpečnosť a riziká
- digitálne technológie v spoločnosti
- legálnosť pouņívania

a na

Zdroj: vlastné spracovanie

Rozlińujeme niekoľko foriem a spôsobov výučby:
1. Metóda jeden počítač – učiteľ vysvetlí postup na jednom počítači za účastí vńetkých ņiakov,
potom idú ņiaci k svojim počítačom a postup sa pokúsia zopakovať.
2. Metóda nasleduj cestu – je to metóda, kedy ņiaci sedia kaņdý pri svojom počítači, učiteľ
zadáva slovne formulované jednotlivé prvky cesty a ņiaci ich vykonávajú (Ńníderová 2005).
Gabajová (2008) odporúča pripraviť:
- Plán a náplň jednotlivých vyučovacích hodín. Keď eńte nemáme ņiadne skúseností, môņeme
čerpať mnoho nápadov a postupov z internetu, zo svojich skúseností.
- Učebňu, detailne poznať stav učebne, počítačov, ich technický stav.
- Softvér, aplikácie, ktoré budeme počas roka vyuņívať.
- Motivačné prvky pre ņiakov – omaľovánky, odmeny, pečiatky.
- Interaktívnu tabuľu, ak ju máme v učebni.
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- Ovládať odbornú terminológiu, ktorú budeme vyuņívať na vyučovaní.
Jednoznačne sa dá súhlasiť s názorom Raffajovej (2010), ņe pri vyučovaní informatiky
môņeme modifikovať Hejného etapy poznávacieho procesu: motivácia, zbieranie skúseností, vznik
poznatku, trénovanie poznatku. Pri analyzovaní témy berieme do úvahy obsahový ńtandard pre
tematický celok. Napr. pri tematickom celku Algroritmické rieńenie problémov, ņiaci postupne pri
rieńení objavujú pojmy ako sú príkaz, zoznam príkazov, vykonávanie postupnosti príkazov,
porozumenie príkazov, poradie príkazov. Pri analyzovaní tematického celku musíme brať do úvahy
veľký počet poznatkov, ktoré by sme mali odučiť na jednej vyučovacej hodine. Keďņe to nie je
reálne, musíme si stanoviť jeden realistický cieľ. Motivácia je veľmi dôleņitá pri vyučovaní. Mala
by byť pozitívna, krátka, zaujímavá, zrozumiteľná, stručná. Môņe byť zaloņená na príbehu alebo
situácii. Od motivácie sa odvíja celá vyučovacia hodina. V etape zbieranie skúseností ņiaci najlepńie
porozumejú informatickým pojmom tak, ņe nazbierajú dostatok vlastných skúseností. Najlepńie je
rieńiť úlohy, kde sa vykonávajú programy – postupné kroky. Pri rieńení týchto úloh musí byť
dôleņité poradie príkazov, ktoré by mali byť zrozumiteľné a jednoznačné, s jasným cieľom. V etape
vzniku poznatku a jeho trénovanie ņiaci po nazbieraní dostatku skúseností sú schopní ich
zovńeobecniť aj na rieńenie iných úloh. Nový poznatok je dôleņité trénovať a precvičovať. Pri
vyučovaní informatickej výchovy musíme vedieť, čo ņiakom povieme, kreslíme na tabuľu, aké
úlohy rieńime. Najskôr začíname od malých krokov a postupne prechádzame k zloņitejńím úlohám.
2. Uĉebné zdroje na hodinách informatiky
Základným učebným zdrojom, ktorý sa v slovenskom ńkolstve vyuņíva je učebnica. Od roku
2011 vydavateľstvo AITEC ponúka základným ńkolám pracovné učebnice informatickej výchovy
pre druhý, tretí a ńtvrtý ročník, ktoré vńak nie sú dodávané zdarma do ńkôl. Ņiaci si ich musia
zakúpiť. Na obr. 1 aņ 3 sú aktuálne ponúkané pracovné učebnice na slovenskom pedagogickom
trhu. Súčasťou učebnice je multimediálny disk s výučbovým softvérom, s časovo obmedzenou
licenciou.

Obr. 1. Pracovná učebnica pre 2. ročník
Zdroj: http://lnk.sk/zB8
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Obr. 2. Pracovná učebnica pre 3. ročník
Zdroj: http://lnk.sk/zBD

Obr. 3. Pracovná učebnica pre 4. ročník
Zdroj: http://lnk.sk/zBB

Aktuálne učebnice, ťaņko budú koreńpondovať s obsahom učebných osnov Inovovaného
ńtátneho vzdelávacieho programu (2015). Keďņe sa výučba informatiky presúva aņ do tretieho
ročníka., je tu časový priestor na vytvorenie nových učebných zdrojov. Zastávame vńak názor, ņe
tlačené učebnice informatiky nie sú dostatočným učebným zdrojo a nie sú potrebné. Vhodnou
formou je pravidelne aktualizovaná elektronická učebnica. Prvou „lastovičkou― v eUčebniciach je
Akademia Alexandra, ktorá vyuņíva free prostredie Moodle a vytvorila spoplatnené učebné
prostredie (obr. 4) pôvodne pre ISCED (2008), no v súčasnosti uņ garantujú aj kompatibilitu
s obsahom ISCED (2015).

Obr. 4. eUčebnice na portáli Akadémia Alexandra
Zdroj: www.akademiaalexandra.sk
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Obrázky 5 a 6 ponúkajú ukáņky z jednotlivých učebníc, komplexnejńí náhľad je moņné vidieť
na stránke https://www.youtube.com/watch?v=mM53PwmgWpo&feature=youtu.be.
Dôleņitým zdrojom informácií pre učiteľov sú portály, ktoré obsahujú materiály pre učiteľov
informatiky: Naučteviac.sk, Ońkole.sk, Infovek.sk – informatika, Učmeradi.sk, Zborovňa.sk,
Ńkolskyportal.sk, Pastelka.sk, Naucteviac.sk, Mpc-edu.sk, Planetavedomosti.sk, Iuventa.sk,
Info.edu.cz, Modernyucitel.net, Modernaskola.sk. Najnovńím je www.kozmix.sk. Pre výmenu
skúseností si učitelia zakladajú skupiny na dostupných sociálnych sieťach, napr. Facebook
a skupina Učitelia informatiky, nápady, odkazy, rady.
Bezáková (2013) konńtatuje, ņe nie je jednoduché pre učiteľov informatiky hľadať si vhodné
materiály na vyučovanie, preto im ponúka niekoľko rád a nápadov. Jedným z vhodných zdrojov pre
učiteľov informatiky sú úlohy z informatických súťaņí.

Obr. 5. InFoorMatika – ukáņka 1

Obr. 6. InFoorMatika – ukáņka 2

Zdroj: www.akademiaalexandra.sk

Zdroj: www.akademiaalexandra.sk

Úlohy môņu učitelia vyuņiť ako materiály priamo na výučbu, ale môņu slúņiť aj ako pomôcka.
Jednou z takýchto súťaņí je aj informatický Bobor – iBobor, ktorý beņí od ńkolského roka
2007/2008. Učitelia mohli vyuņiť úlohy len tak, ņe rieńili konkrétnu súťaņnú sadu z niektorého
ročníka, čo vńak bolo obmedzujúce. Z tohto dôvodu sa vytvorilo prostredie Bobrovo. Bobrovo je
webové prostredie, ktoré umoņňuje učiteľom informatiky vytvárať vlastné testy z úloh súťaņe
iBobor. Učiteľ si môņe „namieńať ― úlohy do testu podľa vlastnej potreby – či uņ na precvičovanie
jednej konkrétnej témy, alebo úlohy z rôznych okruhov na opakovanie, náročnejńie úlohy na
zamestnanie rýchlych a ńikovných ņiakov. Prostredie Bobrovo je pre učiteľov aj ņiakov dostupné
zadarmo.
Záver
Zabezpečenie kvalitnej výučby si vyņaduje vyváņené splnenie troch základných podmienok –
personálnych, materiálnych, priestorových. Informatika je predmet, ktorý si vyņaduje neustále
aktualizovanie vedomostí a zručností učiteľa, v hektickom vývoji technológií obnovovanie
materiálnych prostriedok a samozrejme k tomu patričné priestorové podmienky.
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METAKOGNÍCIA INTELEKTOVO NADANÉHO ŅIAKA PRI RIEŃENÍ
MATEMATICKEJ ÚLOHY
METACOGNITION OF INTELLECTUALLY GIFTED PUPIL USED
FOR MATH PROBLEM SOLVING
Jana Kojnoková, Alena Prídavková
Jana Kojnokova, Alena Prídavkova

Abstrakt
Výber a tvorba matematických úloh rôznej kognitívnej náročnosti je nutným predpokladom pre
cieľavedomé rozvíjanie matematického poznania a schopností ņiakov. Jednou z kompetencií učiteľa
matematiky by mala byť aj jeho schopnosť výberu a následnej transformácie matematických úloh
tak, aby predstavovali prostriedok, pomocou ktorého sa u ņiaka kreuje komplexný matematický
poznatok. Elementárne matematické koncepty sú vytvárané nielen v procese rieńenia úlohy, ale aj
pri analýze a uvedomení si súvislostí kontextu danej úlohy s reálnymi ņivotnými skúsenosťami
ņiaka. V príspevku sú prezentované ukáņky súborov matematických úloh na rôznych úrovniach
kognitívnej náročnosti, ktoré tvoria východisku pre tvorbu stimulačného programu pre intelektovo
nadaných ņiakov.
Annotation
The selection and development of mathematical tasks of different cognitive demand is essential
for systematic construction and development of mathematical knowledge and skills of students. One
of the competencies of mathematics teachers should include the ability to choose and transform
mathematical problems for students in order to create and develop a comprehensive mathematical
knowledge not only because of their solution, but also its analysis and reflection of the context
linked with real-life experience of a student. In this paper we present examples of mathematical
problems at different levels of cognitive demands. The sets of problems are part of stimulation
programme for gifted pupils.
Kľúčové slová: Intelektovo nadaný ņiak. Matematika. Metakognitívne stratégie. Kognitívne
úrovne úloh.
Key words: Intellectually gifted pupil. Mathematics. Metacognitive strategies. Task cognitive
demand.

Úvod
Konńtruktivistické prístupy k vyučovaniu matematiky a k budovaniu matematického poznania
u ņiakov na prvom stupni základnej ńkoly predpokladá vńeobecné vedomosti učiteľa o kognitívnych
procesoch ņiakov, rovnako aj poznanie kognitívnych schopností ņiakov na individuálnej úrovni.
Kognitívne a afektívne ńpecifiká intelektovo nadaných ņiakov nútia učiteľov zaujímať sa o ich
poznávacie procesy, ako aj o pedagogické prístupy, pomocou ktorých uspokoja náročné edukačné
poņiadavky intelektovo nadaných ņiakov. Učitelia by pritom nemali zabúdať na stimulovanie
metakognície ņiakov. Uplatnenie metakognitívnych procesov prispieva k budovaniu trvácneho
poznatku nielen v matematike. Kognitívne a metakognitívne procesy, ktoré sú aktívne pri rieńení
úloh je potrebné stimulovať zadávaním úloh na vyńńích úrovniach kognitívnej náročnosti. Na
rozvíjanie metakognitívnych schopností je nevyhnutné pouņívať otázky zamerané na vyńńie
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kognitívne úrovne uvedomenia si vlastnej činnosti (Heldová, 2010; Frobisher a Frobisherová,
2015). Nielen cielené otázky učiteľa, ale aj diskusie medzi ņiakmi zachytávajú metakognitívne
procesy pri verbalizácii premýńľania a argumentácii. Predpokladom pre efektívnu diskusiu je výber
vhodných úloh s potenciálom na vytvorenie priestoru pre výmenu ņiackych stratégií a úvah, ktoré
sú súčasťou rieńenia problému.
1. Charakteristika ņiaka nadaného na matematiku
Kočń (1972) predpokladá, ņe ak sa v ńtruktúre osobnosti objavuje schopnosť pre matematické
uvaņovanie, existujú aj jej rôzne úrovne, ktorými sa jednotlivci môņu prejaviť. Ak sú tieto
matematické schopnosti u niektorých ņiakov rozvinuté na vysokej úrovni, sú títo ņiaci povaņovaní
za ņiakov s nadaním na matematiku (resp. sú to ņiaci s matematickým nadaním). Tí, ako Kočń
(1972, s. 167-168) popisuje ďalej, disponujú výnimočne rozvinutou schopnosťou:
- „vidieť, odhaľovať reálne existujúce a vyvodzovať moņné vzťahy najmä v oblasti
matematických pojmov a úloh,
- analyzovať situáciu, odlíńiť v nej podstatné od nepodstatného, jasne určené od toho, čo treba
zistiť, resp. dokázať pre rozplánovanie a vykonanie krokov vedúcich k rieńeniu problému,
- narábať s abstraktnými kvalitami bez konkrétnych pomôcok, ale aj schopnosťou
konkretizovať abstraktné kvality exaktne a systematicky,
- osvojiť si pouņívané formy manipulácie s istými znakmi pri vykonávaní matematických
operácií, pri manipulácii so vzorcami a i.,
- chápať povahu matematických a podobných problémov a metód ich rieńenia a overenia
správnosti postupov, schopnosti naučiť sa ich a tvorivo ich pouņívať pri rieńení iných úloh.―
Kopáčová et al. (2014, s. 46) vníma ņiaka s mimoriadnym matematickým nadaním ako ņiaka,
ktorý „má intenzívnu potrebu zaoberať sa matematikou, kreatívne aplikuje matematické myslenie
nielen v matematických úlohách, ale aj v kontakte s reálnym svetom – vníma vzťahy medzi rôznymi
objektmi, uvedomuje si geometrické tvary, objavuje analógie, formuluje otázky, skúma matematické
vlastnosti objektov, ich závislosti“. Pre intelektovo nadaného ņiaka je typická silná vnútorná potreba
venovať sa oblasti svojho záujmu. Ak pre to ņiaci nemajú dostatočné podnety, môņe u nich dôjsť k
prejavom deprivácie a frustrácie. Matematika sa stáva útočiskom pred úzkosťou, ktorú môņu nadaní
ņiaci pociťovať. Gardner (1999, s. 164) na vysvetlenie tohto javu uvádza: „Matematik nachádza vo
svojom zaujatí, ktoré nesúvisí s vonkajńími záleņitosťami, ochranu kláńtorných stien a pravé ńťastie.
Vonkajńí svet matematika neuspokojuje, vďaka matematike je vńak na ňom nezávislý“. Gardner
(1999) uvádza aj ďalńí fenomén, ktorý môņu nadaní zaujatí matematickou úlohou pocítiť. Je ním
radosť a vzruńenie z procesu úspeńnosti intuitívneho rieńenia matematickej úlohy, z postupného
odhaľovania analógií a zákonitostí tohto rieńenia. Faktor vnútornej motivácie je pri rozvíjaní
matematického nadania rozhodujúci. Podľa zistení Dočkala a kol. (1987, s. 87-89) úroveň vnútornej
motivácie ņiaka môņe súvisieť s dávkou strachu a obavy z neúspechu. Matematicky nadaní ņiaci
vykazujú vyńńiu úroveň takých obáv, ktoré priaznivo ovplyvňujú ich výkon v porovnaní s
priemernými ņiakmi. „Rozvoj matematického nadania vyņaduje nielen zdokonaľovať schopnosti,
ale aj formovať jeho aktivačnú zloņku a celú osobnosť dieťaťa. Za rozhodujúci faktor v tomto
procese pokladajú odborníci formovanie motivačnej ńtruktúry“. (Dočkal, 1987, s. 87). Často sa
v súvislosti s motiváciou ņiakov hovorí o kognitívnych výzvach v podobe neńtandardných
náročnejńích matematických úloh.
2. Metakognitívne schopnosti ņiakov a ich rozvíjanie
Vychádzajúc zo Sternbergovej triarchickej teórie ľudskej inteligencie je vzťah k vnútornému
svetu jeden z jej základných komponentov. Vnútorný svet jedinca sa vo vzťahu k inteligencii
podieľa na spôsobe spracovania získavaných informácií aj prostredníctvom metakomponentov –
riadiacich procesov vyuņívaných k plánovaniu, monitorovaniu, vyhodnocovaniu rieńenia problémov
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(Sternberg, 2009). Metakognícia je podľa Doulíka, Ńkodu a Říčana (2015) multidimenzionálny
konńtrukt, ktorý je spojený s pojmom motivácia, kritické myslenie, rieńenie problémov, učebné
stratégie či autoregulácia učenia sa.
Říčan (2013) upozorňuje na fakt, ņe metakognícia nie je priamo pozorovateľná, preto
je diagnostika jej úrovní pomerne problematická. Medzi najčastejńie metódy pouņívané
na zisťovanie jej úrovní zaraďuje sebahodnotiace nástroje, priamy rozhovor, komplexné učebné
úlohy, či záznamové archy. Baker (1991, In Uhrinová, 2016) uvádza nasledovné metódy zamerané
na posudzovanie metakognície: verbálne správy – verbalizácia procesu rieńenia ņiakom, online
pracovné opatrenia – priebeņná kontrola činnosti ņiakov s vyuņitím technologických prostriedkov,
posudzovanie učenia a predikcia výkonu – metóda vyuņíva prvky sebahodnotenia ņiakov
porovnávaného s ich skutočným dosiahnutým výsledkom.
Fischer (2011) definuje nasledovné tri základné prvky metakognície:
- plánovanie ako schopnosť plánovať ciele, následnosť krokov v činnosti, počítať s moņnými
problémami a predvídať výsledky,
- monitorovanie (sledovanie priebehu) ako schopnosť kontrolovať svoju činnosť, pridrņiavať
sa stanovených cieľov, poznať aktuálnu etapu rieńenia problému,
- hodnotenie úspeńnosti stratégií a pokroku pri dosahovaní cieľov, priebeņné hodnotenie chýb
a omylov.
Prostredníctvom operácií plánovania, monitorovania a hodnotenia kontroluje ņiak kognitívne
procesy vyuņívané v procese učenia sa. Metakognícia je kľúčová pre úspeńné učenie sa, preto je
dôleņité rozvíjať metakognitívne aktivity s cieľom naučiť ņiakov aplikovať svoje vedomosti
pomocou metakognitívnej kontroly (Heldová a kol. 2011). Dlhodobo získavané vedecké výsledky
uvádzané Bakerom (1991, In Uhrinová, 2016) dokazujú, ņe ńtudenti s lepńími ńtudijnými
výsledkami z daného predmetu vykazujú vyńńiu úroveň metakognície z tohto predmetu, ako aj
lepńiu schopnosť regulácie svojich kognitívnych procesov. Vlastný výskum Uhrinovej (2016)
zameraný na uplatnenie metakognitívnych stratégií nadaných ņiakov v procese čítania
a porozumenia textu potvrdzuje, ņe nadaní ņiaci prejavujú vyńńiu úroveň metakognitívnych
schopností, neņ ņiaci z beņnej populácie.
Heldová a kol. (2011) uvádza, ņe pre reflektívne a strategické učenie sa tvoria predpoklad
nasledovné metakognitívne poznatky:
- o osobnostných odlińnostiach (poznanie seba) – naučiť sa riadiť svoje učenie
a optimalizovať ho ovplyvňuje úspeńnosť ņiaka. Autoregulácia vychádza z poznania svojich silných
a slabých stránok, vzťahu osobných záujmov a ńkolských predmetov, preferovaných učebných
ńtýlov a stratégií. Autoregulačné schopnosti umoņňujúce ņiakovi nájsť optimálny spôsob učenia sa,
robia zo ņiaka aktívny subjekt svojho vlastného procesu učenia sa po činnostnej, motivačnej
aj po metakognitívnej stránke,
- o odlińnostiach učebných úloh (poznanie úloh) – poznatky o typovej rôznorodosti,
odlińnosti individuálnych poņiadaviek na rieńenie úloh, kognitívnej náročnosti úloh či porozumenie
zadaniu úloh poskytujú ņiakovi predstavu o miere jeho úspechu, moņných správnych rieńeniach
a prispievajú k budovaniu očakávania ņiaka o náročnosti úlohy,
- o strategických odlińnostiach (poznanie stratégií) – poznatky o podmienkach, v ktorých je
vhodné konkrétnu stratégiu pouņiť, ovplyvňujú kontrolu a reguláciu kognitívnych procesov ņiaka.
Metakognitívne učebné stratégie pomáhajú ņiakovi analyzovať, získavať, vyuņívať a zapamätať si
potrebné informácie.
Vychádzajúc z úvah Tureka (2003) o tom, ņe kaņdý ņiak sa pri rieńení úlohy či problému
zamýńľa nad správnosťou zvoleného postupu či samotného rieńenia môņeme predpokladať
prítomnosť metakognície u vńetkých ņiakov. Podvedomé uplatňovanie metakognitívnych procesov
u niektorých ņiakov nepredpokladá ich cielené rozvíjanie. Ak si vńak ņiak uplatňovanie týchto
schopností v praxi uvedomuje, snaņí sa ich efektívne vyuņívať a rozvíjať. Metakognitívne
schopnosti môņeme teda pozorovať na viacerých úrovniach ich prejavu:
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- neprítomnosť metakognitívnych stratégií – nad spôsobom a výsledkom rieńenia ņiak
nepremýńľa,
- neuvedomelé, ņivelné metakognitívne schopnosti – ņiak metakognitívne schopnosti vyuņíva,
ale ich prítomnosť si neuvedomuje,
- uvedomelé, aktívne metakognitívne schopnosti – ņiak si prítomnosť metakognitívnych
schopností uvedomuje a vyuņíva ich pri učení,
- autoregulatívne metakognitívne schopnosti – prítomnosť metakognitívnych schopností si
ņiak uvedomuje, aktívne ich vyuņíva, ďalej ich rozvíja pomocou autoregulatívneho učenia
a metakognitívnych stratégií (Vyrosteková, 2010).
Ņiaci, ktorých metakognitívne riadenie je na vysokej úrovni, dokáņu ovládať svoje myslenie,
premýńľajú dopredu a berú do úvahy moņné následky. Poznajú stratégie, ktoré im v myslení môņu
pomôcť a nespoliehajú sa na vplyv svojho okolia. Výskumy preukázali, ņe ņiaci vyuņívajú
primerané metakognitívne stratégie, ak je zadaná úloha adekvátne náročná a stimulujúca (Doulík,
Ńkoda, Říčan, 2015). Spomenutí autori uvádzajú príklady metakognitívnych stratégií, ktoré
vyuņívajú ņiaci pri nadobúdaní matematických vedomostí a rieńení problémových úloh. Vychádzajú
pritom z typológie stratégií rieńenia problémov podľa Browna a Palinscara (1982, In Doulík,
Ńkoda, Říčan, 2015):
- Blind training – ņiaci dostanú inńtrukciu od učiteľa čo a ako majú robiť, bez uvedenia
dôvodu a podmienok. Tieto stratégie si ņiaci nie sú schopní udrņať v dlhodobej pamäti, či
zovńeobecniť si danú stratégiu rieńenia.
- Informed training – kombinuje zadanie jasnej inńtrukcie s manipuláciou a uvedomením si
stratégie na základe znakov zvolenej stratégie.
- Auto-regulatory training – obsahuje prvky metakognície. Ņiaci poznajú charakteristické
znaky zvolenej stratégie, celý proces rieńenia vychádza z plánovania a hodnotenia danej stratégie.
Metakognitívne riadenie je tak jedným zo znakov dobrého myslenia a učenia (Fisher 2011,
s. 47). Rozvoj týchto schopností je podľa Frobishera a Frobisherovej (2015, s. 155-159)
najdôleņitejńou súčasťou učenia sa hľadať rieńenia úloh rôznych typov náročnosti. Typy problémov
a úloh sú prepojené so stratégiami ich rieńenia, čo napomáha k smerovaniu ņiakov rieńiť skupiny
podobne ńtruktúrovaných (aj neznámych) úloh s vyuņitím rovnakých stratégií pre hľadanie rieńenia.
Schopní rieńitelia matematických úloh zámerne premýńľajú o stratégii rieńenia, argumentácii,
uplatnením svojich znalostí a zručností, teda vyuņívajú metakognitívne procesy keď:
- zaznamenávajú, ako premýńľali a argumentovali,
- rozpoznávajú prekáņku v postupe,
- sú si vedomé, ņe niečomu celkom nerozumejú,
- sa rozhodnú zámerne zavrhnúť a nahradiť neúspeńnú stratégiu,
- znova premyslia svoj prístup,
- skúmajú prepojenia so súvisiacimi konceptmi a znalosťami.
Spomenutí autori uvádzajú, ņe metakognitívne procesy sa u ņiakov aktivizujú, ak je im zadaná
úloha, ktorá pre nich predstavuje istý druh výzvy.
3. Kognitívna úroveņ nároĉnosti matematickej úlohy
Aktivizácia vnútornej motivácie ņiaka a jeho angaņovanosť pri rieńení matematických úloh je
predpokladom pre úspeńné rozvíjanie myńlienkovej kapacity, schopnosti argumentácie a rieńenia
problémov. Dôleņité je povzbudzovať a podporovať ņiakov pri monitorovaní vlastnej činnosti,
napríklad aj formuláciou odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú opisu postupu rieńenia úlohy (Stein
a Henningsen, 1997). Takáto sebakontrola môņe posilniť pocit kompetentnosti ņiaka pre vyrieńenie
problému ako aj motiváciu pre rieńenie náročnejńích úloh.
Mary Kay Stein (2009) so svojim tímom vypracovala rámcovú koncepciu práce
s matematickou úlohou a jej kognitívnou analýzou. Kognitívnou analýzou matematickej úlohy sa
v tomto prípade rozumie zaradenie konkrétnej úlohy do jednej z kognitívnych úrovní náročnosti.
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Úrovne kognitívnej náročnosti úlohy odráņajú myńlienkové procesy ņiaka prítomné pri vnímaní a
rieńení úlohy od zapamätania si, cez pouņitie postupov a algoritmov v prepojení aj bez prepojenia
na pojmy, ich porozumenie a význam. Najvyńńia kognitívna úroveň je charakteristická uplatnením
komplexu myńlienkových postupov a stratégií uvaņovania nad problémom typických pre
matematiku, ktorými sú dohady, odôvodňovanie a interpretovanie problému („doing
mathematics“). Úlohy sú klasifikované podľa kognitívnej úrovne náročnosti do ńtyroch skupín:
Úrovne niņńej kognitívnej náročnosti:
- Zapamätanie si (Memorization) zahŕňa reprodukovanie naučených faktov, pravidiel
a definícií, ako aj ukladanie nových vedomostí do pamäte. Úlohy na tejto úrovni majú konvergentný
charakter, ich zadanie je jednoznačné a pre ich úspeńné rieńenie nie je nutné porozumenie daného
konceptu. Zaraďujeme tu napríklad počítanie spamäti vyuņitím zautomatizovaných spojov, alebo
určenie obvodu geometrických útvarov na základe pouņitia vzorcov.
- Úkony bez prepojenia (Procedures without Connections) zahŕňajú algoritmické pouņívanie
formulácií a postupov na základe priamej inńtrukcie či predchádzajúcej skúsenosti ņiaka bez ďalńej
nadväznosti na problém a jeho pochopenie. Úlohy s obmedzenou kognitívnou náročnosťou sú
zamerané na produkciu správnych odpovedí, nie na pochopenie vzťahov medzi matematickými
konceptmi. Do tejto skupiny je moņné zaradiť napríklad slovné úlohy daného typu, ktorých rieńenie
vyuņíva presne daný postup. Ďalej to môņu byť úlohy na precvičenie výpočtu obvodov rovinných
geometrických útvarov.
Úrovne vyńńej kognitívnej náročnosti:
- Úkony s prepojením (Procedures with Connections) sú charakteristické uvedomelým
pouņívaním formulácií, algoritmických postupov a stratégií v nadväznosti na matematický problém
a jeho hlbńie pochopenie. Úlohy na tejto úrovni sú reprezentované mnoņstvom rôznych pohľadov
na problém, čo prispieva k pochopeniu matematických vzťahov a súvislostí. Pri rieńení problémov
zaradených do tejto skupiny sa často vyuņíva konkrétny model daného matematického pojmu,
konceptu (napríklad geometrické modely zlomkov, sada kociek na prezentáciu pojmu aritmetický
priemer). Zvyčajne ide o problémy s kontextom z reálneho ņivota, kde matematika predstavuje
nástroj na ich vyrieńenie.
- Matematické úlohy, problémy (Doing Mathematics) pre úspeńné rieńenie poņadujú
komplexné a nealgoritmické myslenie a uvaņovanie o probléme. Od ņiakov vyņadujú objavenie
stratégie rieńenia vyplývajúcej z pochopenia podstaty problému. Objavenie týchto stratégií od
ņiakov vyņaduje autoreguláciu vlastných myńlienkových postupov, ako aj vynaloņenie kognitívnej
námahy pri nepredvídaných krokoch rieńenia úlohy. Sú to úlohy divergentného typu z pohľadu
existencie rôznych prístupov k rieńeniu, ktoré vyņadujú napríklad manipuláciu, analýzu rôznych
situácií, zbieranie a zaznamenávanie údajov, uvaņovanie nad ich spracovaním a interpretáciou.
Zvyčajne sú svojim kontextom prepojené na reálnu problémovú situáciu a poņadujú aj vysvetlenie
pouņitej stratégie pri hľadaní rieńenia. (Stein et al., 1999).
Podstata teórie kognitívnej náročnosti matematických úloh M. K. Stein je príkladom
kognitívno-konńtruktivistického prístupu k vyučovaniu matematiky a budovania matematického
poznatku. Analogický pohľad na poznávací proces uņ niekoľko desaťročí v nańich podmienkach
prezentuje profesor M. Hejný (Hejný, Kuřina, 2009), podľa ktorého sa matematický poznatok u
ņiaka vytvára postupne, po etapách. Na začiatku pojmotvorného procesu sú ņiakovi prezentované
série izolovaných modelov daného konceptu, ktoré sú postupom času a na základe skúseností
pretransformované do generického modelu. Modely daného pojmu napomáhajú ņiakovi pochopiť
a abstrahovať matematický problém, aj v súvislosti s reálnymi ņivotnými skúsenosťami. To vńetko
sa odohráva vďaka silnému vplyvu vnútornej motivácie ņiaka a adekvátnych kognitívnych výziev.
Transformácia matematických úloh na úlohy rôznej úrovne kognitívnej náročnosti prebieha
v procese cieľavedomej prípravy učiteľa na vyučovanie a mala by zohľadňovať:
- stanovený cieľ konkrétnej vyučovacej jednotky, ktorý určuje výber matematických úloh,
- predvídanie stratégií rieńenia zadanej úlohy,
- kontrolu a monitorovanie procesu rieńenia a sporných krokov pri rieńení,
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- plánovanie výberu rôznych ņiackych postupov rieńenia a diskusiu o týchto stratégiách,
- poradie jednotlivých stratégií prezentovaných ņiakmi tak, aby bola dodrņaná kohézia
matematického uvaņovania (od jednoduchých po komplexné),
- prepojenie matematických vzťahov medzi prezentovanými stratégiami rieńenia úlohy
a posilnenie ich pochopenia (Stein, et al., 2009).
Uvedomelý postup pri rieńení úloh je sprevádzaný metakognitívnymi procesmi ovplyvňujúcimi
mieru pochopenia matematickej podstaty problému.
4. Matematické úlohy rôznej úrovne kognitívnej nároĉnosti
V ďalńej časti budú predstavené dve sady úloh z matematiky rôznej úrovne kognitívnej
náročnosti. Východiskom pre tvorbu úloh bola kognitívna analýza vybraných úloh, ktoré budú
súčasťou kreovaného obohacujúceho edukačného programu pre intelektovo nadaných ņiakov
vzdelávaných v podmienkach integrácie, v beņných triedach základných ńkôl. V procese
administrácie úloh budú zaznamenávané a analyzované nielen pouņité stratégie rieńenia úloh, ale aj
metakognitívne prejavy ņiakov. Od ņiakov sa bude vyņadovať verbalizácia postupu pouņitého pri
rieńení kaņdej úlohy.
Pri kaņdej úlohe bude uvedená skupina ďalńích úloh vytvorených tak, aby svojim charakterom
predstavovali rôzne úrovne kognitívnej náročnosti. Prezentované sú aj typové otázky, ktoré bude
zadávať administrátor v procese stimulácie.
Úloha A: Ktorý z kruhov vnútri obrazca je väčńí? Výsledok odhadni a skontroluj meraním.
Námet: (Hejný, Kuřina, 2009).
Charakteristika úlohy: ide o úlohu prioritne zameranú na vnímanie, odhad a na rozvoj
kognitívnej funkcie komparácia. V procese jej rieńenia je vńak moņné orientovať sa napríklad na
zopakovanie vedomostí o základných vlastnostiach kruhov a kruņníc (polomer, priemer, výpočet
obvodu), ako aj na manipuláciu s pravítkom (v zmysle meradla), pri rieńení druhej časti úlohy.

1. úroveň kognitívnej náročnosti – zapamätanie si
Vyznač na obrázku priemer a polomer kruhu.
Vedel by si vysvetliť, čo je priemer kruhu? Čo je polomer kruhu?
Vień ako sa dá zistiť obvod kruhu? Vień ako vypočítame obvod kruhu?
2. úroveň kognitívnej náročnosti – úkony bez prepojenia
Koľko kruhov vidíń na obrázku? Ako si to zistil? Ako si postupoval pri určovaní počtu kruhov
na obrázku? Koľko kruhov rôznej veľkosti vidíń na obrázku?
3. úroveň kognitívnej náročnosti – úkony s prepojením
Odhadni, ktorý z vnútorných kruhov v obrazcoch je väčńí a vysvetli, prečo je to podľa teba tak.
Presvedč sa meraním o správnosti tvojich odhadov.
Zisti meraním, aké sú veľkosti polomerov kruhov na obrázku. Aké údaje si získal?
4. úroveň kognitívnej náročnosti – matematika („doing mathematics―)
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Pokús sa vysvetliť, čo mohlo spôsobiť chybu v tvojich odhadoch.
Ako fungujú optické klamy? Pokús sa to vysvetliť.
Poznáń nejaké iné úlohy podobného typu?
Pokús sa navrhnúť vlastné obmeny tohto optického klamu.
Úloha B: Dievčatá boli na cvičisku trénovať psov. Bolo tam 8 hláv a 22 nôh. Koľko tam bolo
dievčat a koľko psov?
Námet: (Pavlovičová et al., 2010)
Charakteristika úlohy: ide o slovnú úlohu, ktorej rieńenie vedie k vytvoreniu sústavy dvoch
lineárnych rovníc (v tomto prípade x+y=8; 2x+4y=22). V primárnom stupni vzdelávania ņiaci
nemajú vytvorený matematický aparát na takej úrovni, aby mohli úlohu rieńiť algebrickým
postupom. Predstavuje tak úlohu divergentného charakteru, nakoľko existuje niekoľko rôznych
spôsobov jej rieńenia.
1. úroveň kognitívnej náročnosti – zapamätanie si
Koľko nôh má pes? Pamätáń si, o kom sa hovorí v úlohe?
Zapamätal si si, koľko mali spolu nôh?
2. úroveň kognitívnej náročnosti – úkony bez prepojenia
Vień, koľko bolo na cvičisku psov a dievčat spolu? Skús vysvetliť, na základe čoho si na to
prińiel. Vysvetli, prečo je počet nôh dievčat a psov taký veľký.
Koľko nôh by bolo na cvičisku, keby tam bolo iba 8 dievčat?
Koľko nôh by bolo na cvičisku, keby tam bolo iba 8 psov?
3. úroveň kognitívnej náročnosti – úkony s prepojením
Akým spôsobom by sme mohli úlohu vyrieńiť? Navrhni aspoň dva rôzne postupy.
Vedel by si graficky znázorniť situáciu zo zadania úlohy?
Vysvetli, čo je nakreslené na obrázku. Ako si postupoval pri kreslení/vytváraní obrázka?
4. úroveň kognitívnej náročnosti – matematika (doing mathematics)
Vedel by si úlohu vyrieńiť napríklad pouņitím zápisov v tabuľke?
Pokús sa vysvetliť, ako si postupoval pri vypĺňaní údajov do tabuľky.
Ktorý postup na vyrieńenie tejto úlohy sa ti najviac páči a prečo?
Záver
Transformácia úloh na úlohy rôznej kognitívnej náročnosti je proces, ktorý má svoj význam
z pohľadu rozvoja matematických schopností ņiakov. Kognitívna analýza úlohy tvorí základ nielen
pre tvorbu súboru úloh, ale je aj platformou pre
metakognitívnu stimuláciu ņiakov. Ņiaci by
mali byť schopní verbalizovať postup a stratégiu pouņitú pri rieńení danej úlohy. Je to dôleņité
predovńetkým v úlohách, ktoré predstavujú vyńńiu úroveň kognitívnej náročnosti a vyņadujú
vysvetlenie, argumentáciu, porovnanie, ako nevyhnutnú súčasť rieńenia úlohy.
Učiteľ by mal byť schopný analyzovať ņiakmi prezentované stratégie rieńenia úlohy,
formulovať otázky v procese je rieńenia tak, aby bol ņiak neustále motivovaný a podporovaný
k uvaņovaniu, sebakontrole a k slovnej formulácii jeho myńlienkových postupov. Poznanie stránok
osobnosti ņiaka a reńpektovanie jeho jedinečnosti je východiskom pre úspeńné vzdelávanie, ktorého
výsledkom je vńestranný rozvoj ņiaka. Uplatňovanie metakognitívnych procesov ovplyvňujúcich
myslenie, učenie sa a rieńenie problémov je charakteristické pre intelektovo nadaných ņiakov
a posilnenie ich motivácie vyplývajúcej z rieńenia náročnejńích úloh je nevyhnutné pre dosiahnutie
tohto cieľa. Prezentované skupiny úloh predstavujú ukáņku časti vytváraného obohacujúceho
programu pre intelektovo nadaných ņiakov, ktorí sú vzdelávaní v podmienkach integrácie. Program
bude pilotne overovaný a súčasťou skúmania bude kvalitatívna analýza rieńiteľských postupov ako
aj metakognitívnych prejavov pri rieńení úloh.
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PRÍPRAVA RÓMSKEHO DIEŤAŤA NA VSTUP DO ZÁKLADNEJ ŃKOLY
PREPARATION ROMA CHILD ENTRY TO PRIMARY SCHOOL
Monika Miňová
Monika Minova

Abstrakt
Autorka v príspevku sa zamýńľa nad pripravenosťou rómskeho dieťaťa na vstup do základnej
ńkoly. Venuje sa charakteristike materskej ńkoly, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
a definuje, čo je ńkolská zrelosť a pripravenosť. Uvádza aj moņnosti diagnostikovania pripravenosti
dieťaťa na ńkolu prostredníctvom vlastných diagnostických nástrojov. Z kaņdej oblasti pripravenosti
dieťaťa na ńkolu uvádza dve diagnostikovania a ich výsledky. V závere sa pokúńa ponúknuť
konkrétne odporúčania pre učiteľky a rodičov.
Annotation
The author in this paper examines the preparedness of Roma children for entry into primary
school. Dedicated to the characteristics of kindergarten, children from socially disadvantaged
backgrounds and define what school maturity and readiness. It also gives the possibility of
diagnosing the child's readiness for school through their own diagnostic tools. Every child's
preparedness for school provides two diagnosis and their outcomes. At the end of attempts to offer
specific recommendations for teachers and parents.
Kľúčové slová: Materská ńkola. Rómske dieťa. Rómska rodina. Pripravenosť na ńkolu.
Key words: Kindergarten. Child Roma. Roma family. School-readiness.

Úvod
Vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít je neoddeliteľnou súčasťou vzdelania
v materských ńkolách. Aké základy dostanú deti v predńkolskom období v jednotlivých oblastiach
rozvoja osobnosti, moņno ich tieto základy budú sprevádzať celým ņivotom. Známy spisovateľ R.
Fulghum hovorí: „Vńetko, čo som sa naučil, naučil som sa v materskej ńkole“ (Valachová a kol.
2002, s. 16). Je veľmi dôleņité, aby dieťa v predńkolskom období rozumelo a rozprávalo po
slovensky. Skutočnosťou je, ņe do materskej ńkoly prichádzajú deti z marginalizovaných rómskych
komunít, a ich reč je nezrozumiteľná, lebo dieťa vyrastalo v prostredí, kde sa hovorí iba rómskym
jazykom.
Preto je nańou dôleņitou úlohou a zároveň snahou poskytnúť deťom z marginalizovaných
rómskych komunít výchovno-vzdelávacie prostredie, ktoré rozvíja kognitívnu, sociálnoemocionálnu a perceptuálno-motorickú stránku osobnosti. Je dôleņité umoņniť im prenikať do tajov
slovenskej reči, čo najskôr a to rôznymi hrami so slovami, zábavnými prístupmi, rozvíjaním
prvotných záujmov detí. Veľmi dôleņité sú v predńkolskom období aj prvé dotyky s matematikou,
rozvíjanie vedomostného obzoru, pravidelný pohyb a rozvíjanie grafomotoriky a jemnej motoriky
rúk. Činností musíme zabezpečovať tak, aby čas strávený v materskej ńkole bol maximálne
efektívne vyuņitý z hľadiska vzdelávania a aby bol pre deti z marginalizovaných rómskych
komunít časom príjemne stráveným. Dôleņité je, aby sa rómske dieťa do materskej ńkoly teńilo.
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1. Deti z marginalizovaných rómskych komunít
Deti z marginalizovaných rómskych komunít autori (Horňák, Kancír, Liba 2011, s. 12)
označujú ako detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Takéto prostredie definujú ako
prostredie, ktoré „vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj
mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu
socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Spôsobuje
sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca.― Za
dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia sa podľa Pedagogicko-organizačných pokynov pre
ńkoly a ńkolské zariadenia na ńkolský rok 2010/2011 (s. 43) povaņuje dieťa, ak spĺňa súčasne
minimálne tri z nasledujúcich kritérií:
a) pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo
výńke Ņivotného minima,
b) aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti patrí do
skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
c) najvyńńie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá
ukončené základné vzdelanie,
d) neńtandardné bytové a hygienické podmienky rodiny (napr. dieťa/ņiak nemá vyhradené
miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.),
e) vyučovací jazyk ńkoly je iný, neņ jazyk, ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí.
Ńpecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia V
súlade s § 107 ńkolského zákona sa výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia uskutočňuje s vyuņitím ńpecifických metód a foriem. Podľa potrieb materské ńkoly
vytvárajú pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia individuálne podmienky, pod ktorými sa
rozumie:
a) vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,
b) úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
c) úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje a
d) vyuņitie ńpecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.
Pri výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa dodrņiavajú vńeobecné
princípy výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením (Kolektív autorov 2011,
s. 170).
2. Materská ńkola a predprimárne vzdelávanie
Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ńkolský zákon) materská ńkola
„podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej,
morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalńie vzdelávanie.
Pripravuje na ņivot v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.―Úlohou
materskej ńkoly je zabezpečovať predprimárne vzdelávanie, pod ktorým ńkolský zákon (2008)
rozumie „cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a
učenia zameraného na rozvoj dieťaťa v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho
vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou.―
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej ńkole je „dosiahnutie optimálnej
kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre ńkolské vzdelávanie v
základnej ńkole a pre ņivot v spoločnosti. ―(Ńtátny vzdelávací program pre predprimárne
vzdelávanie v materských ńkolách 2016, s. 6). „Prioritným cieľom materskej ńkoly sa tak stáva
zabezpečenie najvyńńej moņnej úrovne zdravého celostného rozvoja kaņdého dieťaťa a tým
vytvárať optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí aj so sociálne znevýhodňujúceho
prostredia a odbornou pedagogickou intervenciou zvýńiť ich vzdelávacie ńance na začiatku
primárneho vzdelávania (Lipnická, Sobinkovičová 2014, s. 6).
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Kaņdá materská ńkola má podľa svojich moņností a schopností vytvoriť podmienky pre rozvoj
osobnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít. Preto by mala zabezpečiť podľa autoriek
Lipnickej – Sobinkovičovej (2014, s. 7):
- „Motiváciu k zvýńenej účasti detí z marginalizovaných rómskych komunít na príprave uņ od
veku ńtyroch rokov
- Dostatok kapacít na prípravu vńetkých päť ročných detí
- Asistenta učiteľa, ktorý ovláda materinský jazyk detí z marginalizovaných rómskych komunít
- Realizáciu programov, ktoré sú orientované na zlepńenie spolupráce rodičov detí
z marginalizovaných rómskych komunít s materskými ńkolami
- Spoluprácu s komunitnými centrami, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí poskytujú
sociálne sluņby obyvateľstvu, participujú pri výchove a vzdelávaní nielen detí a môņu byť
nápomocné svojimi aktivitami
- Personálne podmienky učiteľov, ktorí sú cielene pripravovaní na výchovu a vzdelávanie detí
z marginalizovaných rómskych komunít, aktívnu spoluprácu so ńpecialistami (ńpeciálny pedagóg,
psychológ, logopéd a iní odborníci)
- Prijatie inkluzívnej orientácie – inkluzívny prístup moņno definovať ako bezpodmienečné
akceptovanie ńpeciálnych potrieb vńetkých detí, ktoré sa nedelia na tie, ktoré majú ńpeciálne
potreby a tie, ktoré ich nemajú, ide o bezpodmienečné prijatie detí učiteľom a detí medzi sebou, aby
bolo moņné rozvíjať hodnoty inklúzie (akceptácia, prosociálnosť, empatia)
- Vypracovanie takého ńkolského vzdelávacieho programu, ktorý bude inkluzívne zameraný
a ktorý bude v plnej miere reńpektovať ńpecifiká, potreby a záujmy detí z marginalizovaných
rómskych komunít a ńkolský vzdelávací program musí byť vypracovaný na základe princípov tvorby
inkluzívne zameraného kurikula“.
3. Pripravenosť dieťaťa na vstup do základnej ńkoly
Jednou zo základných úloh materskej ńkoly je rozvíjať osobnosť dieťaťa a pripraviť ho na
vstup do základnej ńkoly. Materská ńkola má napomôcť dieťaťu predńkolského veku dosiahnuť taký
stupeň celkového vývinu, aby bolo schopné zvládnuť úlohy kladené na ņiaka prvého ročníka
základnej ńkoly. Ak je rozpor medzi poņiadavkami, ktoré na dieťa kladie ńkola, a vývinovou
úrovňou dieťaťa, nastávajú problémy v jeho vzdelávaní. Úroveň vedomostí, zručností a návykov
dieťaťa, ktorá je potrebná na zvládnutie učiva základnej ńkoly a jej poņiadaviek, označujú odborníci
pojmami ńkolská zrelosť alebo ńkolská pripravenosť.
V psychologickej a pedagogickej literatúre sa objavujú viaceré rozdielnosti v terminológii.
Niektorí autori uprednostňujú pojem ńkolská zrelosť, iní ńkolská spôsobilosť alebo pripravenosť na
ńkolu. Podľa Hvozdíka (1986, s. 103) nestora ńkolskej psychológie u nás je pouņívanie termínu
„ńkolská zrelosť“ jednostranný a priúzky. Pripájame sa k jeho názoru, ņe termín neprihliada na
vplyv prostredia a výchovy. Vyjadruje len stupeň vývinu dieťaťa dosiahnutý pri vstupe do ńkoly,
ktorý je podmienený najmä vnútorným zrením organizmu. Autor odporúča pouņívať termín ńkolská
spôsobilosť, ktorá okrem ńkolskej zrelosti zahrňuje aj ńirńie predpoklady na učebnú prácu ņiakov
v ńkole, alebo termín „pripravenosť na ńkolu“, ktorý takisto predpokladá pôsobenie ńirńieho
okruhu činiteľov prostredia, učenia a výchovy. Tieto dva pojmy rozlińuje Beňová (1997, s. 10)
nasledovne: „Ńkolskou zrelosťou sa označuje len stav zrelosti jednotlivých funkcií detského
organizmu a osobnosti dieťaťa, ktorý sa dosiahne prirodzeným vývinom. Ńkolskou pripravenosťou
sa potom označuje súhrn vedomostí, zručností a návykov nevyhnutných pre začatie ńkolskej
dochádzky. ―Ńkolská zrelosť je výsledkom procesu zrenia psychických funkcií a je závislá od
biologických činiteľov vývinu. Pripravenosťou zasa označujeme súbor vedomostí, zručností
a návykov, ktoré sú výsledkom procesu učenia. Učenie môņe prebiehať na základe vplyvu
exogénnych činiteľov pôsobiacich na dieťa. Proces zrenia a učenia sú vo vzájomnom vzťahu.
Navzájom sa prelínajú a ovplyvňujú. Z pedagogického hľadiska sa viac pouņíva odborný termín
ńkolská pripravenosť. Zaujímavý je aj s názor Valentovej (In Kolláriková – Pupala 2001, s. 221),
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ktorá povaņuje ńkolskú pripravenosť za „historicky― sa vyvíjajúcu charakteristiku, ovplyvnenú
meniacou sa koncepciou výchovno-vzdelávacej praxe. Uvaņuje o pripravenosti dieťaťa na
konkrétny ńkolský systém. Myslí tým charakteristiku komplexnú, ktorá zahŕňa stupeň biologického
a psychického vývinu dieťaťa, sociálne i výchovné vplyvy a poņiadavky ńkoly. Valentová ďalej
konńtatuje, ņe klasifikácia zloņiek ńkolskej pripravenosti nie je zatiaľ systematická.
V učebniciach vývinovej psychológie a v pedagogickej praxi sa uvádzajú tieto zloņky ńkolskej
pripravenosti: kognitívna, emocionálno-sociálna, pracovná a somatická. Vńeobecne sa
predpokladá, ņe kaņdá zo zloņiek ńkolskej pripravenosti musí dosiahnuť určitú úroveň u dieťaťa,
aby bolo v ńkole úspeńné.
4. Výsledky prieskumu
Materská ńkola ako prvý stupeň ńkolskej sústavy podnecuje a rozvíja vzdelanostnú úroveň
dieťaťa predńkolského veku a vytvára priestor pre nadobúdanie kompetencií na vstup do základnej
ńkoly. Kaņdá oblasť pripravenosti na ńkolu je pre dieťa veľmi dôleņitá a nedostatok v niektorej jej
časti je podnetom na odklad plnenia povinnej ńkolskej dochádzky u dieťaťa.
Problém prieskumu: Na akej úrovni sa nachádzajú 5-6 ročné deti z marginalizovaných
rómskych komunít rok pred plnením povinnej ńkolskej dochádzky?
Cieľ prieskumu: Zistiť úroveň pripravenosti 5-6 ročných detí z marginalizovaných rómskych
komunít po stránke kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej.
Vzorka prieskumu: Tvoria ju 5-6 ročné deti rok pred plnením povinnej ńkolskej dochádzky
s rôznou dĺņkou dochádzky do materskej ńkoly
Uvádzame úlohy, ich popis, kritéria hodnotenia, výsledky, komentár k výsledkom a obrázok
splnenia úlohy. Z kaņdej oblasti pripravenosti dieťaťa uvádzame dva príklady úloh.
Kognitívna oblasť:
Úloha: Porovnávame a triedime podľa veľkosti
Popis úlohy: Vyfarbi obrázok podľa pokynov dospelého.
Kritéria hodnotenia:

Na základe analyzovaných pracovných listov „Porovnávame a triedime podľa veľkosti―, sme
pre túto úlohu dávali najviac päť bodov – najmenej jeden bod a zostavili sme takéto kritéria
hodnotenia:
1 bod
ak dieťa vyfarbilo podľa pokynov dospelého správne iba jeden obrázok
2 body ak dieťa vyfarbilo podľa pokynov dospelého správne dva obrázky
3 body ak dieťa vyfarbilo podľa pokynov dospelého správne tri obrázky
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4 body ak dieťa vyfarbilo podľa pokynov dospelého správne ńtyri obrázky
5 bodov ak dieťa vyfarbilo podľa pokynov dospelého správne vńetkých päť obrázkov
Tabuľka 1. Porovnávame a triedime
BODY
n
%
1
2
15,38
2
3
23,08
3
4
30,8
4
2
15,38
5
2
15,38
SPOLU
13
100
Dve deti (15,38%) splnili úlohu iba na jeden bod, na druhej strane tieņ dve deti (15,38%)
správne urobili vńetkých päť úloh z pracovného listu a dosiahli tak sto percent. Ak by sme
posudzovali deti len podľa tejto jednej úlohy, tak by sme konńtatovali, ņe nie sú pripravené na vstup
do základnej ńkoly, lebo len 15,38% detí úlohu splnilo stopercentne.
Úloha: Ĉíselný rad 6-10
Popis úlohy: Spočítaj bodky na domine a vyfarbi rovnaký počet obrázkov.
Kritéria hodnotenia:

Na základe analyzovaných pracovných listov „Číselný rad―, sme pre túto úlohu dávali najviac
päť bodov – najmenej jeden bod a zostavili sme takéto kritéria hodnotenia:
1 bod
ak dieťa vyfarbilo aspoň jednu úlohu
2 body ak dieťa vyfarbilo podľa kociek domina dve úlohy
3 body ak dieťa vyfarbilo podľa kociek domina tri úlohy
4 body ak dieťa vyfarbilo podľa kociek domina ńtyri úlohy
5 bodov ak dieťa vyfarbilo podľa kociek domina vńetkých päť úloh
Tabuľka 2. Číselný rad 6-10
BODY
n
%
1
1
7,7
2
5
38,5
3
1
7,7
4
1
7,7
5
5
38,5
SPOLU 13
100
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Jedno dieťa (7,7%) dokázalo vyfarbiť aspoň jednu úlohu podľa bodiek domina. Päť detí
(38,5%) vyfarbilo podľa kociek domina vńetkých päť úloh. Matematické úlohy väčńinou deti
z marginalizovaných rómskych komunít zvládajú lepńie a presnejńie ako iné úlohy. Tieto úlohy
patria medzi praktickú inteligenciu, ktorú deti vyuņívajú častejńie vo svojom ņivote.
Socio-emocionálna oblasť:
Úloha: Môj kamarát
Popis úlohy: Nakresli svojho kamaráta.
Kritéria hodnotenia:

Na základe analyzovaných kreslených prác na tému „Môj kamarát―, sme pre túto úlohu dávali
najviac päť bodov – najmenej jeden bod a zostavili sme takéto kritéria hodnotenia:
1 bod ak dieťa nakreslilo hlavonoņca, alebo iba čmáralo
2 body ak dieťa nakreslilo hlavu s trupom a končatiny zobrazilo rovnými čiarami
3 body ak dieťa nakreslilo hlavu, trup a končatiny, paņe alebo nohy mali vyjadrené čiarami,
postava nemala krk, vlasy, prsty, ani chodidlá
4 body ak dieťa nakreslilo postavu, ale chýbali časti tváre, na hlave uńi a vlasy
5 bodov ak dieťa nakreslilo postavu, ktorá mala hlavu, krk, paņe zakončené piatimi prstami
a nohy boli zahnuté, na hlave boli zobrazené vlasy, uńi a boli vyjadrené vńetky črty
na tvári
Tabuľka 3. Môj kamarát
BODY
N
%
1
1
7,7
2
2
15,38
3
3
23,07
4
6
46,15
5
1
7,7
SPOLU 13
100
Iba jedno dieťa (7,7%) nakreslilo postavu, ktorá mala hlavu, krk, končatiny. Hlava bola
s trupom spojená krkom, ktorý nebol väčńí ako trup. Na hlave boli nakreslené vlasy a uńi, na tvári
nakreslené oči, ústa, nos a ruky boli zakončené piatimi prstami. Jedno dieťa (7,7%) nedokázalo
nakresliť postavu, nakreslilo iba čmáranice. Kreslenie ľudskej postavy robí aj iným deťom problém.
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Úloha: Hrniec pre kuchárky
Popis úlohy: Ozdob hrniec pre kuchárky odtláčaním prsta do ńtyroch farieb.
Kritéria hodnotenia:

Na základe analyzovaných prác na tému „Hrniec pre kuchárky―, sme pre túto úlohu dávali
najviac tri body – najmenej jeden bod a zostavili sme takéto kritéria hodnotenia:
1 bod
ak sa dieťa bálo strčiť prst do temperovej farby, odtlačky robilo veľmi nesmelo,
nepouņilo vńetky ńtyri farby, práca bola menej estetická
2 body ak dieťa nesmelo odtláčalo prst od temperovej farby na maketu a pouņilo len dve
farby
3 body ak dieťa smelo odtláčalo prst od temperovej farby na maketu, pouņilo vńetky ńtyri
farby, práca bola estetická
Tabuľka 4. Hrniec pre kuchárky
BODY
n
%
1
7
53,84
2
5
38,46
3
1
7,70
SPOLU
13
100
Z tabuľky vyplýva, ņe sedem detí (53,84%) nikdy neskúńalo maľovať prstom, odtlačky robilo
veľmi nesmelo a nepouņilo vńetky ńtyri farby. Len jedno dieťa bolo dostatočne smelé na to, aby
odtláčalo farbu prstom a pouņilo vńetky farby, pričom práca bola estetická.
Perceptuálno-motorická oblasť:
Úloha: Vajíĉko pre kuriatko
Popis úlohy: Kresliť vajíčka pre kuriatka a kohútikov.
Kritéria hodnotenia:
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Na základe analyzovaných prác na tému „Vajíčko pre kuriatko―, sme pre túto úlohu dávali
najviac dva body – najmenej jeden bod a zostavili sme takéto kritéria hodnotenia:
1 bod
ak dieťa nedokázalo obkresliť oválny tvar podľa predlohy
2 body ak dieťa dokázalo obkresliť oválny tvar podľa predlohy, ale nezachovalo veľkosť
tvarov, ovály kreslilo proti určenému smeru, menńia úhľadnosť, kuriatka sú
vyfarbené neadekvátnou farbou
3 body ak dieťa dokázalo obkresliť tvar podľa predlohy, zachovalo veľkosť tvarov, ovaly
kreslilo podľa určeného smeru, graficky prejav bol úhľadný
a kuriatka
boli
vyfarbené adekvátne
Tabuľka 5. Vajíčko pre kuriatko
BODY
n
%
1
1
7,7
2
6
46,15
3
6
46,15
SPOLU
13
100
Pozorované deti v počte 6 (46,15%) obkreslili oválny tvar podľa predlohy správne, dodrņali
veľkosť a smer. Grafický prejav bol úhľadný a farby zodpovedali skutočnosti. Rovnaký počet detí
nedodrņal tvar, smer, farbu alebo úhľadnosť, preto boli hodnotené dvoma bodmi. Jedno dieťa
(7,7%) nezachovalo tvar a farbu a preto získalo jeden bod.
Úloha: „Pílka reņe“
Popis úlohy: Kresliť lomené línie na pílke jedným ťahom. Kresliť zuby na píle.
Kritéria hodnotenia:

Na základe analyzovaných prác na tému „Pílka reņe―, sme pre túto úlohu dávali najviac dva
body – najmenej jeden bod a zostavili sme takéto kritéria hodnotenia:
1 bod
ak dieťa nedokázalo obkresliť tvar podľa predkreslenej línie, ak nezachovalo veľkosť
a počet zúbkov na píle, ak vyfarbenie bolo neestetické
2 body ak dieťa dokázalo obkresliť tvar podľa predkreslenej línie, zachovalo veľkosť a počet
zúbkov na píle, a vyfarbenie obrázkov bolo úhľadné
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Tabuľka 6. Pílka reņe
BODY N
%
1
12 92,3
2
1
7,7
SPOLU 13 100
Tabuľka jasne ukazuje, ņe dvanásť detí (92,3%) má veľký problém s kreslením lomenej čiary.
Plný počet bodov, čiņe dva, dosiahlo len jedno dieťa (7,7%). Deti majú problém aj s drņaním
kresliaceho materiálu.
Záver
V materskej ńkole sa snaņia učiteľky rozvíjať dieťa komplexne po vńetkých stránkach, aby bolo
pripravené na vstup do základnej ńkoly ale aj pre ņivot samotný. Deti z marginalizovaných
rómskych komunít nechodia do materskej ńkoly pravidelne alebo do nej nechodia vôbec. Materská
ńkola zo zákona nie je povinná a preto rodičia nemajú povinnosť dávať dieťa do tejto inńtitúcie.
Preto aj nie vńetky deti, ktoré navńtevujú materskú ńkolu dosahujú ńkolskú pripravenosť. Veľmi je
dôleņitá úzka spolupráca medzi rodinou a materskou ńkolou. Rodičia na základe konzultácii
o svojich deťoch s učiteľkami, by sa mali aj v domácom prostredí venovať svojim deťom. Ak by
sme mali na základe výsledkov, ktoré uvádzame vyńńie, hodnotiť deti, či sú pripravené na vstup do
základnej ńkoly, tak by sme museli konńtatovať, ņe nie sú. Na základe týchto zistení odporúčame
učiteľkám a rodičom detí určité nańe postrehy.
Odporúčame učiteľkám:
- pouņívať cieľavedomejńie diagnostikovanie a analyzovanie prác detí vo svojej pedagogickej
činnosti,
- vyuņívať v praxi nami zostavené kritéria hodnotenia prác pre 5 – 6 ročné deti, ako inńpiráciu
v troch oblastiach vzdelávania a to v kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej,
- vńetky úlohy s deťmi realizovať hravou formou, aby prejavili záujem o ich plnenie.
- Odporúčame rodičom:
- zabezpečiť pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej ńkoly,
- realizovať s deťmi v domácom prostredí úlohy na podporu rozvoja dieťaťa v jednotlivých
dimenziách ńkolskej pripravenosti,
- komunikovať s učiteľkou a jednotne viesť dieťa na ceste stavania sa ńkolákom.
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CHARAKTERISTIKA A KOMPARÁCIA ZÁKLADNÝCH KURIKULÁRNYCH
DOKUMENTOV PRE PRIMÁRNY STUPEŅ VZDELÁVANIA
CHARACTERIZATION AND COMPARISON OF BASIC CURRICULAR DOCUMENTS
FOR PRIMARY LEVEL OF EDUCATION
Erika Novotná, Alica Petrasová
Erika Novotna, Alica Petrasova

Abstract
Autorky v príspevku charakterizujú dva kurikulárne dokumenty, ktoré v období rokov 20082015 reprezentujú základné kurikulum pre primárny stupeň vzdelávania. V prvej časti príspevku
charakterizujú Ńtátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej ńkoly,
ktorý vstúpil do platnosti v roku 2008 a inovovaný Ńtátny vzdelávací program pre primárny stupeň
vzdelávania, ktorý je platný od roku 2015. V druhej časti príspevku sú uvedenékurikulárne
dokumenty porovnávané na základe vybraných kritérií (ńtruktúra, kompetenčný profil, vzdelávacie
oblasti, voliteľné predmety, časová dotácia, prierezové témy).
Annotation
The authors characterizes two curricular documents, which in the period 2008-2015 represent
basic curriculum for primary level of education. In the first part, the authors are concerned with
National Educational Program for Primary Education – 1st stage of elementary schools, which came
into effect in 2008 and innovated National Educational Program for Primary Stage of Education,
valid from 2015. In the second part, the abovementioned documents are compared from different
points of view (structure, competence profile, educational areas, optional subjects, time funding,
sectional topics).
Kľúčové slová: Kurikulum. Ńtátny vzdelávací program. Primárny stupeň vzdelávania. Základné
ńkoly.
Key words: Curriculum. National Educational Program. Primary level of education. Elementary
schools.

Úvod
Od roku 2008 sa ńkolstvo Slovenskej republiky riadi podľa novej ńkolskej reformy. Táto
reforma priniesla do ńkolstva cielené zmeny v organizácií a ńtruktúre ńkolstva, v cieľoch, v
metódach, obsahu a prostriedkoch výchovy a vzdelávania. Po reforme sa výchova a vzdelávanie
uskutočňuje v základných ńkolách podľa vzdelávacích programov a v ńkolských zariadeniach podľa
výchovných programov. Pokrok vedy a techniky prináńa do ńkolstva nové trendy a aj preto sa tieto
dokumenty neustále modifikujú, inovujú. V čase, keď sa po siedmych rokoch v „teréne― udomácnil
pôvodnýŃtátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej ńkolyv Slovenskej republike ISCED1 –
primárne vzdelávanie z roku 2008 vstúpil do platnosti inovovaný Ńtátny vzdelávací program pre
primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej ńkoly. Základné ńkoly majú podľa inovovaného
Ńtátneho vzdelávacieho programu vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2015 a to postupne od
1. a 5. roĉníka základnej ńkoly.
Neustále zmeny v kurikulárnych dokumentoch sú záťaņou pre manaņment ńkoly, ktorý za ich
vypracovanie a aktuálnosť zodpovedá. Pedagógovia sú frustrovaní a zaťaņovaní stále pribúdajúcou
byrokraciou. Rýchla frekvencia zmien a inovácií v kurikule a dokumentácii ńkoly a ńkolských
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zariadení komplikuje ich implementovanie do praxe aj kvôlipotrebe spracovania príručiek
a metodík pre učiteľov, ktoré by im mali pomáhať zorientovať sa a projektovať, plánovať
výchovno-vzdelávací proces. Navyńe edukačný proces a jeho manaņovanie skomplikoval fakt, ņe
v ńkolách vnikli dve formy vzdelávania: dobiehajúca (vzdelávanie prebieha podľa Ńtátneho
vzdelávacieho programu z roku 2008) a inovovaná (vzdelávanie podá inovovaného Ńtátneho
vzdelávacieho programu z roku 2015).
1. Základné kurikulárne dokumenty pre primárny stupeņ vzdelávania – charakteristika
Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy (ďalej ŃVP)
vstúpil do platnosti dňa 19 júna 2008. ,,Ńtátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý
stanovuje vńeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie
smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyváņený rozvoj osobnosti ņiakov.
ŃVP vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je východiskom pre tvorbu ńkolského
vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj ńpecifické podmienky a potreby regiónu.
Ńtátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo
ńkolstva, vedy, výskumu a ńportu Slovenskej republiky" (Ńtátny pedagogický ústav 2008). Kmeť
uvádza, ņe: ,,Ńtátny vzdelávací program je podľa ńkolského zákona (Zákon č. 245/2008 Z.z.)
hierarchicky najvyńńí projekt vzdelávania vytvorený v súlade s Medzinárodnou normou pre
klasifikáciu vzdelávania (International Standard ClassificationofEducation – ISCED 97). ŃVP sa
vypracováva na základe klasifikácie ISCED s anglického slova – International Standard
Classificationof Education, ktorý platí v Európe a akceptujú ho aj iné medzinárodné organizácie
(UNESCO, OECD). ISCED je vytváraný pre jednotlivé ńkolské stupne (predprimárny stupeň
ISCED 0 – materské ńkoly, primárny stupeň ISCED 1 – 1. stupeň základnej ńkoly 1.-4. ročník, niņńí
sekundárny stupeň ISCED 2 – 2. stupeň základnej ńkoly 5.-9.ročník), vyńńí sekundárny stupeň
ISCED 3 – stredné ńkoly).UNESCO vyvinula ISCED s cieľom uľahčiť porovnanie ńtatistiky
vzdelávania a ukazovateľov v jednotlivých krajinách na základe jednotných a medzinárodne
dohodnutých definícií. V roku 2011 revízia ISCED bola formálne schválená členskými ńtátmi
UNESCO. Výsledkom rozsiahlych medzinárodných a regionálnych konzultácií medzi vzdelávacími
a ńtatistických odborníkov, ISCED 2011 berie do úvahy významné zmeny vo vzdelávacích
systémoch po celom svete od poslednej revízie ISCED v roku 1997‖ (UNESCO instituteforstatistics
2014).
ŃVP predstavuje prvú úroveň participatívneho alebo tzv. dvojúrovňového modelu koncipovania
obsahu vzdelávania. Je záväzným dokumentom pre vytvorenie individuálneho ńkolského
vzdelávacieho programu, kde sa zohľadňujú ńpecifické podmienky a potreby ńkoly" (Kmeť 2011,
s. 507.) ŃVP je dvojúrovňový model, čo znamená, ņe sa vytvára v dvoch fázach, a to ńtátnej, kde ho
tvorí Ministerstvo ńkolstva a ńkolskej, kde ho vytvárajú ńkoly (Ńtátny inńtitút odborného
vzdelávania 2011). ŃVP obsahuje tieto základné časti: rámcový model absolventa, rámcový učebný
plán i rámcové učebné osnovy pre konkrétny stupeň vzdelávania. Súčasťou ŃVP je povinná časť
vzdelávacieho programu vymedzená ako základné učivo a voliteľná časť vzdelávacieho programu
tvorená rozńirujúcim i účelovým učivom, ktoré zohľadňuje potreby, záujmy aj podmienky určitého
regiónu. V ŃVP sa konkretizujú podmienky rozvoja ņiakov s nadaním, normálnymi výchovnovzdelávacími potrebami i zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením˝ (Kmeť 2011, s. 509-510).
ŃVP pre 1. stupeň základnej ńkoly – ISCED 1, je pre manaņment ńkoly záväzným národným
kurikulom, na základe ktorého si kaņdá základná ńkola musí vytvoriť školský vzdelávací program,
vystihujúci charakter a zameranie inńtitúcie. Ńkolský vzdelávací program vymedzuje obsah, ciele aj
podmienky vzdelávania a odporúča didaktické prístupy, metódy overovania, respektíve hodnotenie
vzdelávacích výstupov. Tvorba ńkolského vzdelávacieho programu umoņňuje ńkolám ďalńie
profilovanie sa vo vzťahu k záujmom a potrebám jej klientov. ,,Ńkolské vzdelávacie programy sú
postavené na nasledovných princípoch:sú dôleņitým kurikulárnym dokumentom celoņivotného
vzdelávania, vytvárajú pluralitné, konkurenčné vzdelávacie prostredie a podporujú autonómiu ńkôl,
49

kladú dôraz na výsledky vzdelávania, hoci procesuálna stránka výučby je tieņ mimoriadne dôleņitá,
vytvárajú ich ńkoly podľa ŃVP a pravidiel v nich stanovených, regulujú vzdelávacie podmienky v
danej ńkole, za ich vypracovanie a schválenie zodpovedá riaditeľ ńkoly" (Ńtátny inńtitút odborného
vzdelávania 2011, s. 13). Novelizovaný Zákon č. 245/2008 Z.z (ńkolský zákon) určuje ńtruktúru
Ńkolského vzdelávacieho programu:a) názov vzdelávacieho programu, b) vymedzenie vlastných
cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, c) stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním
ńkolského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti, d) vlastné zameranie ńkoly; v
stredných odborných ńkolách aj profil absolventa, e) dĺņku ńtúdia a formy výchovy a vzdelávania,
f) učebné osnovy, g) učebný plán, h) vyučovací jazyk podľa § 12, i) spôsob, podmienky
ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní, j) personálne
zabezpečenie, k) materiálno-technické a priestorové podmienky, l) podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, m) vnútorný systém kontroly a hodnotenia
detí a ņiakov, n) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ńkoly, o) poņiadavky na
kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (Ńkolský zákon 245/2008 Z.z).
Medzi základné princípy ŃVP patria:
Cieľový model
Vzdelávacie oblasti
Prierezové témy

Dvojúrovňový model tvorby dokumentov
Princípy
Ńtátneho
vzdelávacieh
o programu

Motivujúce učebné prostredie
Kľúčové kompetencie
Základné učivo

Komplexné hodnotenie
6iakov

Schéma 1. Princípy Ńtátneho vzdelávacieho program
(Ńtátny inńtitút odborného vzdelávania 2011, s. 11)

Na stránke Ńtátneho pedagogického ústavu sa uvádza, ņe v ŃVP sú určené vyučovacie
predmety, ktoré sú pre kaņdého rovnaké a povinné. Ńkola vńak môņe vyučovať vyučovací predmet,
ktorý si vytvorí sama a má ho zakomponovaný vo svojom ńkolskom vzdelávacom programe. V
ŃVP sa nachádzajú aj prierezové témy, ktoré so vzdelávacími oblasťami do seba zapadajú a
navzájom sa prelínajú (Ńtátny pedagogický ústav 2016). ŃVP je otvoreným kurikulárnym
dokumentom, ktorý musí byť priebeņne aktualizovaný, upravovaný, preto by mal spĺňať
nasledujúce poņiadavky:určiť primerané, konkrétne, zrozumiteľné, merateľné, splniteľné i
perspektívne ciele vzdelávania vsúlade s individuálnymi aj spoločenskými záujmami; spoľahlivo,
presne a akceptovateľne vymedziť kategóriu kľúčových kompetencií, prierezových tém i
vzdelávacích ńtandardov pre jednotlivé vyučovacie predmety; identifikovať konkrétne záväzné
kognitívne, motorické aj afektívne činnosti v obsahu vzdelávania s ohľadom na základné,
rozńirujúce i účelové učivo; poskytovať väčńiu slobodu pri projektovaní obsahu vzdelávania
zvýńením podielu disponibilných vyučovacích hodín z 30% na 40% či 50%; prejsť úpravou na
základe serióznej diskusie najmä s tvorcami kurikula, nech sú na zmeny vo vzdelávaní dostatočne
odborne aj strategicky pripravení; celoplońne ovplyvňovať vzdelávanie aņ po experimentálnom
overení vo vybraných pilotných ńkolách; podporiť zníņenie byrokratického zaťaņenia učiteľov
vyvolaného realizáciou kurikulárnej transformácie vzdelávania‖ (Kmeť 2011, s. 509).
Od 1. septembra 2015 sa ńkoly riadia Štátnym vzdelávacím programom pre primárne
vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, teda novým inovovaným Ńtátnym vzdelávacím
programom. Inovovaný Ńtátny vzdelávací program (ďalej iŃVP) je jednou z úprav pôvodného ŃVP,
kde neńlo len o kozmetické úpravy, ale aj o úpravu rámcových učebných plánov a tvorbu učebných
osnov. Ministerstvom ńkolstva, vedy, výskumu a ńportu Slovenskej republiky bol iŃVP schválený
6. februára 2015. Ńkoly sa v ńkolskom roku 2015/2016 riadili dvoma ńkolskými vzdelávacími
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programami, ktoré je nutné od seba odlíńiť, a to zvoleným prívlastkom inovovaný. V ńkolskej praxi
sa iŃVP zavádza postupne, to znamená, ņe ņiaci, ktorí nastúpili v ńkolskom roku 2015/2016 do
1. ročníka základnej ńkoly sa riadia uņ iŃVP. Ņiaci, ktorí boli v ńkolskom roku 2015/2016 v 2. aņ
4. ročníku základnej ńkoly, sa ďalej vzdelávajú podľa pôvodného ŃVP. ,,Inovovaný Ńtátny
vzdelávací program posilňuje výučbu prírodovedných predmetov, kladú tieņ väčńí dôraz na
technické vzdelávanie ņiakov. Súčasne vymedzuje anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa
vyučuje od 3. ročníka základnej ńkoly. Druhý cudzí jazyk je ńkola povinná ponúknuť ņiakom z
rámca voliteľných hodín podľa moņností ńkoly a záujmu ņiakov výberom z francúzskeho,
nemeckého, talianskeho, ńpanielskeho a ruského jazyka. V rámcovom učebnom pláne sú
vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Ńkoly vńak dostávajú moņnosť rozdeliť si učebný
obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích ńtandardov,
vnútornej logickej ńtruktúry, veku primeranosti ņiakov a celkového počtu vyučovacích hodín
jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčńiu prehľadnosť
a logickejńiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa zníņil aj ich rozsah. Podobne to
platí aj pre ńtruktúru výkonových ńtandardov‖ (Ministerstvo ńkolstva, vedy, výskumu a ńportu
Slovenskej republiky 2016).
,,Cieľom iŃVP je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené pojmami, ako je
vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie, zisťovanie niečoho nového, napríklad
výsledkov pokusu alebo experimentu, interpretácie či vytvárania rôznorodých verbálnych,
obrazových a grafických textov, ktoré tvoria sociálny a kultúrny svet" (Ńtátny vzdelávací program
primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej ńkoly 2015, s. 3). Ministerstvo ńkolstva, vedy, výskumu
a ńportu Slovenskej republiky stanovilo časové termíny, dokedy sú ńkoly povinné upraviť si
potrebné dokumenty podľa iŃVP. Základné ńkoly boli povinné do 1. septembra 2015 vytvoriť
inovované učebné plány platné pre 1. – 5. ročník základnej ńkoly. Taktieņ pre inovatívne ročníky,
t.j. pre 1. – 5. ročník základnej ńkoly vytvoriť ńkolský vzdelávací program. Do 30. septembra 2015
bola ńkola povinná vytvoriť inovované učebné osnovy ńkolského vzdelávacieho programu. Do
31. augusta 2016 boli ńkoly povinné vytvoriť kompletný iŃVP pre 1. – 5. ročník základnej ńkoly a v
nasledujúcich ńkolských rokoch postupne.
2. Komparácia základných ĉastí v pôvodnom Ńtátnom vzdelávacom programe a
inovovanom Ńtátnom vzdelávacom programe pre primárne vzdelávanie
Ńtátny vzdelávací program primárne vzdelávanie - 1. stupeň základnej ńkoly (iŃVP) je úpravou,
modifikáciou, doplnením pôvodného, t. j. Ńtátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej
ńkoly v Slovenskej republike ISCED 1 – primárne vzdelávanie (ŃVP). Pôvodný ŃVP bol inovovaný
v dôsledku nájdených chýb, ktoré bolo nutné opraviť, ale aj preto lebo ņiaci/detí sú vyspelejńí v
dôsledku technologického vývinu a preto je dôleņité ich vzdelávaciu úroveň zvyńovať. Neustále
zmeny v kurikulárnych dokumentoch pre primárne vzdelávanie sa uskutočňujú aj kvôli novým
trendom v pedagogike (neuropedagogika, neurodidaktika) a rôznym výskumom, ktorými sa zisťuje
úroveň kognitívných funkcií a procesovu ņiakov. Druhou stránkou mince je, ņe v ńkolách pribúda
čoraz viac detí so ńpeciálnymivýchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované do beņných
tried čím sa zvyńujú nároky na prácu pedagógov.
Uvedené dva dokumenty budeme v ďalńej časti príspevku komparovať na základe týchto
stanovených kritérií: 2. kompetenčný profil, 2.vzdelávacie oblasti, 3. vyučovacie voliteľné
predmety a časová dotácia, 4. prierezové témy.
2.1 Profil absolventa primárneho stupņa vzdelávania
Absolvent primárneho vzdelávania má podľa iŃVP disponovať na veku primeranej úrovni
kľúčovými kompetenciami,ktoré sú v porovnaní s ŃVP definované stručne, vńeobecnejńie
a komplexne – v rámci jedného odseku. V ŃVP je profil absolventa – vzdelanostný model
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absolventa primárneho stupňa, koncipovaný ńtruktúrovane do siedmych oblastí kompetencií, ktoré
ďalej rozpracované a ńpecifikované. Definované kompetencie v ŃVP a iŃVPkoherujú a prelínajú sa.
Nie je vńak jasné, ktoré kompetencie boli v iŃVP ponechané a k akým skupinám kompetencií vo
vzťahu k ŃVP inklinujú, resp. prislúchajú. Z uvedeného dôvodu sme za účelom transparentnosti
analyzovali, ktoré spôsobilosti boli v iŃVP ponechané a priradili sme ich k skupinám kompetencií
v ŃVP (tabuľka č. 1) (Pozn.: v iŃVP sú kompetencie uvádzané v abecednom poradí, v tabuľke 1 sú
priraďované podľa obsahu a charakteru skupiny kompetencií).
Tabuľka 1 Porovnanieprofilu absolventa primárneho vzdelávania (kompetencie)
Profil absolventa primárneho Profil absolventa primárneho vzdelávania v
stupņa vzdelávania v pôvodnom inovovanom Ńtátnom vzdelávacom programe (2015)
Ńtátnom vzdelávacom programe
(2008)
1. sociálne
komunikačné b) vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v
kompetencie (spôsobilosti)
materinskom, ńtátnom jazyku;
c) rozumie najzákladnejńím slovným spojeniam v
anglickom jazyku a dokáņe ich pouņívať;
2. kompetencie
(spôsobilosti) a) pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;
uplatňovať základ matematického d)dokáņe
aplikovať
osvojené
prírodovedné
myslenia a základné schopnosti a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v
poznávať v oblasti vedy a techniky
starostlivosti o seba a druhých;
3. kompetencie (spôsobilosti) v e)
rozpozná v ńkole a vo svojom najbliņńom okolí
oblasti
informačných
a určitý problém, premýńľa o jeho príčinách a vie navrhnúť
komunikačných technológií
rieńenie podľa svojich vedomostí a skúseností;
4. kompetencia (spôsobilosť) učiť
b) vie pouņívať vybrané informačné a komunikačné
sa učiť sa
technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s
vyuņívaním internetu a médií;
5. kompetencia (spôsobilosť)
h)rozpozná v ńkole a vo svojom najbliņńom okolí určitý
rieńiť problémy
problém, premýńľa o jeho príčinách a vie navrhnúť
rieńenie podľa svojich vedomostí a skúseností
6. osobné, sociálne a občianske
m) uvedomuje si, ņe má svoje práva a povinnosti,
kompetencie (spôsobilosti) reńpektuje práva iných.
j) správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;
i) váņi si seba i druhých, dokáņe ústretovo komunikovať
a spolupracovať
g)
dokáņe
aplikovať
osvojené
prírodovedné
a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v
starostlivosti o seba a druhých;
7. kompetencia (spôsobilosť)
k) má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu,
vnímať a chápať kultúru a ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo
vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
svojom ņivote;
l) dokáņe byť tolerantný, snaņí sa pochopiť druhého,
pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob ņivota;
Z údajov v tabuľke č.1 vyplýva, ņe skupine sociálne komunikačných kompetencií v ŃVP sú
adekvátne kompetencie s označením písmena b) a c) atď. Konńtatujeme, ņe vńetky kompetencie
definované v iŃVP sú kompatibilné s jednotlivými skupinami kompetencií, ktoré sú uvedené v ŃVP
z roku 2008. Nenańli sme ņiadnu kompetenciu, ktorí by bola formulovaná v iŃVP navyńe, alebo
ktorá by obsahovo nespadala do ņiadnej zo skupiny kompetencií v ŃVP.
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2.2 Vzdelávacie oblasti
Uņ v charakteristike iŃVP sme uviedli, ņe je prehľadnejńí a logickejńí v rámci učebných
prvkov. Z pôvodného ŃVP boli vyňaté vzdelávacie ńtandardy, ktoré boli jeho súčasťou. V iŃVP sa
nenachádzajú, ale vzdelávacie ńtandardy nájdeme na stránke Ministerstva ńkolstva, vedy, výskumu
a ńportu Slovenskej republiky, kde sú zverejnené pre kaņdý vyučovací predmet, ktorý sa vyučuje na
1. stupni základnej ńkoly. Je to urobené prehľadnejńie a je to viac nápomocné aj pre pedagógov,
pretoņe vzdelávacie ńtandardy sú napísané ku kaņdej téme a ročníku osobitne. Je tam aj stručná
charakteristika predmetu a ciele, ktoré majú ņiaci na primárnom stupni dosiahnuť po jeho
absolvovaní. Obsahové, ale aj výkonové ńtandardy boli v niektorých predmetoch ako je
náboņenstvo, matematika, hudobná výchova a podobne pozmenené a doplnené.
V pôvodnom ŃVP je zahrnutá vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť, ktorá sa na základe
zaradenia nového vyučovacieho predmetu prvouka, pre ņiakov 1. ročníka primárneho vzdelávania,
rozdelila na 2 oblasti, a to: Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Na porovnanie uvádzame
v tabuľke 2 vzdelávacie oblasti v pôvodnom ŃVP a inovovanom iŃVP.
Tabuľka 2. Porovnanie vzdelávacích oblasti
Vzdelávacie oblasti v pôvodnom Vzdelávacie oblasti v inovovanom Ńtátnom
Ńtátnom vzdelávacom programe (2008) vzdelávacom programe (2015)
Jazyk a komunikácia
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Zdravie a pohyb
Okrem prvouky pre 1. ročník primárneho vzdelávania, ktorá bola z pôvodného ŃVP vyňatá, bol
obsahu vzdelávania pridaný vyučovací predmet - pracovné vyučovanie. Ņiaci čoraz viac strácajú
motorické zručnosti a vďaka tomuto predmetu sa dostanú do kontaktu s prácou a pracovnými
úkonmi, čím získajú určité zručnosti a schopnosti, ktoré im môņu pomôcť pri ďalńom výbere ńkôl.
Ako v pôvodnom ŃVP, tak aj v iŃVP ostalo v platnosti, ņe povinná výučba anglického jazyka sa
začína od 3. ročníka primárneho stupňa. Od septembra 2015/2016 nie je povinný druhý cudzí jazyk,
ale ńkoly ho môņu ďalej vyučovať. Čo sa týka časovej dotácie, zvýńil sa počet vyučovacích hodín, a
to vo vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk a literatúra a matematika. Adamčíková (2015)
uvádza, ņe klesol počet voliteľných hodín aņ na 10%. Ďalej uvádza, ņe v iŃVP bolo zavedené
rozdelenie hodín v učebnom pláne podľa ročníkov, kde predtým bolo rozdelené na stupne. Podľa
náńho názoru, čo sa týka obsahu vzdelávania, ostal pomerne nezmenený, aņ na nejaké malé zmeny a
úpravy. Ak porovnáme pôvodný ŃVP a iŃVP, nedońlo aņ k takým veľkým zmenám. V podstate sa v
obsahu vzdelávania niečo pridalo a rozńírilo. Adamčíková (2015) uvádza, ņe veľa vecí, ktoré boli v
pôvodnom ŃVP nedokonalé a chybné, nie sú ani v iŃVP upravené, týka sa to hlavne: rozbitých
tematických celkov do viacerých ročníkov, napr. gramatické kategórie v slovenčine, nelogická
nadväznosť tematických celkov, napr. výučba desatinných čísel pred zlomkami v matematike,
budovanie matematického aparátu nie je v súlade s potrebami prírodovedných predmetov.
2.3 Prierezové témy a ńtruktúra Ńtátneho vzdelávacieho programu
K prierezovým témam bola doplnená nová prierezová téma s názvom Výchova k manņelstvu a
rodičovstvu, aby deti získali potrebné informácie o rodičovstve a partnerských vzťahoch v súlade s
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vedeckými poznatkami a etickými normami. Z pôvodného ŃVP bola vyňatá prierezová téma –
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, ktorej cieľom bola u detí rozvíjať komunikatívnosť,
argumentáciu, aby vedeli pouņívať a pracovať s informáciami, prezentovať svoju prácu a aj seba
samých, ktorá sa v iŃVP nenachádza. V tabuľke 3 uvádzame zmeny týkajúce sa prierezových tém
v pôvodnom ŃVP a iŃVP.
Tabuľka 3. Zmeny v prierezových témach
Pôvodný Ńtátny vzdelávací program
Inovovaný Ńtátny vzdelávací program
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v
cestnej premávke
cestnej premávke
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana ņivota a zdravia
Ochrana ņivota a zdravia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Výchova k manņelstvu a rodičovstvu
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova
Vo vzťahu k pôvodnému ŃVP bola ńtruktúra iŃVP pozmenená nasledovne: 1. vńeobecné ciele
výchovy a vzdelávania 2. stupeň vzdelávania 3. profil absolventa 4. vzdelávacie oblasti a prierezové
témy 5. vzdelávacie ńtandardy 6. rámcové učebné plány 7. osobitosti a podmienky na výchovu a
vzdelávanie ņiakov so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 8. organizačné podmienky na
výchovu a vzdelávanie 9. povinné personálne zabezpečenie 10. povinné materiálno – technické a
priestorové zabezpečenie 11. podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 12. zásady a
podmienky na vypracovanie ńkolských vzdelávacích programov (Ńtátny vzdelávací program
primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej ńkoly 2015).
iŃVP obsahuje kapitolu profil absolventa, kde v pôvodnom ŃVP bolo uvedené, čo si ņiak
absolvovaným primárneho stupňa osvojí, nadobudne a aké kľúčové kompetencie si osvojí. V iŃVP
sú kľúčové kompetencie opísané stručnejńie a chýba tam podrobný kompetenčný profil absolventa.
Keďņe je primárnym dokumentom, mal by určite obsahovať podrobnejńie informácie o osvojených,
získaných a nadobudnutých kompetenciách, poznatkoch absolventa primárneho stupňa.
Jednou z častí pôvodného a iŃVP programu je kapitola s názvom povinné personálne
zabezpečenie, ktorá stanovuje určité odborné pedagogické poņiadavky pre zamestnancov
primárneho stupňa. K vedúcim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom sa do iŃVP
začlenili aj odborní zamestnanci a určuje, čo sú povinní spĺňať. V iŃVP je kapitola 7, ktorá má
názov Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie ņiakov so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, opísaná stručne, pričom v pôvodnom ŃVP je to opísané viac, čo sa týka aj
odborného hľadiska. V pôvodnom ŃVP sa nachádzajú aj ńpecifické podmienky pre vzdelávanie detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia a taktieņ podmienky integrovaného vzdelávania ņiakov s
nadaním v základných ńkolách.
Ďalńou zmenou, ktorú sme postrehli je, ņe iŃVP v kapitole Povinné materiálno-technické a
priestorové zabezpečenie presne určuje, prehľadnejńie a ńirńie opisuje povinné učebné priestory ńkôl
a ich vybavenie, na rozdiel od pôvodného ŃVP. Je to prehľadne rozpracované v tabuľkách, kde sú
uvedené povinné učebné priestory ńkoly a základné vybavenie učební, telocvične, multimediálnej
učebne aj s počtom vybavenia potrebného pre učiteľa a ņiakov. V prílohe určuje odporúčané
vybavenie učebne na výtvarnú výchovu, prvouku, prírodovedu a vlastivedu. V pôvodnom ŃVP boli
uvedené iba učebné priestory vo vńeobecnosti. Nebolo presné stanovené, čo má mať ńkola
k dispozícií. Ńkoly by mali mať také vybavenie, ktoré je potrebné pri výučbe, pri podávaní
vedomosti, informácií. Kaņdá ńkola by mala byť na rovnakej úrovni tak, aby ani ņiaci, ani učitelia
neboli obmedzovaní a mohli sa učiť a vyuņívať rovnaké povinné vybavenie. Ńkolské vybavenie a
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učebné priestory ńkôl, ktoré boli určené podľa iŃVP platí len pre tie základné ńkoly, ktoré sú
novovzniknuté. Ostatné ńkoly sú povinné počas trojročného prechodného obdobia tieto učebné
priestory a ich vybavenie upraviť a doplniť.
Záver
Komparatívnou analýzou dvoch kurikulárnych dokumentov pre primárny stupeň vzdelávania
sme zistili, ņek zásadným zmenám dońlo v profile absolventa primárneho stupňa, vo vzdelávacích
oblastiach a v prierezových témach. Ostatné zmeny v ńtruktúrekomparovanýchŃtátnych
vzdelávacích programov (ńtruktúra, povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie) boli
realizované na úrovní doplenenia či rekudovania nariadení.
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APLIKÁCIA PROGRAMU PREZI VO VYUĈOVANÍ PRÍRODOVEDNÝCH
PREDMETOV V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
APPLICATION OF PREZI SOFTWARE TO EDUCATION
OF NATURAL SCIENCE AT LOWER PRIMARY SCHOOL
Milica Sabolová
Milica Sabolova
Abstrakt
Vo vzdelávaní nastávajú v súčasnosti mnohé zmeny týkajúce sa nielen formy učebných
materiálov, ale aj formy sprostredkovania týchto učebných materiálov ņiakovi. Rastie tendencia
vyuņívania elektronických vzdelávacích materiálov. Ponuka programov pre tvorbu prezentácií je v
dneńnej dobe pestro zastúpená, avńak povedomie u učiteľov či ńtudentov je nízke. Preto sa v
príspevku zaoberáme základnou charakteristikou prezentačného programu Prezi. V príspevku
prezentujeme nami vytvorené prezentácie zamerané na podporu vyučovania prírodovedných
predmetov v primárnom vzdelávaní.
Annotation
In education occurs many changes these days, concerning not only the form of learning
materials, but also the form of mediation of these learning materials to students. There is growing
tendency to use electronic educational materials. There are many programs for creating
presentations these days, but awareness of teachers and students is low. This is the reason why this
report deals with the fundamental characteristics od presentation software Prezi. In this report we
present presentations created by us, that are designed to promote the teaching of natural science at
lower primary school.
Kľúčové slová: Elektronické učebné materiály. Prezentácia. Prezi. Prírodoveda.
Key words: E-learning materials. Presentation. Prezi. Natural science.

Úvod
V triedach 21. storočia nachádzame rôznorodosť a pestrosť učebných materiálov. Mení sa
nielen forma, ale aj samotné sprostredkovanie informácií a učebných materiálov. Rastúcu tendenciu
má v súvislosti so súčasným digitálnym svetom predovńetkým elektronické vzdelávanie.
Jednou z moņných foriem sprostredkovania učebných materiálov je aj virtuálne prostredie
(internet), prostredníctvom ktorého moņno uchovávať a prezentovať učebné materiály, resp.
elektronické učebné materiály.
Touto moņnosťou disponuje aj webová aplikácia Prezi, pomocou ktorej moņno tvoriť
prezentácie a následne ich ukladať, zdieľať a sprístupňovať aj verejnosti. Prezi je inovatívna
webová aplikácia, ktorá sa od iných prezentačných programov líńi nielen svojou výbornou grafikou,
ale ponúka predovńetkým aj moņnosť pribliņovania (zoomovania) či oddiaľovania objektov, ale aj
tvorbu myńlienkových máp.
1. Elektronické uĉebné materiály a elektronické vzdelávanie
V súčasnosti moņno vo vzdelávaní pozorovať zmeny učebných materiálov. Do edukačného
prostredia sa dostávajú nové podoby učebných materiálov. Kalań (2013) zdôrazňuje, ņe je potrebné
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rozlińovať medzi formou uĉebného materiálu (formou prezentácie jeho obsahu) a formou
sprostredkovania uĉebného materiálu ņiakovi.

Obrázok 1. Formy učebných materiálov

Obrázok 2. Formy (médiá) sprostredkovania
učebných materiálov

(Zdroj: Kalań 2013)

(Zdroj: Kalań 2013)

Kalań (2013) ďalej konńtatuje, ņe ak sú formy učebných materiálov sprostredkované ņiakom
v digitálnom tvare, tak sú označované ako digitálny obsah, ktorý je v súčasnosti najprogresívnejńou
formou doručenia učebného materiálu. Vyuņívanie digitálneho obsahu jednak zvyńuje atraktívnosť
učenia a taktieņ sa zameriava na podporu učenia sa. Kalań (2013, s. 29) sa zaoberá najmä novými
formami súčasného vzdelávania. Jednu z nich predstvuje aj e-learning, pod ktorým rozumie
„pouņívanie nových multimediálnych technológií a internetu s cieľom zlepńiť kvalitu učenia sa―.
Zlepńenie kvality vidí v uľahčení prístupu k rôznym zdrojom a sluņbám, v umoņnení vzdialených
výmen informácií a v kolaboratívnom učení sa. Uvedený autor rozlińuje nasledujúce formy elearningu:
- učenie sa s podporou počítača,
- kombinované vzdelávanie (kombinácia digitálnych technológií a tradičné učenie),
- on-line vzdelávanie,
- otvorené a dińtančné vzdelávanie,
- počítačom podporované kolaboratívne učenie sa.
Fančovičová (2014) uvádza nasledujúce výhody elektronického vzdelávania:
- ńtúdium vo vyhovujúcom čase,
- ńtudovanie z akéhokoľvek prostredia,
- nie je potreba nosenie ńtudijných materiálov.
Neoddeliteľným pojmom v súvislosti s elektronickým vzdelávaním je pojem: elektornické
vzdelávacie materiály. Klement (2011) vymedzil nasledujúcu ńtruktúru elektonických ńtudijných
(vzdelávacích) materiálov. Autor rozlińuje statické a dynamické prvky. Statické prvky sú
tvorené: verbálnou (text), obrazovou (obrázky, grafy, diagramy) a symbolickou zloņkou (symboly,
ikony). Dynamické prvky tvoria: zvukové záznamy, videosekvencie, animácie, interaktívne prvky
a online aplikácie.
1.1. Prezentácia ako forma vzdelávania
Základom sprostredkovania obsahu učiva je jeho vizualizácia. Javorský (2012) vysvetľuje
vizualizáciu ako akúkoľvek techniku s cieľom vytvorenia obrazov, diagramov, animácií v zmysle
sprostredkovania informácií. Tieto informácie spracováva do grafickej podoby. Uvedený autor
konńtatuje, ņe aplikácia vizuálnych pomôcok uľahčuje proces odovzdávania informácie
58

prijímateľom, pretoņe vizuálna (obrazová) informácia rýchlejńie prenikne do vedomia človeka. Je
označovaná ako efektívnejńia a ľahńie zapamätateľná.
Petty (2013) konńtatuje, ņe pri vyučovaní sa najčastejńie vyuņíva verbálna komunikácia, avńak
za efektívnejńí spôsob povaņuje sprostredkovanie informácie prostredníctvom vizualizácie. Petty
(2013) uvádza nasledujúce výhody vizuálnych pomôcok:
- upútajú pozornosť,
- prináńajú zmenu,
- podporujú konceptualizáciu,
- sú ľahko zapamätateľné,
- sú prejavom učiteľovho záujmu.
Sprostredkovanie informácií prostredníctvom vizualizácie je moņné aplikovať aj
prostredníctvom tvorby prezentácie. Urbáńková (In: Klement a Dostál 2014) vymedzuje základné
komponenty multimediálnej prezentácie:
- vektorový obraz (vektorová grafika),
- rastrový obraz (statický obraz),
- počítačová animácia (sekvencie generovaných obrázkov),
- video (sekvencie rastrových obrázkov),
- text (znaky v grafickej forme),
- audio,
- synchronizované multimédiá (klipy z rôznych multimediálnych objektov: audio, video,
obrázky).
2. Aplikácia Prezi a tvorba prezentácie
Spoločnosť Prezi bola zaloņená v r. 2009 a jej autormi sú: P. Arvai, p. Halácsy a A. SomlaiFischer. Pod rovnomenným názvom vznikla aj webová aplikácia Prezi, ktorá slúņi na tvorbu
prezentácií. Aplikácia je dostupná na stránke: https://prezi.com/. V súčasnosti túto aplikáciu
vyuņíva vyńe 75 miliónov uņívateľov, ktorí vytvorili viac ako 250 miliónov prezi prezentácií.
Verzie a licencie
Prezi ponúka dve základné licencie: ńtandard pre beņných uņívateľov a Edu, ktorá je zamerané
pre ńtudentov a pedagógov a následne sa diferencuje do troch verzií: Edu Enjoy, Edu Pro
a EduTeams.
- verzia Edu Enjoy (je zdarma, úloņný priestor 500 MB),
- verzia Edu Pro (platená verzia, moņnosť pracovať offline, úloņný priestor 2 GB),
- verzia Edu Teams (platená verzia, prístup k databázam jednotlivých značiek a k tímom
ľudí).
Ako uvádza Nagy, Nagyová (2016) základná verzia Prezi je neplatená a neplatená je aj
v rozńírenej verzii pre ńtudentov aj pedagógov. Pre tvorbu prezentácií v Prezi je potrebná registrácia
a vytvorenie vlastného konta. Registrácia prebieha na nasledujúcej stránke: https://prezi.com/. Po
načítaní stránky je potrebné kliknúť na Get started, v prípade ńtudenta aj učiteľa na Educational
Plans a následne na moņnosť Edu Enjoy. Po zadaní ńkolskej emailovej adresy, ktorú si overí sluņba
Prezi je potrebné pri registrácii uviesť: meno a priezvisko, email a heslo. Po vyplnení údajov sa
vytvorí konto uņívateľa. Po prihlásení do konta sa uņívateľovi zobrazí ponuka moņností. Pre tvorbu
prezentácie je potrebné kliknúť na Create new prezi a následne vybrať z predvolených ńablón alebo
zvoliť prázdnu prezentáciu (Blank prezi). Po kliknutí na Use template sa načíta pracovná plocha
aplikácie Prezi.
2.1. Popis pracovnej plochy Prezi
Východiskom pre tvorbu prezentácie pomocou Prezi sa stáva veľká plocha, nekoneĉné
plátno, teda virtuálny priestor, do ktorého postupne umiestňujete svoje myńlienky. Ako uvádza
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Ńpernjak (2014) jednotlivé prvky (text, obrázky, diagramy, symboly, videá, ...) je moņné umiestniť
kamkoľvek v rámci plochy plátna, v akejkoľvek veľkosti, orientácií a v akomkoľvek priestorovom
rozloņení.

Obrázok 3. Plátno (pracovná plocha) aplikácie Prezi
(Zdroj: vlastné spracovanie)

V celom priestore je moņnosť uplatnenia funkcie „zoom―, teda moņnosti pribliņovania či
oddiaľovania konkrétnych myńlienok. Podľa Beana (In: Ńpernjak 2014, s. 406) „pribliņovateľné
pouņívateľské rozhranie vytvára zo súčasného pouņitia posúvania a zväčńovania efekt tretieho
rozmeru (Z-tovej osi), ktorý vytvára pocit ņe sa prezentujúci pohybuje počas prezentácie plátnom―.
Nagy, Nagyová (2016) uvádzajú, ņe pri tvorbe prezentácií nie je potrebná jasná ńtruktúra
prezentácie od jej samotného začiatku. Tvorca prezentácie môņe uplatňovať brainstorming, či
postupné zapisovanie myńlienok a aņ v závere určí poradie jednotlivých myńlienok. Taktieņ tvorca
prezentácie môņe pomocou Prezi vytvárať mentálne (myńlienkové) mapy. Ako uvádza Buzan
(2007) mentálne (myńlienkové) mapy napomáhajú ku: lepńiemu plánovaniu, rozvíjaniu
komunikačných schopností, tvorivosti, ńetrení času, lepńiemu zvládaniu problémov, lepńej
koncentrácii, zlepńeniu organizačných schopností, posilňovaniu pamäťových schopností,
efektívnejńiemu učeniu, vnímaniu sveta ako celku.
2.2. Moņnosti ovládacích nástrojov v Prezi
Obr. č. 4 zobrazuje pracovné prostredie aplikácie Prezi, ktoré moņno diferencovať do
niekoľkých kategórií (farebné odlíńenie) reprezentujúcich ovládacie nástroje v Prezi. V rámci
celého prostredia Prezi môņeme rozlińovať nasledujúce oblasti: hlavnú pracovnú plochu (plátno),
lińtu na ľavej strane a hornú lińtu.
V uvedených oblastiach nachádzame nasledujúce ovládacie nástroje:
1. písací nástroj
2. transformačný nástroj
3. jednotlivé snímky a nástroj cesty (Edit Path)
4. nástroj rámy
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5. moņnosti kroku späť, vpred, uloņiť, vloņiť (obrázky, symboly a tvary, video, rozloņenie,
ńípky, zvýrazňovač, hudba, súbory PDF, PowerPoint), nástroj úpravy (zmena farieb pozadia,
rámov, ńípiek), moņnosť prezentácie, zdieľania, nastavenie (rozlíńenie obrazovky) a ukončenie.
Bliņńiu charakteristiku jednotlivých ovládacích nástrojov v Prezi uvádzame v nasledujúcej časti
príspevku pričom vychádzame z Ďateľovej (2014).

Obrázok 4. Moņnosti pracovného prostredia Prezi
(Zdroj: vlastné spracovanie)

2.2.1. Písací nástroj
Písací nástroj predstavuje miesto pridávania a upravovania textu. Tento nástroj sa zobrazí po
jednom kliknutí kdekoľvek na plátne alebo dvojkliknutí na uņ vytvorený objekt. Moņnosti
ovládacích prvkov sú podobné ako pri programe Word, ale ponúkajú uņńí výber (formátovanie
názvu, podnázvu, zmenńenie, zväčńenie, farbu a typ písma, zvýraznenie písma, kurzívu, odráņky,
zarovnanie a centrovanie textu).

Obrázok 5. Písací nástroj
(Zdroj: vlastné spracovanie)

V rámci písacieho nástroja je taktieņ moņné vloņenie internetového odkazu, čo umoņňuje
v prezentácií efektívnejńí presun k internetovým odkazom bez ďalńieho zbytočného vyhľadávania
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internetovej adresy. Po skopírovaní URL adresy priamo do písacieho nástroja sa v reņime
prezentácie zobrazí internetová adresa. Kliknutím ľavého tlačidla myńi na internetovú adresu
nastane presun na zvolenú internetovú stránku.
2.2.2. Transformaĉný nástroj
Po kliknutí na akýkoľvek vloņený objekt na plátne sa zobrazí transformačný nástroj.
Transformačný nástroj zobrazí uprostred objektu tri základné ikony: znamienka + - a ikonu ruky.
Objekt je moņné presúvať (pomocou ikony ruky), meniť veľkosť (znamienko + pre zväčńovanie
a znamienko - pre zmenńovanie objektu) a otáčať objekt (okrúhly ovládač v ktoromkoľvek rohu
objektu). Ďalńie moņnosti transformačného nástroja sa mierne líńia pri písacom nástroji a pri
vloņenom obrázku.
Pri obrázku sú ponúkané funkcie: nahradiť a orezať obrázok, vloņiť efekty, pridať
k obľúbeným a odstrániť.

Obrázok 6. Transformačný nástroj
(Zdroj: vlastné spracovanie)

V rámci písacieho nástroja v súvislosti s moņnosťami transformačného nástroja sú ponúkané
funkcie: upraviť text, pridať k obľúbeným a odstrániť. Ďalńie moņnosti sa objavia po kliknutí
pravým tlačidlom na transformačný nástroj. Zobrazia sa základné moņnosti (vystrihnúť, kopírovať,
prilepiť, odstrániť), moņnosť pridania do prezenčnej cesty (Add to Path), a moņnosti umiestnenia
objektov ( pred objekt, za objekt).
2.2.3. Nástroj cesta
Nástroj cesta (obr. č. 7) prezentuje nástroj, prostredníctvom ktorého je moņné určiť poradie
jednotlivých objektov. Pomocou cesty je moņné poradia objektov meniť, pridávať ďalńie objekty
alebo ich z cesty vymazávať. Cesta predstavuje celkový priebeh prezentácie. Po kliknutí na ikonu
cesty (Edit Path), ktorá sa nachádza v ľavom dolnom rohu sa na plátne zobrazia očíslované objekty
a taktieņ línie ciest. Tie ukazujú poradia jednotlivých objektov v prezentácii.

Obrázok 7. Nástroj cesta
(Zdroj: vlastné spracovanie)
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2.2.4. Nástroj rámy
Ako uvádza Ďateľová (2014) rámy predstavujú základný kameň prezentácie. Do rámov je
moņné umiestniť text, obrázky, videá, stiahnuté súbory, vlastné námety. V základnej verzii Prezi sú
dostupné 4 typy rámov: rám tzv. hranatej zátvorky, kruh, obdĺņnik a neviditeľný rám. Po kliknutí
ľavým tlačidlom na rám (zobrazenie transformačného nástroja) a následným kliknutím pravého
tlačidla na označený rám sa zobrazí ponuka ďalńích moņností.
Jednou z moņností je aj funkcia animácie obsahu nachádzajúceho sa v konkrétnom ráme
(Animate frame contents). Po kliknutí na moņnosť animácie sa otvorí okno s konkrétnym rámom
a jeho obsahom. Po kliknutí na jednotlivé prvky (objekty) v ráme sa daným prvkom priradí
očíslovaná hviezdička. Po vykonaní zmien ( potvrdenie tlačidlom done) sa jednotlivé animácie
uloņia.

Obrázok 8. Nástroj rámy
(Zdroj: vlastné spracovanie)

2.2.5. Vkladací nástroj
Vkladací nástroj predstavuje najńirńiu ponuku moņností vloņenia rôznych médií. Pod týmto
nástrojom sa rozbalí ponuka s nasledujúcimi moņnosťami vloņenia: obrázok, symboly a tvary,
YouTube video, rozloņenie, ńípky, čiary, zvýrazňovač, hudba, existujúce súbory z priečinka
a moņnosť vloņenia Power Pointu.
Ńkála moņností vloņenia symbolov a tvarov znázornená na obr. č. 10 je kategorizovaná do
nasledujúcich oblastí: For dark prezis, For light prezis, Simple Dark, Simple White, Photographic,
Sketched, Cute, Etched, Stickers, Shapes. Ďalńou z moņností je aj ponuka rozloņenia jednotlivých
objektov (Layouts), ktoré znázorňuje obr. č. 12.

Obrázok 9. Vkladací nástroj
(Zdroj: vlastné spracovanie)
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Obrázok 10. Symboly a tvary
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázok 11. Ukáņka symbolo
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázok 12. Rozloņenie
(Zdroj: vlastné spracovanie)

2.2.6. Nástroj úprav
Po kliknutí na ikonu nástroja úprav (Customize) sa na pravej strane plochy zobrazí lińta
s ponukou zmeny pozadia (obr.13) a zmeny farieb témy (obr. 14). Pozadie je moņné zmeniť na
základe ponúkanej palety farieb, ale taktieņ na základe vloņenia vlastného pozadia. Pod týmto
nástrojom ja moņná taktieņ zmena farieb témy, teda zmena farieb jednotlivých rámov, ńípiek
a výplne. Ponuka zmeny farieb témy (Theme) predkladá jednak predlohy, ale taktieņ v rozńírenom
nastavení (ikona Advanced) moņnosť vlastného nastavenia farieb.

Obrázok 13. Zmena pozadia

Obrázok 14. Zmena témy

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)
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2.2.7. Výhody a nevýhody aplikácie Prezi
Ńpernjak (2014) uvádza nasledujúce výhody aj nevýhody aplikácie Prezi.
Výhody aplikácie Prezi:
- aplikácia je v základnej verzii zadarmo,
- je prístupná vytvorením jednoduchého konta,
- prezentácia je dynamická a atraktívna, zoomovateľské prostredie,
- moņnosť vytvorenia myńlienkovej mapy,
- umoņňuje vloņiť vizuálne prvky prezentácie do najviac sledovanej oblasti,
- moņnosť vyuņitia pozície a priblíņenia pre vysvetlenie logických a hierarchických vzťahov
medzi prvkami,
- kniņnica uņ existujúcich prezentácií.
Nevýhody aplikácie Prezi:
- vyņaduje internetové pripojenie,
- veľa výhod iba v platenej verzii, obmedzený úloņný priestor 100 MB,
- na PC s nízkym výkonom moņné sekanie pri prezentácii,
- vďaka nadmernej mobilite, môņu obrázky vytvoriť vizuálny diskomfort.
3 Podpora vyuĉovania prírodovedy prostredníctvom aplikácie Prezi
V rámci vyučovania prírodovedy sme si vybrali tému neņivá príroda a skúmanie prírodných
javov a konkrétnejńie sme si zvolili tému vody, ktorú sme spracovali prostredníctvom aplikácie
Prezi.
Uvedená téma je zaradená v rámci vyučovania prírodovedy do 3. ročníka. Tému vody sme
spracovali nasledovne: zdroje vody, skupenstvá vody a kolobeh vody v prírode. Nasledujúce ukáņky
spracovanej témy vnímame ako prostriedok podpory prírodovedného vzdelávania v primárnom
vzdelávaní.

Obrázok 15. Úvodná snímka

Obrázok 16. Voda

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)
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Obrázok 17. Zdroje vody

Obrázok 18. Povrchová voda

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázok 19. Podzemná voda

Obrázok 20. Skupenstvá vody

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázok 21. Pevné skupenstvo

Obrázok 22. Kvapalné skupenstvo

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)
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Obrázok 23. Plynné skupenstvo

Obrázok 24. Kolobeh vody

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázok 25. Vyparovanie vody

Obrázok 26. Ochladenie vodnej pary

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázok 27. Dáņď, sneh, ľadovec

Obrázok 28. Procesy vody

(Zdroj: vlastné spracovanie)

(Zdroj: vlastné spracovanie)
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Záver
V súčasnom vzdelávaní sa čoraz častejńie vyuņíva vzdelávanie prostredníctvom elektronických
učebných materiálov. Obsah vzdelávania je sprostredkovaný pomocou vizualizácie jednotlivých
informácií. Pre vizualizáciu informácií je charakteristická predovńetkým jej názornosť a teda vďaka
obrazovej informácii aj ľahńia zapamätateľnosť. Jednou z existujúcich aplikácií zameraných na
tvorbu prezentácii je aj aplikácia Prezi, ktorá vďaka svojej dostupnosti a inakosti (predovńetkým
moņnosti zoom a moņnosti tvorby myńlienkových máp a ďalńích moņností) predstavuje moņnosť
jednak zatraktívnenie učenia ale aj zefektívnenia učenia sa. Aplikáciu Prezi vnímame predovńetkým
ako moņný prostriedok, prostredníctvom ktorého môņeme u ņiakov podporiť prírodovedné
vzdelávanie.

Zoznam bibliografických odkazov
1. ARVAI, P. – HALÁCSY, P. – SOMLAI-FISCHER, A., 2016. Prezi. [online]. [cit. 2016-10-15].
Dostupné na: https://prezi.com/about/.
2. BUZAN, T., 2007. Mentální mapovaní. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-200-3
3. DOSTÁL, J. – KLEMENT, M., 2014. Metody realizace a hodnocení interaktívní výuky.
Olomouc: Dostál Jiří. ISBN 978-80-87658-21-5.
4. ĎATEĽOVÁ, J., 2014. Pouņitie programu Prezi vo vyučovacom procese. [online]. Bratislava:
Metodicko-pedagogické
centrum.
[cit.
2016-10-10].
Dostupné
na:
http://mpcedu.sk/shared/Web/OPSOSO%20IX.%20kolo%20vyzvy%20na%20poziciu%20Odborny%20porad
ca%20vo%20vzdelavani/9_OPS_Datelova%20Jana%20%20Pouzitie%20programu%20Prezi%20vo%20vyucovacom%20procese.pdf.
5. FANČOVIČOVÁ, J., 2014. Metodika tvorby elektronických vzdelávacích materiálov. Trnava:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. ISBN 978-80-8082-823-3.
6. JAVORSKÝ, S., 2012. Tvorba prezentácií. [online]. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave, [cit. 2016-10-12]. Dostupné na: http://cec.truni.sk/javorsky/tvorbaprezentacii/1prezentcia_ako_forma_vuby.html.
7. KALAŃ, I., 2013. Premeny ńkoly v digitálnom veku. SPN: Mladé letá s.r.o. ISBN 978-80-1002409-4.
8. KLEMENT, M., 2011. Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro
realizaci výuky formou e-learningu. Olomouc: Velfel Ladislav. ISBN 978-80-87557-13-6.
9. NAGY, T. – NAGYOVÁ, S., 2016. Prezentácie Prezi a duálne zobrazenie. [online]. Bratislava:
UK, [cit. 2016-10-14]. Dostupné na: http://dt.nagyovci.eu/material/prezi.pdf.
10. PETTY, G., 2013. Moderní vyučování. Praha: Portál s.r.o. ISBN 978-80-262-0367-4.
11. ŃPERNJAK, A., 2014. Is prezi more usefullness educations tool than Powerpoint? In:
International conferenceon education in mathematics, science and technology. ISBN 978-60561434-3-4.

Author Information:
Mgr. Milica Sabolova – PhD Student, Department of Natural Sciences and Technological
Disciplines, Faculty of Education, University of Preshov, Preshov, Slovak Republic.
E-mail: milica.sabolova@smail.unipo.sk.

68

ANALÝZA MATEMATICKÉHO KURIKULA VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
Z HĽADISKA STIMULÁCIE KOGNITÍVNYCH A EXEKUTÍVNYCH FUNKCIÍ ŅIAKOV
PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
ANALYSIS OF MATHEMATICAL CURRICULUM IN SELECTED COUNTRIES IN
VIEW OF STIMULATING COGNITIVE AND EXECUTIVE FUNCTIONS OF PUPILS
PRIMARY SCHOOL
Edita Ńimčíková, Blanka Tomková
Edita Simcíkova, Blanka Tomkova

Abstrakt
Ńkolská úspeńnosť ņiaka mladńieho ńkolského veku je ovplyvnená úrovňou rozvoja jeho
kognitívneho poznania. Pre ďalńie napredovanie je dôleņité cielené sústredenie pozornosti,
potlačenie ruńivých vplyvov vonkajńieho prostredia, plánovanie činností, ako aj schopnosť
flexibilného prístupu k rieńeniu problému. Túto skutočnosť by malo okrem odborníkov reflektovať
aj edukačné prostredie a národné kurikulárne dokumenty. V príspevku analyzujeme kurikulárne
dokumenty vybraných krajín. Uvádzame niektoré konkrétne ciele, ktoré zodpovedajú poņiadavkám
na rozvoj kognitívnych aj exekutívnych funkcií ņiaka na primárnom stupni edukácie.
Annotation
Academic Success of pupils of younger school age is influenced by the level of development of
cognitive understanding. For progress on further is very important of the targeted focus of attention,
suppress interference of the external environment, business planning, as well as the ability for a
flexible approach to solving the problem. This fact should reflect (excluding experts) and
educational environment and national curricular documents. In this paper we analyze the curricula
documents of selected countries. Here are some specific objectives that meet the requirements of
the development of cognitive and executive functions of the pupil at the primary level of education.
Kľúčové slová: Exekutívna funkcia. Kognitívna funkcia. Kurikulum matematiky. Komparácia.
Key words: Executive function. Cognitive function. Mathematical curriculum. Comparison.

Úvod
Exekutívne funkcie sú v psychológii povaņované za mentálne funkcie, ktoré sa podieľajú na
riadení kognitívnych procesov a zabezpečujú cielené, organizované a regulované spracovanie
podnetov a informácií. Aktivujú a riadia myslenie, resp. iné kognitívne funkcie. Deficit
kognitívnych a exekutívnych funkcií u jedinca (ich nedostatočné rozvinutie a stimulovanie)
spôsobuje podľa výsledkov výskumov problémy v učení, napr. v matematike dieťa nie je schopné
koncentrovať svoju pozornosť a udrņať sa v tejto činnosti, nedokáņe udrņať informácie v pamäti,
nevie si pri učení nájsť systém a plánovať svoju činnosť, nedokáņe skontrolovať výsledky svojej
práce a na základe chýb korigovať svoje postupy rieńení. Tieto zistenia nás viedli skúmaniu
problému, do akej miery sa v ńkolskom vyučovaní venuje v predmete matematika pozornosť
problematike zvyńovania ńkolskej úspeńnosti ņiakov stimuláciou exekutívnych funkcií a či moņno
nájsť uņ v ńtátnom kurikule aspekty podporujúce uvedené stratégie v praxi. Preto sme sa rozhodli
najprv analyzovať ńtátne kurikulum na Slovensku a porovnať zistené údaje s vybranými ńtátnymi
dokumentmi v Európe a v Japonsku.
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Analýza
Ńtátny vzdelávací program ISCED 1 (2015) vymedzuje vo vzdelávacej oblasti Matematika
a práca s informáciami vzdelávacie ńtandardy, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho
predmetu matematika pre kaņdý ročník v primárnom vzdelávaní izolovane. Kurikulárny dokument
charakterizuje vzdelávací ńtandard ako ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne
odstupňovanými cieľmi. Vymedzeným výkonom sú priradené obsahové ńtandardy v podobe
kľúčových pojmov ako elementov učebného obsahu. Podľa autorov ńtátneho kurikula je vzdelávací
ńtandard koncipovaný tak, aby dával priestor na realizáciu kognitívnych činností ņiakov – hľadanie,
pátranie, skúmanie, objavovanie, v ktorých je základný predpoklad poznávania a porozumenia.
Predmet matematika na primárnom stupni vzdelávania má:
- budovať základy matematickej gramotnosti ņiakov
- rozvíjať kognitívne oblasti (vedomosti, aplikáciu vedomostí, zdôvodňovanie).
Pri získavaní nových vedomostí sa poņaduje postupovať ńpirálovite, gradáciou úloh, rieńením
úloh s rôznym kontextom a aplikáciou rôznych spôsobov reprezentácie matematického obsahu (text
spojený s rieńením problémov zo ņivota, tabuľky, grafy, diagramy a pod.).
Na základe charakteristiky predmetu a základných poņiadaviek na proces výučby sú v Ńtátnom
vzdelávacom programe naformulované ciele predmetu. Z hľadiska akceptácie rozvoja kognitívnych
funkcií ņiakov, resp. rozvoja exekutívnych funkcií, vyberieme z kurikulárneho dokumentu iba tie,
ktoré podľa nás spĺňajú túto poņiadavku:
- pouņívať matematiku ako jeden z nástrojov na rieńenie problémov reálneho ņivota (vrátane
postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),
- rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,
- rozvíjať poznávacie procesy a myńlienkové operácie.
Stanovené ciele vyučovacieho predmetu matematika evokujú potrebu pripravovať pre ņiakov
úlohy a aplikovať edukačné stratégie, ktoré stimulujú také exekutívne funkcie, ako je plánovanie,
selekcia, inhibícia, kontrola pozornosti a pracovná pamäť.
Predmetom náńho ďalńieho skúmania sú formulácie výkonových ńtandardov pre 9-10-ročných
ņiakov z jednotlivých tematických celkov v matematike. Nańím zámerom je abstrahovať tie
ńtandardy, ktoré poņadujú od ņiaka vedomosti a zručnosti minimálne na úrovni aplikácie, analýzy,
resp. tie, kde formulácia naznačuje moņnosť rozvoja vybraných exekutívnych funkcií ņiakov. Pri
výbere nepovaņujeme za dôleņité uvádzať tematické celky z matematiky:
- rozlíńiť istú, moņnú, nemoņnú udalosť,
- identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti čísel, znakov, symbolov, na základe
identifikovaného pravidla doplniť do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov,
- vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní rôznych čísel zloņených z daných číslic, vytvoriť
rôzne čísla z mnoņiny číslic,
- vyuņívať tabuľku ako nástroj na rieńenie úloh,
- nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy,
- sformulovať text slovnej úlohy k numerickému príkladu, matematizovať primerané reálne
situácie,
- znázorniť na primeranom geometrickom modeli danú časť celku (polovicu, tretinu,
ńtvrtinu,...),
- vytvoriť z kociek rôzne stavby podľa plánu, nakresliť plán stavby z kociek,
- zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) tvrdenia,
- zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi spôsobmi, z daných údajov vytvoriť
prehľadnú tabuľku, popísať časti tabuľky, orientovať sa v tabuľke, doplniť do tabuľky chýbajúce
údaje,
- orientovať sa v stĺpcovom grafe,
- dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu.
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Pre porovnanie kurikulárnych zámerov sme si vybrali Českú republiku, ktorá má spoločné
historické a kultúrno-spoločenské východiská, Francúzsko, ktoré transformáciou ńkolstva
prechádzalo v pribliņne rovnakom čase ako Slovensko a Japonsko, ktoré dosiahlo
v medzinárodných meraniach PISA v oblasti matematickej gramotnosti a TIMSS v oblasti
matematických vedomostí veľmi dobré výsledky, významne vyńńie ako je priemer OECD.
V Českej republike je základným kurikulárnym dokumentom pre výučbu matematiky
v primárnej ńkole Rámcový vzdelávací program (upravený RVP pro základní vzdělávání 2016).
V časti Matematika a jej aplikácie je uvedená charakteristika vzdelávacej oblasti a vzdelávací obsah
oboru, ktorý je členený do ńtyroch tematických okruhov a do dvoch stupňov základnej ńkoly
primárneho a sekundárneho. Na primárnom stupni sú stanovené okruhy – Čísla a počtové operácie,
Závislosti, vzťahy a práca s dátami, Geometria v rovine a v priestore, Neńtandardné aplikačné
úlohy a problémy. Súčasťou jednotlivých tematických okruhov sú očakávané výstupy ņiaka v 1.
období (v 3. ročníku základnej ńkoly) a v 2. období (v 5. ročníku základnej ńkoly), ako aj stanovenie
zvládnutého učiva v oboch etapách kaņdého tematického okruhu. Výstupy sú formulované v rovine
dosiahnutých kompetencií, napríklad:
„Ņiak sa učí rieńiť problémové situácie a úlohy z beņného ņivota, pochopiť a analyzovať
problém, triediť údaje a podmienky, vytvárať situačné náčrty, rieńiť optimalizačné úlohy.―
V tematickom okruhu Čísla a počtové operácie sa od ņiaka napríklad očakáva, ņe:
- pouņíva prirodzené čísla na modelovanie reálnych situácií,
- rieńi a tvorí úlohy, v ktorých aplikuje osvojené počtové operácie,
- modeluje a určí časť celku, pouņíva zápis v tvare zlomku.
V tematickom okruhu Závislosti, vzťahy a práca s dátami sa od ņiaka napríklad očakáva, ņe:
- popisuje jednoduché závislosti z praktického ņivota,
- doplňuje tabuľky, schémy, postupnosti čísel,
- vyhľadáva, zbiera a triedi dáta,
- číta a zostavuje jednoduché tabuľky a diagramy.
V okruhu Geometria v rovine a priestore sa od ņiaka napríklad očakáva, ņe:
- rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíńe základné rovinné útvary a jednoduché telesá;
nachádza predmety tvaru známych telies,
- rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
- rozozná a v ńtvorcovej sieti znázorní jednoduché osovo súmerné útvary a určí os súmernosti
útvaru prekladaním papiera.
- V okruhu Neńtandardné aplikačné úlohy a problémy sa od ņiaka napríklad očakáva, ņe:
- rieńi jednoduché praktické slovné úlohy, ktorých rieńenie je nezávislé na postupoch a
algoritmoch ńkolskej matematiky.
Základný kurikulárny dokument pre primárne ńkoly vo Francúzsku nazvaný Učebný plán a
učebné osnovy primárneho vzdelávania obsahuje rozdelenie a časovú dotáciu jednotlivých
vyučovacích predmetov. Matematika je zaradená medzi povinné predmety primárneho stupňa
edukácie a sú preň okrem obsahových explicitne stanovené aj výkonové ńtandardy. Obsahový
ńtandard je členený do ńtyroch tém:
- Čísla a počítanie.
- Geometria.
- Veľkosti a meranie.
- Spracovanie dát.
Výkonové ńtandardy sú členené podľa ročníkov (cours préparatoire – CP, cours élementaire 1
– CE1, le cours élementaire 2 – CE2, le cours moyen 1 – CM1, le cours moyen 2 – CM2) a podľa
tém. Sú formulované ako poņiadavky kladené na ņiaka:
- zapísať úlohu tak, aby bolo moņné realizovať výpočet spamäti, písomne alebo pomocou
kalkulačky (Čísla a počítanie, CE2),
- overiť vlastnosti rovinných útvarov pomocou pravítka a trojuholníkového pravítka,
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- skladaním papiera zistiť, ņe rovinné útvary majú jednu alebo viac osí súmerností
(Geometria, CE2),
- pouņiť vhodné nástroje na meranie dĺņky, hmotnosti, objemu, výsledok merania vyjadriť
pomocou prirodzeného čísla alebo ho umiestniť medzi dve prirodzené čísla (Veľkosti a meranie,
CE2),
- usporiadať údaje zo zadania úlohy pre dosiahnutie výsledku,
- vyuņiť tabuľku alebo graf na spracovanie dát (Spracovanie dát, CE2),
- overiť vlastnosti rovinných útvarov pomocou pravítka a trojuholníkového pravítka
a kruņidla (Geometria, CM1),
- rieńiť úlohy na meranie, ktorých výsledok vyņaduje diskusiu (Veľkosti a meranie, CM1),
- zostaviť tabuľku alebo graf,
- interpretovať údaje z tabuľky alebo grafu,
- čítať súradnice bodu (Spracovanie dát, CM1).
Základný kurikulárny dokument pre výučbu matematiky v základnej ńkole v Japonsku (Isoda
2010) je členený podľa ročníkov a v kaņdom z nich sú klasifikované dve hlavné sekcie označené
ako Ciele a Obsah.
Časť nazvaná Ciele načrtáva základné koncepty, ktoré si majú ņiaci v priebehu vyučovania
osvojiť prípadne prehĺbiť. Ciele vyučovania matematiky pre daný ročník sú orientované na prácu
pedagóga, nabádajú ho k asistencii ņiakom pri získavaní a odhaľovaní poznatkov a pri rieńení
prakticky orientovaných matematických problémov a situácií. Zdôraznená je v nich manipulácia
s konkrétnymi objektmi, počas ktorej ņiaci získavajú skúsenosť ako predpoklad pre konńtituovanie
dôleņitých matematických konceptov, akými sú napríklad číslo a jeho reprezentácie.
Obsah matematickej edukácie v japonskom kurikule vychádza z formulácií cieľov stanovených
pre daný ročník a odporúča okruh aktivít, prostredníctvom ktorých sa majú vytýčené ciele napĺňať.
Pozostáva zo ńtyroch tematických oblastí, ktoré sa cyklicky opakujú v kaņdom ročníku. Sú to: Čísla
a výpočty, Kvantita a meranie, Geometrické útvary a Matematické vzťahy.
Okrem uvedených edukačných poņiadaviek sú v dokumente eńte odporúčané Matematické
aktivity a ńpecifikované Termíny a symboly, ktoré by si mal ņiak osvojiť. Obsah Matematických
aktivít je koncipovaný ako matematické činnosti, ktoré môņu byť realizované v edukácii
v jednotlivých sekciách v prospech ņiakov. Prax, pokusné činnosti, fyzikálne činnosti a činnosti,
v ktorých sa pouņívajú konkrétne objekty, sú často povaņované za typické príklady matematických
aktivít. Ņiaci majú počas aktivít uvaņovať nad matematickými problémami a vyuņívať pritom
matematické vedomosti.
Ciele vyučovania matematiky v japonskom kurikulárnom dokumente v tematickej oblasti Čísla
a výpočty sú naformulované napríklad takto:
- Cez aktivity, v ktorých sa vyuņíva práca s konkrétnymi objektmi, asistovať ņiakom pri
utváraní predstáv o číslach. Pomôcť im pochopiť význam čísel, spoznať rôzne číselné reprezentácie
a zápisy, porozumieť sčítaniu a odčítaniu a prebádať moņnosti počítania. Prakticky vyuņívať dané
výpočty.
- Napomáhať ņiakom prehĺbiť ich porozumenie násobeniu a významu delenia, preskúmať
spôsob, akým sa daná operácia vykonáva a pouņívať dané operácie správne.
- Pomôcť im pochopiť zaokrúhlenie čísel a jeho vyuņitie v súlade s ich účelom.
- Napomáhať ņiakom prehĺbiť ich porozumenie zlomkom, pomôcť im pochopiť význam
sčítania a odčítania zlomkov s rovnakými menovateľmi a vyuņiť dané operácie.
Matematické aktivity, ktoré naznačujú, ako by sa daný cieľ a obsah japonského kurikula
matematiky mohol aplikovať v edukačnej praxi, poņadujú implementovať:
- Aktivity zamerané na určovanie počtu konkrétnych objektov tak, ņe z objektov vytvárame
skupiny, rovnomerne ich rozdeľujeme, usporadúvame a vytvárame ich reprezentácie.
- Aktivity zamerané na vyjadrenie významu a spôsobu výpočtov prostredníctvom
konkrétnych objektov, slov, čísel, algebrických výrazov, údajov a diagramov.
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V tematickej oblasti Kvantita a meranie a Geometrické útvary sú ciele vyučovania
sformulované identickým spôsobom ako v predchádzajúcej oblasti, napríklad:
- Prostredníctvom činností vyuņívajúcich konkrétne objekty a podobne, napomáhať ņiakom
obohatiť ich skúsenosti, ktoré vytvoria základ pre porozumenie pojmom kvantita a meranie (miery)
a obohatia ich zmysel pre vnímanie kvantity.
- Prostredníctvom činností vyuņívajúcich konkrétne objekty a podobne, napomáhať ņiakom
obohatiť ich skúsenosti, ktoré vytvoria základ pre pochopenie geometrických útvarov a obohatia ich
zmysel pre vnímanie geometrických útvarov.
Matematické aktivity uvedené v kurikule matematiky pre oblasť merania a geometrických
útvarov odporúčajú realizáciu nasledujúcich činností:
- Činnosti zamerané na preskúmanie a vysvetlenie spôsobov, ako určiť obsah geometrického
útvaru zloņeného z obdĺņnikov pomocou konkrétnych predmetov, slov, čísel, algebrických výrazov,
čísel a diagramov.
- Činnosti na reálne odmeranie plochy objektov nájdených v beņnom ņivote.
Tematická oblasť Matematické vzťahy je zameraná na rieńenie ńpecifických úloh v matematike.
Vyņaduje sa tu nadobudnutá matematická vedomosť a schopnosť rieńenia elementárnych
matematických úloh. Adekvátne k tomu sú v kurikule stanovené ciele:
- Napomáhať ņiakom znázorniť (reprezentovať) čísla a kvantitu ako aj ich vzťahy pouņitím
slov, čísel, algebrických výrazov, údajov (útvarov, figúr), diagramov, tabuliek a grafov
a interpretovať takéto reprezentácie.
- Prostredníctvom činností vyuņívajúcich manipuláciu s konkrétnymi objektmi a podobne,
napomáhať ņiakom pri reprezentácii čísla a kvantity, ako aj vzťahov medzi nimi pomocou slov,
čísel, algebrických výrazov, geometrických útvarov a diagramov a interpretovať takéto
reprezentácie.
Ņiak ńtvrtého ročníka by mal vedieť identifikovať situáciu v ņivote vhodnú na zaznamenanie
údajov do grafu na základe dvoch údajov a porovnanie dvoch grafov z hľadiska zaznamenaných
údajov.
Analýza kurikulárnych dokumentov vo vybraných krajinách z hľadiska moņnosti stimulácie
vyńńích kognitívnych a exekutívnych funkcií ukázala:
- Prevaņná väčńina cieľov a výkonových ńtandardov z matematiky je v kurikulárnom
dokumente na Slovensku sformulovaná na pamäť, na zapamätanie poznatkov získaných v danom
tematickom celku a učive a na porozumenie získaných poznatkov. Analogická situácia je v Českej
republike a vo Francúzsku. V japonskom kurikule sú výkonové ńtandardy formulované na ņiaka, ale
cez poņiadavku na prácu učiteľa. Učiteľ má byť facilitátorom v edukácii, napomáha ņiakom
získavať nové informácie cez činnosti a aktivity, asistuje im pri objavovaní poznatkov, vedie ich
k uvaņovaniu nad matematickým problémom a argumentácii pri rozhodovaní. Z vyńńích
kognitívnych funkcií je tu kladený dôraz na rozvoj porozumenia a aplikácie získaných poznatkov.
- Z hľadiska stimulácie exekutívnych funkcií ņiakov vo veku 9-10 rokov moņno identifikovať
výkonové ńtandardy vo vńetkých analyzovaných kurikulárnych dokumentoch. Aj keď je ich výskyt
sporadický, predikujú potrebu venovať sa v pedagogickej praxi danej problematike. Vyņaduje to
pripraveného pedagóga na aplikáciu nástrojov stimulácie exekutívnych funkcií, resp. na zámerné
intervencie v prípade diagnostiky deficitu kognitívneho fungovania ņiaka.
Záver
Analýza kurikulárnych dokumentov potvrdila predpoklady o existencii výkonových ńtandardov
formulovaných na rozvoj vyńńích kognitívnych funkcií, nielen na pamäť a porozumenie, resp.
naznačila potrebu stimulácie exekutívnych funkcií plánovanie, pracovná pamäť, flexibilita,
selekcia, čiastočne inhibícia. Absentuje výkonový ńtandard poņadujúci sebakontrolu ņiaka. Pre
doplnenie a precizovanie získaných údajov analýzou dokumentov by bolo korektné realizovať
analýzu dostupných učebných zdrojov z matematiky z hľadiska zastúpenia úloh stimulujúcich
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exekutívne funkcie ņiakov, resp. identifikovať vhodnosť pedagogických stratégií v rámci
edukačného procesu.
Rezultáty analýzy a komparácie kurikulárnych dokumentov matematiky budú predstavovať
východiská pre spracovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúcich
ņiakov na 1. stupni základnej ńkoly v predmete matematika.
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PROBLÉM MULTITASKINGU U ŅIAKOV PRIMÁRNEHO STUPŅA
ZÁKLADNÝCH ŃKÔL
THE PROBLEM MULTITASKING WITH STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL
Vladimír Fedorko
Vladimír Fedorko

Abstrakt
Príspevok reflektuje prevalenciu vizuálnych informácií v súčasnej spoločnosti a načrtáva
koncept gramotnosti ņiakov primárneho stupňa základných ńkôl v ére mnohých nových médií.
Zároveň analyzuje problematiku preferencií vzťahujúcich sa na médiá a recepciu informácií v
súvislosti s multitaskingom. Zámerom príspevku je aj konfrontovať jav súčasnosti. Na jednej strane
konńtatujeme pribúdanie informácií, no nepribúdanie času na ich vnímanie. Z tohto hľadiska sa zdá,
ņe mediálny multitasking je nevyhnutný. Na druhej strane ņiaci s pozornosťou rozdelenou
multitaskingom vyuņívajú pri vnímaní informácií inú časť mozgu neņ ņiaci, ktorí sa dlhńí čas
koncentrujú na jeden problém. To je remediácia človeka, zmena ľudského mozgu vyvolaná
multitaskingom, informačnou explóziou a digitálnou remediáciou.
Annotation
Post reflects the prevalence of visual information in contemporary society and outlines the
concept of literacy of primary primary school in the era of many new media. It also analyzes the
issue of preferences relating to media and reception of information with respect to multitasking. The
intention of this paper is to confront the phenomenon today. We held to more frequent information
nepribúdanie no time for their perception. In this regard, it appears that media multitasking is
necessary. On the other hand, pupils with divided attention, multitasking used in the perception of
information a different part of the brain than students who for a long time concentrated on one
problem. This is the remediation of man-induced alteration of the human brain multitasking,
information explosion and digital remediation.
Kľúčové slová: Multitasking. Ņiak. Primárny stupeň.
Key words: Multitasking. Pupil. Primary level.
Prevalencia vizuálnych informácií v súčasnej spoločnosti načrtáva uņ iný koncept vnímania
ņiakov primárneho stupňa základných ńkôl v ére mnohých nových médií. Východiskom napr.
„vzniku multimédií, nachádzame u Schellmanna (2004), ktorý to odôvodňuje zrastaním ńtyroch tzv.
„TIME“ odborov. Telekomunikačné (T) a informačné (I) technológie, médiá (M) a zábavný
priemysel (E ako entertainment)“. (Dzurilla, 2016, s. 14) Následne na to nám vyvstáva otázka, či,
učiteľ pedagóg, dokáņe tieto fakty kompetentne reflektovať a vyrovnať s nimi najmä ņiaka?
Pribúdajú nám informácie, no nepribúda času na ich vnímanie. Z tohto hľadiska sa zdá, ņe mediálny
multitasking je nevyhnutný. Na druhej strane ņiaci s pozornosťou rozdelenou multitaskingom
vyuņívajú pri vnímaní informácií inú časť mozgu neņ ņiaci, ktorí sa dlhńí čas koncentrujú na jeden
problém. To je remediácia človeka, zmena ľudského mozgu vyvolaná multitaskingom, informačnou
explóziou a digitálnou remediáciou. Sme na ňu ako učitelia pripravení, alebo sme si ju v tejto
rýchlosti ani nevńimli? Termín multitasking pochádza z oblasti informačných technológií, napriek
tomu je dnes pouņívaný aj v modernej psychológii a sociálnych vedách. V pôvodnom slova zmysle
znamená schopnosť systému vykonávať niekoľko operácií súčasne. V oblasti ľudského fungovania
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sa jedná o schopnosť rýchlo presúvať pozornosť na striedajúce sa rôzne činnosti, ktoré spolu
nesúvisia, častým "prepínaním sa". Určitá kapacita mozgu teda musí byť vyhradená rozhodovanie
sa, v akom poradí sa daným činnostiam budeme venovať. Súčasná pracovná metodika nemá na
multitasking, teda striedanie rôznych činností, rovnaký názor. (Belásová, Fedorko, Smatanová,
2015) Odporcovia multitaskingu tvrdia, ņe mozog nie je schopný vykonávať bezchybne viac
činností naraz. Aj neuróny sa totiņ musí adaptovať na výkon inej činnosti. Preskakovanie od jednej
úlohy k druhému zaberie viac času ako ich postupné vybavovanie. Multitasking prináńa stres a
zhorńuje kvalitu krátkodobej pamäte. (Hrdličková, 2009) Podľa ńtúdie Kaiser Family Foundation
(2010) takmer dve tretiny detí vo veku 8-18 rokov, ktoré pouņívajú počítač na vypracovanie
domácich úloh, ho zároveň vyuņívajú k ďalńím činnostiam. Počas plnenie domácich úloh takmer v
jednej tretine (31%), 8 aņ 18-ročných ņiakov, priznávajú, ņe "väčńinou" v okamihu, keď robia
domáce úlohy, súčasne pouņívajú jedno alebo viac médiá (sledovanie televízie, posielanie SMS
správ, počúvanie hudby). Na druhej strane asi jeden z piatich (19%) uvádza, ņe "nikdy" počas
domácich úloh, nepouņíva iné médium a zároveň robí svoje domáce úlohy. Tieto čísla zostali
relatívne stabilné v priebehu posledných piatich rokov. Celkom 81% mladých ľudí (od 8 do 18
rokov) priznáva, ņe počas pracovného týņdňa súčasne vykonáva viacero činností naraz, či uņ zo
zvyku alebo preto, ņe "ńetrí" čas. Avńak súčasné výskumy ńetrenie času nepreukazujú a naznačujú,
ņe multitasking značne spomaľuje produktivitu detí, mení ich spôsob učenia a negatívne ovplyvňuje
medziľudské vzťahy. "Mladí ľudia sa rovnako ako dospelí často domnievajú, ņe multitasking
zvyńuje efektivitu, ale nie je tomu tak" hovorí psychológ Meyer (2001), riaditeľ Brain Cognition Lab
z Michiganskej univerzity. Je vńak podstatné zamyslieť sa aj nad tým, či multitasking neponúkame
práve MY (pedagógovia, rodičia – reálny vzor) svojím deťom kaņdý deň, ako nevyhnutnú súčasť
náńho – ich ņivotov. Ľuďom, ktorí robia viac vecí naraz, trvá práca podstatne dlhńie ako tým, ktorí
sa sústredia len na jednu vec. Upozorňuje na skutočnosť, ņe neustále mentálne prebiehanie tam a
späť od jednej aktivity k druhej môņe spôsobiť druh akéhosi duńevného "zatemnenie". "Ak s tým
chcete prestať, musíte pouņiť rovnaké druhy duńevných a fyzických zdrojov na vykonávanie
jednotlivých úloh. Museli ste prepínať medzi dvoma úlohami na rozdiel od toho, aby ste ich
skutočne vykonávali súčasne" vysvetľuje. Navyńe samo prepínanie si vyberá daň. "Pretoņe
prepínate, nie ste schopní sa sústrediť na jednu úlohu a potrebujete duńevné warmup, teda mentálne
sa do činnosti opäť vpraviť, aby ste mohli pokračovať tam, kde ste skončili." Vo výskume
nazvanom Ľudské vnímanie a výkon, ktorý bol publikovaný v r. 2001 v Journal of Experimental
Psychology (27-4), dońli Meyer a jeho kolegovia k záveru, ņe ľudia stratili schopnosť časového
prepínania, teda prechádzanie od jednej úlohy k druhému. Mnoņstvo času, ktoré strávili rieńením
zloņitých alebo neznámych úloh, výrazne vzrástlo. "Výsledok je taký, ņe efektívnosť je oveľa
menńia, neņ keby sa človek sústredil na jednu úlohu, od začiatku do konca". Multitasking tieņ
zhorńuje schopnosť mladých ľudí sa učiť. "Ľudia s roztrieńtenou alebo rozdelenou pozornosťou si
vńtepujú nové vedomosti ťaņko a veľmi povrchne a môņu mať problémy s ich neskorńím výsledným
uplatňovaním," hovorí Poldrack (2006), profesor neurovedy na University of California. V ńtúdii
publikovanej v Proceedings of the National Academy of Sciences v roku 2006, (103 – 31) poņiadal
Poldrack a jeho kolegovia účastníkov, aby sa naučili cestou metódou pokusov a omylov roztriediť
karty do rôznych kategórií. Niekedy sa mohli venovať výlučne tejto úlohe, inokedy museli počúvať
súčasne zvuková pípnutie s vysokým a hlbokým tónom a udrņať si v mysli duńevnej záznam vysoko
posadených tónov. Účastníci sa naučili usporiadať úlohy, aj keď rieńili viac činností naraz, ale
nenaučili sa to rovnakým spôsobom. To preto, ņe pouņili k učeniu iný druh pamäte ako počas
multitaskingu, hovorí Poldrack. Spoliehali na procedurálne pamäť skôr neņ na pruņnejńie
deklaratívny pamäť. Výsledkom bolo to, ņe nemohli zodpovedať otázky, ktoré po nich vyņadovali
to, čo sa naučili pri multitaskingu. FMRI ńtúdia potvrdila výsledky správania. Keď sa účastníci
zamerali na úlohu, spoliehali sa viac na hipocampus - centrum deklaratívne pamäťového systému.
Keď vykonávali niekoľko činností naraz, spoliehali na bazálne gangliá, jeden zo systémov, ktorý
vytvára menej flexibilné pamäť. "Ńtudenti sledujúci jedným okom učiteľa a druhým BlackBerry sa
pravdepodobne naučí odpovedať na otázky rutinne bez premýńľania namiesto toho, aby rozvíjali
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skutočné pochopenie," hovorí Poldrack (2006). A dodáva, ņe hľadanie nových informácií, ktoré
umoņňujú mobilné telefóny a iné zariadenia, môņe byť návykové. Celá kultúra dneńka trpí
poruchou pozornosti, problém spočíva v neschopnosti sa sústrediť a v roztrņitosti. Nedávna ńtúdia,
uverejnená v Common Sense Media, to potvrdzuje. V metaanalýze výskumu, siahajúcu aņ do roku
1980, výskumníci z National Institutes of Health a Yale University zistili, ņe v 69% zo 13 ńtúdií,
ktoré sledovali mediálne expozíciu a ADHD, bol nájdený ńtatisticky významný vzťah. (Hrdličková,
2009) Tamara Waters-Wheeler si vńimla podobného trendu v ńkolskej triede. "V minulosti boli deti
schopné sedieť a sústrediť sa na veci oveľa dlhńie. Teraz sa im môņu venovať len kratńiu dobu. Sú
nepozorné. Nie je to preto, ņe by sa snáď nevedeli sústrediť, ale preto, ņe sa zameriavajú na vńetko."
Počuje zvuky, ktoré by za normálnych okolností boli schopné vypustiť a nevnímať, pretoņe sú
navyknuté venovať sa viac činnostiam naraz. Odporúčania venovať sa otázkam pozornosti sú
namieste. Mnohí z týchto ńtudentov nemajú ADHD, teda syndróm poruchy deficitu pozornosti s
hyperaktivitou, hoci sa naučili v krátkej dobe pracovať na mnohých veciach zároveň. Niektoré
výskumy pripúńťajú, ņe ľudský mozog je schopný sa venovať za určitých okolností viac činnostiam
naraz bez negatívneho vplyvu, napríklad kreslenie či čmáranie na hodine môņe byť efektívnym
prostriedkom vybavenie si spomienok v situáciách, ktoré nie sú plne stimulujúce. Existujú vńak aj
neuropsychické predispozície multitaskingu. Vyńńiu frekvenciu multitaskingu vykazujú ľudia so
sklonom k neurotizmu, a tieņ tí, ktorí vyhľadávajú silné podnety a vzruchy (Wang, Tchernev 2012),
čo potvrdil aj ďalńí z výskumov: „u mladých ľudí, ktorí radi riskujú a zaņívajú dobrodruņstvo, je
vyńńia pravdepodobnosť, ņe budú realizovať mediálny multitasking“ (Foehr 2006, s. 10). Podľa
Carra (2010) „vńetky (minulé) technológie na podporu mysle, napríklad schopnosti uchovávať či
vyhľadávať informácie, menili fyzickú ńtruktúru a fungovanie mozgu, a to tak, ņe oslabovali určité
nervové spojenia a posilňovali iné“. „Určité mozgové bunky a časti mozgu sa v priebehu ņivota
človeka rozvíjajú alebo zakrpatievajú podľa toho, nakoľko sú vyuņívané. Mozog sa adaptuje tak, ņe
sa neustále vytvárajú nové spojenia medzi neurónmi a preruńujú sa staré“. (Carr, 2010, s. 60-74)
Analogické procesy remediácie človeka či jeho orgánov prebiehajú aj pri mediálnom multitaskingu.
Eyal, Nass a Wagner (2009) konńtatujú, ņe „ľudská myseľ nie je uspôsobená ani na paralelné
prijímanie viacerých podnetov na vstupoch, ani na simultánne vykonávanie viacerých úloh“. Na
základe vlastného výskumu tvrdia, ņe ťaņkí mediálni multitaskeri horńie selektujú vstupné
informácie, ťaņńie filtrujú a ignorujú irelevantné podnety, a preto takýchto ľudí kaņdý stimul viac
rozptýli, cítia potrebu naň reagovať, pričom schopnosť percepcie informácií sa zhorńuje pri
náročných úlohách, na ktoré sa treba viac koncentrovať, a rovnako aj pri zvyńujúcom sa počte
prichádzajúcich stimulov. Toto nepochybne paradoxné zistenie, ņe práve ťaņkí multitaskeri sú
slabńí pri koncentrácii na rôznorodé podnety. Lin (2009) ukazuje, ako multitasking vedie príjemcu
informácií k návyku venovať vńetkým informáciám rovnakú alebo skoro rovnakú pozornosť,
namiesto koncentrácie na jednu konkrétnu úlohu. Donedávna sa usudzovalo, ņe „ľudský
multitasking má na učenie a jeho efektivitu skôr pozitívne účinky – multitasking má podľa
pôvodných názorov zabraňovať poklesu pozornosti venovanej určitej konkrétnej činnosti v rámci
nejakej (dlhńej) doby“ (Ńkoda, Doulík 2011, s. 175-176). Tradičné vnímanie multitaskingu ako
pozitívnej charakteristiky sa vńak intenzívne posúva, pretoņe rastie počet výskumných zistení a
dôkazov, ņe multitasking môņe negatívne vplývať na plnenie úloh, vzdelávanie a učenie. V kontexte
zapájania mentálnych zdrojov do viacerých psychických činností odborníci konńtatujú zásadné
rozdiely v efektoch, a to v závislosti od toho, či ide o multitasking aktívny alebo pasívny, teda či ide
o tvorivé aktivity, alebo len o pasívne sledovanie (pasívnu percepciu obsahu/informácií). Okrem
toho moņno rozlińovať aktivity, ktoré pôsobia na učenie sa facilitačne (podporujúco a uľahčujúco)
alebo inhibične (zabraňujúco, deńtruktívne a regresne) (Wallis 2010, s. 8). V ostrom kontraste k
eskalácii popularity mediálneho multitaskingu rastie počet výskumov, ktoré potvrdzujú, ņe
multitasking má nepriaznivý vplyv na plnenie úloh a učenie. Dané tvrdenie explikujeme
situovanými a kontextualizovanými ńtúdiami.
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Tieto potvrdili, ņe:
- ńtudentom, ktorí pri čítaní textov z učebnice súčasne chatovali, trvala percepcia textu
zhruba o 21 % času viac v porovnaní s tými, ktorí to nerobili (Bowman, Levine, Waite a Gendron
2010),
- sledovanie televízie pri realizácii ńkolských úloh a zadaní zniņuje výkony a negatívne vplýva
na čítanie s porozumením aj na pamäťové úlohy (Pool, Koolstra a van der Voort 2003),
- multitasking dokázateľne narúńa spracovanie a overovanie písomnej informácie (Gilbert,
Tafarodi a Malone1993),
- alarmujúce je i výrazné kognitívne zhorńenie spôsobené chronickým mediálnym
multitaskingom – ťaņkí multitaskeri sú viac náchylní k rozptyľovaniu pozornosti nerelevantnými
podnetmi a prekvapivo menej výkonní v prepínaní medzi úlohami (Ofir, Nass, Wagner, 2009).
Je teda problematika multitaskingu u ņiakov primárneho stupňa základných ńkôl v súčasnosti
problémová? Stojí vôbec za pozastavením sa nad ňou nám učiteľom, rodičom? Je to stav, ktorý je
iba teraz na vzostupe a aká bude jeho krivka v budúcnosti? Zvykli sme si dávať stále len odpovede,
ale skúsme sa nad javmi aj hlbńie zamyslieť a začnime svojimi otázkami.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
ЗАСОБАМИ ПИСАНКАРСТВА
THE PROBLEM OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION
TO THE NATIONAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF EASTER
Тетяна Єськова
Tatуana Eskova
Анотація
Стаття присвячена питанням підготовки майбутніх вихователів до національного
виховання дітей дошкільного віку. Розкрито особливості його здійснення засобами
декоративно-прикладного мистецтва, серед яких важливе місце посідає писанкарство.
Розглянуто особливості використання сучасних технологій, що забезпечують активну
навчальну діяльність студентів щодо ознайомлення дітей з різними видами декоративноприкладного мистецтва, і зокрема з писанкарством.
Annotation
The articleis devoted to national upbringing of future teachers of preschool educational
establishments. The features of it simple mentation by means of decorative art, in cluding important
element of pysankarstvo are described by the author. The features of its implementation by means
of decorative and applied art, among which the important place is occupied by the drawing.
Ключові слова: національне виховання, підготовка фахівців, декоративно-прикладне
мистецтво, писанкарство.
Key words: national upbringing, training of specialists, art sandcrafts, pysankarstvo.
Вступ
Проблема національного виховання підростаючого покоління – майбутнього нашої
держави – набула особливої актуальності в умовах сьогодення. На важливість розв‘язання
цього питання наголошується у Національній доктрині розвитку освіти України в
ХХІ столітті та акцентується увага на необхідності виховання у молоді національної
свідомості, почуття національної гідності, поваги до рідної мови, народних традицій та
обрядів, історії свого народу, його культури, прагнення усвідомлювати себе як члена
суспільства, відданого своєму народу і вразі необхідності здатного захистити свою
Батьківщину [5]. Недостатня обізнаність більшості громадян нашої держави з вітчизняною
інтелектуальною та мистецькою спадщиною значною мірою визначає низький рівень
національної свідомості, формотворчим фактором якої поруч із національною мораллю та
філософією виступає національна культура [3]. Важливою складовою національної культури
є декоративно-прикладне мистецтво у творах якого закладені краса рідної природи, життєва
мудрість предків, характер та душа народу. Одним із унікальних видів декоративноприкладного мистецтва України, яке визнано в усьому світі, є писанкарство.
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1. Теоретичні основи проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів у
сучасних наукових дослідженнях
1.1. Висвітлення проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів у сучасних
наукових дослідженнях
Проблема професійної підготовки кадрів завжди перебувала у центрі уваги педагогічної
науки. У останні роки особлива увага науковців зосереджена на різних аспектах проблеми
формування професійної компетентності педагога, що стала предметом досліджень таких
учених, як: Т. Добутько, Г. Єльнікова, І. Зазюн, О. Запесоцький, Н. Лобанова, Л. Мітіна,
В. Олійник та ін. Особливостям професійної підготовки майбутніх педагогів у вищих навчальних
закладах присвячені роботи А. Алексюка, Л. Артемової, Г. Бєлєнької, В. Бондаря, О. Богініч,
А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Загородньої, Ю. Косенко, М. Машовець, Т. Поніманської, О. Савченко,
К. Щербакової та ін. [1; 2]. В цих дослідженнях висвітлюється специфіка професійної підготовки
кадрів для дошкільної освіти, розкривається її сутність, зміст, методичні і технологічні
особливості.
Проблеми національного виховання і формування національної свідомості в учнівської
та студентської молоді займають значне місце у дослідженнях М. Боришевського,
П. Ігнатенка, С. Лавриненко, Н. Луцан, С. Паршук, О. Павленко, В. Струманського,
О. Сухомлинської, Р. Осипець, Б. Чижевського, Х. Шапаренкота ін. [7].
1.2. Висвітлення проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів до
національного виховання дошкільників засобами декоративно-прикладного мистецтва
в наукових дослідженнях
Широкому колу питань, пов‘язаних з впливом декоративно-прикладного мистецтва на
виховання дітей дошкільного віку присвячено низку наукових досліджень, в яких ця
проблема розглядалася в різних аспектах. Так, вивченню змісту декоративної діяльності
дошкільників та розробці методики ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом та
керівництву декоративною діяльністю дошкільників присвячені дослідження З. Богатєєвої,
М. Гусакової, Ю. Максимова, Б. Маршак, Н. Сакуліної та ін.; можливість активного
залучення старших дошкільників до декоративно-оформлювальної діяльності засобами
народного мистецтва висвітлено у праці Н. Пантєлєєва; питання впливу занять з ліплення
народної іграшки на розвиток творчості дітей розглянуто в дослідженні Н. Халезової; на
важливість народної декоративно-прикладної творчостіяк засобу художнього розвитку
дошкільників акцентується увага в дослідженнях А. Грибовської, Ю Максимова,
Н. Сакуліної, Л. Сірченко, Л. Скиданової та ін. Проблемам ознайомлення дітей дошкільного
віку з декоративно-прикладним мистецтвом, народними ремеслами, звичаями та обрядами
присвячені дослідження А. Калуської, А. Богуш, Н. Лисенко, В. Тименко та ін. На думку
авторів, саме ознайомлення дітей дошкільного віку з декоративно-прикладним мистецтвом,
народними ремеслами в дошкільних закладах, проведення занять, на яких дітей навчають
виготовляти найпростіші предмети вжитку (серветки, рушничок, тарілка, писанка, витинанки
тощо) сприятимуть збагаченню духовного світу дитини, будуть вчити її розуміти прекрасне,
виховувати бажання працювати та сприятимуть національному вихованню особистості.
Разом з тим, теоретичний аналіз засвідчив, що проблеми професійної підготовки
майбутніх вихователів до національного виховання дітей дошкільного віку та ознайомлення
їх з різними видами декоративно-прикладного мистецтва України і, зокрема з
писанкарством, у науково-педагогічній літературі висвітлені недостатньо.
На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти курс «Декоративно-прикладне
мистецтво як засіб виховання дошкільників» є важливою складовою підготовки майбутніх
педагогів дошкільної освіти до професійної діяльності та здійснення національного
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виховання дітей дошкільного віку засобами декоративно-прикладного мистецтва і, зокрема,
писанкарства.
2. Курс «Декоративно-прикладне мистецтво як засіб виховання дошкільників» –
важлива складова підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до професійної
діяльності та здійснення національного виховання дітей дошкільного віку
2.1. Писанкарство – один із унікальних видів народного мистецтва України та його
значення для національного виховання дошкільників
Національне виховання особистості охоплює і формування її духовної сфери, яка
відображена у національномудекоративно-прикладномумистецтві, що розкриває сутність
народу, його історію, духовні цінності у художніх образах. Дослідниця С. Лавриненко
зазначає, що національне виховання – це виховання підростаючого покоління на соціальному
і культурно-історичному досвіді свого народу, його традиціях, звичаях, поглядах, обрядах,
мистецтві, багатовіковій виховній народній мудрості і є конкретно-історичним видом
загальнолюдського гуманістичного та демократичного виховання і забезпечує соціалізацію і
етнітизацію дітей, а також відтворює у них рідний народ, його соціальний досвід [4].
Реалізація такого виховання передбачає застосування різних засобів серед яких важливе
місце посідає декоративно-прикладне мистецтво. Одне з найважливіших завдань
національного виховання підростаючого покоління – це формування почуття приналежності
до свого народу, його традицій, мистецтва, історії. Воно починається не тільки з маминої
колискової, батьківського слова, бабусиної казки, але й із витворів народного мистецтва, в
яких закладені життєва мудрість предків. загальнолюдські цінності. Одним з таких видів
мистецтва українського народу є знана в усьому світі українська писанка – оберіг нашого
народу. Писанка – це розписане за допомогою писачка та воску орнаментоване яйце, що
вважається одним з унікальних витворів українського декоративно-ужиткового мистецтв.
Українська писанка – цілісний культурний феномен, невичерпне джерело мудрості,
невід‘ємна складова духовного й мистецького розвитку нашого народу. Мистецтво
писанкарства є особливим видом художньої творчості українського народу, що поєднує
матеріальні й духовні здобутки української культури, утверджує талановитість нашого
народу. Тому вихователь дошкільного національного закладу повинен вміти ознайомлювати
дітей з писанкарством, зацікавити цим мистецтвом, прищеплювати дітям патріотичні
почуття, національні риси особистості, повагу до творчості рідного народу та сприяти
укріпленню духовної єдності поколінь. Залучення дітей до писанкарства з дошкільного віку
сприяє ознайомленню їх з народними звичаями та обрядами, особливостями національної
культури, збагачує емоційний, інтелектуальний, моральний досвід дітей, розвиває ініціативу,
творчість, сприяє розвитку дрібної моторики рук, художнього смаку, формує інтерес до
духовної спадщини свого народу, шанобливого ставлення до його надбань. Таким чином,
викладене переконує нас в тому, що писанкарство має великий виховний потенціал і надає
можливості педагогам використовувати його як важливий засіб національного виховання
дошкільників.
2.2. Особливості професійної підготовки студентів до здійснення національного
виховання дітей дошкільного віку на заняттях з курсу «Декоративно-прикладне
мистецтво як засіб виховання дошкільників»
Одним із важливих курсів, що викладається у вищій школі і дає можливість залучити
студентів до культурних надбань свого народу, його духовних цінностей, розкриває
можливості естетичного пізнання світу є курс «Декоративно-прикладнемистецтвояк засіб
виховання дошкільників». У процесі вивчення цього предмету студенти мають можливість не
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лише познайомитися з різними видами декоративно-прикладного мистецтваУкраїни, їх
особливостями, а й оволодіти практичними навичками створення витинанок, писанок,
вишивання серветок, розпису виробів тощо. Необхідно також звернути увагу на формування
естетичного сприймання (художнього смаку, підвищення загальної естетичної культури
студентів) та формування професійно-виконавчих (методичних та зображувальних) умінь та
навичок майбутніх вихователів. Запропоновані напрямки взаємопов'язані, і це треба
пам'ятати, обираючи зміст, форми, методи та прийоми викладання. Як зазначають вчені,
компетентність педагога у мистецькій діяльності, до якої належить і художньо-практична
діяльність, визначається рівнем естетичного сприймання оточуючого середовища, умінням
працювати з різними матеріалами, використовувати різні техніки, добирати відповідні засоби
реалізації задуму, виявляти творчу уяву, естетичну чутливість, емоційно-ціннісне ставлення
до навколишнього. Професійне опанування педагогічними вміннями, які необхідні для
керівництва художньо-декоративною діяльністю дітей, дає змогу майбутньому вихователю
успішно вирішувати педагогічні завдання, вміло керувати діяльністю дошкільників,
удосконалювати власну педагогічну майстерність.
Вивчення стану досліджуваного питання в теорії та практиці дає підставу стверджувати,
що проблема професійної готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з
декоративно-прикладним мистецтвом України і, зокрема, з писанкарством та керівництва
декоративною діяльністю має розглядатися в психолого-педагогічному і мистецтвознавчому
аспектах творчості. Виникає нагальна потреба пошуку нових шляхів і засобів, які сприяють
підготовці не просто кваліфікованих педагогів, а й спеціалістів, готових до творчої
діяльності національної спрямованості. Так, під час читання лекцій ми використовуємо
міжпредметні зв'язки у викладанні дисципліни, тому у ході лекції пропонуємо студентам
відповісти на питання, які підвищують активність сприймання теми, дають можливість
аналізувати вже здобуті знання з інших предметів, потребують припущень, пошуку
правильної відповіді, сприяють активізації мислення. Наприклад, з теми «Використання
писанкарства в навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку» пропонуються питання:
1. З якого віку можна починати навчання дітей виготовленню писанок? Чому?
2. Чи змінюються методи та прийоми навчання виготовленню писаноквпродовж
дошкільного віку? Якщо змінюються, то чим це зумовлено?
3. Розвитку яких психічних процесів сприяє навчання дошкільників виготовленню
писанок?
4. З писанками якого регіону України необхідно ознайомлювати дітей в першу чергу?
Використання різноманітного наочного матеріалу у ході лекції (мультимедійного
забезпечення, схем, таблиць, зразків робіт дітей та вихователів, фотографій, виробів народних
майстрів та ін.) підвищує зацікавленість темою, що вивчається, підсилює активність
сприймання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
З метою поглибленого вивчення теми, зацікавленості студентів у особливостях
національного мистецтва, розвитку творчих здібностей, вияву їх індивідуальності ми
пропонуємо студентам створити міні-проекти «Писанки нашого краю», «Диво писанки»,
«Українські писанки – візитівка України в усьому світі», «Моя улюблена писанка» тощо, в
яких розповісти про історію писанок, обґрунтувати свій вибір засобів, методів, організаційних
форм роботи з дітьми, виявити творчий підхід у розробці проекту, виготовленні виробівта
його презентації. Виконання таких завдань націлює студентів на самостійний пошук
інформації про історію національного мистецтва, стимулює художню творчість майбутніх
педагогів, спонукає до виготовлення нових і нестандартних робіт. Бажання якісно виконати
завдання створює умови активного потягу до знань, потребу пізнати якомога більше, тобто
збуджує особистість до самостійного пошуку нового. Студенти працюють з літературою,
відвідують виставки, музеї, шукаючи щось нове, а потім, узагальнюючи знання, втілюють
задум у творчу роботу та демонструють її в аудиторії.
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З метою активізації розумової діяльності студентів та залучення їх до сприймання
найкращих зразків виробів народних майстрів ми використовуємо особливу форму
навчального заняття, яка побудована на практичних діях показу і демонстрації творчого
вирішення певної пізнавальної і проблемної педагогічної задачі – майстер-клас. Так,
напередодні Великодніх свят студенти мають можливість навчитися виготовляти різні види
писанок на майстер-класі, що проходить у Художньому музеї. Вони знайомляться з
особливостями виготовлення, секретами оздоблення яєць різними матеріалами,
спостерігають демонстрацію найбільш відомих практичних прийомів виготовлення писанок,
а потім самостійно створюють Великодні сувеніри, які під час свят зможуть подарувати
рідним. Участь у таких майстер-класах є дуже корисною для майбутніх фахівців дошкільної
освіти, оскільки надає їм можливість приєднатись до духовної скарбниці українського
народу, поєднати свої теоретичні знання з курсів «Декоративно-прикладне мистецтвояк засіб
виховання дошкільників», «Історія України», «Методика проведення занять з народознавства
в дошкільному закладі» та «Художня праця» з практичною діяльністю, розкрити свої творчі
здібності, які необхідні у роботі з дітьми і навчитись створювати гарні речі своїми руками.
Організація виставок студентських робіт є своєрідним підсумком їх досягнень у
засвоєнні вивченого курсу. Так, на виставках «Великодні візерунки», «Мистецтво нашого
народу», «Моя улюблена писанка» та ін. майбутні вихователі демонструють вироби,
виготовлені своїми руками, розкривають особливості різних видів народного мистецтва, його
регіональні особливості. Підготовка до таких виставок стимулює студентів до пошуку нової
інформації про перлини народного мистецтва, які розкривають красу навколишнього світу,
багатство духовної культури народу
Заключення
Таким чином, використання різноманітних сучасних технологій навчання, що
забезпечують активну навчальну діяльність студентів, запропоновані нами у процесі
викладання курсу «Декоративно-прикладнемистецтвояк засіб виховання дошкільників»
дають можливість посилити якість професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної
освіти до національного виховання дошкільників та ознайомлення їх з різними видами
декоративно-прикладного мистецтва України, і зокрема з писанкарством, творчо
реалізовувати набуті знання та вміння, сприяють підвищенню їх національної свідомості.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ДІАЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА КОМУНІКАТИВНИЙ ОСНОВІ
TEACHING CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE OF DIALOGUE COMPETENCE
ON THE COMMUNICATIVE BASIS
Лариса Казанцева
Larisa Kazantseva
Анотація
У статті висвітлено методику поетапного формування діалогічних навичок у дітей
старшого дошкільного віку з опорою на основні положення комунікативної парадигми і
теорії дискурсу: пріоритетність комунікативної мети, методичне відтворення в навчанні
процесу спілкування; врахування в навчальній комунікації компонентів реального
спілкування. Методами формування діалогічних навичок виступають наслідування зразків
діалогу, тренувальні вправи на самостійне створення мікродіалогів за різними типами
діалогічних дискурсів, комунікативні ситуації, дидактичні ігри.
Annotation
The article deals with the phased methodic of development dialogical skills of children elder
preschool age. This methodic is based on the main foundations of communicatice paradigm and
discourse‘s theory: priority of communicative goal, methodic reproduction of communication
within educational procees, considering of real communication‘s components within educational
communicant. Methods of forming dialogical skills are: imitations of dialogues, training exrecises
on independence creation of microdialogues within different types of dialogical discourses,
conditional-communicative situations and communicative situations, didactic games.
Ключові слова: дискурсивна діяльність,
комунікація, діалог, комунікативна ситуація.

комунікативна

парадигма,

навчальна

Key words: discoursive activity, communicative paradigm, educational communication,
dialogue, communicative situation.
Вступ
Компетенції дошкільників у галузі діалогічного мовлення спрямовані забезпечити
успішну комунікацію дитини в різних сферах і ситуаціях спілкування. Сучасні підходи до
формування діалогічної компетенції вимагають розв‘язання на комунікативній основі у
світлі теорії дискурсивної діяльності. Серед діалогічних компетенцій, які називає Базовий
компонент дошкільної освіти (2012 р.), потребують формування такі: здатність дитини до
ініціювання та підтримки розмови у заданому руслі, спроможність орієнтуватися в різних
ситуаціях спілкування і вживати адекватні мовні та немовні засоби для вирішення
комунікативних завдань, звертатися із запитаннями і відповідати на них, дотримуватися
правил мовленнєвої поведінки [1, с. 24]. Як бачимо, акценти стоять на здатності дітей до
здійснення ефективної комунікативної діяльності.
Методичні питання організації навчання на комунікативній основі можуть бути
висвітлено з позицій діяльнісного підходу. У контексті цього підходу мовленнєва
комунікація розглядається як особливий вид інтерактивної діяльності, якому притаманні всі
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ознаки діяльності – мотивованість, цілеспрямованість, структурність, цілісність,
операційність, результативність. Це скеровує лінгводидактику на організацію навчання не
просто мови як знакової системи, а на формування мовленнєвої діяльності.
1. Комунікативний підхід як нова парадигма в мовній освіті
Навчання на комунікативній основі спрямовується на розвиток уміння практично
користуватися «живою» мовою, свідомо співвідносити мовні структури з їх
комунікативними функціями в різних ситуаціях спілкування. Науковці (М. Вашуленко,
Н. Гальскова, Н. Гез, Л. Калмикова, Г. Колшанський, В. Костомаров, О. Леонтьєв,
Ю. Пассов, М. Пентилюк, Т. Піроженко) вважають, що в основу навчання мови і розвитку
мовлення слід покласти власне процес спілкування. В. Костомаров зауважує, що риси
реальної комунікації – екстралінгвістична зумовленість, двобічний творчий результативний
характер, – мають складати основу комунікативного навчання, а мовець повинен постійно
перебувати в ситуаціях комунікації, в стимулах і мотивах спілкування. Таким чином,
навчання на комунікативній основі представляє собою таку методичну стратегію, у
відповідності до якої вся система навчання відбувається засобами спілкування і з метою
навчання спілкування. Повно мету навчання можна визначити як формування мовної
особистості, яка володіє вміннями ефективно, комунікативно виправдано користуватися
мовними засобами в різних формах і сферах комунікації.
Навчальний процес на комунікативній основі стає власне моделлю процесу комунікації.
Для досягнення результативності навчальна комунікація має містити всі основні компоненти
реального спілкування: екстралінгвістичну комунікативну ситуацію, суб‘єктів комунікації з
вираженими мотивами спілкування, активність суб‘єктів комунікації, що спрямовується на
досягнення ними прагматичної мети.
З утвердженням комунікативного підходу в навчанні мови посилився інтерес до
дискурсу та дискурсивної діяльності. Увага методики навчання мови пов'язується з
виявленою залежністю «… всієї організації мови від її головної комунікативної функції, від
її вживання і здійснення особливого виду діяльності – розмови, спілкування, дискурса …» [4,
с. 10].
У комунікативній лінгвістиці під дискурсом розуміють «вербалізовану в тексті
комунікативну інтеракцію адресанта й адресата, яка відбувається в конкретних
комунікативних, соціальних та прагматичних ситуаціях і спрямовується на здійснення
конкретного когнітивного, емоційного чи інтелектуального прагматичного впливу на
адресата» [3, с. 43]. У світлі комунікативної парадигми дискурс інтерпретується як
мовленнєва діяльність у процесі комунікації, як процес практичного використання мовних
засобів вище рівня речення для досягнення прагматичних цілей, результатом якого є
створення цілісного висловлювання. Дискурсивний підхід до навчання мови надає
можливість опановувати висловлювання в процесі комунікації для виконання різних
соціальних дій, які вимагають застосування мовних форм.
Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є визначення поняття мовленнєвого
жанру. Як уважають Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, В. Богданов, А. Вежбицька, О. Падучева,
О. Селіванова, М. Федосюк, Т. Шмельова, мовленнєвий жанр об‘єднує мовленнєві акти,
становлячи собою базову одиницю комунікації. Зокрема, М. Федосюк зазначає: мовленнєві
жанри – це «відносно стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи текстів», які є
прийнятними в конкретних ситуаціях і призначеними для передавання певного змісту
типовим способом побудови мовлення, що складається з кількох (іноді одного) мовленнєвих
актів [7, с. 29]. Науковці схильні вважати мовленнєвий жанр зразком, моделлю, готовою
формою, яка застосовується при творенні дискурсів (М. Бахтін, В. Богданов, В. Дементьєв).
Це саме підкреслює у визначенні мовленнєвого жанру Ф. Бацевич: «тематично,
композиційно й стилістично усталені типи повідомлень – носіїв мовленнєвих актів,
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об‘єднаних метою спілкування, задумом мовця з урахуванням особистості адресата,
контексту і ситуації спілкування» [2, с. 160].
Дослідниця Т. Шмельова виокремлює ознаки мовленнєвого жанру. По-перше, йому
властива комунікативна мета: інформаційна (повідомлення, запит, підтвердження,
заперечення інформації, згода або заперечення думки), оцінна (похвала, засудження,
схвалення, докір), етикетна (привітання, вибачення, прощання), імперативна (наказ,
прохання, заборона, порада, інструкція, обіцянка). По-друге, мовленнєвий жанр передбачає
врахування концепцій автора і адресата (свій / чужий, старший / рівний, авторитетний /
неавторитетний, зацікавлений / незацікавлений, поінформований / непоінформований). Потретє, враховується зміст подій, передбачається віднесеність / невіднесеність подій до
особистісної сфери автора і адресата, часова перспектива подій. По-четверте, враховується
комунікативні минуле і майбутнє. Насамкінець, важливим є параметр мовного втілення,
мовного оформлення, способу, яким мовленнєвий жанр доходить до адресата.
Дослідники дитячої комунікації зауважують на тому, що в мовленні дошкільників
переважає розмовний дискурс (І. Амзаракова, Н. Мальцева, Л. Михайлова, Т. Піроженко,
О. Чернишова та ін.). За своїм лінгвістичним статусом дитяче мовлення є особливим видом
некодифікованої мови, яка належить до розмовного мовлення і має динамічну структуру
вікового соціолекту, вважає І. Амзаракова. У світлі вищезазначеного, розмовний дискурс
дитини-дошкільника – це дискурсивна діяльність, спрямована на живий безпосередній
процес спілкування дітей у повсякденному житті у процесі реалізації різних видів діяльності.
Розмовне мовлення дітей передусім складають «діалогічні дискурси». Л. Щерба
стверджує, що взагалі в основі розмовного мовлення лежить саме діалог, який складається із
взаємних спонтанних реакцій двох мовців, визначених ситуаціями та висловлюваннями
співрозмовників. У науковій літературі терміни «діалог», «діалогічне мовлення», «діалогічне
спілкування» вживаються як синонімічні, оскільки і діалогічне мовлення, і діалогічне
спілкування розглядаються як комунікативний акт, якому властива зміна ролей слухача і
мовця. Діалог – «це ланцюг реплік, сполучення усних висловлювань, з‘єднаних ситуативнотематичною спільністю і комунікативними мотивами, послідовно породжуваними в
безпосередньому акті спілкування» [6, с. 6]. Діалогу властиві найсуттєвіші ознаки
розмовного мовлення: спонтанність реакцій, визначених ситуацією, вільний порядок слів у
реченні, повтор слів і словосполучень, розмовна лексика і фразеологія, «усілякі фонетичні
скорочення, і несподівані формоутворення, незвичне словотворення і дивовижне, з першого
погляду, слововживання» [8, с. 121] (І. Гальперін, О. Сиротиніна, Л. Щерба); використання
синтаксично незавершених речень (О. Лаптєва, А. Шапіро), використання уточнювальних
зворотів, парафраз, контактних словесних формул актуальних приєднувальних і вставних
конструкцій (Д. Бараннік, А. Нікольський); непослідовність, недомовленість, еліптичність,
клішованість, динамізм, зміна тем, широке застосування паралінгвістичних засобів
(І. Гальперін, Г. Колшанський, Ю. Пассов, Л. Щерба).
Абсолютна більшість висловлювань, які створюються дитиною у спонтанному
спілкуванні, пов‘язана з ігровою діяльністю, вважають дослідники. У спільній грі діалог між
дітьми є монологізованою формою мовлення, «монологічним діалогом». За висновками
учених (А. Арушанова, Н. Луцан, Л. Фесенко, Г. Чулкова), діалогічний дискурс дошкільників
під час гри містить елементарні репліки-судження, репліки-обгрунтування і реплікитвердження. В умовах спеціального навчання діалогічне спілкування привчає дитину
контролювати та уточнювати сказане, ставити запитання, аргументувати свій погляд на те чи
інше явище, розвивати та доводити свою думку (А. Арушанова, П. Блонський, Н. Варенцова,
Н. Кузіна, Г. Чулкова). Дослідження українських дослідниць О. Аматьєвої, Н. Луцан,
С. Хаджирадєвої, Г. Чулкової довели, що репертуар жанрів у діалогічному дискурсі старших
дошкільників може бути широким, різноманітним і комунікативно доцільним. Дітьми
успішно засвоюються формули мовленнєвого етикету – привітання, прощання, подяка,
вибачення, прохання, привертання уваги, знайомство, комплімент, вітання, згода, дозвіл,
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відмова; діалог активно збагачується ініціативними висловлюваннями: повідомленнями
нової інформації, зустрічними запитаннями, доповненнями, розгортаннями думки,
запереченнями співрозмовнику. Цікавим, на нашу думку, є психолінгвістичне дослідження
О. Чернишової з питань комунікативної поведінки старших дошкільників. Нею відзначається
виразна вікова специфіка комунікативної поведінки дитини, яка засвідчує активний процес
формування її комунікативної свідомості. До яскравих диференційних рис комунікативної
поведінки старшого дошкільника у спілкуванні з однолітками належать висока
експресивність, прагнення до комунікативного домінування, любов до критики і суперечок,
вільне включення до спілкування однолітків. Жанрами невимушеного спілкування дітей 56 років називаються привітання і повідомлення, прощання, вдячність, сварка, розмова «по
секрету», скарга дорослому. На думку Н. Мальцевої, дискурс дітей 5-6 років є принципово
діалогічним і організовується за зразком усного спонтанного діалогічного мовлення.
Фундаментальними психолого-педагогічними положеннями методики розвитку
зв‘язного мовлення виступають ті, що висвітлюють зв‘язок свідомості з розвитком функцій
мовлення, формування мовленнєвих умінь та розвитком мовленнєвої здібності в цілому
(П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, С. Рубінштейн, Ф. Сохін, О. Шахнарович).
Дослідники (Л. Виготський, О. Запорожець, Г. Костюк, М. Поддяков, Ф. Сохін) відзначають
взаємовплив інтелектуального і мовленнєвого розвитку дитини. Ключем до розв‘язання
завдань розвитку мовлення є активна діяльність дитини в довкіллі, накопичення уявлень про
світ, осмислення зв‘язків і залежностей поміж явищами і речами (П. Блонський, А. Богуш,
В. Сухомлинський, Є. Тихеєва, О. Усова, К. Ушинський). У контексті теорії дискурсу в
дискурсивній діяльності дитини відбивається її досвід, відомості про світ, здатність до
аналізу подій і їх відтворення у мовленні мовними і позамовними засобами.
Як доведено дослідженнями, діалогічний дискурс дошкільників успішно розвивається в
системі спеціальних вправ та ігор (Н. Луцан, Т. Слама-Казаку, Л. Фесенко, Г. Чулкова), у
бесідах (М. Коніна, Е. Короткова, В. Логінова, Є. Радіна, О. Усова, Є. Фльоріна). Мовленнєва
поведінка дітей, створювані ними типи та жанри мовлення, залежать від соціальної ситуації
спілкування. Уміння будувати розгорнутий текст пов‘язане з умінням структурувати
інформацію і передавати її вербально з використанням адекватних лексико-граматичних
засобів. Різні жанри дискурсу успішно опановуються дітьми в старшому дошкільному віці,
що забезпечено достатньо широким колом знань про довкілля і світ людей, здатністю
відтворювати знання про ті події і об‘єкти, які знаходяться поза ситуацією говоріння,
здатністю відділяти себе від оточення і подій.
2. Процес формування діалогічних навичок у дітей дошкільної освіти
Розвиток діалогічного мовлення безпосередньо корелює з основною метою навчання –
формуванням комунікативного мовлення. Процес навчання діалогічних навичок будується
на комунікативній основі з урахуванням того, що власне сам діалог – це комунікативний акт,
який створюється двома мовцями за певних ситуацій спілкування і є його продуктом. Тож,
навчання діалогу в діалозі – це той найприродніший шлях, який відповідає сучасному
психологічному і психолінгвістичному розумінню діалогу як виду мовленнєвої діяльності, як
дискурсу, що виформовується комунікантами, їх інтенціями, комунікативною, соціальнопрагматичною ситуацією і розгортається в послідовних взаємопов‘язаних висловлюваннях.
Процес формування діалогічного мовлення мусить брати до уваги, що навчальна
комунікація починається мотивом і планом мовленнєвих дій, завершується результатом і
досягненням наміру, а всередині реалізується динамічною системою конкретних
мовленнєвих дій і операцій, які становлять більш або менш ефективну тактику використання
адекватних мовних засобів. Для того, аби навчання відбулося за таким алгоритмом, доцільно
створювати ситуації, подібні до реального спілкування. О. Леонтьєв писав: «…якщо ми
хочемо, щоб учні продукували в умовах навчального процесу те чи те висловлювання,
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необхідно створити йому такі зовнішні або внутрішні обставини, в яких він повинен буде
вживати потрібні для нас (за змістом) висловлювання» [5, с. 155].
Передусім дітей варто познайомити зі структурою діалогу (діалогічною єдністю), з
різними типами діалогічних дискурсів, які відповідають 5 функціям мови: передаванню і
запиту інформації (повідомлення, розпитування, уточнення); висловлюванню і з‘ясуванню
морально-етичних стосунків (вибачення, запрошення, згода / незгода, співчуття);
висловлюванню і з‘ясуванню емоційних стосунків (задоволення / незадоволення, інтерес /
відсутність інтересу); порадам щось зробити, пропозиції допомогти; соціалізації і формам
мовленнєвого етикету (привітання, знайомство, прощання, вітання, вибачення тощо).
На етапі формування первинних навичок діалогічного мовлення провідним методом
навчання має виступати зразок діалогу, який складається і розігрується педагогом за ролями
й надається дітям для наслідування. Обов‘язковим у навчанні репродукувати діалоги є
прийом описування ситуації, пояснення словесних дій учасників діалогу, коментар до
вживання тих чи тих мовних засобів – ключових слів, етикетних форм, звертань, образної
лексики, синтаксичних конструкцій. При репродукуванні діалогів дітьми педагог заохочує
мовленнєву самостійність та ініціативність дітей, стежить за тим, щоб діти обмінювалися
ролями і накопичували різноманітні мовленнєві навички.
Для автоматизації навичок діалогічного мовлення корисною є система тренувальних
вправ, де діти вчаться створювати мікродіалоги за різними типами діалогічних дискурсів.
Тренувальні вправи використовуються для засвоєння готових мовленнєвих моделей, різних
типів діалогічних дискурсів шляхом багаторазової імітації. Система ігрових мовленнєвих
вправ для навчання дітей будувати діалог має відтворювати типові ситуації спілкування, а
саме: «Привітання», «Прощання», «Знайомство», «Прохання», «Подяка», «Згода»,
«Вибачення», «Пропозиція допомоги», «Відмова», «Пропозиція спільної гри», «Вітання зі
святом», «Запрошення», «Розпитування», «Підказка», «Співчуття», «Повідомлення» і т. ін.
До кожної ситуації корисно скласти словничок мовленнєвих кліше, типових реплік, формул
мовленнєвого етикету, які вводяться поступово і активізуються у процесі побудови
діалогічних єдностей. Водночас із розвитком мовленнєвих умінь, пов‘язаних із презентацією,
автоматизацією семантичних і ситуативних кліше, має відбуватися навчання немовної
поведінки – міміки, жестів, поз у стандартних ситуаціях.
Для розвитку діалогічних навичок можна також використовувати авторські літературні
діалоги, особливо цінними серед яких є діалоги кумулятивних казок. Діти відтворюють
фрагменти текстів і, крім діалогічних, набувають навичок переказування, активізують свої
мовленнєві навички з лексики, граматики, фонетики, вчаться інтонаційної виразності
мовлення.
Перші спроби самостійно створювати діалоги за комунікативною ситуацією можуть
відбуватися за участі вихователя. Педагог бере на себе складнішу роль, показує дітям
широкий контекст діалогу та ініціативними репліками розширює зміст розмови новими
мікротемами. Цей прийом не є зразком діалогу в повному сенсі, тому що в ньому також бере
участь дитина і він не надається цілком для наслідування – він призначений збагачувати
змістовим і лінгвістичним матеріалом діалоги дошкільників.
Вдосконалення діалогічних навичок відбувається в комунікативних ситуаціях,
спеціально створених педагогом у зв‘язку з вивченням певної теми на етапі автоматизації
лексичних, граматичних і вимовних навичок. В основі навчальних діалогів лежать реальні
життєві ситуації, адже комунікація стає ефективною, якщо зміст ситуації зрозумілий, а мотив
– близький потребам дошкільників. Водночас у навчальних умовах ситуації найчастіше
можуть бути уявними, умовними, штучними: діалог покупця з продавцем, пасажира і
кондуктора, пасажира і касира, дитини з «новачком», онука з бабусею, дитини з персонажем
твору.
Перед самостійним складанням діалогів педагог має нагадати найбільш важливі для акта
комунікації словосполучення і конструкції, які призначаються для активного використання,
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описує комунікативну ситуацію, ставить комунікативну мету і обговорює з дітьми можливі
мовні форми вербального контакту. Проілюструємо. Вихователь: «Друзі зустрілися після
вихідних у дитячому садку. На вихідних вони займалися цікавими справами: переглядали
фільм у кінотеатрі, були в цирку або театрі на виставі, ходили з батьками на рибалку, на
екскурсію, на прогулянку до моря, до лісу тощо. І ось діти стали розповідати один одному,
чим цікавим вони займалися. Що б ти повідомив своєму другу, Денисе? А ти, Романе? Так,
добре. Денис сказав: «Я був у кінотеатрі». А Роман: «Я був з батьками на морі». А другові
цікаво, який фільм ти переглядав? Запитай, Максиме, який фільм переглядав Денис?
Запитай, Олю, що бачив на морі Роман? (Діти будують питальні речення). А тепер хлопчики
нам покажуть, як Денис повідомив Максиму про своє цікаве заняття, а Максим розпитав
Дениса про фільм. (Діти створюють діалог).
Наступні пари дітей-співрозмовників наповнюють діалог новим змістом, самостійно
вибудовують канву розмови, а вихователь вчасно підказує, або виправляє слово, уточнює
граматичну форму тощо.
Навички діалогічного мовлення продовжують вдосконалюватися в мовленнєвих вправах
і дидактичних іграх, в основі яких лежать реальні комунікативні ситуації: «Давай
познайомимося!», «Допоможи мені!», «Де знайти книжку?», «Запрошую тебе на свято!»,
«Давай намалюємо!», «У мене нова іграшка!», «Разом веселіше!» та ін. Алгоритм
використання навчальних умовно-комунікативних ситуацій такий:
- Словесний опис обставин реальної комунікативної ситуації.
- Призначення дітей на ролі комунікантів за ситуацією.
- Розгорнуте мовленнєве завдання із зазначенням основних мікротем або змістових
концептів, або опорних слів.
- Самостійний діалог дітей.
Під час застосування комунікативної ситуації як методу навчання діалогічного мовлення
вимагається якнайдетальніший словесний опис обставин спілкування для того, щоб
забезпечити змістову наповненість самостійного діалогу, навчити дітей враховувати в
комунікації немовні компоненти (статусно-рольові характеристики мовців, мету взаємодії,
місце і час контактування, події, обставини тощо). У створенні комунікативних ситуацій
необхідно апелювали до інтересів і потреб дітей, враховувати вікові можливості
дошкільників, використовувати зовнішні стимули, які б умотивовували їх до говоріння і
слухання.
Проілюструємо процес навчання складання діалогу за комунікативною ситуацією «У
мене нова іграшка!». Вихователь пояснює: «Часто буває, що хтось із дітей приносить до
дитячого садка цікаву іграшку. Ось нещодавно Віка приносила ляльку, а Єгор – конструктор.
Зазвичай до дитини, яка приносить нову іграшку, підходять інші, щоб роздивитися її,
дізнатися, як вона називається, що в неї особливого, як з нею можна гратися? Господар
іграшки може запропонувати товаришу її роздивитися, потримати в руках.
Тепер давайте пограємо. Уявімо, що дитина принесла в садок ось цю машинку. Ти,
Владику, ніби приніс іграшку, а ти, Денисе, підійшов поцікавитися новою машинкою. Тобі
хочеться дізнатися, як вона рухається, як нею можна керувати, які в неї деталі? Розпитай,
Денисе, у свого товариша. А Владик тобі покаже і розкаже. Ще й запропонує погратися! Не
забувайте, діти, що розмовляти один з одним треба ввічливо, звертатися до товариша на ім‘я,
дякувати, питати дозволу погратися чи роздивитися річ».
Основою для створення умовно-комунікативних ситуацій можуть бути також картинки,
фотографії, малюнки, сюжети літературних творів, яскраві образи яких збуджують спогади,
творчу уяву та фантазію дітей. Педагог у бесіді мусить допомогти дітям з‘ясувати суть
унаочненої ситуації, описані в тексті або попередні події, можливий зміст розмови. Після
підготовчої бесіди діти призначаються на ролі (наприклад, лікаря – пацієнта) і отримують
мовленнєве завдання: пацієнтові розповісти про своє погане самопочуття, сказати, що болить
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горло і голова, а лікарю – розпитати про температуру, про те, як лікувався пацієнт, порадити
лягти в ліжко, попити теплого чаю.
Прийомами, що стимулюють дітей до створення розгорнутих діалогів, виступають
колективне обговорення з дітьми подій, поведінки, почуттів, переживань уявних
співрозмовників: «Що відчуває хлопчик, коли його вітає друг?», «Як він висловлює
радість?», «Які слова вам приємно почути, коли вас вітають?»; розглядання наочності та
коментування ситуації спілкування: «Про що запитує офіціант відвідувача?», «Чому
дівчинка посміхається?», «Як запитати чемно?», «Як відмовитися?» та ін.
Важливим методом навчання діалогу мають стати дидактичні ігри типу «Магазин»
(одягу, іграшок, квітковий, зоологічний, продуктовий, побутової техніки), «Телефон»
(привітання зі святом, запрошення в гості, розмова з родичами), «Пошта» (відправка листа
або посилки за адресою), «Зустріч із друзями», «Зустріч гостей», «Поїздка в транспорті»
тощо.
Заключення
Навчання дітей дошкільного віку діалогу на комунікативній основі має відбуватися в
таких напрямах:
- ознайомлення з типологічними ознаками жанрів діалогічного дискурсу: формами
мовленнєвого етикету (вітання, вибачення, подяка, комплімент тощо), розмовним дискурсом
(повідомлення, розпитування, твердження);
- побудова системи спеціальних комунікативно-мовленнєвих вправ для оволодіння
дітьми вміннями використовувати всі доступні жанри дискурсу на основі знання про
адекватні мовні засоби, їх місце і роль в інтеракції;
- створення комунікативних ігрових ситуацій, в яких діти мають набувати досвід
створення цілісних дискурсів, ураховуючи всі доступні параметри комунікативної ситуації й
застосовуючи адекватні виражальні засоби;
- сприяння засвоєнню вербальних і невербальних форм спілкування та знань про їх
функції в мовленні відповідно до норм і правил культури спілкування.
Подальші розвідки в галузі формування діалогічного мовлення мають спрямовуватися на
пошук ефективних шляхів навчання діалогу дітей молодшого дошкільного віку. Ці
технології мусять вибудовуватися як процес навчальної комунікації, що за змістом,
мотивацією, використанням мовних засобів максимально корелюють з природним
спілкуванням, і враховують особливості основної форми мовлення дітей молодшого віку –
розмовного дискурсу в ігровій та побутовій сферах спілкування.
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ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
У НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТТЯ
EDUCATION OF MORAL AND VOLITIONAL QUALITIES OF SENIOR PRESCHOOL
CHILDREN IN EDUCATIONAL GAMING ENVIRONMENT OF PHYSICAL CLASSES
Надія Кот
Nadija Kot
Анотація
В статті розкривається роль навчально-ігрового середовища у вихованні моральновольових якостей дитини дошкільного віку, схарактеризовано принципи його побудови,
особливості організації на заняттях з фізичної культури. Наведено характеристику
компонентів навчально-ігрового середовища, які впливають на виховання моральновольових якостей дитини, подано зміст педагогічного моніторингу ефективності даного
процесу.
Annotation
In the article the role of educational gaming environment in the education of moral and
volitional qualities of the child of preschool age, Author determined the principles of its
construction, features of the classroom for physical education. The characteristic components of
educational gaming environment that affect the education of moral and volitional qualities of the
child, given the content of teaching monitoring the effectiveness of the process.
Ключові слова: морально-вольові якості, навчально-ігрове середовище, фізичне
виховання.
Key words: moral and volitional qualities, educational game environment, physical education.
Вступ
Інтенсивні соціальні зміни потребують від сучасної людини постійного пристосування
до нових політичних, економічних, соціальних обставин. Цю здатність потрібно формувати
вже в дошкільному дитинстві, адже в цей час закладаються основи розвитку особистості,
виявляється його основний потенціал й спрямованість (Л. Божович, Л. Венгер,
Л. Виготський; О. Запорожець; О. Кононко, В. Котирло, В. Мухіна, Ж. Піаже, Д. Ельконін та
ін.). Саме вирішення цих завдань передбачає Базова програма розвитку дитини дошкільного
віку "Я у Світі", яка наголошує на необхідності забезпечити у дошкільному навчальному
закладі цілісний і збалансований розвиток дитини шляхом освоєння основних сфер
життєдіяльності, формування елементарних форм її життєвої компетентності та базових
особистісних якостей: самокритичності, працелюбності, людяності, доброзичливості,
чесності, відповідальності, самостійності, уміння мобілізуватися на подолання труднощів,
саморегуляції поведінки та ін.). Ці якості повинні розвиватись та формуватись під час різних
форм активності, в тому числі під час активної рухової діяльності. З огляду на це особливої
актуальності набуває пошук нових засобів і методів підвищення ефективності фізкультурнооздоровчої роботи в дошкільних установах, створення оптимальних умов не тільки для
забезпечення біологічної потреби дитини-дошкільника у рухах але й для впливу на
особистість, яка формується, зокрема на її морально-вольову сферу.
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1. Теоретичні засади проблеми створення оптимального навчально-ігрового
середовища в дошкільному навчальному закладі
1.1. Навчально-ігрове середовище як чинник та умова розвитку особистості
Вітчизняна дошкільна педагогіка накопичила експериментальні матеріали та теоретичні
відомості, які об‘єктивно вказують на необхідність розширення сфери застосування засобів
фізичної культури у процесі розвитку особистості дитини, в першу чергу, формування її
морально-вольових якостей (Е. Вільчковський, Н. Денисенко, М. Козленко, Т. Круцевич,
Л. Лохвицька, Л. Сварковська, Б. Шиян та ін.).
Одним з провідних чинників виховання морально-вольових якостей особистості є вплив
середовища. Проте у філософії, соціальній психології та педагогіці середовище визначається
не тільки як чинник, але й як умова розвитку особистості (Л. Божович, Л. Буєва,
Л. Виготський, Ю. Волков, Н. Гусєва, Г. Костюк, О. Кононко, А. Мудрик, В. Полікарпов та
ін.). Середовище впливає на розвиток індивіда через його діяльність. Відтак специфіка
розвитку особистості в середовищі визначається особливостями діяльності в ньому. Так,
О. Кононко розглядає соціальний розвиток не лише як процес входження особистості в нове
соціальне середовище, а й як інтегрування з ним. Взаємодіючи з середовищем, дитина
змінює його і водночас розвивається сама. Висновок ученого актуалізує доцільність і
необхідність вивчення середовища передусім стосовно формування особистості дитини.
Саме ці теоретичні підходи покладені в основу концепції побудови розвивального
середовища сучасного дошкільного навчального закладу. Під розвивальним середовищем
сьогодні розуміється певне предметно-просторове оточення, система суб‘єкт-суб‘єктних
відносин, активність самої дитини (В. Бочарова, Л. Буєва, Л. Лохвицька, Ю. Мануйлов,
Л. Новікова, А. Петровський та ін.). Ці компоненти правомірно розглядати як компоненти
структури розвивального середовища і під час навчання дітей рухів.
Найбільший розвивальний ефект на заняттях з фізичного виховання буде досягнуто за
умови створення навчально-ігрового середовища, тобто середовища, яке є навчальним за
метою і змістом та ігровим за формою. Необхідність створення навчально-ігрового
середовища обумовлюється тим, що в роботі з дошкільниками необхідно використовувати ті
засоби і методи навчання, які є найбільш близькими природі дитини саме цього віку. Це
відповідає положенню, що склалося в вітчизняній психології: методи педагогічного впливу
повинні бути адекватними віку дитини та органічно поєднуватися з провідною діяльністю
дошкільного періоду – з грою (Л. Виготський, О. Запорожець, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн,
Д. Ельконін та ін.).
Доцільність навчально-ігрового середовища в процесі фізичного виховання
обумовлюється й тим, що саме ігрове середовище є перехідним до навчання, адже у ньому
цікавішою, а тому легшою стає навчальна діяльність дітей; максимально стимулюється
творча активність особистості; задовольняються особистісні потреби у спілкуванні, власному
ствердженні; розвиваються морально-вольові якості під час подолання внутрішніх та
зовнішніх утруднень, які виникають в процесі виконання рухів.
1.2. Принципи побудови навчально-ігрового середовища на заняттях з фізичної
культури
Навчально-ігрове середовище на заняттях з фізичної культури повинно будуватися на
наступних психолого-педагогічних принципах (виділені в дослідженнях Т. Бабаєвої,
Л. Кларіної, В. Петровського, Л. Смивіної, Л. Стрелкової та ін.):
- Активність середовища. Середовище повинно активно впливати на всі сфери
особистості загалом і діяльність дітей в ньому задля досягнення мети організації навчальноігрового середовища – виховання морально-вольових якостей  зокрема.
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- Врахування вікових особливостей дітей. Лише при правильному доборі фізичних
навантажень, його відповідності особливостям психічного і фізичного розвитку старших
дошкільників повною мірою здійснюється навчальний та виховний вплив середовища на
кожну дитину.
- Емоційність, індивідуальну комфортність. Навчально-ігрове середовище через
різноманітні стимули сприяє створенню у дітей стійкої мотивації до занять фізичною
культурою, підвищує емоційність занять через особливі форми функціонування – ігрові та
забезпечує відчуття задоволення діяльністю та своїм статусом у кожній ігровій ситуації.
- Стабільність – динамічність навчально-ігрового середовища передбачає взаємодію
між його компонентами (ігровими матеріалами; розвивальними відносинами в системі
―педагог – дитина‖, ―дитини – дитина‖ та ін.; морально-вольовими якостями) в мінливих,
динамічних формах.
- Відкритість – закритість середовища. Навчально-ігрове середовище є
розвивальним, а також таким, що розвивається під впливом діяльності особистості. Отже
кожна дитина, впливаючи на середовище, змінює і розвиває його в межах вирішення мети
навчально-ігрового середовища в навчанні старших дошкільників на заняттях з фізичної
культури.
Зміст діяльності в навчально-ігровому середовищі полягає в організації предметного
оточення та особистісних компонентів середовища, а також у педагогічному регулюванні
виховання морально-вольових якостей у навчально-ігровому середовищі.
Основними формами функціонування навчально-ігрового середовища є заняття-гра
(побудоване на основі рухливих ігор, певного сюжету, імітаційних вправ), яке забезпечує
емоційність, індивідуальну комфортність та виховання морально-вольових якостей кожної
дитини.
Заняття-гра суттєво відрізняється від традиційного заняття (змішаного типу, яке є
найбільш поширеним у плануванні роботи з фізичного виховання):
- дидактичне завдання є прихованим, опосередковується ігровим завданням;
- переважають ігрові мотиви, які більш притаманні дитині-дошкільнику, ніж навчальні;
- навчання включене в ігрову діяльність;
- поєднання опосередкованого (організація середовища, роль, правила гри, ігрові дії) і
прямого навчального впливу;
- позиція вихователя та дитини у системі рольових, ділових і міжособистісних відносин
різноманітна (лідер, учасник, спостерігач);
- у грі відсутнє ―жорстке оцінювання‖, яке, зазвичай, викликає тривожність,
напруженість дитини, її негативне ставлення до навчання.
Отже, якщо на занятті панує ігрова ситуація, позиція дошкільника змінюється: з об‘єкта
навчання він перетворюється у суб‘єктом діяльності: у грі дитину не оцінюють, а вона сама
навчає, допомагає іншим тобто стає активним учасником. Наявність у грі діяльного чинника
– активності дитини, можливості оволодівати новими знаннями і вміннями, використовувати
їх у відтворенні, моделюванні й змінюваності ігрового оточення під час взаємодії з ігровими
матеріалами є, на наш погляд, основною перевагою навчально-ігрового середовища.
2. Організація навчально-ігрового середовища на заняттях з фізичної культури як
умова виховання морально-вольових якостей старших дошкільників
2.1. Особливості організації
фізичного виховання

навчально-ігрового

середовища

на

заняттях

з

Успішність функціонування навчально-ігрового середовища як засобу впливу на
морально-вольову сферу особистості старшого дошкільника залежить від створення певних
умов.
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Необхідно організувати предметно-навчальне оточення, яке може будуватися: поперше, за допомогою створення певних матеріальних умов для самостановлення дитячої
особистості, її самоосвіти і саморозвитку в специфічному, спеціально сконструйованому
розвиваючому середовищі, відповідному віковим особливостям дошкільників; по-друге,
опосередковано – через впровадження активної взаємодії і співпраці вихователів і
вихованців і організацію різноманітних варіативних видів завдань, що стимулюють прояви і
розвиток морально-вольових якостей кожної дитини.
Доцільний підбір і раціональне використання фізкультурного знаряддя заняттях по
фізичній культурі сприяють не тільки розвитку рухової сфери дітей, але й розвитку творчих
здібностей, вихованню морально-вольових якостей, підвищенню інтересу до різних
спортивних ігор і фізичних вправ. Це обумовлено вибором певних способів дій зі знаряддям,
що вимагає фізичних зусиль і витрат енергії, співвідношення їх з габаритами і масою
інвентарю та докладання певних психічних зусиль, спрямованих на подолання ускладнень,
що виникають під час виконання рухових дій.
Рухливі ігри також містять різноманітні за змістом завдання, пов'язані з необхідністю
морально-вольових проявів. Аналіз ігор показав, що значущість цих завдань обумовлюється
правилами: у кожній грі можна виділити провідне завдання виховання моральних або
вольових якостей, що відповідає основному правилу, й супутні завдання. Коло супутніх
завдань можна розширити, змінюючи або доповнюючи її зміст та правила, тобто створюючи
нові варіанти ігор, що стимулюють прояв і виховання певних особистісних якостей.
Так, добираючи рухливі ігри, ігри-змагання та ігри естафети слід вносити в них
ускладнення, які можна умовно розподілити на 5 груп:
- спрямовані на досягнення граничного результату рухового завдання;
- спрямовані на подолання емоційних станів, які негативно впливають на
взаємовідносини між дітьми та на працездатність;
- спрямовані на подолання труднощів та перешкод, що зненацька виникають у руховій
діяльності;
- спрямовані на зближення дітей, встановлення доброзичливих відносин між ними й
вихователем.
Слід також організувати особистісні компоненти навчально-ігрового середовища
шляхом включення вихователя і дитини у систему рольових і міжособистісних відносин.
Позиції суб‘єктів освітнього процесу в навчально-ігровому середовищі повинні визначатися
залежно від індивідуальних особливостей ставлення до гри, а відповідно  і до обраної ролі
та є основою активізуючого спілкування, обміну знаннями, вміннями. Самою важливою
особливістю рухливої гри є ігрові правила, які поділяються на правила дії та правила
спілкування. До останніх можна віднести: не заважати іншім дітям; діяти по черзі або за
вказівкою вихователя; діяти злагоджено; слухати один одного; вибирати на ролі тих дітей,
хто ще не виконував ролей; поступатися чергою та інвентарем; не сміятися з неточних або
недоцільних рухів інших дітей, допомагати партнерам та ін.
Для того, щоб гра дійсно вплинула на морально-вольову сферу дитини, вихователь
повинен стати її безпосереднім учасником. Своїми діями, емоційним спілкуванням з дітьми
він повинен залучити їх до спільних дій. В той же час педагог повинен організувати гру,
спрямувати дії дітей на подолання утруднень, схвалювати позитивні вчинки та досягнення,
заохочувати дотримання правил. Правила гри у взаємодії з ігровими матеріалами повинні
мати організуючий характер (визначати характер ділових й ігрових взаємовідносин гравців)
та навчаючий вплив, тобто спрямовуватись на організацію пізнавальної діяльності,
розкривати спосіб виконання ігрових дій, а також уможливлювати прояв і розвиток
активності кожної дитини.
Використовуючи рух як засіб ігрового спілкування, можна визначити етапи формування
ігрового партнерства в грі:
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а) діяти одночасно й однаково (спільні рухи й ігрові інтереси підсилюють позитивні
переживання та емоційний підйом);
б) діяти по черзі, невеличкими підгрупами, (діти вчаться поступатися чергою або
цікавою роллю, узгоджувати свої дії);
в) діяти командами в іграх-естафетах та іграх-змаганнях (допомагати один одному,
переживати успіх або невдачу команди, разом вирішувати проблемні ситуації, що
створюються вихователем у грі).
2.2. Характеристика компонентів навчально-ігрового середовища, які впливають
на виховання морально-вольових якостей дитини
Організація навчально-ігрового середовища передбачає створення суттєвих компонентів,
що викликають потребу проявляти відповідні морально-вольові якості. Так, до змісту ігорзанять доцільно включати серії завдань, спрямованих на виховання в дітей певних
особистісних якостей. Так, для стимулювання прояву цілеспрямованості й наполегливості
можна використовувати завдання на досягнення граничного результату, особливо в іграхзмаганнях, естафетах (досягнення максимальної швидкості бігу, найбільшої довжини в
стрибках, граничної дальності метання); подовжувати час рухової діяльності; вносити
обтяження; до мінімуму скорочувати відпочинок між вправами та іграми різної
спрямованості, але великої інтенсивності; використовувати повторення засвоєних рухів у
безперервному режимі при дотриманні їхнього напрямку, швидкості й амплітуди. У
безперервному режимі слід повторювати циклічні фізичні вправи (довгостроково зберігати
високий темп підскіків, присідань, відбивання м'яча та ін.).
З метою розвитку витримки й дисциплінованості доцільно використовувати два варіанти
завдань:
- завдання, що вимагають уміння стримувати рухову імпульсивність (швидка зміна
положення тіла й напрямку руху, заданий темп його виконання, несподіване припинення дії
за сигналом з регламентацією зупинки та ін.). Деякі з них можна регламентувати як у часі,
так і в просторі, що передбачає початок й завершення руху в одному й тому ж шикуванні й за
певний проміжок часу;
- завдання, що регулюють прояв надмірної емоційності: діти ставляться в умови
підвищеної відповідальності за якість виконання вправи (залучення до показу руху
одноліткам своєї й паралельної груп, малятам і батькам, участь у змаганнях).
Для стимулювання прояву в дошкільників рішучості й сміливості слід вводити
додаткові завдання, що підсилюють ризик під час виконання вправ (збільшення висоти або
зменшення площі опори; лазіння по нижній стороні горизонтальної драбини; зістрибування з
поперечини гімнастичної стінки тощо). Рухові дії при цьому повторюються багаторазово, що
дозволяє дитині поступово адаптуватися до ситуації ризику, а виникаючі труднощі
спрямовуються на досягнення граничного результату (максимальна дальність стрибка,
швидкість бігу) або несуть елемент несподіванки (під час стрибка через поставлену на ребро
"цеглинку" дитина зненацька зіштовхується з необхідністю збільшити силу відштовхування,
тому що на невеликій відстані за "цеглинкою" знаходиться схований за її гранями кубик).
Прояву самостійності й ініціативи сприяє проведення вправ в ігровій та змагальній
формах, а також включення в хід заняття проблемних завдань, що ставлять дитину в
ситуацію самостійного вибору способу дії, самоаналізу власних рухових досягнень.
Необхідною умовою формування самоаналізу та самооцінки є спонукання є дітей до
аналізу дій однолітків. Значну роль у цьому процесі відіграє зразок оцінювання дитини
педагогом (М. Голощокіна, Г. Лєскова та ін.). Об'єктивна оцінка педагога поступово
підводить дітей до здійснення аналізу й оцінки власних дій, а також рухів інших дітей.
Формування самооцінки треба проводити у декілька етапів. На першому етапі цієї роботи
увагу дошкільників слід фіксувати на істотних параметрах руху, на виділенні їх опорних
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пунктів (порівняти рухи двох дітей: знайти спільне й відмінне; визначити кращого
"стрибуна", "бігуна"; знайти, що було нового, гарного в рухах і т. ін.). На наступному етапі
дітей треба поступово переводити від оцінки до самооцінки. Цьому сприяють такі запитання
вихователя: "Як ти зумів виконати рух правильно?», "Чому ти не влучив у ціль, не
дострибнув, упав?», "Як ти допоміг своїй команді виграти?", "У якій команді більшість дітей
правильно виконували рух?" і таке ін. Таке обговорення результатів заняття чи рухливої гри
сприятиме адекватній оцінці власної діяльності і діяльність товаришів, формування уміння
висловлювати й аргументувати власну точку зору.
Прояву доброзичливого відношення до партнерів сприяє створення ситуацій, що
вимагають взаємодії (виконання рухів у парах, трійках, підгрупах); допомоги у виконанні
рухів; співпереживання та підтримки (член команди не впорався із завданням; в грі не
вистачило всім «хатинок», щоб сховатися від небезпеки; врятувати тих, кого впіймали);
обрання на роль ведучого (поступитися власним бажанням і обрати того, хто більше
підходить на дану роль); співтворчості (розвязання проблемних ситуацій).
Характеризуючи особливості взаємовідносин у навчально-ігровому середовищі,
підкреслимо, що дитина може виконувати різні ролі та посідати різні позиції. Адже участь
дітей у грі об‘єктивно різниться, що пояснюється особливостями їхнього ставлення до її
сюжету, відмінностями в знаннях, в рівні фізичної підготовленості, проявах психологічних
особливостей (тип вищої нервової діяльності, перебіг пізнавальних процесів, особливості
уваги, пам‘яті, мислення, рівень розвитку морально-вольових якостей). Обравши посильну
роль, дошкільник повинен для досягнення ігрової (а через неї і навчальної) мети взаємодіяти
з партнерами по грі, узгоджувати свої дії з діями інших учнів, уміти вислухати і зрозуміти
іншого, висловлювати власну думку, враховувати побажання товаришів.
Отож, незалежно від позиції (лідер, виконавець, спостерігач) кожному учасникові
ігрових відносин необхідно бачити в іншому рівного співучасника співтворчості. Не
випадково вчені, які досліджують проблеми гри, вказують на зародження між ними
"кооперуючого ефекту‖ (Є. Бондарчук). Він виявляється в бажанні спільно вирішувати
завдання, у підвищенні довіри один до одного, в особливому переживанні й сприйнятті
навколишнього (Н. Анікеєва). У такій взаємодії чи в діалозі відбувається обмін знаннями,
вміннями, необхідними для досягнення ігрових та навчальних цілей.
Успішність формування морально-вольових якостей у навчально-ігровому середовищі
зумовлена позитивною мотивацією. Позитивні навчальні та ігрові мотиви виникають у
старших дошкільників у процесі їхньої взаємодії з навчально-ігровим середовищем. Отож
важливого значення в навчанні слід надавати ігровій мотивації (емоції з приводу пошуку
способів вирішення ігрової проблеми; переживання радості від досягнень у грі, від успішної
взаємодії з товаришами; відчуття впевненості у власних силах; прагнення до самостійного
мислення тощо). Значущі для дитини ігрові мотиви стимулюють її уважність,
підпорядкування волі ігровим завданням, орієнтування на правила гри, коректність і
емоційну стриманість у спілкуванні з однолітками.
Для оцінки ефективності процесу виховання морально-вольових якостей старших
дошкільників у навчально-ігровому середовищі та своєчасної корекції їх розвитку
необхідний своєчасний педагогічний моніторинг. Якість аналізу рівнів розвитку моральновольових якостей дітей в багатьох випадках залежить від результатів, отриманих під час
первинного спостереження за їх проявом. При цьому слід виділити критерії та показники їх
розвитку, керуючись сутнісними характеристиками морально-вольових якостей.
Ознаки виявлення цілеспрямованості й наполегливості такі: максимальна тривалість
виконання руху, кількість його повторень, покращення результатів, стійкий інтерес до
виконуваних вправ. Ознаками виявлення витримки та дисциплінованості можуть виступати
час переходу від рухової активності до статичного положення, довжина дистанції ходьби і
бігу, оптимальний час виконання руху та збереження його заданого ритму. До ознак
рішучості й сміливості можна віднести відсутність змін у техніці й темпі виконання руху,
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час відновлення якості вправи після створення ситуації "ризику", відсутність тремору,
збереження нормальної частоти пульсу та дихання. Ознаками наявності навичок моральної
поведінки є бажання дитини брати участь у спільній руховій діяльності, обєктивно оцінювати
свої дії та дії однолітків, узгоджувати власні дії з діями інших дітей, підпорядковуючи свою
поведінку вимогам колективу та правилам гри. Опосередкованим критерієм є бажання дітей
групи залучати конкретну дитину до спільних рухових дій.
Для дослідження динаміки процесу виховання морально-вольових якостей дітей у
навчально-ігровому середовищі на кожному з етапів необхідна оцінка й ефективності цього
середовища як умови виховання вказаних якостей. Відтак, слід поетапно аналізувати зміну
основних компонентів структури морально-вольових якостей, їх взаємозв‘язків, рівнів
розвитку, труднощів у їх перебігу. Результати поточних спостережень потрібно включати в
педагогічно регулюючу діяльність з організації рухової діяльності в навчально-ігровому
середовищі  як в оперативне регулювання, так і в проектування розвитку моральновольових якостей.
Заключення
Наявність на фізкультурному занятті предметно-просторового оточення, системи
суб‘єкт-суб‘єктних відносин, активності самої дитини дозволяє стверджувати, що рухова
діяльність старших дошкільників є дійсно розвивальним середовищем. Щоби вирішувати на
занятті не тільки навчальні але й виховні завдання, особливо у питанні виховання у дитинидошкільника морально-вольових якостей, необхідно створити на заняттях з фізичного
виховання навчально-ігрове середовище. Технологія організації навчально-ігрового
середовища має включати, на наш погляд, такі істотні моменти: створення ієрархії завдань і
визначення провідного завдання виховання морально-вольових якостей на кожному з етапів
організації навчально-ігрового середовища та типу ігрової ситуації; організації активної
взаємодії дитини з компонентами середовища (вирішення проблемних ситуацій, включення
вихователя і дитини у систему рольових і міжособистісних відносин); оцінку і корекцію
процесу та результатів розвитку морально-вольових якостей.
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РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION AS A MEANS OF LEGAL EDUCATION OF CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
Аліна Луб‟янова
Alina Lubyanova
Анотація
Стаття розкриває необхідність створення в умовах дошкільного навчального закладу
розвивального середовища. Проаналізовано різноманітність підходів до означеної
проблематики. Визначено ключові аспекти які характеризують сучасне розвивальне
середовище навчального закладу. Окреслено теоретичні та організаційно-методичні умови
організації розвивального середовища, яке б сприяло правовому вихованню дітей
дошкільного віку.
Annotation
The article reveals the necessity of creation in the conditions of preschool educational
institutions of the developing environment. Analyzed a variety of approaches to the designated
topic. Identified the key aspects that characterize contemporary developing environment of the
educational institution. Outlines theoretical and organizational-methodical conditions of
organization of educational environment that would encourage the legal education of children of
preschool age.
Ключові слова: середовище, розвивальне середовище, виховання, правове виховання.
Key words: environment, educational environment, upbringing, legal education.
Вступ
У даний час у суспільстві відбуваються кардинальні зміни в економічній, політичній,
соціальній та духовній сферах, оголошено курс на побудову демократичної правової
держави. Складні процеси, пов‘язані з правовою модернізацією всієї країни, позначили одну
з важливих проблем сучасного суспільства – низький рівень правової вихованості громадян.
У цьому зв‘язку особливу значущість здобуває робота з правового виховання підростаючого
покоління. Так, перед сучасною педагогічною сферою постає завдання пошуку новітніх
шляхів організації процесу правового виховання особистості, залучення дітей до
розвиваючого середовища, формування активного суб‘єкта педагогічної взаємодії, що
певним чином ускладнюється через загострення протиріч між суспільними вимогами, які
висуваються до правових знань і правової поведінки дітей та низьким рівнем її
сформованості, необхідністю правового виховання дітей і відсутністю в освітніх закладах
належно організованого розвивального середовища як необхідної умови ефективності цього
процесу. Окрім того, оцінюючи діяльність дошкільного навчального закладу з формування
такого середовища, слід звернути увагу на ряд невирішених проблем: воно не відображає
філософії програм і технологій, що використовуються в роботі ДНЗ; в обладнанні
середовища погано реалізуються ідеї розвивального навчання; розвивальне середовище ДНЗ
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найчастіше статичне, а не рухоме; діти не беруть участі у проектуванні й зміні середовища;
дорослі, облаштовуючи приміщення, забувають про те, що їхнє уявлення про зручність,
затишок і комфорт не завжди співпадають з уявленням дитини про це (Л. Кларіна,
В. Петровський, Л. Смивіна, Л. Стрєлкова). Саме тому проблема впливу та формування
розвивального середовища освітньої установи на процес правового виховання дитини
дошкільного віку є актуальною.
1. Аналіз досліджень та публікацій.
Вагомий внесок до розробки проблеми формування і проектування розвиваючого
середовища внесли Л. Виготський, С. Дерябо, К. Зворигіна, Л. Кларіна, С. Новоселова,
В. Панова, М. Полякова, В. Рубцова, В. Слободчикова, Є. Фльоріна, В. Ясвіна та ін. Проте
проблема впливу розвивального середовища на процес правового виховання дітей
дошкільного віку є недостатньо вивченою та науково обґрунтованою у сучасних наукових
дослідженнях.
1.1. Визначення та аналіз поняття розвивального середовища.
У ряді досліджень поняття «розвивальне середовище» визначається через поняття
«середовище».
Стандарт дошкільної освіти «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні»,
середовище визначає як оточення, сукупність природних, предметних та соціальних умов, в
яких малюк зростає, опановує науку життя, стає компетентною особистістю з притаманними
їй індивідуальними особливостями.
У психолого-педагогічній літературі поняття «середовище» трактується як багатозначне:
це і середовище життєдіяльності людини, і природне середовище, і освітнє середовище; це
поняття включає в себе крім наявності умов, що забезпечують розвиток людини, ще й
присутність людини як суб‘єкта взаємодії з оточенням.
Р. Немов говорить про середовище як про сукупність зовнішніх умов, факторів та
об'єктів, серед яких народжується, живе і розвивається організм [2].
На думку Л. Виготського «середовище» виступає щодо розвитку вищих специфічних для
людини властивостей і форм діяльності як джерело розвитку; тобто саме взаємодія із
середовищем є джерелом того, що у дитини виникають ці властивості [3].
У свою чергу Л. Буєва та М. Гусєв, вказують, що середовище формує ставлення до
базових цінностей, сприяє засвоєнню соціального досвіду і набуття якостей, необхідних для
життя. Ю. Вовків, B. Полікар вказують, що середовище сприяє розповсюдженню нових
культурних цінностей, стимулює групові інтереси, посилює взаємовідносини [3].
Окрім того, слід пам‘ятати, що оптимальна активізація внутрішніх змін дошкільника
відбувається за умов власної активності, яка так чи інакше активізується соціально-виховним
середовищем. У цьому аспекті необхідно розглядати середовище як пошукове поле дитини
для самостійних дій різного характеру, проявів пізнавальної, практичної і творчої активності.
Саме це відкриває перед дитиною можливості діяти в повсякденному житті активно, розумно
і самостійно, добитися того, щоб дошкільник ставив перед собою якомога більше творчих
завдань і самостійно знаходив шляхи їх вирішення. Так він множить свій досвід життя і
знаходить внутрішню впевненість у своїх силах.
Виховне середовище дозволяє дітям самовизначатися в різноманітних видах діяльності і
у взаємодії з різними спільнотами, педагогам – створювати умови для розвитку дітей в
широкому соціальному і культурно-правовому контексті. Дослідники С. Левін,
C. Новосьолова, В. Панов відзначають, що середовище виступає одним із визначальних
чинників формування ключових компетенцій. Під розвивальним середовищем ними
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розуміється система умов, що забезпечують соціально-адаптивну поведінку дітей, взаємодію
з оточуючими людьми, розвиток особистості дошкільника.
На думку Л. Буєвої, Н. Гусєва, середовище формує ставлення до базових цінностей,
сприяє засвоєнню соціального досвіду і набуття якостей, необхідних для життя.
О. Фльорина вперше пов'язує соціально-виховне середовище не тільки з його
матеріальним оснащенням, але і з соціально-культурним спілкуванням дошкільника з
педагогами та іншими дітьми. Нею були визначені вимоги до організації виховного
середовища, які залишаються актуальними і на сьогоднішній день, це динамічність,
різноманітність, відповідність інтересам, запитам і потребам дітей тощо.
На величезну, ні з чим незрівняну роль середовища у вихованні дітей вказувала
Є. Тіхєєва. Вона акцентувала увагу на тому, що немає такого виховання, на яке не впливає
середовище, немає здатності, яка не була б залежна від навколишнього оточення.
Таким чином, середовище розглядається у двох аспектах. З одного боку воно
трактується, як складне багаторівневе утворення, конкретний прояв стосунків, наявних у
суспільстві, де живе та розвивається особистість. Тобто середовище в цьому аспекті являє
собою всю соціальну дійсність. У більш вузькому значенні середовище – це сукупність
соціальних умов життєдіяльності дитини, що впливають на її свідомість і поведінку з метою
формування певних якостей, ціннісних орієнтирів і потреб. Однак, досить часто, говорячи
про середовище, педагоги як синонім до цього поняття вживають поняття «предмети, речі,
іграшки». Тобто, з одного боку, звужується обсяг, спрощується саме поняття «середовище»,
з другого – неправомірно перебільшується роль «предметно-ігрового середовища» в
особистісному становленні дошкільника [1].
Це дає нам змогу розглядати середовище дошкільного навчального закладу – як
соціально-виховне середовище, під яким розуміють сукупність умов життєдіяльності
особистості, які здійснюють цілеспрямований вплив на її свідомість і поведінку з метою
формування певних якостей, переконань, духовно-ціннісних орієнтацій і потреб.
2. Особливості організації розвивального середовища в умовах дошкільного
навчального закладу.
Наявність соціально-виховного середовища в дошкільному навчальному закладі – це
необхідна та обов‘язкова умова правового виховання особистості дитини.
Створення середовища для організації процесу правового виховання має впливати на
інтеграцію зусиль суб‘єктів соціально-виховної діяльності та закріплення взаємозв‘язку
компонентів процесу правового виховання, а також має відповідати таким вимогам: бути
орієнтованим на розвиток правової особистості дитини; спрямованим на входження у
суспільні відносини; відповідати запитам найближчого соціального оточення.
Розвивальне середовище, що безпосередньо оточує дитину, впливає на її правовий
розвиток, формування правових інтересів, мотивації, ціннісно-правових орієнтацій,
соціальної активності. Створення такого середовища сприяє взаємозалежності
інтелектуального та морального розвитку дитини у процесі правового виховання, оскільки
усвідомлена правова інформація у вигляді знань і пережитих емоцій продукує формування
індивідуальних ціннісних настанов і орієнтацій у правовій поведінці.
На думку Л. Кларіної, М. Полякової неодмінною умовою побудови соціально-виховного
середовища в дошкільному навчальному закладі є опора на особистісно-орієнтовану модель
взаємодії між вихователем і дитиною, для реалізації якої необхідна організація середовища,
максимально сприяючого природному розвитку дітей. Адже здатність педагога віддавати
пріоритет дитині – важлива умова створення розвивального середовища. Тому вихователю
необхідно провести кількісний і якісний аналіз стимулів мікросередовища, які запропоновані
дитині. Недостатність стимулів, їх монотонний характер, що повторюється, вступає в
суперечність з потребою дитини в різноманітності активного сприйняття. Порожнє
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монотонне середовище робить негативний вплив на розвиток особистості дитини.
Несприятливим є також і перенасичення середовища з хаотичною організацією стимулів.
Зокрема Л. Новікова зазначає, що створення виховного середовища передбачає, перш за все,
звуження в ньому стихійного за рахунок організованих, удосконалених та зведених у
систему педагогічних впливів.
Аби підвищити ефективність виховного середовища насамперед необхідно вилучити все
неефективне, випадкове, штучне та підвищити його цінність, корисність за рахунок того, що
справді важливе для розвитку особистості. Перш за все, йдеться про якісні параметри
середовища.
Організовуючи розвивальне середовище педагоги повинні враховувати все, що буде
сприяти становленню базових характеристик особистості кожної дитини і будуватися
орієнтуючись на наступні принципи: принцип дистанції, позиції при взаємодії; принцип
активності, самостійності, творчості; принцип стабільності, динамічності; принцип
комплектування і гнучкого зонування; принцип індивідуальної комфортності та емоційного
благополуччя кожної дитини і дорослого; принцип естетичної організації середовища;
принцип відкритості – закритості; принцип врахування статі і віку дітей.
3. Принципи побудови розвивального середовища дошкільного навчального
закладу.
Основними шляхами входження дітей до соціально-виховного середовища є:
ознайомлення із соціально-правовим середовищем у ДНЗ та поза його межами; формування
адекватного ставлення до позитивних та негативних правових явищ соціальної дійсності
тощо. Пам‘ятаючи про це, необхідно враховувати провідну роль ігрової діяльності в
розвитку дошкільників. А це, в свою чергу, забезпечить емоційне благополуччя кожної
дитини, розвиток його позитивного самовідчуття, компетентності у сфері відносин до світу,
до людей, до себе, включення в різні форми співпраці. Необхідно так побудувати
навколишній простір, щоб кожна дитина почувала б у ній себе комфортно, маючи
можливість реалізувати свою індивідуальність, бути особистістю серед інших особистостей
у групі.
При побудові розвивального середовища необхідно керуватися наступними
положеннями,
розробленими
на
основі
наукових
підходів
Л. Виготського,
Д. Менджерицької, Н. Михайленко, С. Новосьолової, О. Дибіної: по-перше – середовище має
відповідати можливостям дитини – зоні його актуального розвитку – і сприяти, стимулювати
дитину до переходу на наступний етап розвитку, тобто через створення соціально-виховного
середовища зони найближчого розвитку дошкільника; по-друге – середовище має
відповідати особливостям даного виду діяльності в сукупності її компонентів і їх змісту; потретє – середовище має відображати можливості цілісного прояву всіх сфер особистості
дитини в реалізованої інтегрованої діяльності; по-четверте – середовище має бути
представлене як середовище існування і середовище розвитку в сукупності речового та
суб'єктного аспектів, що задовольняє не тільки потреба дитини в практичній активності
(намалювати, зробити споруду, пограти з м'ячем), але й інші його матеріальні і духовні
потреби (наприклад, потреба в спілкуванні з іншими дітьми і дорослими – або потребу
долучитися до прекрасного і подивитися альбом з ілюстраціями відомих художників); поп‘яте – середовище повинне мати вільний простір, що забезпечує дитині можливість вибрати
місце і організувати свою діяльність [4].
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3.1. Змістові засади створення розвивального середовища сучасного дошкільного
навчального закладу.
Спираючись на теоретичні положення та сучасні дослідження, ми виділили змістові та
організаційно-методичні засади створення розвивального середовища, яке б максимально
сприяло правовому вихованню дітей дошкільного віку. Розглянемо змістовні принципи
створення соціально-виховного середовища дітей дошкільного віку: 1) принцип
інформованості середовища забезпечується представленими темами, які спонукають дитину
до новизни, осмислення об'єктів, їх властивостей, якостей і засобів реалізації в різноманітних
видах дитячої діяльності; 2) принцип емоційної насиченості середовища забезпечується її
впливом на емоційну сферу дитини, викликають емоційний відгук від вражень і
відображають їх у діяльності; 3) принцип системності середовища забезпечує цілісність
змісту, представляється як відповідність середовища певного віку дітей, цілям і завданням
календарно-тематичного планування; 4) принцип адекватного співвідношення дитячої
активності: власної активності дитини, яку він визначає сам; активності дитини, ініційованої
дорослим, який організовує результативну дитячу діяльність; 5) принцип випереджаючого
характеру середовища виражається в наявності матеріалів, які орієнтовані на потенціал
дитини і дозволяють йому здійснити перенесення вже відомої інформації в нові, незнайомі
умови діяльності; 6) принцип перспективності середовища проявляється в тому, що зміст
всіх представлених в середовищі центрів (мікроцентрів) має стимулювати пошукову
пізнавальну активність дітей як у зв'язку з освоєнням нової інформації, так і у зв'язку з
пошуком способів вирішення поставлених перед дитиною завдань (пропонованих завдань),
тобто сприяє висуненню гіпотез, побудови здогадок, припущень; 7) принцип реалізації
суб'єктного досвіду дітей у різних видах дитячої діяльності передбачає організацію
середовища, що дозволяє виявляти дошкільнятам активність незалежно від рівня їх уявлень в
тій чи іншій області знань, умінь, у конкретному виді дитячої діяльності; виражається в
наявності матеріалів забезпечують успішність дітей у виборі способів вирішення проблеми, у
плануванні дій по їх використанню і реалізації наміченого плану; 8) принцип спрямованості
на формування інтегративних якостей особистості дитини проявляється в тому, що
сукупність усіх компонентів предметно-розвивального середовища, створених з
дотриманням представлених вище принципів, обумовлює прояв всіх сфер особистості
дитини і його успішність у здійсненні інтегрованих видів дитячої діяльності.
3.2. Організаційно-методичні засади створення
сучасного дошкільного навчального закладу.

розвивального

середовища

Розглянемо організаційно-методичні засади створення розвивального середовища
морально-правової діяльності дітей дошкільного віку: 1) принцип вільного вибору
виражається у свободі вибору дитиною діяльності, яку він буде здійснювати і умов її
реалізації; 2) принцип співпраці проявляється в стимулюванні вибору дитиною партнера
своєї діяльності та співпраці як способу взаємодії з ним, тобто забезпечує можливість
здійснити співробітництво в системі «дитина-дитина», «дорослий-дитина»; 3) принцип
стабільності – динамічності передбачає при наявності стабільних елементів середовища
можливість її зміни, як дорослим, так і самими дітьми (згідно з календарно-тематичним
планом, освітніми завданнями, часом року, віковими особливостями дітей, а також
уподобаннями, настроєм і мінливими можливостями дітей); 4) принцип максимальної
активності дитини передбачає можливість прояву максимальної активності дітей, як у
здійсненні самої діяльності, так і створення умов для її реалізації (наприклад, визначати
елементи середовища, розташування матеріалів, змінювати їх зовнішній вигляд і
оформлення). Даний принцип також відображає положення дорослого «поруч», а не «над»
дитиною, як через пропоноване зміст матеріалів і обладнання, так і через його розміщення;
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5) принцип статичності-рухливості виражається в тому, що з одного боку, дитині
забезпечується можливість вільної орієнтації в знайомому середовищі і, отже, надійності,
впевненості та захищеності, а з іншого боку, закладається можливість змінювати, вносити
нове у відповідності зі своїми інтересами, потребами, настроями; 6) принцип
функціональності означає, що у створеній середовищі знаходяться матеріали, які затребувані
дітьми і виконують розвиваючу функцію; 7) принцип комплексування і вільного (гнучкого)
зонування передбачає розміщення матеріалів у певних функціональних просторах,
дозволяють дітям займатися одночасно різними видами діяльності, не заважаючи один
одному.
Заключення
На підставі вищезазначеного вважаємо, що формування, організація розвивального
середовища є важливою педагогічною функцією вихователя. Розвивальне середовище
повинно забезпечувати дитині активність і відповідати її бажанням та інтересам, бути
інформативним, задовольняти потребу дитини у новизні перетворень; бути засобом
реалізації творчих гіпотез. Задіяність середовища дитиною, його активне пізнання, вивчення
залежить від підготовленості і компетентності дорослого. Дитина і дорослий діють разом і їм
повинно бути зручно в цьому виховному середовищі і на рівні ігрового матеріалу, і на рівні
педагогічної взаємодії, і на рівні психофізичного благополуччя.
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ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ
PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE CULTURE FUTURE TEACHERS OF
KINDERGARTENS AS THE REQUIREMENTS OF MODERNITY
Леся Мороз-Рекотова
Lesya Moroz-Rekotova
Анотація
У статті порушено проблему професійно-комунікативної культури фахівця дошкільної
освіти. Розглянуто значення культури мовлення та роль високого рівня мовленнєвої
культури в його професійній діяльності. Подано стислу характеристику ознак культури
мовлення. Зазначено, що педагогічне спілкування постає провідним складником професійнопедагогічної комунікації. Підведено до розуміння, що ефективний педагогічний діалог
пов‘язаний з необхідністю долання бар‘єрів діалогічної взаємодії. Розглянуто деякі
особливості комунікативної поведінки вихователя дошкільного навчального закладу у
спілкуванні з батьками.
Annotation
The article raised the problem of professional communicative culture specialist preschool
education. The role of speech and the role of high-level speech culture in his professional activity.
Posted brief description of features of speech. Indicated that teacher communication arises leading
component of vocational teacher communication. Summed to understand that effective pedagogical
dialogue related to the need to overcome barriers dialogic interaction. We consider some features of
communicative behavior kindergarten teacher in communicating with parents.
Ключові слова: культура мовлення, спілкування, педагогічна комунікація, професійне
спілкування, педагогічний процес, засіб, бесіда.
Key words: speech culture, communication,
communication, educational process, means, dialogue.
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Вступ
Стандартом дошкільної освіти (Базовий компонент дошкільної освіти України)
визначено завдання з формування комунікативної компетентності дитини дошкільного віку,
результатом чого стануть такі вміння дошкільника: комплексне застосування мовних і
немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових
ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування,
стриманість у спілкуванні, культура мовленнєвої комунікації [2]. Розв‘язання цих завдань
вимагає відповідної підготовки вихователя. І мова йде про культуру мовлення педагога.
Адже мовлення вихователя – це складник його педагогічної майстерності та інструмент
професійної діяльності, завдяки якому можна розв‘язати різні педагогічні завдання. Слід
пам‘ятати й про те, що мовлення в педагогічному процесі слугує дітям зразком для
наслідування. І якщо комунікативність у декого може бути природним даром, то культура
мовлення передбачає постійну роботу особистості над її вдосконаленням.
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1. Професійна комунікація вихователя дошкільного навчального закладу
1.1. Культура мовлення вихователя дошкільного навчального закладу як засіб
професійно-педагогічної комунікації
Одним зі складників професійної культури фахівця дошкільної освіти є культура
мовлення. Зауважимо, що культура усного мовлення вихователя дошкільного навчального
закладу охоплює всі компоненти та складники мовленнєвої діяльності. До того ж її
підпорядковано завданням професійного спілкування. Як відомо, певні норми існують для
всіх компонентів мовленнєвої культури. Посутню роль у професійній діяльності вихователя
відіграють норми спілкування: когнітивна (сприймання інших та їх розуміння), афективна
(ставлення до іншого), поведінкова (вибір поведінки в конкретній ситуації). Найбільшої
значущості в педагогічному спілкуванні набувають етичні та комунікативні норми.
Етичні та комунікативні норми – це механізми, що допомагають узгодити всі сторони
спілкування. Це приписи, рекомендації, поради, застереження, заборони, які формувалися на
основі розуміння законів спілкування. Етичні норми втілюють систему захисту моральних
цінностей і регулюють форми їх прояву в мові. Передусім етичні норми спрямовані на
попередження етичних помилок, того, що неприпустимо в спілкуванні. Неприйнятними є:
удавання, нещирість, обман, грубість, озлобленість, заздрість і таке інше. І навпаки, повагу й
терпимість до дітей, доброзичливість вважаємо нормою.
Комунікативні норми орієнтовані на забезпечення максимально можливої ефективності
спілкування в будь-якій комунікативній ситуації. Вони забезпечують безперервність та
успішність процесу спілкування. Етичні та комунікативні норми так тісно взаємопов‘язані,
що порушення більшості комунікативних норм спілкування одночасно призводить до
порушення й етичних правил.
Незалежно від того, які класифікації методів навчання й виховання пропонують останні
дослідження, педагог впливає на особистість дошкільника тільки в процесі безпосереднього
спілкування з ним. Продуктивність педагогічної діяльності багато в чому залежить від рівня
володіння педагогом технологією спілкування в педагогічному процесі. Аналіз педагогічної
практики свідчить про значні труднощі в розв‘язанні завдань навчання й виховання через
невміння педагога правильно організувати спілкування з дітьми. Як зазначає В. Кан-Калик,
виховання буде ефективним лише тоді, коли в дитини викликано позитивне ставлення до
того, що ми хочемо в неї виховати [4; с. 9].
Діти дошкільного віку дуже люблять слухати казки, вірші, оповідання, байки.
Захопливим сюжет робить для них голос вихователя й ті засоби логіко-емоційної виразності,
які він використовує в процесі читання. Характерно, що вихователь послуговує ті засоби
логіко-емоційної виразності в педагогічному процесі, котрі збагачені його моральним
досвідом. І це треба розглядати як важливий компонент впливу, адже таким чином педагог
формує ціннісні орієнтації дитини.
Безперечно, майстерне використання вихователем свого голосу, його якостей у
професійній діяльності потребує постійного вправляння й тренування.
1.2. Ознаки культури мовлення вихователя дошкільного навчального закладу
Культура мовлення передбачає наявність у професіонала здатності точного відбору й
усвідомленого використання в реальному акті спілкування з іншими людьми тих
мовленнєвих засобів, які найкраще відповідають кожній конкретній ситуації. Мовленнєва
культура особистості більшою мірою залежить від її зорієнтованості на основні риси
бездоганного, зразкового мовлення. Загальновідомо, що майстерне, зразкове мовлення
характеризують ознаки:
1) правильність, тобто відповідність літературним нормам, що діють у мовній системі;
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2) змістовність, яка передбачає глибоке осмислення теми й головної думки
висловлювання, різнобічне та повне розкриття теми, уникання зайвого;
3) послідовність, тобто логічність та лаконічність думок;
4) багатство, що передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у
межах відповідного стилю, уникнення повторів;
5) точність, яка значно залежить від активного словникового запасу;
6) виразність, для досягнення якої слід виділяти власне ставлення до предмета мовлення;
7) доречність й доцільність.
Ці ознаки є складником комунікативного компонента культури мовлення [5; с. 19], а все
вищезазначене постає проявом високого рівня культури мовлення.
Безперечно, дотримання норм, прийнятих у суспільно-мовленнєвій практиці освічених
людей (правила вимови, граматичні та інші мовні засоби, правила слововживання,
орфографічні правила для писемного мовлення) забезпечує порозуміння з учасниками
навчально-виховного процесу. Адже порозуміння між адресантом та адресатом відбувається
завдяки тому, що обом відомі однакові зв‘язки між знаком (звуком, словом, конструкцією) і
позначуваним цим знаком, тобто обидва керуються чинними тепер правилами [1; с. 44].
Під час спілкування за кожним словом обидві сторони бачать один і той же предмет
реальної дійсності, однакові об‘єктивні зв‘язки й таке інше, тобто однаково називають
предмети, явища, процеси тощо. І це обумовлено однією з головних ознак культури
мовлення – точністю. Оскільки свідомість людини не лише відтворює об‘єктивний світ, а й
творить його, то можливість появи неточностей у мовленні існує на всіх етапах розвитку
мови. Окрім того, точність може бути порушена через вплив мовлення субкультур, які
співіснують в українському суспільстві.
Ще одна важлива комунікативна ознака мовлення, необхідна майбутньому фахівцю
дошкільної освіти – логічність. Вона формується на рівні «мислення – мова – мовлення» й
залежить від ступеня володіння прийомами розумової діяльності, знання законів логіки та
ґрунтується на знаннях об‘єктивної реальної дійсності, тобто перебуває в тісному зв‘язку з
точністю. Логічне мовлення формується на основі: 1) навичок (вправного їх застосування)
логічного мислення, спрямованого й на нагромадження нових знань (логіки пізнання), й на
передачу цих знань співбесідникові; 2) знання мовних засобів (і навіть позамовних – міміки,
жестів), якими можна оформити думку; 3) володіння технікою смислової зв‘язаності, тобто
логікою викладу, при якій не виникає суперечностей у межах цілого тексту. Логічність
залежить від способу мислення, рівня знань та життєвого досвіду мовця.
Важливим показником високого рівня культури мовлення постає доречність – ознака
культури мовлення, яка організує його точність, логічність, виразність, чистоту, вимагає
такого добору (підбору) мовних засобів, що відповідають змістові та характерові експресії
повідомлення. Вміння вибрати найбільш вдалу форму спілкування, інтонаційну тональність,
лексичні засоби формується як практикою мовлення, так і психологією людських стосунків.
Дефініції «багатство та різноманітність» не є повністю синонімічними. Вони фіксуються
термінологічними словниками, а тлумачні подають такі значення, які могли б стосуватися
якісної оцінки мовлення. Так, багатство розуміється як велика кількість, багатоманітність, а
різноманітність – як властивість за значенням різноманітний (сповнений багатства,
неоднорідний за змістом, формою і таке інше; багатогранний). Багатство мовлення
досягається семантично й стилістично відмінними чи однозначними одиницями, які
різняться словотворчими або граматичними ознаками, тобто не повторюються. А
різноманітність – не вираження однієї й тієї ж думки, одного й того ж граматичного значення
різними способами й засобами. Таким чином, можна сформулювати ще два оцінні критерії:
мовлення багате – бідне, мовлення різноманітне – одноманітне. В основі першого критерію –
поняття кількості, в основі другого – якості, але ці поняття взаємозалежні.
Таким чином, в процесі розширення свого активного словникового запасу, майбутній
фахівець дошкільної освіти має намагатися засвоїти всі їх семантичні смисли та значення.
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Лише за цієї умови в кожному конкретному випадку він зможе підібрати ті слова, які будуть
звучати найбільш переконливо в конкретній ситуації.
2. Педагогічне
комунікації

спілкування

–

провідний

складник

професійно-педагогічної

2.1. Педагогічне спілкування як діалог
На переконання Н. Волкової, діалог виникає у процесі комунікації двох або кількох осіб
[3; с. 30]. Діалог бере початок з репліки-стимулу, що спонукає співрозмовника до відповіді
або дії та продовжується в репліці-реакції, що звучить у відповідь. Умовою здійснення
діалогу вбачаємо в безпосередньому контакті співрозмовників, кожен з яких почергово
слухає (сприймає) та говорить. Зберігаючи у внутрішньому мовленні початок розмови,
кожен співрозмовник у внутрішньому мовленні планує смисл наступної репліки, основну
тезу спілкування, логічно рухаючись до мети. Діалогічне педагогічне спілкування є типом
професійного спілкування, що відповідає критеріям діалогу й забезпечує суб‘єкт-суб‘єктний
принцип взаємодії. Тож будемо розуміти педагогічний діалог як дію в педагогічному
процесі, що дає змогу кожному партнерові самовиразитись у спілкуванні. Його
характеризують: відвертість, гуманність, толерантність, доброзичливість, спільне бачення
суб‘єктами взаємодії ситуації, взаємна спрямованість на розв‘язання проблеми, активність, за
якої кожен не тільки відчуває вплив, а й сам впливає на іншого співрозмовника, готовність
прийняти точку зору іншого тощо. До характеристик також належать рівність психологічних
позицій суб‘єктів педагогічного процесу, взаєморозуміння, проникнення у світ один одного,
граматична неповнота речень, використання простих синтаксичних конструкцій.
Здійснення діалогу можливе за наявності ціннісного його предмета, особистісно й
життєво важливих проблем, розриву у знаннях, потреби в спілкуванні. Діалог дає змогу
висловитися, викласти свою думку. Його репліки враховують слова, позицію співрозмовника
і є реакцією на них. У ньому суб‘єкт впливу (педагог) завжди реалізує свою індивідуальну,
особистісну позицію, водночас він повинен з повагою ставитися до думки співрозмовника, за
необхідності вносити корективи у власну позицію.
Функціонально постають:
1) передавання інформації, соціального досвіду, культурної спадщини людства й
конкретного оточення адекватними засобами, що формує певний світогляд;
2) регулювання стосунків, формування взаєморозуміння як результату комунікації;
3) забезпечення саморегуляції та саморозвитку особистості на основі «діалогу з собою»
(рефлексивна функція).
Для організації діалогу необхідно зайняти діалогічну позицію. Це ще не сам діалог, а
готовність до нього. Як зазначає І. Романова, це свого роду позиція, «відкрита для зустрічі»
[6; с. 96]. Необхідно дати собі відповіді на запитання: Де відбуватиметься діалог? Хто
партнер у діалозі? Яка мета? Особа, яка вступає в діалог, має потребу щось з‘ясувати,
повідомити, переконати, до чогось спонукати. Мотив спричинює найрізноманітніші вияви
спілкування: запитання – відповідь, прохання – згода (відмова), пропозиція – згода (незгода)
тощо. Такий підхід сприяє плануванню свого висловлення, тобто продумуванню теми,
основної думки, форми і стилю.
До критеріїв педагогічного спілкування відносять: визнання рівності особистісних
позицій, відкритість і довіра між партнерами; зосередженість педагога на співрозмовникові
та взаємовплив їх поглядів; персоніфікована манера висловлювання («Я вважаю», «Я
думаю», «Я хочу порадитися з вами»); поліфонія взаємодії; двоплановість позиції педагога в
спілкуванні [3; с. 31-34].
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Ефективний педагогічний діалог пов‘язаний з необхідністю долання бар‘єрів діалогічної
взаємодії – перешкод, що заважають реалізації діалогу між партнерами. Серед них
розрізняють:
- ситуаційні бар‘єри діалогічної взаємодії (відокремленість партнерів у просторі);
- контрсугестивні бар‘єри діалогічної взаємодії (недовіра, егоцентризм);
- тезаурусні бар‘єри діалогічної взаємодії (безкультурність, низький рівень
інтелектуального розвитку);
- інтеракційні бар‘єри діалогічної взаємодії (невміння планувати й організовувати
колективну взаємодію). Подолання їх потребує відповідної готовності, старань педагога.
Складніше піддаються подоланню бар‘єри, що залежать від якостей особистості, особливо
контрсугестивні (недовіра, егоцентризм, антигуманний світогляд, відсутність почуття
гумору). Досить складно долати тезаурусні бар‘єри, в яких виражено низький рівень
інтелектуального розвитку, відсутність навичок творчої діяльності і таке інше.
З огляду на це, можна стверджувати, що діалог посідає осібне місце у педагогічному
процесі й забезпечує функціональність всіх його напрямів.
2.2. Особливості комунікативної поведінки вихователя дошкільного навчального
закладу у спілкуванні з батьками
Специфіка актуальних форм діалогу в дошкільному навальному закладі зумовлена
метою дошкільної освіти. Численні дослідження переконливо доводять, що сім‘я та
дошкільний навчальний заклад – два виховних феномена, кожен з яких по своєму дає дитині
соціальний досвід, проте лише у взаємодії один з одним вони створюють оптимальні умови
для входження маленької людини у великий світ. Діалог вихователя з батьками в умовах
дошкільного навчального закладу має свої специфічні риси: постійний та безпосередній
контакт учасників педагогічного процесу, індивідуальний підхід до вирішення щоденних
питань різного характеру для створення сприятливих умов розвитку дитини, наявність
щоденного «зворотного зв‘язку» на відміну від професійного педагогічного спілкування в
інших ланках освіти (школа, коледж, вищий навчальний заклад).
В умовах дошкільного навчального закладу особливо яскраво постають такі
характеристики діалогу дорослих:
1) ситуативність (учасники тільки намічають загальну стратегію, комунікативну мету
майбутньої розмови: обговорити щось, проінформувати, спонукати до мовленнєвої або іншої
дії, виразити схвалення або незгоду і таке інше);
2) мимовільність (нерідко думка, що виникла випадково, одразу виголошується у
розмові) та реактивність (мовленнєві дії комунікантів є прямою та негайною реакцією на
висловлювання партнера по спілкуванню);
3) дискурсивність (учасники діалогу знають, про що йде мова, проте предмет розмови не
завжди зрозумілий сторонньому слухачеві);
4) непередбачуваність мовленнєвої поведінки комунікантів, оскільки в ході розмови
можуть виникнути як позитивні, так і негативні реакції співрозмовників.
Солідаризуємося з думкою І. Романової щодо специфіки професійного педагогічного
спілкування вихователя з батьками, яке полягає в діалогічних взаєминах між всіма
учасниками педагогічного процесу [6; с. 97]. Діалогічні взаємини – це система, яка здатна
самостійно налаштовуватися, гнучко реагувати на ситуативні зміни. Діалогічні взаємини
вибудовують з відкритості позицій партнерів, їх готовності та бажання контактувати. З цього
робимо висновок, що діалогічна взаємодія являє собою діалогічну ситуацію, до якої входить
діалогічна позиція педагога й діалогічна позиція батьків; безпосередній вербальний контакт,
одиницею якого постають діалогічні висловлювання; наслідки діалогу – продовження дії
імпульсу, що був заданий діалогом, у певних внутрішніх та зовнішніх реакціях учасників
спілкування.
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Для діалогу як комунікативно-функціональної системи вихідним фактором постає
результат, що має міжособистісний характер. Він організовує взаємодію підсистем, що
складають функціональну структуру, а структура може бути заповнена різним змістом.
Результат спілкування – взаємини, що складаються з іншими людьми. Результатом взаємодії
педагога й батьків можна вважати створення оптимальних умов для розвитку дитини в
дошкільному навчальному закладі та вдома, забезпечення тісної взаємодії дошкільного
закладу та сім‘ї, яку реалізуємо через діяльність всіх учасників педагогічного процесу.
В процесі педагогічної комунікації важливу роль відіграє наявність у вихователя
суттєвих ознак діалогу: емпатійності (здатності співпереживати, розуміти співрозмовника,
світ його цінностей), толерантності (прийняття інших культур – усвідомлення права іншого
«мати право»), конгруентності (основу якої складає вміння налаштуватися на актуальний
стан співрозмовника, його «прийняття» й «безумовне позитивне ставлення» до нього),
конструктивність (позитивний досвід подолання протиріч, здатність розв‘язувати
розбіжності), рефлективність (досвід самоаналізу та аналізу процесу взаємовідображення
особистостей і контактів, що їх оточують). Проте ефективність мовленнєвої взаємодії
зумовлює вміння вихователя дошкільного навчального закладу застосовувати професійно
значимі типи висловлювань, які за своєю суттю є діалогічними.
Заключення
Мовлення вихователя постає складником педагогічної майстерності та інструментом
професійної діяльності, завдяки якому можна розв‘язати різні педагогічні завдання. Культура
мовлення – невід‘ємна частина загальної культури особистості, а володіння культурою
мовлення – важлива умова професійного та фахового зростання. Мовленнєву культуру
вихователя характеризують загальновідомі ознаки, які і визначають її рівень.
Педагогічне спілкування в переважній більшості постає у формі діалогу, бо саме діалог
забезпечує ефективність такого спілкування. В діалозі як педагогічному спілкуванні задіяні
всі його учасники, проте в кожній конкретній ситуації спостерігаємо певні особливості. І
саме ці особливості визначають сучасні вимоги до особистості вихователя як особи, яка є
ініціатором такого спілкування.
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РОЛЬ МОВЛЕННЄВОЇ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СКЛАДАТИ РОЗПОВІДІ-РОЗДУМИ
THE ROLE OF VERBAL DIDACTIC GAMES IN TRAINING PROCESS OF CHILDREN
OF SENIOR PRESCHOOL AGE BE STORIES-REFLECTIONS
Алла Омеляненко
Alla Omelyanenko
Анотація
У статті розкриті потенційні можливості використання мовленнєвої дидактичної гри у
процесі навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми. Автором
запропоновані мовленнєві дидактичні ігри, розроблені у відповідності до етапу навчання
старших дошкільників складати розповіді-роздуми. Означені мовленнєві дидактичні ігри
разом з логічними мовленнєвими вправами та задачами входять до системи, яка спрямована
на поступове формування мовленнєвих умінь складати розповідь-роздум.
Annotation
The article describes the potential use of verbal didactic games in teaching senior preschool
children make up stories, reflections. The author of the speech offered educational games designed
according to the phase of training of senior preschool children make up stories, reflections. The
mentioned speech didactic games with logical speech exercises and tasks in the system, which aims
at the gradual formation of language skills to compose a story-reflection.
Ключові слова: розповідь-роздум, дидактичні ігри, діти старшого дошкільного віку.
Key words: story-reflection, didactic games, children of preschool age.
Вступ
Центральним, провідним завданням у формуванні мовленнєвої компетенції є розвиток
зв`язного мовлення, через яке реалізується передусім його основна функція – комунікативна.
Необхідність навчання старших дошкільників складати розповідь-роздум, на думку вчених
А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Семенової, Н. Харченко [1, c. 466], обумовлена значенням цього
виду зв‘язного мовлення в організації спілкування, у розвитку розсудливості як однієї із
базових якостей особистості дошкільника, спроможного грамотно, аргументовано, доводити
власні переконання, логічно, послідовно, зв‘язно викладати свої думки в різноманітних
життєвих ситуаціях.
1. Розділ Теоретичні основи розвитку зв’язного мовлення
1.1. Характеристика розповіді-роздуму
Під поняттям розповідь-роздум ми розуміємо комплексний вид висловлювання, у якому
послідовно, зв‘язно передаються думки про факти та явища довкілля, шляхом встановлення
між ними причинно-наслідкових зв‘язків, з притаманними йому специфічними
функціонально-жанровими, структурними та мовними особливостями [2, c. 34].
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Мовлення – це обов‘язкова умова існування людського суспільства. Завдяки мовленню
забезпечується передача досвіду та знань наступним поколінням, відбувається вплив на
свідомість, задовольняється комунікативна потреба особистості.
Проблема розвитку зв‘язного мовлення не є новою у дошкільній лінгводидактиці. У
цьому напрямку проведено дослідження А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Кузіної, А. Зрожевської,
Н. Харченко, Н. Семенової [1, 2]. Але при загальному зростанні інтересу поза межами уваги
дослідників залишилась мовленнєва гра як засіб розвитку самостійності мислення.
1.2. Роль мовленнєвої дидактичної гри в процесі навчання дошкільників складати
розповідь-роздум
У ході дидактичної гри та виконання мовленнєво-комунікативних вправ діти мають
можливість діяти, конкретні дії зумовлюють мовленнєву активність дошкільника і водночас
спрямовують розвиток ігрової діяльності. Це перехідна, проміжна ланка між повною
залежністю мовлення від речей і предметних дій та свободою слова.
Мовленнєва дидактична гра – це використання мови для досягнення понадмовного,
естетичного, художнього ефекту. Основним механізмом мовленнєвої гри є переключення,
руйнування традиційного стереотипу сприйняття мовних одиниць.
Основною функцією мовленнєвої гри, на думку В. Саннікова, є мовотворча. У даному
випадку мовленнєва гра розглядається як яскравий та економічний спосіб вираження думки.
Разом з цим, довго не усвідомлювалося, що мовленнєва гра задовольняє не тільки нестійкі
інтереси (заінтригувати, привернути увагу), але й покликана виконувати іншу мету –
розвивати мислення та мовлення.
Мовленнєва гра передбачає наявність партнера – інтерпретатора мовленнєвого
спілкування. Спираючись на погляди науковців та наші дослідження, ми маємо підстави
стверджувати, що ознайомлення старших дошкільників з розповідями-роздумами має
відбуватися в процесі цілеспрямованого навчання, яке може відбуватися в ігровій формі.
Процес перетворення уявлень в поняття, на думку Е.Ільєнкова, є логікою. Цієї позиції також
дотримуються В. Кудрявцев, Г. Лобастов. Вони вважають, що в грі вибудовується логіка, у
грі дитина входить у цю логіку, її засвоює та привласнює, робить її умовою та формою
існування образу «Я».
Гра є діяльність, яка відображає дійсність шляхом її активного перетворення. У грі
дитина творчо перетворює дійсність, що її оточує, діти додають розповіді-роздуми один
одного, висловлюють зауваження, запитаннями виправляють дії, уточнюють і збагачують
свої уявлення. Специфічною особливістю гри, яка властива тільки ігровій діяльності, є
своєрідне поєднання вигадки з тим порівнянням реальності, яку діти відображають у грі.
Основний критерій оцінки дій для дітей у грі такий: «так буває» і «так не буває», постійне
зіставлення вигадки і реальності. Дитяча вигадка у грі – це їхня мрія в дії, це їхня мета, надія,
сподівання. Саме тому гра є надзвичайно емоційною. Це знову підкреслює активний,
перетворювальний, творчий характер гри.
Гра надає великі можливості для розвитку мовленнєвих умінь та навичок дошкільників.
Використання мовленнєвих ігор та вправ передбачало складання дітьми власних розповідейроздумів, коли дитина не просто відтворювала відомі їй мовленнєві одиниці, а вибирала,
комбінувала їх кожного разу по-новому. У цьому виявляється творчий характер мовленнєвої
діяльності.
Проблему впливу ігрової діяльності безпосередньо на мовленнєвий розвиток дітей
дошкільного віку досліджували Н. Водолага, В. Захарченко, Н. Луцан. Так, Н. Луцан
досліджувала розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку за текстами українських
народних ігор. Автором було здійснено ґрунтовний лінгвістичний аналіз текстів народних
ігор, який засвідчив наявність в них загальновживаної, професійної, специфічно побутової
лексики, діалектизмів та історизмів. Вивчення діалогічної структури ігор дало можливість
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поділити їх на групи, які охоплювали різний діапазон діалогічних єдностей, що сприяло
формуванню діалогічного мовлення старших дошкільників. У ході дослідження були
визначені рівні засвоєння дітьми лексики з текстів українських народних ігор. Більшість
дітей розуміла значення лексики з двох груп: загальновживаної і професійної, вони складали
з означеними словами речення, пояснювали частково хід або правила гри. Важкі та
незрозумілі слова з тексту гри діти замінювали. Встановлені рівні розвитку діалогічного
мовлення засвідчили, що більшість дітей експериментальної і контрольної груп не вміли
вести діалог з однолітками, розмовляли лише з вихователями. На запитання відповідали
одним словом, не вміли правильно формулювати запитання. Специфічними особливостями
експериментальної методики збагачення та активізації словника виступили тематичний добір
ігор та лексики, пропедевтичне тлумачення її змістової суті та унаочнення слів на етапі
введення лексики. Засобом активізації засвоєння словника виступило пояснювальне
мовлення. Специфікою методики розвитку діалогічного мовлення було залучення дітей до
складання імпровізованих діалогів за сюжетною лінією гри; поступове збільшення
словесного навантаження в діалогічних єдностях та максимальна мовленнєва активність
дітей в іграх, які сприяли розвитку мовлення.
За даними Н. Луцан, оптимальними в навчанні дітей виявились такі педагогічні
умови:цілеспрямоване прогностичне планування українських народних ігор відповідно до
мовних завдань; об`єднання ігор за тематичним принципом збагачення словника; створення
емоційно насичених комунікативних ситуацій, що передували грі; комплексне розв‘язання
завдань лексичної роботи та розвитку зв‘язного мовлення (діалог і пояснювальне мовлення)
в ході гри.
В. Захарченко вивчала проблему формування зв‘язного мовлення дітей старшого
дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри. За словами автора, сюжетно-рольова гра
містить у собі певні можливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Мовленнєву
активність дітей викликають ігрові дії, що супроводжуються мовленнєвими
висловлюваннями. В яких дитина пояснює, узгоджує свої дії, доповнює їх словом, виражає
думки і почуття. Мовленнєвий матеріал міститься у змісті гри. Основним засобом
мовленнєвого впливу на формування зв‘язного мовлення в сюжетно-рольовій грі є
організація змістового міжособистісного спілкування, яке забезпечується встановлення
ігрових стосунків між педагогом і дітьми на основі рольового та організаційного типів
спілкування. Способами побудови гри і розвитку її рівня мовленнєвими засобами виступило
сюжетоскладання. Застосування сюжетоскладання як засобу активізації мовлення
відбувалося через розвиток уміння дітей виділяти. Позначати цілісні сюжетні лінії,
комбінувати їх у певній послідовності та узгоджувати з партнером по грі.
У навчанні дошкільників складати розповідь-роздум ми використовували ігри на основі
наочності (картини, іграшки, ігри-пантоміми), ігри на вербальній основі та з елементами
ТРВЗ. В іграх дітей з самого початку брали участь наскрізні герої Чомучко, Томучко, Сова
Мудруся з казкової країни Запитань.
2. Експериментальна методика навчання дітей дошкільного віку складати
розповідь-роздум
2.1. Характеристика рівнів сформованості складати розповіді-роздуми
Результати констатувального експерименту засвідчили несталість умінь дітей шостого
року життя складати розповіді-роздуми. На формувальному етапі експерименту було
розроблено експериментальну методику, яка передбачала три взаємопов‘язаних етапи:
підготовчий, ознайомлювально-репродуктивний, діяльнісний.
Метою першого, підготовчого, етапу виступило збагачення чуттєво-інформаційного
досвіду, на основі якого діти виділяли характерні ознаки явищ, предметів, природи та
116

соціального оточення; забезпечення естетичного сприймання художніх творів, які
розкривали світ природи, казки, стосунків між дітьми; збагачення словника дітей з тем
«Навколо рідної природи», «Стосунки між дітьми». Для цього етапу було обрано такі форми
роботи, як заняття з художньої літератури і розвитку мовлення, на яких використовувалися
такі методи і прийоми: спостереження, мовленнєві ігри та вправи, читання художньої
літератури, проблемні ситуації та запитання, загадки, бесіди, складання діалогів із
репліками-судженнями, репліками-обґрунтуваннями, репліками-ствердженнями, складання
роздуму-діалогу, дидактичні ігри: «Лото» (зоологічне, технічне, універсальне, предметне),
«Чому таким чином розвивалися події?», «Словесний клубочок», «Полювання за
дрібницями». Для досягнення поставленої мети на цьому етапі експериментальної методики
реалізовувалися такі педагогічні умови: збагачення знань про довкілля, стимулювання до
аналітико-синтетичної діяльності в довкіллі; збагачення словника дітей сполучниками (бо,
тому що, через те що), вставними конструкціями (я вважаю, на мою думку), займенниками
(це, цей, той, все, кожний, будь-який, жодний, ніхто), які виступають засобами зв‘язку в
логічному процесі роздуму.
На другому, ознайомлювально-репродуктивному, етапі ставилася мета навчити дітей
старшого дошкільного віку продукувати розповідь-роздум як суцільне зв‘язне
висловлювання, що складається з тези, доведення, висновку; сформувати вміння
дошкільників використовувати різноманітні засоби зв‘язку структурних частин тексту.
Змістовий аспект роботи на цьому етапі було реалізовано на заняттях із розвитку мовлення,
на яких використовувалися такі методи і прийоми: складання розповіді-роздуму за зразком
вихователя, ознайомлення дітей зі структурою розповіді-роздуму за допомогою наочної
моделі, спільна з вихователем розповідь дитини, переказ творів художньої літератури,
бесіди. Дидактичні ігри («Загубилися слова-віконця», «Дивовижні розповіді-роздуми»,
«Схожий – не схожий», «Згода – незгода», «Друзі Чомучко і Томучко разом», «Чому слово
так називається?» і такі інші) були спрямовані на формування елементарного усвідомлення
загальної структури розповіді-роздуму (теза, доведення, висновок), на розвиток уміння
старших дошкільників використовувати найоптимальніші засоби зв‘язку. Навчання дітей
старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум відбувалося поступово в такій
послідовності: одна частина – запитально-відповідальна єдність – запитання – відповідь; дві
частини – стягнений дедуктивний та індуктивний роздум – теза з доведенням, доведення з
висновком; три частини – розгорнутий роздум – теза, доведення, висновок. У навчанні
широко використовувався метод моделювання: спочатку моделі виступали як відображення
структури тексту, а потім як орієнтир для його самостійного складання. Для досягнення мети
другого, ознайомлювально-репродуктивного, етапу реалізовувалися такі педагогічні умови:
поетапне формування у дітей елементарних уявлень про структуру розповіді-роздуму (теза,
доведення, висновки); використання мовленнєвих ситуацій, які забезпечують позитивну
мотивацію.
Третій етап, діяльнісний, спрямований на формування в дітей уміння самостійно
складати розповідь-роздум у різних видах діяльності (навчально-мовленнєвій, художньомовленнєвій); на творче використання набутої інформаційно-змістової обізнаності в межах
тем «Навколо рідної природи», «Стосунки між дітьми» для активізації розповіді-роздуму в
нових видах діяльності (пізнавальній, ігровій, образотворчій, предметно-практичній).
Основними формами роботи виступили: заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з
художньою літературою, інтегровані заняття. Частиною занять діяльнісного етапу були
найскладніші в мовленнєвому плані дидактичні ігри: «Чомучкові потрібна ваша порада»,
«Хто найдопитливіший?», «Чарівні перетворення», «Ярмарок», які мали на меті
вдосконалювати вміння дошкільників складати суцільну розповідь-роздум, виділяти її
структурно-смислові частини, користуватися різноманітними способами зв‘язку між ними.
Провідними методами роботи стали: мовленнєво-логічні задачі, читання небилиць,
розгадування загадок, використання аналітичних (придумати заголовок до розповіді117

роздуму, порівняти дві розповіді-роздуми, серед поданих варіантів прикладів вибрати
найпереконливіший, замінити доведення, що не узгоджується з тезою), конструктивних
(скласти розповідь-роздум за планом, за сюжетною картинкою, за змістом прочитаного
твору), творчих вправ (розповідь-роздум за поданою тезою, за ігровою уявлюваною
ситуацією). Педагогічною умовою на цьому етапі виступив діалогічний характер
спілкування педагога і дітей у різних видах діяльності.
2.2. Порівняльна характеристика рівнів сформованості умінь складати розповідьроздум
Прикінцевий етап дослідження засвідчив позитивні кількісні та якісні зрушення рівнів
сформованості умінь складати розповідь-роздум дітей експериментальної групи. Високого
рівня розвитку сформованості умінь складати розповідь-роздум досягли 12,4% дітей, на
достатньому рівні стало 51,2% дітей, середній рівень сформованості умінь засвідчили 31,3%
старших дошкільників, на низькому залишилось – 5,1% дітей. Щодо контрольної групи, то
високого рівня сформованості вмінь складати розповідь-роздум не було зафіксовано як і на
констатувальному етапі, на достатньому виявилося 12,6% дітей, на середньому – 46,1%
старших дошкільників, на низькому – 41,3% дітей.
Заключення
Таким чином, результати прикінцевого етапу експерименту засвідчили ефективність
експериментальної методики навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповідіроздуми.
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ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
PEDAGOGY OF TERTIARY EDUCATION

MODELOVÉ SITUÁCIE ZO ŃKOLSKÉHO PROSTREDIA
V RÁMCI PSYCHOLOGICKEJ PRÍPRAVY ŃTUDENTOV PREDŃKOLSKEJ
A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
THE MODELS OF SCHOOL SITUATIONS
IN THE PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STUDENTS OF PRE-SCHOOL
AND ELEMENTARY PEDAGOGY
Nikoleta Izdenczyová
Nikoleta Izdenczyova

Abstrakt
Ńtudentom 1. ročníka predńkolskej a elementárnej pedagogiky (N = 87) boli na seminároch zo
sociálnej psychológie (druhý semester ńtúdia) postupne predloņené tri modelové situácie zo
ńkolského prostredia, ktorých dej sa odohráva v 1. ročníku základnej ńkoly. Cieľom bolo podnietiť
reflexiu týchto situácií a zistiť pri tom: 1. čo povaņujú ńtudenti pedagogiky za moņné príčiny
situácií, 2. ako by v daných situáciách reagovali na mieste učiteľa, 3. ako by podľa nich reagoval
„typický― učiteľ a 4. aké reakcie zo strany učiteľa sú v predloņených situáciách podľa ńtudentov
nevhodné a prečo.
Annotation
Three model situations from the school environment, where the story takes place in the first
year of primary school, were at the seminars from social psychology (the second semester of study)
sequentially presented to 1st year students of preschool and elementary education (N = 87). The aim
was to encourage reflection of these situations and identify: 1. What students considered for
possible causes of situations, 2. How would they react in given situations in the role of teacher,
3. How would respond ―typical‖ teacher and 4. What response from the teacher are unsuitable in
given model situations and why.
Kľúčové slová: Modelové situácie. Sebareflexia. Pregraduálna príprava pedagógov.
Key words: Model situations. Self-reflection. Undergraduate training of teachers.
Úvod – teoretické východiská
Pregraduálnu prípravu pedagógov prostredníctvom aktivít sociálno-psychologického výcviku
orientujeme na celkový osobnostno – sociálny rozvoj pedagóga, ako aj na ńpecifiká pedagogickej
práce. Aktivity podnecujú účastníkov k trénovaniu jednotlivých sociálnych zručností (k
otvorenejńej percepcii, otvorenej komunikácii, rozhodovaniu, kooperatívnosti, rozvoju
zodpovednosti, zdieľaniu názorov a pocitov...). V priebehu interakčného psychosociálneho učenia
sú v popredí tieto ciele (podrobnejńie viď Hermochová, 1988):
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- zvýńenie schopnosti vnímať sociálnu skutočnosť – v priebehu výcviku si účastníci svoje
poznatky a domnienky vzájomne vymieňajú a tým sa neustálym vnímaním a porovnávaním
vytvárajú podmienky k diferencovanejńiemu vnímaniu sociálnych javov v okolí.
- prehĺbenie snahy o autoreguláciu – tým máme na mysli dôleņitú zmenu v postoji
k vlastnému správaniu, ktorá spočíva v tom, ņe vlastné správanie nie je chápané len ako dôsledok
vplyvov z prostredia, na ktoré jedinec nemá ņiaden vplyv, ale je prehlbované vedomie toho, ņe
správanie sa dá aspoň z časti regulovať, vedome ovplyvňovať a zámerne meniť. Toto vedomie
a skúsenosť vytvára predpoklady pre poznanie, ņe máme vo vlastnom správaní moņnosť určitej
voľby, ņe nie sme pasívnymi produktmi svojho predchádzajúceho vývinu, ale môņeme sami
prevziať zodpovednosť za to, čo robíme.
- zmena neņiaducich stereotypov – v rôznych fázach svojho individuálneho vývinu kaņdý
človek prijíma určité ńtandardné vzorce správania, ktoré sa vńak v nasledujúcej ņivotnej fáze môņu
stať nevhodnými. Analýza vlastných reakcií vo výcvikových situáciách môņe byť podnetom
k prehodnoteniu adekvátnosti stereotypov v myslení aj správaní a k odhaleniu eventuálnych zdrojov
konfliktov.
- ujasnenie si vlastných motívov – ide o odpoveď na otázku, čo je príčinou toho, ņe reagujem
práve tak, ako reagujem, ņe sa správam práve týmto spôsobom. Čo chcem dosiahnuť? O aké
hodnoty mi ide? V skupine podporujeme ochotu a schopnosť o týchto otázkach hovoriť a priebeņne
sledovať vývoj vlastných hodnôt.
- akceptovanie seba aj iných – týmto označujeme postoj, ktorý obsahuje reńpekt a toleranciu
voči názorom, pocitom a ņivotnému ńtýlu druhých ľudí. Ide do istej miery o to, nesnaņiť sa druhých
manipulovať, nechať im moņnosť rozhodnúť sa, či zotrvajú pri svojich spôsoboch správania, aj keď
pred nimi neskrývame pocity, ktoré v nás ich správanie vyvoláva.
Prienikom a podstatou vńetkých týchto cieľov interakčného psycho-sociálneho učenia je snaha
o rozvoj sebareflexie zúčastnených jedincov. Sebareflexívne kompetencie tvoria jadro učiteľských
kompetencií a sú chápané ako schopnosť reflexie vlastnej práce, hodnotenia vlastnej pedagogickej
práce za účelom jej zlepńenia, zefektívnenia (Helus, 1999, Spilková, 2004).
Pedagogický slovník sebareflexiu vymedzuje ako „vńeobecné zamýńľanie sa jedinca nad sebou
samým, nad svojou osobnosťou, obzretie sa späť za svojimi činmi, myńlienkami, postojmi, citmi.
Rekapitulovanie určitého úseku vlastného ņivota či vlastného správania a rozhodovania v
situáciách, ktoré sú pre daného človeka významné. Cieľom je zhodnotiť samého seba, rozhodnúť,
čo a ako zmeniť, zvoliť stratégiu pre budúcnosť― (Prŧcha et al., 1995, s. 196).
V pedagogickom kontexte sebareflexiu učiteľov Ńvec (In: Petlák, 2000a, s. 94) definuje ako:
„Uvedomenie si svojich (resp. učiteľských) poznatkov, skúseností a preņitkov z pedagogickej
činnosti, najmä z rieńenia pedagogických situácií. Pri sebareflexii dochádza k opisu, analýze,
hodnoteniu, usporiadaniu a zovńeobecneniu vlastných pedagogických poznatkov a skúseností―.
Sebareflexia je vnútorný dialóg, ktorý učiteľ vedie so sebou, uvaņuje o tom, ako robí svoju
prácu. Hodnotí konkrétnu prácu v triede na vyučovaní, svoje postoje voči ņiakom, svoju
komunikáciu vo vzťahu ku kolegom a podobne. Sebareflexia mu umoņňuje analyzovať a
porovnávať predchádzajúce a nové súbory pedagogických skúseností, čím mu umoņňuje nachádzať
podnety na zdokonalenie svojej ďalńej práce (Kompoltová, 2000).
Sebareflexia je tieņ základom autodiagnostiky pedagogickej činnosti učiteľa, ktorú v najńirńom
slova zmysle moņno chápať ako spôsob poznávania a hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti a
jej výsledkov z rôznych hľadísk. Ide o autodiagnostiku pedagogicko-psychologickú, zameranú na
oblasti učiteľovho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Jej metodologické východiská sú zaloņené
na analýze výsledkov učiteľovho pedagogického pôsobenia, priebehu interakcie učiteľa so ņiakmi
pri vyučovacej hodine a výsledkov učiteľovho hodnotenia a posudzovania ņiakov (Hrabal, 1988).
Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umoņňuje vlastné sebazdokonaľovanie a
súčasne je aj činiteľom proti syndrómu "vyhasínania učiteľa". Najpodstatnejńie je vńak to, ņe
pravidelná a neformálna sebareflexia skvalitňuje priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho
procesu (Petlák, Hupková, 2004).
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Entuziazmus pre sebareflexiu je vyjadrený vo viacerých motívoch, spojených s činnosťou
učiteľa: opisovať, analyzovať, hodnotiť, usporiadať, zovńeobecniť a zdokonaľovať svoju vlastnú
edukačnú prax, byť schopný riadiť vlastnú budúcnosť a profesionálny rast, ovplyvniť budúce
zmeny vo vzdelávacej politike, zvyńovať efektívnosť vlastnej edukačnej činnosti aj vyučovacieho
procesu. Je nesporné, ņe sebareflexia dáva zmysel iba vtedy, ak sa stáva podnetom k autoregulácii
vlastného konania a to predovńetkým v konkrétnych pedagogických situáciách. Učiteľ si v takýchto
situáciách kladie sebareflexívne otázky: „...čo robím?―, „...aký to má zmysel?―, „...o aké princípy,
stojace v pozadí, sa opieram?―, „...prečo rieńim situáciu práve takto?―, „...ako by som mohol
efektívnejńie rieńiť túto situáciu?― a iné. Vyuņíva tieņ ńpecifické sebareflexívne metódy, ktoré
zdokonaľujú reflexnú prax: pozorovanie, hospitácia, sebareflexívny rozhovor, interview, beseda,
sebareflexívny dotazník, sebareflexívne prípravy na vyučovanie, sebareflexívny pedagogický
denník, taxonómie pre sebareflexiu učiteľa a iné.
Podľa Petláka (2000a) význam cieľavedomej sebareflexie spočíva v plnení týchto základných
úloh:
- zabraňuje rutinérstvu v práci učiteľa, pretoņe učiteľ stále „hodnotí― svoju činnosť, hľadá
nové metódy, formy práce a podobne,
- umoņňuje mu overovať si nové metódy, učiteľ porovnáva predchádzajúce výsledky práce i
výsledky získané inými metódami,
- učí učiteľa predvídať moņné dôsledky jeho pôsobenia,
- prispieva k neformálnemu a systematickému sebavzdelávaniu, sebavýchove učiteľa, učiteľ
hľadá v literatúre oporu, zdôvodnenie svojich metód, foriem práce a iné.
Svatoń (In: Kompoltová, 2000) poukazuje na tri aspekty toho, ako môņe učiteľ vyuņiť svoje
spätné vnímanie:
a) Krátkodobý aspekt vychádzajúci z minulého – tento aspekt je významný pre aktuálnu
korekciu profesijného sebaobrazu. Kaņdý vyučujúci má svoje predstavy o svojom kaņdodennom
pôsobení, zároveň sa porovnáva s názormi iných ľudí a aj so svojim ideálnym „ja―.
b) Krátkodobý aspekt pripravujúci budúci vývoj – aspekt obsahuje pohľad na minulú činnosť a
jej rozbor pomáha pripravovať budúce činnosti, v ktorých sa učiteľ snaņí o vyńńiu kvalitu.
Uvedomuje si chyby, ktorých sa dopustil a snaņí sa im v ďalńej práci vyhnúť.
c) Dlhodobo stabilizujúci aspekt – obsahuje nahromadenie individuálnych skúseností a ich
zhodnotenie. Ide tu o profesijnú charakteristiku seba samého a zaradenie sa k určitému typu učiteľa,
napríklad učiteľ demokrat, autokrat a iné.
Obst (2002) uvádza situácie, kedy učiteľ najčastejńie cíti potrebu zamýńľať sa viac nad svojou
prácou. Je to najmä, keď:
- učiteľ sa stretne s problémovou situáciou, ktorú musel alebo eńte len bude musieť rieńiť,
- skúńa nový postup, hodnotí jeho výsledky,
- je v situácii, kedy ho podnecujú k tomu, aby vyjadril svoj názor na aktuálny pedagogický
problém,
- porovnáva sa s kolegom, ktorého sledoval pri práci priamo alebo prostredníctvom
videozáznamu,
- stretáva sa s novými poznatkami z oblasti vied o edukácii a uvaņuje o ich zaradení do
systému vlastnej pedagogickej činnosti,
- ocitne sa v situácii, kedy ho vyzvú k sebahodnoteniu.
Ako je vidieť, k sebareflexii obyčajne vedú učiteľa problémové či netradičné situácie, pričom
podľa výskumov Petláka (2000b) učitelia v praxi nedoceňujú sebareflexiu tak, aby bola trvalou a
neoddeliteľnou súčasťou ich kaņdodennej práce. Podobne i z výsledkov zahraničných výskumov
napr. v USA, je zrejmé, ņe kultúra ńkoly učiteľovu sebareflexiu príliń nepodporuje. Učitelia pracujú
izolovane, s časom pre diskusiu či plánovanie na zlepńenie výučby sa v rozvrhu ńkoly nepočíta
(Nezvalová, 2000).
Zámerná a systematická sebareflexia, v ktorej učiteľ cieľavedome a systematicky zameriava
pozornosť na plánovanie, realizáciu a hodnotenie vlastnej práce, pričom vyuņíva rôzne
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sebareflexívne metódy, pomáha učiteľovi skvalitniť prácu, umoņňuje mu hlbńie preniknúť do
rôznych pedagogických situácií, chápať vzťahy a súvislosti medzi viacerými javmi a činnosťami.
Jeho výchovné a vzdelávacie postupy potom nie sú náhodné, ale korigované analýzou a
hodnotením. Systematická sebareflexia učiteľa plní predovńetkým tieto základné funkcie:
a) Poznávacia funkcia – učiteľ si uvedomuje aký je, aké má problémy, ako ich obyčajne rieńi,
ako úspeńne ich rieńi, poznáva vlastné emócie, afekty, svoje preņívanie, ale je senzitívny i voči
emóciám, postojom a potrebám svojich ņiakov. S touto funkciou úzko súvisí aj nasledovná funkcia.
b) Spätnoväzbová funkcia – učiteľ si na základe analýzy a hodnotenia vlastnej práce
uvedomuje, ako na jeho zásahy v určitých situáciách reagujú ņiaci, jeho kolegovia, rodičia.
c) Rozvíjajúca funkcia – sebareflexia poskytuje učiteľovi námety k ďalńiemu
sebazdokonaľovaniu.
d) Funkcia preventívna – je nezanedbateľnou funkciou, pretoņe učiteľ na základe sebareflexie
môņe premyslieť svoje budúce reagovanie v určitých situáciách, poučiť sa na vlastných
skúsenostiach aj skúsenostiach iných a vyhnúť sa tak prípadným konfliktom.
e) Relaxačná funkcia – učiteľ opisuje, analyzuje a hodnotí nielen situácie, ktoré boli menej
úspeńné, konfliktné či problémové, ale aj to, čo sa mu podarilo, čo mu v jeho práci prinieslo
najväčńiu radosť, kedy získal od ņiakov, kolegov, prípadne vedenia a rodičov pozitívnu spätnú
väzbu a pod. Takéto spomienky príjemných záņitkov z pedagogických situácií prináńajú učiteľovi
pocit uspokojenia a uvoľnenia a zároveň sú pre neho hnacou silou do jeho ďalńej práce (Obst,
2002).
Sebareflexia teda vzniká ako určité subjektívne zovńeobecnenie poznatkov o sebe, na základe
premyslenia svojej činnosti, správania, myńlienok, názorov, postojov, prípadne i vykonaných činov
(Kolář et al., 2012). Základom je hodnotenie seba samého a snaha o zlepńenie. Sebareflexia má v
pedagogickej práci nezastupiteľné miesto, preto je potrebné uņ v pregraduálnej príprave pedagógov
venovať jej dostatočnú pozornosť. Sebareflexia podnecuje zamyslenie sa ńtudenta nad svojou
činnosťou, nad sebou samým vo vzťahu k realizácii vyučovacieho procesu. Ponúka ńtudentovi
moņnosť zhodnotiť seba samého, uvedomiť si svoje konanie, rozhodnúť, čo zmeniť a akú stratégiu
zvoliť pre budúcu pedagogickú činnosť.
1. Cieľ prieskumu
Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako budú reflektovať ńtudenti predńkolskej a elementárnej
pedagogiky tri vybrané modelové situácie zo ńkolského prostredia – ako budú vnímať príčiny
opísaného správania sa ņiaka, ako by v daných situáciách reagovali v pozícii učiteľa, aké reakcie by
očakávali od „typického― učiteľa a akým rekciám by sa v daných situáciách v pozícii učiteľa vyhli
a prečo.
2. Prieskumná metóda
Na stimulovanie sebareflexie ńtudentov sme vyuņili metódu modelových situácií zo ńkolského
prostredia. Kaņdá z troch prezentovaných modelových situácií mala podobu krátkeho príbehu, ktorý
obsahoval nejaký problém. Pri výbere konkrétnych situácií sme sa inńpirovali podobnou
výskumnou sondou, ktorej výsledky uvádza Poliach (2003). Situácie boli prezentované verbálne
a boli podnetom pre experimentovanie, prostredníctvom ktorého sa ńtudenti mali moņnosť učiť
a rozvíjať svoju schopnosť sebareflexie. Pri kaņdej situácii (po jej opise) mali ńtudenti čas na
premyslenie a zapísanie si odpovedí na 4 podnetové otázky:
1. Čo povaņujete za príčinu situácie, resp. prečo sa podľa vás ņiak správa tak, ako bolo
opísané?
2. Ako by ste v danej situácii reagovali v pozícii učiteľa/učiteľky?
3. Ako by podľa vás reagoval typický učiteľ/učiteľka?
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4. Ako by ste nezareagovali, resp. akú reakciu zo strany učiteľa/učiteľky povaņujete za
nesprávnu a prečo?
Pred samotnou prezentáciou reflexií sme sa ńtudentov pýtali, ako sa im nad situáciami
rozmýńľalo, ci to bola pre nich úloha ľahká alebo ťaņká. Pri porovnaní s reálnymi situáciami si
ńtudenti uvedomovali niektoré výhody aj nevýhody takéhoto teoretického rozboru modelových
situácií – v porovnaní s reálom mali teraz viac času na rozmýńľanie (v reálnej situácii by museli
reagovať bezprostrednejńie), zároveň vńak nepoznali tak dokonale kontext predloņených
modelových situácií – nepoznali konkrétnych ņiakov a kolektív ńkolskej triedy, v ktorom sa situácie
odohrávali, nemali s týmito ņiakmi ņiaden konkrétny vzťah, predchádzajúce skúsenosti
z podobných situácií, nepoznali sociálnu klímu a atmosféru v ńkolskej triede atď.
Následne kaņdý ńtudent prezentoval pred skupinou svoje odpovede – postupovali sme po
jednotlivých situáciách, pričom sme hneď vytvárali kategórie odpovedí na tabuľu a jednotlivé
odpovede sme aj hlbńie analyzovali – rozobrali sme v skupine, kedy by sa napr. dané rieńenie
situácie v pozícii učiteľa hodilo viac, kedy menej, aké sú výhody a prípadné riziká jednotlivých
reakcií.
Rozbor modelových situácií sme so ńtudentmi realizovali počas seminárov zo sociálnej
psychológie (dvojhodinovka) v 5 seminárnych skupinách (ńtudenti sedeli v kruhu), pričom aj
ostatné semináre z tohto predmetu mali podobu aktivít typických pre sociálno – psychologický
výcvik.
3. Prieskumná vzorka
Prieskumnú vzorku tvorilo 85 ńtudentiek a 2 ńtudenti 1. ročníka bakalárskeho stupňa ńtúdia
v ńtudijnom programe Predńkolská a elementárna pedagogika. V čase realizácie prieskumu
ńtudovali v druhom semestri denného ńtúdia.
4. Výsledky prieskumu
Odpovede ńtudentov na ńtyri podnetové otázky sme sa pokúsili kategorizovať. Výsledky
prináńame v tabuľkách zvláńť pre kaņdú modelovú situáciu. Percentuálne údaje sú zaokrúhľované.
Niektorí ńtudenti uvádzali aj viac ako jednu odpoveď, preto súčet percentuálnych údajov presahuje
100%.
Situácia č. 1: „Počas telocviku zbadáte ako žiak, ináč veľmi poslušný a šikovný, odzadu sotil
drobnú spolužiačku tak, že spadla a len zázrakom sa nezranila.“
Tabuľka 1. Predstavy ńtudentov o príčinách situácie č. 1
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Pomsta (niečo jej vracal, predchádzajúci konflikt, nemá ju
32%
rád, neznesie, ņe ho predbehla a pod.)
Príliń chcel byť prvý (chce potvrdiť svoju rolu ńikovného)
25%
Je namyslený (dôsledok toho, ņe ho dávajú za vzor, myslí
17%
si, ņe jemu to prejde, on si to môņe dovoliť)
Spoluņiačka sa mu páči – snaha zaujať ju, aj keď
17%
nevhodným spôsobom
Chcel byť stredobodom pozornosti spoluņiakov
11%
Nechtiac (náhoda, v zápale hry, neńťastná nehoda)
5%
Testoval, ako zareaguje učiteľ
3%
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Tabuľka 2. Reakcia ńtudentov v pozícii učiteľa v situácii č. 1
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Rozhovor so samotným ņiakom
26%
Rozhovor s obidvoma aktérmi pred celou triedou
24%
Rozhovor s obidvoma aktérmi (nie pred vńetkými)
22%
Vylúčenie ņiaka z pohybovej aktivity
16%
Vylúčenie obidvoch aktérov z pohybovej aktivity
11%
Trest pre ņiaka v podobe cvičenia naviac (drepy, sed-ľah)
8%
Ignorácia incidentu
4%
Tabuľka 3. Predstavy ńtudentov o reakcii „typického“ učiteľa v situácii č. 1
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Krik
43%
Trest v podobe cvičenia naviac (pre ņiaka alebo oboch
21%
aktérov)
Telesný trest (vyťahanie za ucho, facka a pod.)
19%
Vylúčenie z pohybovej aktivity (ņiaka alebo oboch
16%
aktérov)
Poznámka do ņiackej kniņky alebo zápis do triednej knihy
14%
Ignorácia incidentu
12%
Napomenutie a ospravedlnenie pred celou triedou
6%
Tabuľka 4. Predstavy ńtudentov o nesprávnej reakcii učiteľa v situácii č. 1
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Telesný trest
55%
Ignorácia
36%
Krik, slovná agresia
28%
Vyhodenie za dvere
18%
Poznámka do ņiackej kniņky alebo zápis do triednej knihy
18%
Pohovor u riaditeľa ńkoly
10%
Udelenie trestu bez zisťovania okolností a príčin incidentu
6%
Situácia č. 2: „Počas kreslenia si žiak, ktorý často neposlúcha, začne z ničoho nič pískať
známu melódiu. Niektorí žiaci na vás zvedavo pozerajú a čakajú, čo urobíte.“
Tabuľka 5. Predstavy ńtudentov o príčinách situácie č. 2
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Chce byt stredobodom pozornosti spoluņiakov
53%
Provokácia učiteľa
24%
Nudí sa/nemá čo robiť, uņ dokreslil
21%
Pomáha mu to pri kreslení
13%
Ma dobrú náladu
10%
Nechce sa mu kresliť
10%
Spontánne správanie (neuvedomil si to, ráno počul
8%
pesničku v rádiu)
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Tabuľka 6. Reakcia ńtudentov v pozícii učiteľa v situácii č. 2
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Napomenutie, upozornenie pred vńetkými
42%
Napomenutie pristúpením k ņiakovi
22%
Pustím v triede hudbu
12%
Dám mu úlohu naviac
10%
Slovne ho namotivujem k práci
10%
Vńetci si zaspievame
6%
Pońlem ho do kúta
3%
Tabuľka 7. Predstavy ńtudentov o reakcii „typického“ učiteľa v situácii č. 2
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Krik, slovná agresia (zosmieńnenie, nálepkovanie)
46%
Telesný trest (ťahanie za ucho, za vlasy, hádzanie kriedou
31%
a pod.)
Poznámka do ņiackej kniņky
18%
Poslanie za dvere
12%
Pristúpenie k ņiakovi – sondovanie situácie
10%
Pokojné rieńenie
4%
Pohovor s rodičmi
2%
Tabuľka 8. Predstavy ńtudentov o nesprávnej reakcii učiteľa v situácii č. 2
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Krik, verbálna agresia
63%
Telesný trest
35%
Poznámka do ņiackej kniņky/zápis do triednej knihy
22%
Vyhodenie za dvere
10%
Ignorácia ņiakovho správania
8%
Státie v kúte
4%
Pohovor s rodičmi
3%
Situácia č. 3: „Cez prestávku vyjdete z triedy. Pri návrate vidíte, ako žiačka, ktorú často
dávate za vzor, stojí za katedrou a škrekľavo vás napodobňuje.“
Tabuľka 9. Predstavy ńtudentov o príčinách situácie č. 3
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Nemá rada učiteľku/niečo sa jej na nej nepáči
36%
Má príliń veľké sebavedomie (je dávaná za vzor – myslí
33%
si, ņe si to môņe dovoliť, je drzá)
Chce zaujať spoluņiakov, byť stredobodom pozornosti
28%
Len v rámci zábavy, uvoľnenia
18%
Chce byť učiteľkou (rolová hra)
8%
Chce sa priblíņiť k ostatným (nechce byť protektívnou
8%
ņiackou)
Učiteľka má ńkrekľavý hlas
3%
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Tabuľka 10. Reakcia ńtudentov v pozícii učiteľa v situácii č. 3
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Pohovor so ņiačkou na chodbe
38%
Pohovor so ņiačkou pred celou triedou
25%
Dám jej to pocítiť v budúcnosti/uņ nebude obľúbená
18%
Výmena rolí/konfrontácia z pozície moci
15%
Rieńenie humorom
12%
Ignorácia ņiačkinho správania
6%
Tabuľka 11. Predstavy ńtudentov o reakcii „typického“ učiteľa v situácii č. 3
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Krik, slovná agresia
52%
Napomenutie, upozornenie na nevhodnosť správania
35%
Pomsta v budúcnosti (budem na ňu prísnejńia)
28%
Výmena rolí (posadenie sa na ņiačkino miesto,
26%
ponechanie ņiačky v role učiteľky)
Poznámka do ņiackej kniņky
15%
Rieńenie humorom
10%
Ignorácia ņiačkinho správania
4%
Tabuľka 12. Predstavy ńtudentov o nesprávnej reakcii učiteľa v situácii č. 3
Kategória odpovedí
Percentuálny
podiel
Krik, slovná agresia
44%
Pomsta v budúcnosti
28%
Výmena rolí
26%
Poznámka do ņiackej kniņky
15%
Vyhodenie za dvere
12%
Ignorácia
4%
Pohovor s rodičmi
3%
Záver
Pri rozbore modelových situácií, konkrétne pri rozbore príčin, ktoré ńtudenti pripisovali
správaniu ņiakov v opísaných modelových situáciách, ńtudenti uvádzali celé spektrum odpovedí,
pričom niektoré z nich boli vzájomne protichodné (tabuľky 1, 5 a 9). Pri skupinovej diskusii
uvádzali ńtudenti tieņ rôzne odpovede na otázku, na ktorú z príčin správania ņiaka je podľa nich pre
učiteľa najuņitočnejńie sa nastaviť. Snaņili sme sa poukázať na uņitočnosť myslenia bez
jednoznačných uzáverov. Zvláńť pri teoretickom rozoberaní modelových situácií, kedy nepoznáme
kontext situácie, by sa učiteľ nemal nastaviť príliń jednoznačne len na jednu z moņných príčin, ale
rátať zároveň s viacerými moņnými príčinami správania sa ņiaka. Od spôsobu interpretácie
sociálnej situácie sa totiņ odvíja aj reakcia učiteľa na túto situáciu. Inými slovami, nie samotná
situácia/konkrétne správanie ņiaka vyvoláva učiteľovu reakciu, ale k situácii sa pridruņuje dôleņitý
faktor, ktorým je práve učiteľova reflexia situácie (zahŕňajúca charakterové vlastnosti učiteľa, jeho
postoje, predchádzajúce skúsenosti, chyby v sociálnej percepcii – napr. v podobe predsudkov
a stereotypov, atď.) a tento faktor ovplyvní konečnú reakciu učiteľa. Učiteľ má v kaņdej konfliktnej
situácii moņnosť vopred rátať s viacerými moņnými vysvetleniami situácie a najprv bliņńie
presondovať, čo sa vlastne deje, následne voliť formu svojej rekcie tak, aby bola čo
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najkonńtruktívnejńia, pričom sa snaņí vopred zváņiť a predvídať aj dôsledky zvolenej reakcie na
ņiakov, ich preņívanie a správanie.
Z tabuliek 1, 5 a 9 je zrejmé, ņe ńtudenti mali silnú tendenciu hodnotiť príčiny správania ņiakov
v predloņených modelových situáciách negatívne. Podobné negatívne videnie situácií zo strany
ńtudentov učiteľstva zistil vo svojom prieskume aj Poliach (2003), ktorý konńtatuje, ņe ńtudenti
z jeho prieskumnej vzorky majú eńte značné rezervy v spôsobilosti pomenúvať príčiny sociálneho
diania v triede. Samozrejme nejde o to, aby budúci učitelia vnímali sociálne situácie len pozitívne,
ale aby si uvedomili, ņe sú moņné aj tie pozitívnejńie vysvetlenia sociálnych situácií. Zmena
hodnotenia sociálnej situácie, náńho postoja k nej otvára nové moņnosti reagovania na prejavy
správania sa ņiakov. V tejto súvislosti sme so ńtudentmi diskutovali aj o tom, do akej miery sa pri
rozmýńľaní o sociálnych situáciách nechali ovplyvniť niektorými podnetovými slovami (ņiak, ktorý
často neposlúcha; ņiak ináč veľmi posluńný a ńikovný; ņiačka, ktorá je dávaná často za vzor...).
V tabuľkách 2, 6 a 10 sú uvedené kategórie odpovedí ńtudentov z nańej prieskumnej vzorky na
otázku, ako by v jednotlivých modelových situáciách reagovali oni na mieste učiteľa/učiteľky. Pri
skupinovej diskusii o týchto odpovediach nás zaujímalo, do akej miery sa nimi zvolená reakcia
odvíjala od príčin, ktoré prisúdili správaniu ņiaka v danej situácii. Diskutovali sme aj o tom, za
akých okolností by bola tá-ktorá reakcia vhodná, kedy menej vhodná, resp. nevhodná. Pýtali sme
sa, čo by danou reakciou chceli v pozícii učiteľa/učiteľky dosiahnuť a ako by to podľa nich
ovplyvnilo ņiaka/ņiakov. Ńtudenti rozvinuli ņivú diskusiu a dávali si vzájomnú spätnú väzbu, čo
bolo príleņitosťou pre formovanie ich zručnosti dávať si spätnú väzbu konńtruktívnym spôsobom.
Pri odpovedi na otázku, ako by v jednotlivých modelových situáciách reagoval typický učiteľ,
ńtudenti uvádzali výrazne negatívne formy reakcií (tabuľky 3, 7 a 11). Vo vńetkých troch
modelových situáciách je na prvých miestach nejaká forma mocenskej konfrontácie učiteľa so
ņiakom. Ńtudenti teda svojim fiktívnym kolegom pripisovali negatívnejńie rieńenia situácií, neņ by
zvolili oni sami. V jednotlivých seminárnych skupinách sme pri tejto príleņitosti rozoberali aj
podstatu predsudkov (existuje typický učiteľ?, odkiaľ sa berie predstava o ňom?, prečo je videný
tak negatívne?).
Posledná podnetová otázka sa týkala toho, ako by ńtudenti v jednotlivých modelových
situáciách nereagovali, resp. akú reakciu zo strany učiteľa povaņujú za nevhodnú (tabuľky 4, 8
a 12). Ńtudenti tu uvádzali podobné odpovede ako v súvislosti s očakávanou reakciou typického
učiteľa – sami by sa teda vyhli takým reakciám, aké prisúdili typickému učiteľovi. So ńtudentmi
sme prediskutovali aj dôvody, prečo by sa jednotlivým uvedeným reakciám vyhli, aké riziká podľa
nich takéto reakcie môņu prináńať. V tejto súvislosti sa v nejednej skupine rozprúdila debata
o telesných trestoch. Keď sme sa pýtali na dôvody, pre ktoré sa telesné tresty v ńkolskom prostredí
nepouņívajú (učiteľ ako profesionál by mal vedieť uviesť tieto dôvody z profesionálneho hľadiska),
na nańe prekvapenie sa takmer v kaņdej seminárnej skupine nańli ńtudenti, ktorí obhajovali pouņitie
telesných trestov v ńkolskom prostredí. Keď sme sa pýtali na zdôvodnenie takéhoto postoja,
ukázalo sa, ņe mnohí ńtudenti obhajujúci telesné tresty boli sami vychovávaní v tomto duchu
a telesné tresty boli na nich uplatňované aj v rodinnom prostredí. Keď sme v skupinách diskutovali
o záņitkoch ńtudentov s telesnými trestami v ńkolskom prostredí na ich vlastnej koņi, resp.
uplatnených učiteľom na ich spoluņiakoch, argumenty v prospech telesných trestov strácali na sile
(aké formy telesných trestov ste zaņili?, ako ste vnímali učiteľa po pouņití telesného trestu?, čo ste
k nemu cítili?, aký ste mali vzťah k tomuto učiteľovi vy a vańi spoluņiaci?, v čom sú telesné tresty
nefér?, aké veľké riziká prináńa pouņitie telesných trestov? atď.)
Nańe zistenia sú platné len pre nańu prieskumnú vzorku a nie je moņné zovńeobecňovať ich na
celú populáciu ńtudentov pedagogiky. Keďņe s pouņívaním rozboru modelových situácií
v pregraduálnej príprave pedagógov máme niekoľkoročnú skúsenosť, môņeme konńtatovať, ņe
takéto typy odpovedí sú u ńtudentov v 2. semestri ńtúdia pomerne beņné. Výsledky tejto
prieskumnej sondy len zdôrazňujú dôleņitosť rozvoja sebareflexie u budúcich pedagógov v zmysle
skúmania ich vlastných presvedčení s cieľom zbaviť sa predsudkov a stereotypov, ako aj v zmysle
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zvládania neurčitosti sociálnych situácií, myslenia bez jednoznačných uzáverov a definovania
vlastných cieľov.
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NEFORMÁLNEVZDELÁVANIE A VÝCHOVA V PRÍPRAVE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV ŃKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ
NON-FORMAL EDUCATION AND TRAINING IN THE PREPARATION OF
PEDAGOGICAL STAFF IN SCHOOL EDUCATIONAL AND TRAINING FACILITIES
Erika Novotná
Erika Novotná

Abstrakt
Príspevok je venovaný aktuálnej a novej téme neformálnej výchovy a vzdelávania ich podstate
a významu. Autorka charakterizuje proces výchovy vo voľnom čase a poukazuje na to, ņe je
integrálnou súčasťou neformálneho vzdelávania a výchovy. V ďalńej časti informuje
o vysokońkolskej príprave vychovávateľov a o pedagogickej praxi v priebehu ńtúdia. Snaņí sa
identifikovať priestor a príleņitosti pre perspektívnu spoluprácu inńtitúcií zainteresovaných na
príprave vychovávateľov pre ńkolské výchovno-vzdelávacie zariadenia. Akcentuje, ņe ak majú
absolventi vysokých ńkôl počas ńtúdia nadobudnúť potrebné kompetencie (spôsobilosti) pre prax
aspoň na úrovni minima, je potrebné prepájať formálne a neformálne vzdelávanie.
Annotation
The report is dedicated to the current topic of non-formal education and training, their nature
and significance. The author characterizes process of education in free time and points out the fact,
that it is an integral part of non-formal education and training. In the next part, the author provides
information about university preparation of tutors and about pedagogical practice during their
studies. The author endeavors to identify areas and opportunities for perspective cooperation of the
institutions, which are involved in the preparation of tutors for school educational and training
facilities. The report accentuates that it is inevitable to interconnect formal and non-formal
education in order to provide graduates of universities with at least minimum competences (skills)
for practice.
Kľúčové slová: Príprava pedagogických zamestnancov. Ńkolské zariadenia. Neformálne
vzdelávanie. Formálne vzdelávanie. Spolupráca. Prepájanie. Ńkolský klub detí. Voľný čas.
Key words: Preparation of pedagogical staff. School facilities. Non-formal education. Formal
education. Cooperation. Interconnection. School children‘s club. Free time.

Úvod
Problematika mládeņe je ukotvená v legislatíve slovenskej i európskej. Po roku 1989 sa na
Slovensku objavilo úsilie o modernizáciu mládeņníckej politiky. Vládou SR bolo v rozmedzí rokov
1992-2008 schválených mnoņstvo dokumentov ńtátnej mládeņníckej politiky, ktoré postupne
konkretizovali predstavy o tom, aká má byť spolupráca rezortov pri jej realizácii. Výstupom tohto
snaņenia je Zákon o podporepráce s mládeņou, schválený vládou SR v roku 2008. Ministerstvo
ńkolstva prebralo iniciatívu v procese formovania mládeņníckej politiky na základe princípov, ktoré
sú reprezentované Radou Európy a Európskou úniou. Na Slovensku boli vytvorené viaceré
ńtruktúry spájajúce vńetkých zainteresovaných (konzultácie, diskusie, konferencie) s cieľom
artikulovať, legitimizovať a legalizovať potreby a záujmy súčasnej mladej generácie. Dôvodov
týchto snáh a úsilia, venovať pozornosťmladým ľuďom, ktorí stoja na „ńtartovacej čiare― ņivota je
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niekoľko. Jedným z nich je konkurencieschopnosť poznatkovo orientovanej ekonomiky Európy,
vysoká nezamestnanosť a frustrovanosť či ťaņkopádnosť pri uplatňovaní sa mládeņe na trhu práce.
Ďalńím z dôvodov je fakt, ņe dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť prináńa stále nové poznatky,
podnety, technológie a zmeny. Ńkolstvo často nestíha dostatočne rýchlo reagovať na meniace sa
potreby spoločnosti i trhu. Rodičia a učitelia v návale povinností nestíhajú deťom a ńtudentom
odovzdávať nové poznatky. Do popredia sa dostáva celoņivotné vzdelávanie a rovnocenne s ním i
vzdelávanie neformálne (nonformal education).
Neformálne vzdelávanie sa povaņuje za kľúčovú oblasť práce s mládeņou, kde je oveľa viac
potenciálu ako v tradičnom zúņenom chápaní práce s mládeņou na voľný čas, kultúru a ńport
(Čierniková 2011). Uznávanie neformálneho vzdelávaniav práci s mládeņou je celoeurópskym
trendom a za posledné desaťročie sa realizovalo týmto smerom mnoņstvo iniciatív.
2. Formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a informálne uĉenie sa
Podľa dokumentov CDEJ (Európsky riadiaci výbor pre mládeņresp. Európska riadiaca rada
pre mládeņ) formálna výchova a vzdelávanie prebieha nańkolách a vyńńích vzdelávacích
inńtitúciách, má presne definované osnovy a pravidlá hodnotenia. „Formálne vzdelávanie je
povinné pre väčńinu ńtudentov a závisí odvonkajńej motivácie k ńtúdiu, neformálne vzdelávanie má
výhodu dobrovoľnostia môņe v zásade rátať s vnútornou motiváciou účastníkov“
(M. du Boius Reymond 2002, s. 7. In: Kratochvílová 2010). Podľa Memoranda o celoņivotnom
vzdelávaní sa (2000, s. 6) „formálne vzdelávanie (formal learning) vzťahuje k inńtitúciám určeným
na vzdelávaniea odbornú prípravu. Vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladova nadobudnutiu
kvalifikácie“.
Neformálne vzdelávanie sa chápe predovńetkým ako „proces sociálneho vzdelávania
zameraný na ńtudenta prostredníctvom aktivít, ktoré sa odohrávajú prevaņne mimo formálneho
systému vzdelávania, aj keď ho zároveň dopĺňa. Je to dobrovoľná a zámerná činnosť... činnosť,
ktorá pokrýva ńirokú ńkálu oblastí vzdelávania: práca s mládeņou, mládeņnícke kluby, ńportové
asociácie, dobrovoľná sluņba a mnoņstvo aktivít, ktoré vytvárajú skúsenosti ...“ (CDEJ 2002, s. 10.
In: Kratochvílová 2010). Ďalej sa uvádza, ņe táto činnosť, ku ktorej patrí aj výchova sa vykonáva
prevaņne „mimo ńkoly― (mimo povinného vyučovania), vyuņíva inéspôsoby práce, nemá jasne
vymedzené osnovy a záväzné hodnotenie. To vńetko patrí k osobitostiam výchovy vo voľnom čase
aj v nańich podmienkach. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládeņou (podľa Zákona
č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládeņou) je ďalńie vzdelávanie mládeņe, mladých vedúcich,
mládeņníckych vedúcich a pracovníkov s mládeņou organizované vzdelávacími zariadeniami s
cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností a zručností potrebných pre prácu s
mládeņou, ktoré umoņňuje jeho účastníkom doplniť, rozńíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, ktoré
potenciálni zamestnávatelia poņadujú a zároveň ich mládeņ nenadobúda prostredníctvom
formálneho vzdelávania.
V Memorande o celoņivotnom vzdelávaní (2000, s. 6) sa uvádza, ņe „neformálne vzdelávanie
(non-formal learning) prebieha popri hlavných prúdochvzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne
nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov“. Neformálne vzdelávanie sa môņe uskutočňovať na
pracovisku a v rámci aktivít občianskych zdruņení a organizácií (napr. mládeņnícke organizácie,
odbory, politické strany). Môņe byť realizované aj prostredníctvom organizácií, ktoré boli
vytvorené na doplnenie formálnych systémov vzdelávania (napr. hudobné, výtvarné, ńportové
krúņky, súkromné hodiny ako príprava na skúńky (Memorandum 2000).
V odporúčaniach CDEJ sa zdôrazňuje oddiferencovanie neformálneho vzdelávania od
informálneho (neinńtitucionálneho, teda záujmového) vzdelávania. Informálne vzdelávanieje
charakterizované „ako vzdelávací proces pochádzajúci zo sociálnych skúseností bez akýchkoľvek
vedomých vzdelávacích zámerov (odohráva sa v rámci rodiny, medzi vrstovníkmi atď.) a bez
predchádzajúceho vzdelávania tých, ktorí takého vzdelávanie poskytujú (CDEJ 2002, s. 10 -11. In:
Kratochvílová2010).
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Podľa Memoranda o celoņivotnom vzdelávaní (Memorandum 2000, s. 6) je neinńtitucionálne
vzdelávanie (informal learning) prirodzenou súčasťou kaņdodenného ņivota. Na rozdiel od
formálneho a neformálneho vzdelávania nemusí byť zámerné. Dokonca si ho vzdelávajúci sa ani
nemusia uvedomovať a nemusia ani rozpoznať, ako prispieva k ich vedomostiam a zručnostiam. V
slovenskom preklade „informal learning“ znamená „neinńtitucionálne učenie―. V nańom chápaní
tomuto pojmu zodpovedá „sociálne učenie―. Patria tam aj mnohostranné vplyvy sociálneho
prostredia na utváranie osobnosti z hľadiska výchovných vplyvov a ņivotnej pomoci pri rieńení
problémov, ktoré sú predmetom záujmu sociálnej pedagogiky a sociológie výchovy (Baláņ 1981,
1991; Bakońová 1994, 2000; Hroncová 2000; Ondrejkovič 1995 a i. In: Kratochvílová 2010).
V roku 2002 vypracoval CDEJ Odporúčanie o presadzovaní a uznaníneformálneho
vzdelávania ako nevyhnutnej dimenzie celoņivotného vzdelávania (2002, s. 2-6. In: Kratochvílová
2010). Dokument sa opiera o tieto základné východiská:
- Neformálna výchova a vzdelávanie by mala byť rozpoznávaná akoneodlučiteľná súčasť
procesu výchovy a vzdelávania.
- Neformálna výchova a vzdelávanie je mocná forma výchovy a vzdelávania, ktorá by mala
byť pouņívaná na fungovanie spoločnosti a ekonomík postavených na výchove a vzdelávaní.
- Neformálna výchova a vzdelávanie poskytuje dobrý základ pre vývoja presadzovanie
základných sociálnych hodnôt v mladých Európanoch.
- Neformálna výchova a vzdelávanie ponúka ďalńie moņnosti na interkulturálneporozumenie.
- Neformálna výchova a vzdelávanie môņe slúņiť rôznym potrebám a môņemnoņstvo
rozličných funkcií v európskych krajinách.
- Spojenie neformálnej a formálnej výchovy a vzdelávania by malo byť viacpreskúmané na
národnej aj na európskej úrovni.
- Neformálne metódy výchovy a vzdelávania a profesionálne tréningové kurzyby mali byť
vyvinuté na európskej úrovni.
- Neformálna výchova a vzdelávanie by sa malo stať súčasťou európskychpolitík mládeņe.
Implementovanie uvedených východísk európskej mládeņníckej politiky do kontextu
národných politíkčlenských ńtátov EÚ by malo byť jednou z priorít.
Na Slovensku sa v roku 2013 začali pripravovať dva zásadné dokumenty o mládeņi a pre
mládeņ. Správa o mládeži 2014 je komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný ņivot
mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých odborníkov. Stratégia
Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020 zohľadňuje najdôleņitejńie výzvy Správy
o mládeņi 2014a určuje strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeņi. Stratégia pre mládeņ
reflektuje potreby mládeņe najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti
mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého ņivotného ńtýlu, sociálneho začleňovania a
dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce s
mládeņou a návrhy opatrení na dosiahnutie jednotlivých cieľov.
Vláda SR schvália dňa 23.apríla 2014 Návrh Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na
roky 2014- 2020. Po jej schválení nasledoval proces prípravy implementačných projektov, ktorými
sa budú napĺňať strategické ciele Stratégie v jednotlivých oblastiach. Vo vzťahu k uvedenému bol
koncipovaný na území Preńovského samosprávneho kraja dokument: Stratégia Prešovského
samosprávneho kraja pre mládež na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 (ďalej Stratégia
PSK pre mládeņ). Príprava tohto strategického dokumentu v oblasti mládeņníckej politiky
vychádzala z potreby, subjektov pôsobiacich v oblasti mládeņníckej politiky, formulovať súbor
cieľov a opatrení pre rozvoj mládeņníckej politiky na území Preńovského kraja. Tvorcovia stratégie
predpokladajú, ņe kvalitná mládeņnícka politika prispeje k skvalitneniu ņivota mladých ľudí v
Preńovskom kraji.
Cieľom strategického plánovania je zlepńiť ņivot mladých ľudí, vplývať na to, aká bude mládeņ
po roku 2020., definovať kritické a problémové oblasti ovplyvňujúce rozvoj mládeņe počas obdobia
piatich rokov, určiť strategické ciele a smery, ktoré môņu zníņiť moņné riziká a zmeniť negatívny
stav, ktorý ovplyvňuje kvalitu ņivota mladých ľudí.
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Očakávaný prínos Stratégie definujú jej tvorcovia v týchto sférach:
- rozvoj práce s mládeņou – výchovno-vzdelávacej činnosti, spoločenskej činnosti,
informačnej činnosti a poradenskej činnosti pre mládeņ, mladých vedúcich, mládeņníckych
vedúcich a pracovníkov s mládeņou,
- lepńia koordinácia a kooperácia subjektov spolupodieľajúcich sa na utváraní a realizácii
regionálnej mládeņníckej politiky (Odbor ńkolstva Úradu PSK, RMPK – rada mládeņe Preńovského
kraja, CVČ – centrá voľného času, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, ŅŃR – ņiacke
ńkolské rady, MMP – mládeņnícke parlamenty) v rámci kraja,
- ľahńie získavanie informácií o potrebách mládeņe a pruņnejńie reakcie na potreby mládeņe, –
podpora práce s mládeņou ńpecifikovaná a zakomponovaná v záväzných dokumentoch PSK
upravujúcich oblasť práce s mládeņou, väčńia podpora aktívnej participácie mládeņe na
rozhodnutiach ovplyvňujúcich ich ņivot a budúcnosť.
3. Prieseĉníkneformálnejedukácie a výchovy vo voľnom ĉase
Prečo by malo byť neformálne vzdelávanie povaņované za nevyhnutnú dimenziu vzdelávacieho
procesu v súčasnej spoločnosti? Do popredia výrazne vystupuje opodstatnenosť a dôleņitosť
výchovy vo voľnom čase i obsah neformálnej edukácie v rámci celoņivotného vzdelávania.
Celoņivotné vzdelávanie má prebiehať v troch základných kategóriách účelných vzdelávacích
aktivít (Kratochvílová 2010):
- formálna výchova a vzdelávanie,
- neformálna výchova a vzdelávanie
- neinštitucionálna (záujmová) výchova a vzdelávanie.
V definovaní obsahu neformálnej výchovy a vzdelávania v európskych dokumentoch je jasne
zhrnutý obsah výchovy detí a mládeņe vo voľnom čase, ako ho poznáme z nańich tradícií.
Z uvedeného vyplýva jednoznačná súvislosť neformálnej edukácie (výchovy a vzdelávania) s
výchovou vo voľnom čase. V európskom chápaní v súčasnosti má vńak neformálna výchova a
vzdelávanie ńirńí záber – týka sa nielen ńtudujúcej, ale celej mládeņe, aj dospelých, a preto zahŕňa aj
vzťah k zamestnaniu. Znamená to, ņe výchova vo voľnom čase detí a dospievajúcejmládeņe –
ņiakov základných a stredných ńkôl – je súčasťou „neformálneho vzdelávania―, resp. neformálnej
výchovy a vzdelávania, ktoré patrí do obsahu celoņivotnej výchovy a vzdelávania (Kratochvílová
2010).
Charakteristiky neformálnej výchovy a vzdelávania zodpovedajú u nás záujmovej činnosti a
ďalńím činnostiam (oddychovej, rekreačnej, zábavnej,spoločenskej) v obsahu výchovy vo voľnom
čase (Darák a kol. 1996; Kratochvílová1996; Kominarec 1996, 2003; Masariková 2002; Hofbauer
2003 a i. In:Kratochvílová 2010). Výchova vo voľnom čase by sa teda mala aj u nás
dočkaťspoločenského docenenia a vytvorenia vhodných podmienok v ńkolskom systémei mimo
neho, aby vytvárala príleņitosti na vhodné vyuņívanie voľného času vńetkýmdeťom a mládeņi – z
miest i vidieka. Celoņivotné vzdelávanie by sa malo uskutočňovať v prieniku formálnej i
neformálnej výchovy. V súčasnosti sa vńak hranice medzi vzdelávaním, prácou a voľným časom
pomaly stierajú. Vytvárajú sa nové kombinácie medzi vzdelávaníma zamestnaním, a tak
voľnočasové aktivity môņu viesť k nadobudnutiu kvalifikácie, ako napr. znalosť cudzích jazykov
atď. (Reymond 2002, s. 3. In: Kratochvílová 2010). To sú vńak súvislosti týkajúce sa predovńetkým
dospelých.
Vo vzťahu k deťom a mládeņi je táto skutočnosť vņdy latentne prítomná vo výchove vo
voľnom čase, najmä v záujmovej činnosti. Záujmová činnosť má význam nielen z hľadiska
formovania profesijnej orientácie u detí a mládeņe, ale poznatky, schopnosti, zručnosti nadobudnuté
v záujmovej činnosti nańli beņné uplatnenie v ńkole aj v práci, v profesii, v spoločenskom ņivote.
Záujmové činnosti vykonávané dobrovoľne, podľa vlastnej voľby majú pozitívnu a zväčńa vysokú
motiváciu – osobnými záujmami – a preto aj nenáročné činnosti, aktivity (na psychické či fyzické
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zaťaņenie, výkony) jednotlivec preņíva ako svoj voľný čas. Je známy vplyv výchovy vo voľnom
čase na profesijnú i celkovú ņivotnú orientáciu.
Pre ņiaka, ktorý od detstva navńtevuje základnú umeleckú ńkolu, jazykový kurz, ńportové
tréningy a podobne, stávajú sa často základom profesijnej orientácie, aj predpokladom
profesionálneho uplatnenia (Kratochvílová 2010). Mimońkolská výchova a vzdelávanie (edukácia)
sa uskutočňujú rôznymi formami neformálnej výchovy a vzdelávania v rezortoch, organizáciách,
ktoré sú obsahom zamerané na záujmové vzdelávanie a ďalńie aktivity hlavne u detí a mládeņe, ako
aj u dospelých, a jednak na profesijné vzdelávanie (rozńirovanie, zvyńovanie vzdelania, dopĺňanie
kvalifikácie, rekvalifikácia) u dospelých.
U ņiakov základných ńkôl – najmä u mladńích detí – je dôleņité venovať viacpozornosti práve
podchyteniu ich ochoty a záujmu o organizované záujmové činnostiv pravidelných i príleņitostných
formách pod vedením dospelých v roli vedúcich záujmových útvarov s kamarátskym prístupom
(bez mentorskýcha manipulatívnych metód, ktoré deťom niekedy pripomínajú nepríjemné
povinnosti). Pri uplatnení vhodného individuálneho prístupu moņno aj starńích ņiakov z vyńńích
ročníkov motivovať k aktivite najmä v príleņitostných formáchzáujmovej činnosti (napr. v
súťaņiach ńportovej, umeleckej a inej záujmovej činnosti, v olympiádach a pod.), k účasti na
projektoch na rieńenie reálnych problémov.
V kaņdej ńkole je potrebný pracovník (učiteľ so zníņeným pracovným úväzkom vo
vyučovacom procese) pre prácu so ņiakmi v ich voľnom čase – manaņér, organizátor, kontaktná
osoba medzi vedením ńkoly, obcou,spolupracujúcimi inńtitúciami, zariadeniami.
Organizovaná záujmová činnosť je dôleņitou súčasťou výchovy detí a mládeņe vo voľnom
čase. Pritom vńak výchova vo voľnom čase ani v rámci ńkolského systému (uskutočňovaná v
ńkolách a ńkolských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v rámci výchovy mimo vyučovania) nie
je a nemôže byť pokračovaním vyučovania anisuplovaním jeho nedostatkov, napr. v oblasti
estetickej či inej výchovy, anivyužívaním na doučovanie žiakov (Kratochvílová 2010, s. 175).
Kratochvílová (2010) poukazuje na dôleņitosť ńpecifického prístupu v zmysle plného
reńpektovania osobitostí výchovy vo voľnom čase a uplatňovanie ńpecifických výchovných zásad,
ako ich uvádza pedagogika voľného času (In: Pávkováet al. 2008).
V tejto súvislosti vystupuje potreba ďalńieho vzdelávania vychovávateľov aj učiteľov s
obsahom humanizácie výchovy, aby sa postupne zbavili mentorských prístupov k ņiakom.
Prostriedky manipulatívnej výchovy je nevyhnutné nahradiťkomunikatívnou výchovou, aby deti
rady chodili do ńkolského klubu, aby sa teńili do ńkoly aj na vyučovanie. Je to zároveň cesta k
zniņovaniu agresívnych prejavov u ņiakov, k vytváraniu pozitívnej pedagogickej klímy v ńkolách
i ńkolských výchovných zariadeniach.
4. Vysokońkolská príprava vychovávateľov a pedagogická prax
Na pedagogickej fakulte Preńovskej univerzity v Preńove majú mladí ľudia moņnosť ńtudovať
odbor predńkolská a elementárna pedagogika v bakalárskej forme ńtúdia. Absolventi tohto odboru
sa profilujú na prácu učiteľa v materských ńkolách a vychovávateľa v ńkolských kluboch detí. V
uvedenom ńtudijnom programe je zastúpenie povinných predmetov pre oblasťvoľnočasovej
edukácie minimálna a vo vzťahu k predńkolskej edukácii v nepomere. Bilancia je nasledovná:
- tri povinné predmety: Teória ńkolskej a mimońkolskej výchovy, Metodika výchovy mimo
vyučovania, Matematika a voľnočasové aktivity,
- pedagogická prax v ńkolskom klube detí počas celej dĺņky ńtúdia (3 roky) 5 týņdňov a 3 dni,
- povinne voliteľné predmety sú v ńtudijnom programe zastúpené (napr.: Záujmová činnosť
v ńkolských zariadeniach), ale absolvuje ich len časť ńtudentov,
- absentuje prax v centre voľného času v dennej forme ńtúdia,
- moņnosť dobrovoľne absolvovať prax v ńkole v prírode a letných táboroch,
- ńtudent po absolvovaní bakalárskej formy ńtúdia (učiteľ materskej ńkoly) má moņnosť
pokračovať na magisterskej forme a profilovať sa na učiteľa primárneho stupňa ńkoly,
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- ńtudent po absolvovaní bakalárskej formy ńtúdia (vychovávateľ v ŃKD) nemá moņnosť
pokračovať v magisterskej forme ńtúdia a profilovať sa na pedagóga voľného času, či koordinátora
voľnočasových aktivít.
Rovnako absentuje kontakt s odborníkmi z praxe, lektormi a profesionálmi, ktorí majú s touto
prácu niekoľkoročné skúsenosti. V zmysle prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania tu
vidíme priestor na konfrontovanie názorov a metodík vedenia jednotlivých vyučovacích predmetov,
či edukačných blokov v tejto oblasti, úzko zameraných práve na outdoorové a indoorové aktivity
pre deti a mládeņ vo voľnom čase a metódy neformálneho vzdelávania.
V príprave pedagogických zamestnancov, konkrétne vychovávateľov pre ŃKD a CVČ chýba
„výcvik― (tréningy), ako doplnok k seminárom a prednáńkam, ktoré sú predovńetkým
„akademickými― formami výučby. Tréningy snáď aj vo forme mikroteachingov, workshopov,
mikroedukatívnych analýz pod vedením skúsených pedagógov s niekoľkoročnou pedagogickou
skúsenosťou. Nevyhnutný je samozrejme permanentný kontakt s praxou a reálnym prostredím –
ńkolskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami.
V prieskume, ktorého sa zúčastnilo 59 ńtudentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa ńtúdia
(odbor predńkolská a elementárna pedagogika) sme sa po absolvovaní súvislej (trojtýņdňovej)
pedagogickej praxe (v akademickom roku 2015/2016) opýtali ńtudentov, ako ich vysoká ńkola
pripravila na prácu v ńkolskom klube detí. Svoje odpovede mali moņnosť označiť na päťstupňovej
ńkále, v rozpätí hraničných pólov: nedostatočná príprava – vynikajúca príprava. Zistili sme, ņe
spomedzi 59 respondentov je priemerná odpoveď 3,58 (na stupnici od 1 do 5). Môņeme teda
skonńtatovať, ņe ńtudenti sa cítia byť pripravení na prácu v ŃKD priemerne, keďņe v odpovediach
dominovala stredová hodnota.
Poloņme si teda otázku: Je reálne, aby títo mladí ľudia absolvovaním iba troch povinných
predmetov (zameraných na prácu v ŃKD, CVČ) boli dostatočne pripravení na prax? Vedeli a boli
spôsobilí flexibilne reagovať na poņiadavky nadriadeného, pracovať v tíme, byť tvoriví a preukázať
sa, prezentovať sa? Je rozsah pedagogických praxí adekvátny tomu, aby ńtudenti počas nich
nadobudli aspoň počiatočnú úroveň praktických spôsobilostí a zručností pre pedagogickú prax?
Toto sú dilemy nad ktorýmisme mali moņnosť uvaņovať práve v roku 2014, ktorý bol pre univerzity
rokom akreditácie. Tu bol priestor na prehodnotenie zastúpenia povinných predmetov, rozsahu
pedagogických praxí a profilácie absolventov tak, aby to aspoň o niečo viac koreńpondovalo
s potrebami trhu práce a uplatnením sa absolventov v ňom.To, či sa to podarilo ukáņe čas
a feedback z reálnej edukačnej praxe.
5. Nańe aktivity alebo ako prepájame „formal“ a „neformal“ na Pedagogickej fakulte
v Preńove
Pozitívnym krokom a prestíņou Pedagogickej fakulty Preńovskej univerzity v Preńove je, ņe
podpísala Deklaráciu o uznávaní neformálneho vzdelávania. Je jednou zo ńtyroch
vysokońkolských inńtitúcií na Slovensku, ktoré sa k podpisu Deklarácie pridali (Filozofická fakulta
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Ņilinská univerzita v Ņiline, Fakulta ekonomiky
a manaņmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Slávnostný akt sa uskutočnil
v rámci medzinárodnej konferencie Fórum inovatívneho učenia, ktorá sa konala za účasti
pracovníkov s mládeņou z celej Európy v júni 2013 v Bratislave. Zmyslom Deklarácie je podporiť
potenciál neformálneho vzdelávania v práci s mládeņou a zabezpečiť lepńie prepojenie na súčasné
problémy, ktorým čelia mladí ľudia. Ide predovńetkým o ich vysokú nezamestnanosť, nízku
angaņovanosť mladých ľudí vo veciach verejných, či význam neformálneho vzdelávania ako
jedného z nástrojov na uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce.
Uņ niekoľkokrát sa na pôde Pedagogickej fakulty v Preńove (PF PU) uskutočnili panelové
diskusie a workshopy v rámci projektu KomPrax. Ńtudenti Pedagogickej fakulty boli
akoúčastníkmi, tak i realizátormi malých projektových zámerov, v rámci projektu KomPrax.
Konkrétne sa na pôde PF PU realizovali projekty pod názvom: Animácia programov pre deti
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a mládeņ vo voľnom čase, Projektovanie a realizácia tvorivých dielní(február 2014), Nie je senátor
ako senátor, Koučing aj v ŃKD a Klauniáda (apríl 2014).V októbri 2013 bol realizovanýročný
projekt v spolupráci s občianskym zdruņením Emerka (rodinným oddychovým centrom) pod
názvom Návraty Montessori k budúcim učiteľom a v rámci neho sme zorganizovali odborný
seminár s názvom Montessori v priestore formálneho a neformálneho vzdelávania učiteľov.
Nadviazali sme spoluprácuaj s CENEF – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania a RMPK
– Rada mládeņe Preńovského kraja,ktoré sídlia v Preńove.
V novo akreditovaných ńtudijných programoch na PF PU v ńtudijnom odbore predńkolská
a elementárna pedagogika sú zastúpené povinne voliteľné predmety ako napr.:Neformálna výchova
a vzdelávanie, Mládeņnícka politika na európskej i národnej úrovni, Základy projektového
manaņmentu pre pracovníkov s mládeņou, ktoré budú ponúkať mladým ľuďom informácie, priestor
a motiváciu k sebarealizácii nielen na univerzite ale i v reálnej praxi.
6. Priestor a príleņitosť pre perspektívnu spoluprácu inńtitúcií podieľajúcich sa na
príprave pedagógov a vychovávateľov
Prečo spolupracovať a uzatvárať partnerstvá medzi inńtitúciami pripravujúcimi mladých ľudí
na trh práce a zamestnávateľmi, či cvičnými ńkolskými zariadeniami, ktoré poskytujú ńtudentom
priestor pre realizáciu pedagogickej praxe? Pedagógovia a vychovávatelia v centrách voľného času
a ńkolských kluboch detí sú tí, ktorí:
- majú skúsenosti a sú neprenosné a vzácne,
- vedia, čo je nevyhnutné a dôleņité pre efektívnu prácu pedagógov i vychovávateľov,
- mohli a mali by sa vyjadrovať k úrovni prípravy ńtudentov na vysokých ńkolách a navrhnúť
formy moņnej spolupráce (festivaly, letné tábory, denné tábory, príleņitostné akcie, pravidelné
podujatia, besedy...kolokvia),
- majú plné právo oponovať „teoretikom a metodikom―, ktorí by ich mali prizývať k diskusii
vyúsťujúcej ku konsenzu.
Pedagógovia a metodici na VŃ sú tí, ktorí:
- vnímajú slabiny a medzery vo VŃ príprave pedagógov, ktorá má viac-menej teoretický
charakter,
- sú tou generáciou mladých učiteľov, ktorí evidujú vákuum medzi teoretickou prípravu
a praktickou skúsenosťou v príprave pedagógov,
- sú v permanentnom kontakte s novými informáciami a trendmi v oblasti edukácie
a výchovy,
- cítia, ņe to čo sa deje, na akademickej pôde sa často krát vzďaľuje od reálnej pedagogickej
praxe, alebo realita v praxi je iná ako teória v knihách. Preto je nevyhnutné prepájanie formálneho
a neformálneho vzdelávania o to viac, ņe ide o činnosť centier voľného času a ńkolských klubov.
V súvislosti so súčasnými tendenciami diskutovania a uznávania neformálneho vzdelávania je
tu zároveň aj výzva pre centrá voľného času revidovať svoju činnosť a ponuky aktivít pre
potencionálnych klientov i praktikantov, či dobrovoľníkov. Netajíme sa tieņ ambíciou nadviazať
spoluprácu s inńtitúciami, ktoré pripravujú budúcich pedagogických zamestnancov na prácu
v centrách voľného času.
Záver
Myslíme si, ņe VŃ príprava pedagógov by nemala byť umelá v zmysle odtrhnutia sa od
pedagogickej praxe a reality. Podľa náńho názoru, absolvent prvého stupňa vysokońkolského ńtúdia
– bakalár, by mal byť predovńetkým PRAKTIK, nie TEORETIK. Jedným z kritérií posudzovania
kvality pregraduálnej prípravy budúcich pedagógov by malo byť aj flexibilné a tvorivé reagovanie
mladého človeka na otázku či výzvu: „Ukáņ, čo vień“ nie „Povedz čo si sa naučil.“
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ РОБОТИ НАД ЗБАГАЧЕННЯМ
СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
THE METHODOLOGICAL ASPECT OF WORK ON ENRICHING THE VOCABULARY
OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES
Марія Греб
Mariia Greb
Анотація
У статті обґрунтовано методичну доцільність збагачення словникового запасу майбутніх
учителів власне українською лексикою, лінгводидактичною термінологією, визначено
напрями роботи зі словами іншомовного походження, з'ясовано критерії добору лексичного
матеріалу й інтерпретовано теоретичні напрацювання науковців у практичну площину.
Визначено перспективи подальших досліджень, що полягають у розробленні електронних
тлумачних словників, призначених спеціально для вчителів, а також методичної системи
засвоєння майбутніми педагогами загальнонаукової термінології.
Annotation
Within the article it is substantiated the methodical expediency of enriching vocabulary of
future primary school teachers with the Ukrainian lexis, with lingua-didactic terminology. There are
determined directions of work with words of foreign origin. There are ascertained the criteria of
choosing lexical material. There are also interpreted the theoretical achievements of scientists into
the practical dimension. There are determined prospects of further research which deal with the
creation of electronic Explanatory dictionaries which will be appointed to the future teachers and
with the methodic system of mastering general-scientific terminology by the future teachers.
Ключові слова: збагачення словникового запасу майбутніх учителів, критерії добору
лексичного матеріалу, словники, слова іншомовного походження, власне українська лексика.
Key words: enriching of vocabulary of future teachers, criteria of selection lexical material,
dictionaries, words of foreign origin, actually Ukrainian lexis.
Вступ
Сучасний етап розвитку системи вищої педагогічної освіти характеризується прагненням
науковців цілеспрямовано розв'язувати актуальні проблеми забезпечення якості освіти. З
огляду на це в теорії педагогічної освіти намітилась тенденція до інноваційних змін у
контексті нових вимог до методичної підготовки фахівців в умовах багаторівневої
університетської освіти.
У лінгводидактиці розроблено специфічні принципи збагачення словникового запасу
учнів та студентів (М. Вашуленко, Н. Голуб, С. Дубовик, Т. Коршун, О. Хорошковська та
ін.), визначено шляхи збагачення словникового запасу студентів-нефілологів
термінологічною
лексикою
(Н. Безгодова,
І. Дроздова,
К. Климова,
О. Ковтун,
С. Мартиненко, Л. Сергієнко, І. Черних та ін.), однак донині не окреслені теоретикопрактичні засади збагачення словникового запасу майбутніх учителів у контексті нових
освітніх завдань і сучасної динамічної мовної ситуації, що й стало метою нашої наукової
студії.
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Розділ 1
Визначальною якістю мовлення вчителя вважаємо гнучкість, що виявляється в
швидкому переключенні мовних кодів, а також умінні методично оптимально адаптовувати
навчальну інформацію з урахуванням типологічних характеристик. Зміщення акцентів
мовної підготовки майбутніх учителів у прагматичну площину особливо актуалізує
необхідність збагачення словникового запасу студентів. Багатство словника й володіння
граматичним ладом мовлення дає їм змогу продукувати тексти різної жанрово-стильової
належності, адекватно сприймати чуже мовлення.
Збагачення словникового запасу й розвиток граматичної будови мовлення студентів
відбувається через засвоєння лексичної та граматичної синонімії, паралельних граматичних
конструкцій, сфери використання окремих граматичних категорій. Збагачення мовлення
студентів передбачає усвідомлення ними відтінків лексичних і граматичних значень слів та
словоформ, їх стилістичних особливостей.
Збагачення словникового запасу та граматичної будови мовлення студентів передбачає
реалізацію таких основних завдань:
- поступового кількісного поповнення індивідуального словника;
- уточнення лексичного значення та сфери використання відомих слів;
- ознайомлення з новими лексичними значеннями наявних у словнику студентів
багатозначних слів;
- використання паралельних лексичних і граматичних форм як засобу збагачення,
увиразнення та урізноманітнення мовлення;
- вилучення з активного словникового запасу позалітературних елементів, суржику;
- засвоєння власне української лексики;
- розвитку мовного чуття, дару, естетики слова;
- виховання потреби активного використання національних етикетних формул [2; 3; 5;
6].
У цьому контексті викладачам вишів необхідно враховувати здобутки сучасної
лінгвістичної науки, зокрема в царині лексикології, комунікативної лінгвістики, когнітивної
лінгвістики, лінгвопрагматики, лексикографії; тенденції, що окреслилися в межах лексичної
системи української мови, як-от: відкритість, динамізм, складність структури,
нерівномірність і різні темпи розвитку окремих її шарів, що, як свідчить практика, створює
певні утруднення в процесі опанування лексики.
Аналізуючи сучасний стан лексики української мови, лінгвісти (Ф. Бацевич,
С. Єрмоленко, Л. Козловська, Т. Коць, Л. Кравець, Л. Лисиченко, Л. Масенко, Л. Мацько,
О. Селіванова, М. Степаненко, О. Стишов та ін.) виокремлюють низку змін у її складі,
зумовлених соціально-економічними, політичними процесами, що відбуваються в житті
українського суспільства, а також міжкультурною взаємодією носіїв різних мов. Лексика,
відбиваючи хід історичного розвитку, завжди перебувала в динаміці, однак нині, як
відзначають дослідники, темпи цих змін інтенсифікувалися, що викликає певні труднощі в
осмисленні, лексикографічному описові, а отже, і в засвоєнні нових лексем.
Задля продуктивного збагачення словникового запасу студентів-майбутніх учителів
необхідно враховувати, що словниковий склад української мови є надзвичайно динамічним:
актуалізувалася лексика, що в словниках радянської доби мала примітку застаріле або
діалектне, наприклад, берегиня, гімназія, губернатор, книгозбірня, колегіум, ліцей, оберіг,
осоння, смолоскип, часопис тощо. У сучасному суспільстві, на жаль, слова, повернуті в
активний ужиток, важче засвоюються, ніж, наприклад, жаргонна лексика, що гнучко реагує
на закони українського словотворення і продуктивно формує словотвірні гнізда: «крутийкрутелик-крутизна-круто», «тусовка-тусуватися» тощо.
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На думку В. Гумбольдта, кожна мова самобутня передусім як система імен і описує
довкруж народу, якому вона належить, коло, звідки людині дано вийти лиш настільки,
наскільки вона тут же ступає до кола іншої мови [4, с. 80].
Особливої уваги потребує збагачення словника студентів власне українською лексикою,
словами, що витворилися в українській мові й були зафіксовані в історичних пам‘ятках,
класичних українських художніх текстах. Вони є підґрунтям української лексики й
формують національні ознаки мови: будинок, бондар, відсоток, водограй, громада, гуртівня,
жоржина, красень, лелека, мереживо, осоння, розмай, шпальта тощо. Обмеження у вжитку
власне української лексики, української фразеології, заміна їх російськими відповідниками,
міжмовна уніфікація впродовж тривалого часу не давали змоги репрезентувати українську
мову в усьому її розмаїтті та багатстві. Тому важливе значення матиме систематичне
залучення до занять з мовознавчих курсів дидактичного матеріалу, що містить власне
українську лексику і фразеологію.
Ознайомлення студентів із власне українською лексикою має ґрунтуватися насамперед
на позалінгвальному принципі, оскільки він найбільшою мірою віддзеркалює
соціокультурний потенціал словникової роботи. У результаті ретельного відбору та
систематичного впровадження відповідного дидактичного матеріалу в активному словнику
студентів мають з‘явитися такі лексеми, як берегиня, варто, водограй, ґречний, майдан,
оплески, світлина, світлиця, смолоскип, часопис тощо.
Значну кількість лексем у сучасній українській літературній мові становлять іншомовні
запозичення, більшість з яких прийшли в українську мову з англійської. Основними сферами
запозичень є ринкова економіка – бізнес, економіка, фінанси; політика – брифінг, екзитпол,
електорат, спікер, істеблішмент, рейтинг, саміт тощо; масова культура, розваги,
відпочинок – шоу, ді-джей, ремікс, кліп, хіт, фан тощо; оргтехніка – картридж, монітор,
мультимедіа, файл, інтернет тощо.
З-поміж запозичень мовознавці виокремлюють слова відносної новизни, уже
представлені в деяких словниках і довідниках (аніматор, брейккава, бліцтурнір, копірайтер,
модератор, портфоліо, тренінг тощо ), однак лексикографічні видання на паперових носіях
не завжди встигають вчасно фіксувати значення новітніх запозичень, які подекуди можуть
втрачати первинну семантику. У цьому контексті вважаємо доцільною реалізацію
міжпредметних зв'язків на рівні української та іноземних мов. Ситуація в деяких випадках
ускладнюється тим, що останнім часом збільшилася кількість запозичень з тих мов, які в
масових школах не вивчають (китайської, японської, турецької тощо). Важко переоцінити
значення електронних носіїв, які швидше реагують на лексичні процеси. Це потребує
впровадження в освітній процес вправ і завдань, що передбачають пошук відповідних
інтернетджерел і формують у майбутніх учителів стійкі вміння працювати з ними.
Особливої уваги викладачів потребують лексичні інновації, що виникли в мові внаслідок
різноманітних семантичних трансформацій, зокрема, – переосмислення, що, на думку
мовознавців, є одним із джерел збагачення словникового складу української мови.
Трансформації в структурі значення стимулюють переосмислення й закріплення в мові
нових значень у тих слів, що міцно закріпилися в ужитку. Процес творення інновацій
можливий за умови перенесення ознак, якостей з одного предмета та інший. Наприклад, у
словниках радянської доби лексему енергетика тлумачили як технічний термін, у сучасних
лексикографічних джерелах запропоновано дещо інше тлумачення слова, тому правомірним
є застосування таких словосполучень, як енергетика людини, енергетика думки, енергетика
слова.
Важливо показати студентам, що в процесі переосмислення можуть брати участь
лексичні одиниці будь-якого шару. Наприклад, іменник дах останнім часом став
використовуватися в значенні «чиєсь заступництво»; прикметник «крутий» у розмовному
мовленні розширив семантичний діапазон, оскільки використовується в значенні «дуже
гарний», «дуже дорогий» (при цьому може набувати як позитивної, так і негативної
139

конотації). Принагідно зазначимо, що в сучасній українській мові семантичні перетворення
пов‘язані з поширенням стилістичної дифузії, розхитуванням мовної норми.
Розділ 2
Науковці неодноразово порушували проблему надуживання іншомовними словами.
Відтак особливої гостроти набуває питання доцільності іншомовних лексичних запозичень, а
отже, і збагачення ними словникового запасу студентів. Ми поділяємо думки мовознавців
(К. Городенська, П. Гриценко, С. Єрмоленко, Л. Мацько, Л. Марчук, М. Степаненко,
О. Стишов та ін.) та лінгводидактів (Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман, О. Копусь та ін.),
які вважають, що «звичайно, не варто вводити в активний обіг усі слова іншомовного
походження, що останнім часом рясніють на шпальтах газет і журналів, особливо ті, що
мають українські відповідники: дайджест (огляд), елегантний (ошатний), армрестлінг
(рукоборство) та ін. Проте, якщо слово-назва увійшло в мову разом із запозиченою реалією,
то вчитель повинен пояснити учням його значення та особливості вживання. … Має право на
існування така гіпотеза: чим частіше запозичене слово виявляється дискурсивно, тим більше
в нього можливостей закріпитися в сучасній мовній картині світу». Це потребує постійної
уваги з боку викладачів» [3, с. 2-3].
Як переконують результати проведеного з-поміж студентів анкетування, майбутні
вчителі поділяють думки науковців щодо уникнення надуживання іншомовних лексем (89%
респондентів відповіли, що значення слів іншомовного походження знати потрібно, щоб
адекватно його сприймати, у разі потреби застосовувати як синонімічний українському слову
відповідник для уникнення тавтології, водночас підкреслили, що використовувати ці слова
варто лише за умови комунікативної доцільності; 4% респондентів не виявили власної
позиції щодо доцільності чи недоцільності вживання слів іншомовного походження;
7% опитаних зазначили, що використання слів іншомовного походження на часі).
На нашу думку, продуктивним шляхом збагачення словникового запасу студентів має
бути їхня практична діяльність, що, з одного боку, містить спостереження майбутніх
учителів над мовою, з іншого, – використання набутих знань.
Продуктивними є завдання на спостереження над мовою засобів масової інформації,
оскільки вони є потужними джерелами іншомовних запозичень. Важливо сформувати в
студентів звичку записувати незнайомі слова, знаходити їхнє значення в лексикографічних
виданнях.
Збагаченню словникового запасу студентів сприяють апробовані нами під час
експерименту вправи, що передбачають роботу з різними словниками, добір синонімів,
перевірку акцентуаційних норм, моделювання комунікативних ситуацій тощо. Наприклад:
- Користуючись відповідними словниками, поясніть значення наведених слів.
- Автобіографія, біографія, життєпис; внаслідок, у підсумку; гуманний,
гуманістичний, гуманітарний; дефект, недолік, вада; застосувати, вживати; значна
кількість, багато, немало, чимало; корективи, поправки, зміни, виправлення.
- Доберіть до слів іншомовного походження власне українські слова-синоніми.
- Аплодисменти, процент, креативний, пролонгований, фотографія, менеджер,
диференціювати, консенсус, когнітивний, економити, інтегрувати, диференціювати,
глобалізація, фундаменталізація.
- Розставте в поданих словах знак наголосу та пропущені букви. Скориставшись
«Словником іншомовних слів», поясніть значення трьох слів (на вибір).
- Літургія, компас, комп., р..торика, гастроном..я, кулінар..я, жалюзі, мантія,
метон..мія, натюрморт, акорд, інкогніто, іронія, еруд..т, еск..мо, ескадрон, гейзер, л..брето.
- Зіставте українські й запозичені слова, підготуйте діалог (робота в парах) з теми
«Роль дієслів у мовленні».
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Запозичені слова
Домінувати
Форсувати
Диференціювати
Концентрувати
Ігнорувати
Стимулювати
Ліквідувати
Базуватися
Ремонтувати
Лімітувати

Нейтральні українські дієслова
Переважати, панувати, головувати
Прискорювати, посилювати
Розрізняти, поділяти, розчленовувати
Зосереджувати, згущувати, збагачувати
Зневажати, не брати до уваги, не помічати
Спонукати до дії, заохочувати, давати поштовх
Скасувати, припинити
Ґрунтуватися, опиратися, опановувати
Налагоджувати, виправляти, установлювати,
лагодити, усувати пошкодження
обмежувати

- Продовжте ряди слів, які починалися б латинськими і грецькими елементами,
скориставшись «Словником іншомовних слів»:
- інтер...(латинське «перебування поміж») – інтервенція, інтервалюта, теле...(грецьке
«далеко») – телевізор, телескоп, …;
- біо...(грецьке «життя») – біогенез, біологія, …;
- зоо...(грецьке «тварина») – зоологія, зоотехнік,…;
- аеро...(грецьке «повітря») – аеровокзал, аеродинаміка.
- Доберіть до англійських слів українські відповідники, а вже до них – синоніми:
Sad (сумний – печальний, смутний, сумовитий, невеселий, безрадісний, журливий,
безутішний, нерозважний, тужливий).
Enemy (ворог – суперник, супротивник, недруг, противник, супостат, недоброзичливець,
ненависник).
Bore (набриднути – надокучити, настиритися, обриднути, осоружитися, остогиднути,
остобісіти, осточортіти, приїстися).
Much (багато – чимало, сила, купа, безліч, тьма, достобіса, видимо-невидимо,
незліченно, незчисленно, немало, без ліку, достолиха).
Road (дорога – шлях, путь, тракт, шосе, траса, магістраль, гостинець).
Quick (швидко – скоро, бистро, хутко, прудко, шпарко, живо, жваво, квапливо).
Think (думати – гадати, міркувати, роздумувати, розмірковувати, розмишляти,
мізкувати, шурупати).
Snow-storm (хуртовина – завірюха, хуга, заметіль, віхола, метелиця, хурделиця, сніговій,
завія, сніговійниця).
Результативність словникової роботи виявляється у здатності студентів вільно добирати
номінативні одиниці, адекватні мовленнєвому задуму.
Необхідно дбати не тільки про кількісне збагачення лексичного запасу студентів, а й про
засвоєння ними функційно-стилістичних ознак нових слів, розуміння зв‘язку між словом і
контекстом, між словами, об‘єднаними в певні тематичні групи. Потребує уваги розвиток у
студентів мовного чуття, формування уважного ставлення до слова.
Логіка наукового пошуку зумовлює виокремлення критеріїв відбору лексичного
матеріалу для майбутніх учителів.
Аналіз наукових студій (Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман, М. Пентилюк та ін.),
багаторічний власний досвід, анкетування викладачів уможливили визначення таких
провідних критеріїв:
- критерій комунікативної доцільності, що передбачає відбір слів, етикетних формул,
необхідних для ефективного спілкування;
- критерій фахової значущості, що спрямовує на відбір слів, термінів, уживаних у
мовленні вчителів;
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- естетичної значущості, що передбачає відбір слів, які мають бути джерелом
естетичної насолоди, що найвиразніше виявляється під час сприйняття ораторського та
художнього, зокрема поетичного мовлення.
- соціокультурний, під яким розуміємо добір слів, що забезпечують репрезентацію
української мови як основи культури української нації, найбільший її скарб, вироблення у
студентів переконання, що в лексичній системі мови відбито національну специфіку
світосприйняття українців.
Заключення
Отже, вивчення й узагальнення наукових студій з проблеми лінгводидактичної
підготовки студентів педагогічного ВНЗ дозволив обґрунтувати методичну доцільність
збагачення їхнього словникового запасу власне українською лексикою, лінгводидактичною
термінологією, визначити напрями роботи зі словами іншомовного походження, визначити
критерії добору лексичного матеріалу й інтерпретувати теоретичні напрацювання науковців
у практичну площину. Перспективи подальших досліджень убачаємо в розробленні
електронних тлумачних словників, призначених спеціально для вчителів, а також методичної
системи засвоєння майбутніми педагогами загальнонаукової термінології.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ РІВНЕВОГО НАВЧАННЯ
FORMING OF STUDENTS’ COMPETENCIES
IN THE PROCESS OF LEVEL TEACHING
Людмила Кашкарьова
Lyudmila Kashkaryova
Анотація
У статті обґрунтовано доцільність використання рівневого навчання для формування
компетентностей студентів. Здійснено аналіз змісту поняття «компетентність» у контексті
Болонського процесу. Наведено методику організації рівневого навчання як провідної
психолого-педагогічної умови формування компетентностей студентів. Розроблено
практичні рекомендації з організації рівневого навчання. Представлено зразок інтерактивної
лекції, спрямованої на формування компетентностей студентів вищого навчального закладу
в умовах рівневого навчання. Доведено, що рівневе навчання є формою організації
навчального процесу, яка сприяє формуванню компетентностей студентів, їх особистісному
становленню як самостійно критично мислячих суб'єктів своєї праці, а не об'єктів навчання.
Annotation
In the article there has been grounded expediency of using the level teaching for forming of
students‘ competencies. The author has done the analysis of the notion ―competency‖ in the context
of Bologna process. The method of organization of level teaching as a main psychological and
pedagogical condition of students‘ competencies forming has been given. There have been worked
out practical recommendations as for organization of level teaching. The example of interactive
lecture directed to forming of higher educational establishment students‘ competencies in
conditions of level teaching has been represented. In the work there have been proved that level
teaching is a form of organization of educational process which promotes the formation of students‘
competencies, their personality becoming as independently critically thinking subjects of their work
but not objects of teaching.
Ключові слова: Компетентності, інтегрована модель рівневого процесу навчання, рівневе
навчання, інтерактивна лекція.
Key words: competencies, integrated model of level process of teaching, level teaching,
interactive lecture.
Вступ
Болонський процес спрямований, насамперед, на формування загальних підходів до
забезпечення якості вищої освіти, яка має стати детермінантою перетворення засвоєного у
професійному навчанні загальнолюдського і власного досвіду (знання, цінності, навички,
уміння, звички) на компетентності як особистісні психічні властивості випускника вищої
школи, які визначатимуть його світосприйняття, ерудицію, майстерність, норми
загальнолюдської моралі й поведінки.
Виходячи з цього, задачею вищої школи стає становлення студента як суб'єкта своєї
праці, а не об'єкта навчання, а завданням викладача – формування у студента
143

компетентностей як інтеграції його власного досвіду самостійної навчально-пізнавальної та
творчої діяльності, а не «передача» студенту інформації в готовому вигляді.
Необхідна принципова перебудова й удосконалення організації навчально-виховного
процесу у вищих навчальних закладах. Це, насамперед, стосується збільшення процентної
частини тих форм навчання, які формують у студентів компетентності: знання, вміння та
навички; створюють умови для розвитку в них здібностей самостійно здобувати необхідні
знання; приймати рішення; вирішувати нестандартні й нетипові завдання; постійно вчитися.
Не менш важливим завданням сьогодні є розробка критеріїв оцінювання результатів
навчання, які б дозволяли об'єктивно визначити рівень навченості студентів (сформовані
компетентності), тобто вимірювати та оцінювати результати навчання.
Провідною психолого-педагогічною умовою формування компетентностей студентів,
яка забезпечує студентоцентрований підхід, ми вважаємо організацію навчання у вищому
навчальному закладі на різних рівнях складності, тобто рівневого навчання. Таким чином,
кожний студент отримує можливість досягти певного успіху відповідно до своїх здібностей
та індивідуальних особливостей.
Виходячи з актуальності зазначених проблем, мета статті: теоретично й методично
обґрунтувати та практично перевірити доцільність використання рівневого навчання для
формування компетентностей студентів.
Теоретичне значення статті: проаналізовано сучасні науково-методичні джерела, що
обґрунтовують зміст поняття «компетентність» в контексті Болонського процесу.
Практичне значення статті: розроблено й апробовано методику організації рівневого
навчання для формування компетентностей студентів вищого навчального закладу.
1. Зміст поняття «компетентність» в контексті Болонського процесу
1.1. Психолого-педагогічні підходи до визначення поняття «компетентність»
Сучасна вища освіта вимагає переосмислення базових стандартів на основі
запровадження компетентнісного підходу до організації та оцінки результатів навчання
студентів вищих освітніх закладів.
Компетентнісний підхід – підхід до визначення результатів навчання, що базується на їх
описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим методологічним
інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є
студентоцентрованим [19, c. 4].
Студентоцентрований підхід передбачає розроблення освітніх / навчальних програм, які
зосереджуються на результатах навчання, ураховують особливості пріоритетів особи, що
навчається, ґрунтуються на реалістичності запланованого навчального навантаження, яке
узгоджується із тривалістю освітньої / навчальної програми. При цьому студенту надаються
більші можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання [19, с. 5].
Міжнародний Проект Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі»
(Tuning Educational Structures in Europe, TUNING з англ. – настройка, регулювання,
гармонізація) є проектом за ініціативою університетів, що має на меті запропонувати
універсальний підхід до впровадження Болонського процесу на рівні вищих навчальних
закладів та предметних областей. Розпочатий у 2000 р. проект підтриманий, фінансово і
морально, Європейською Комісією, охоплює на даний час переважну більшість країн, що
підписали Болонську декларацію, включаючи Україну. Підхід, запропонований у проекті,
полягає у методології перегляду, розробки, впровадження та оцінювання навчальних
програм для кожного з циклів, визначених Болонською декларацією. Крім того, проект
служить платформою для розробки точок прив‘язки, які ґрунтуються на результатах
навчання, сформульованих в термінах компетентностей [4, с. 106].
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Поняття «компетентність» обрано ключовим, виходячи з наступних міркувань.
Деякі терміни: здібність, властивість, здатність, вміння, навичка, компетентність
використовуються іноді як взаємозамінні, значення яких певною мірою співпадає. Всі вони
стосуються особи і того, що вона здатна досягти. Але часто вони мають більш конкретне
значення. Здатність (ability), від латинського «habilis» означає «спроможність легко
зрозуміти, утримувати в пам‟яті або справлятися з чимось», похідне від нього слово
«habilitas» можна перекласти як «здібність, здатність, придатність або вправність».
Термін «вправність» (skill) є, можливо, найбільш вживаним, із значенням «бути
спроможним, здатним, умілим». Він часто вживається в множині «вміння, навички» (skills), і
часом у більш вузькому значенні, ніж компетентності (competences). Це пояснює вибір
терміну «компетентності» в проекті Тьюнінг. Не зважаючи на це, два терміни «універсальні
навички і вміння» (transferable skills) і «загальні компетентності» (generic competences)
можна розглядати як такі, що мають однакове значення. Вони відносяться до тих
компетентностей, які є загальними і можуть бути ототожнені з певним рівнем різних програм
на здобуття ступеню [4, с. 16-17].
У проекті Тьюнінг зроблено спробу розвинути концепцію компетентностей в руслі
єдиного компетентнісного підходу, розглядаючи здатності як динамічне поєднання
властивостей, які разом роблять можливим компетентне виконання, або як частину кінцевого
продукту навчального процесу. В першу чергу вважається, що компетентності включають в
себе знання і розуміння (теоретичні знання з академічної дисципліни, здатність знати і
розуміти), знання як діяти (практичне або операційне застосування знань в певних
ситуаціях), знання як жити (цінності як інтегральний елемент сприйняття і співіснування з
іншими в соціальному контексті). Компетентності являються поєднанням властивостей (по
відношенню до знань та їх застосування, установок, навичок, умінь та обов‘язків), які
описують рівень або ступінь, до якого особа здатна виконувати їх.
У такому контексті компетентність або сукупність компетентностей означає, що особа
застосовує певну здатність або вміння для виконання завдання, в якому він/вона здатна
продемонструвати, що він/вона може виконати його в такий спосіб, який дозволяє оцінити
рівень досягнень. Компетентності можуть бути оцінені і розвинені. Це означає що, як
правило, люди мають або не мають якусь компетентність не в абсолютному значенні, а
володіють нею певною мірою, тобто компетентності можна вважати безперервними і можна
розвивати через досвід та навчання [4, с. 17].
Таким чином, стисло кажучи, «компетентності являють собою динамічне поєднання
знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей» [4, с. 8].
Повне визначення виглядає так: «компетентності являють собою динамічне поєднання
когнітивних та метакогнітивних вмінь та навичок, знань та розуміння, міжособистісних,
розумових та практичних вмінь та навичок і етичних цінностей. Розвиток цих
компетентностей є метою всіх навчальних програм. Компетентності розвиваються в усіх
навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах програми. Деякі компоненти
відносяться до предметної області (є специфічними для області, в якій проводиться
навчання), інші є загальними (спільними для всіх курсів програми). Зазвичай розвиток
компетентності відбувається комплексно і циклічно впродовж всієї програми» [4, с. 98].
Ці характеристики збігаються з визначенням поняття «компетентність» в Законі
України «Про вищу освіту»: «компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні
вищої освіти» (стаття 1розділу 1 Закону України «Про вищу освіту») [7].
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1.2. Загальні, фахові та інтегральні компетентності
У проекті Тьюнінг розрізняються фахові компетентності і загальні компетентності.
Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної
області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача
в різних галузях та для його особистісного розвитку.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від
предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною
спеціальністю [20, с. 4].
Загальні компетентності (всього 30) проект класифікує за трьома категоріями:
1. Інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та лінгвістичні здатності);
2. Міжособистісні (навички спілкування, соціальна взаємодія та співпраця);
3. Системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань, здатність планування змін
для удосконалення систем, розроблення повних систем).
Конкретизуються вони наступним чином:
1. Інструментальні компетентності: здатність до аналізу та синтезу; здатність до
організації та планування; базові загальні знання; засвоєння основ базових знань з професії;
усне і письмове спілкування рідною мовою; знання другої мови; елементарні комп‘ютерні
навички; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з
різних джерел); розв‘язання проблем; прийняття рішень.
2. Міжособистісні компетентності: здатність до критики та самокритики; взаємодія
(робота в команді); міжособистісні навички та вміння; здатність працювати в
міждисциплінарній команді; здатність спілкуватися з експертами з інших галузей; позитивне
ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному
середовищі; етичні зобов‘язання.
3. Системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі
навички та уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;
здатність породжувати нові ідеї (креативність); лідерські якості; розуміння культури та
звичаїв інших країн; здатність працювати самостійно; планування і управління проектами;
ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху [4, с. 1920; 19, с. 36-37].
Щодо спеціальних (фахових) компетентностей, то для освітньої галузі в проекті Tuning
«Освіта» [30] розроблено перелік узагальнених для всіх педагогічних працівників
компетентностей, які орієнтовані на ефективну реалізацію своєї професійно-педагогічної
діяльності за будь-яким фаховим спрямуванням, так звані – метакомпетентності, до яких
входять 12 загальних та 8 фахових метакомпетентностей [19, с. 37-39].
Загальні метакомпетентності: уміння працювати в команді; здатність до створення
нових ідей (креативність); здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми;
здатність застосовувати знання на практиці; здатність до самоосвіти; здатність до
спілкування в усній та письмовій формі рідною та іноземною мовою; здатність працювати
самостійно; здатність діяти відповідно до етичних норм; здатність знаходити, обробляти,
аналізувати і використовувати інформацію з різних джерел; знання і розуміння фахової
галузі та професії; здатність вирішувати конфлікти і вести переговори; націленість на
досягнення якості.
Фахові педагогічні метакомпетентності: здатність діагностувати і оцінювати рівень
розвитку, досягнень та освітніх потреб особистості; здатність до саморозвитку на основі
рефлексії результатів своєї професійної діяльності; здатність проектувати і здійснювати
освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації та рівня розвитку
особистості; здатність до організації спільної діяльності та міжособистісної взаємодії
суб'єктів освітнього процесу; здатність створювати і підтримувати психологічно безпечне
освітнє середовище; здатність створювати умови для позитивного ставлення суб'єктів
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освітнього процесу до соціального оточення і самого себе; здатність використовувати основи
теорії та методології освіти в професійної діяльності; здатність користуватися інформаційнокомунікаційними технологіями.
Педагогічна Конституція Європи головним завданням підготовки європейського вчителя
визначає формування здатності до практичної навчально-виховної діяльності як динамічного
поєднання етичних цінностей і когнітивних, метакогнітивних, міжособистісних і практичних
вмінь та навичок, знань та розуміння. У Педагогічній Конституції виділені 7 основних
компетентностей, якими має володіти вчитель XXI століття: комунікативна компетентність
(зокрема, сучасний учитель має вільно володіти кількома європейськими мовами);
компетентність самоідентичності; компетентність справедливості; лідерська компетентність;
дослідницько-аналітична компетентність; здатність навчатися протягом життя; емпатія –
здатність розуміти переживання учня чи студента та співпереживати в процесі спілкування
[24].
Вміння забезпечити навчальне середовище, яке сприяє благополуччю кожної дитини і
формує її багатий духовний світ, визначено найважливішою компетентністю педагога
XXI століття [19, с. 39].
Важливим кроком є введення поняття «інтегральна компетентність».
Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає
основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності
(пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1341) [20, с. 4].
Наводимо перелік інтегральних компетентностей випускника (в якості основи
використовується опис відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки
кваліфікацій) [21; 20, с. 12]:
Молодший бакалавр (рівень 5): Здатність розв‘язувати типові спеціалізовані задачі в
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування
положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.
Бакалавр (рівень 6): Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.
Магістр (рівень 7): Здатність розв‘язувати складні задачі і проблеми в певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Доктор філософії (рівень 8): Здатність розв‘язувати комплексні проблеми в галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
1.3. Поняття про дескриптори циклу (рівня)
У проекті Тьюнінг також розробляються дескриптори циклу (рівня) для великої кількості
предметних областей.
Дескриптори циклу (рівня) – загальні твердження про очікувані результати кожного з
трьох циклів (бакалаврат, магістратура, докторське дослідження) [4, с. 100].
Результати навчання – це формулювання того, що повинен знати, розуміти, бути
здатним продемонструвати студент після завершення навчання [4, с. 8].
Результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною,
освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти [20,
с. 5].
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Дескриптори рівня – це твердження, в якому вказуються індикатори глибини і обсягу
вивчення, які очікуються на певному етапі програми. Вони показують, чого можна вимагати
або очікувати від студентів на кожному з вказаних рівнів програми. Дескриптори надають
студентові, викладачеві і навчальному планові орієнтири у відношенні складності,
відповідних вимог і самостійності студентів [4, с. 103].
Гарним прикладом загальних дескрипторів циклу (рівня) є так звані Дублінські
дескриптори, які надають дуже загальні формулювання типових очікуваних досягнень і
здатностей, пов‘язаних з присудженням ступенів в кінці Болонського циклу. Загальні
дескриптори рівня були розроблені для «короткого циклу в рамках першого циклу» і для
першого, другого і третього циклів. Дескриптори складаються із сукупності критеріїв,
сформульованих у термінах рівнів компетентності, що дозволяє встановити відмінності між
різними циклами в широкому і загальному розумінні. Розрізняють п‘ять сукупностей
критеріїв: набуття знань і розуміння; застосування знань і розуміння; формулювання
інформованих суджень і прийняття інформованих рішень; передача знань і розуміння;
здатність до продовження навчання [29; 4, с. 101].
Таким чином, на сьогодні маємо орієнтири (компетентності та дескриптори), які
дозволять наблизити систему вищої освіти України до європейських стандартів.
2. Методика організації рівневого навчання як психолого-педагогічна умова
формування компетентностей студентів
2.1. Інтегрована модель рівневого процесу навчання
Ми вважаємо, що організовуючи навчальний процес у вищій школі, необхідно виходити
з того, що студент може засвоювати навчальний матеріал на різних рівнях навчання, які
залежать від певних факторів, і, в кінцевому рахунку, визначають рівень його навченості,
тобто сформованих компетентностей.
Як свідчать результати нашого дослідження [9; 10; 11; 12; 13; 14], найбільше відповідає
вимогам сьогодення рівневе навчання, яке дає можливість викладачу завдяки
диференційованому підходу навчати студентів на різних рівнях складності, створюючи
кожному можливість досягти певного успіху відповідно до своїх здібностей та
індивідуальних особливостей.
У науково-методичній літературі в ряді публікацій запропоновані класифікації та
методики вимірювання рівнів, що характеризують процес навчання взагалі і його результати
(навченість) зокрема. Авторами таких класифікацій є І. Лернер і М. Скаткін, В. Беспалько,
В. Паламарчук, А. Бугайов, В. Симонов, М. Барна і О. Гірний [1, с. 34-39], Н. Пастушенко і
Р. Пастушенко [23], Б. Блум, В. Корольова, В. Беспалько, В. Максимова [28; 2, с. 166-172],
Д. Матрос, Д. Польовий, М. Мельникова [18], В. Кальной, С. Шишов [8], С. Селектор [26] та
інші.
Аналізуючи ідеї і класифікації цих авторів, які стосуються окремих сторін процесу
навчання, ми дійшли висновку, що між ними існують певні логічні зв'язки. Досліджуючи ці
зв'язки, ми розробили інтегровану модель рівневого процесу навчання [9; 10; 11; 12; 13; 14].
За формою – це три концентричних кола, які відповідають нижньому – репродуктивному
рівню навчання, середньому – перехідному рівню навчання і вищому – творчому рівню
навчання. Радіуси-промені є певними сторонами процесу навчання: від потенційних
можливостей студента через діяльність до кінцевого результату – рівня навченості (рис. 1).
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Під навчанням ми розуміємо цілеспрямований процес взаємодії викладача і студента,
який передбачає організацію викладачем активної пізнавальної діяльності студента, завдяки
якій стимулюється розумовий розвиток останнього, відбувається засвоєння ним знань,
набуття умінь та навичок, тобто формуються його компетентності.
Рівні навчання визначають, насамперед, якісну відмінність перебігу процесу
пізнавальної діяльності студента, що має своїм підґрунтям його потенційні можливості до
навчання, які визначають рівень його научуваності; фактором, що забезпечує цей процес, є
рівень діяльності викладача, а результатом – фактичні навчальні досягнення студента (рівень
навченості), тобто його компетентності.
Розроблена нами інтегрована модель рівневого процесу навчання може допомогти
викладачам ВНЗ організувати навчальний процес, спираючись на психологічну основу.
2.2. Характеристика репродуктивного, перехідного та творчого рівнів навчання
У нашій моделі перший рівень навчання можна вважати репродуктивним. Він
передбачає, що студент буде опановувати переважно теоретичні знання, причому рівень
діяльності викладача також буде репродуктивним, тобто знання будуть пропонуватися
студенту в готовому вигляді, а студент буде сприймати і відтворювати їх без будь-якої
суттєвої переробки. Рівень складності матеріалу може бути різним. На першому рівні
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навчання студент засвоює знання на установочно-змістовному етапі. Відбувається
сприйняття і запам'ятовування, які реалізуються в засвоєнні певних теоретичних знань.
Цьому рівню навчання відповідає традиційна лекція.
На першому рівні початкової метою навчання, а при її досягненні, то і рівнем навченості
є розрізнення. Розрізнення – це перша категорія навчальних цілей. Мета вважається
досягнутою, якщо студент розрізняє об'єкти, які вивчалися, або їх символьні зображення
тоді, коли їх пропонують йому в готовому вигляді. Чуттєвий образ об'єкта пізнавальної
діяльності залишається в пам'яті студента. Якщо він може хоча б механічно відтворити
отриману інформацію, то це свідчить, що він досяг другої мети навчальної діяльності –
запам'ятовування.
Але навіть на першому рівні навчання цього мало. Розрізнення і запам'ятовування не
можуть вважатися прийнятним результатом навчання у вищій школі. Застосовувати
навчальний матеріал можна, лише розуміючи його. Розуміння предмета, явища відбувається
тоді, коли встановлюються його суттєві зв'язки з іншими об'єктами дійсності. При цьому
студент повинен здійснити такі розумові операції, як порівняння, аналіз, абстрагування,
узагальнення, класифікація. В результаті він формує загальне уявлення про об'єкт пізнання, а
також про його місце в певній класифікації. Таке загальне уявлення свідчить про поверхневе
розуміння об'єкта пізнання. Досягнення розуміння констатується, якщо студент здатний
«своїми словами» переказати навчальний матеріал. На цьому етапі студенти знаходять
ознаки та зв'язки в явищах і предметах, роблять простий аналіз і синтез, встановлюють
причини, пояснюють, наводять приклади, можуть відтворити вивчений матеріал, зокрема
текст лекції, пояснити його. Тобто розвиток пізнавальних здібностей студента на етапі
розуміння означає засвоєння матеріалу і здатність до його інтерпретації та перетворення.
Досягнення студентом розуміння навчального матеріалу можна вважати прийнятним
результатом навчання. Це свідчить про те, що навчальні досягнення студента знаходяться на
межі між мінімальним, першим, репродуктивним рівнем навчання і наступним, другим,
перехідним рівнем, який вже є продуктивним.
Перехідний рівень навчання передбачає, що студент на основі отриманих теоретичних
знань набуває також практичні знання, вміння і навички. Діяльність викладача на другому
рівні носить локально-моделюючий характер, тобто він вчить студента створювати певні
моделі (виконувати завдання) відповідно до заздалегідь заданої схеми, зразка, алгоритму.
Розвиток пізнавальних здібностей студента, спираючись на розуміння, досягає рівня
застосування, який означає вміння використовувати правила, теорії, методи, насамперед, в
конкретних, а подекуди і в нових ситуаціях. Мета вважається досягнутою, якщо студент
правильно користується отриманими в процесі навчання знаннями в стандартних і змінених
умовах, використовує їх у практиці реального життя. Розвиваючись, пізнавальні здібності
досягають рівня аналізу, тобто студент може виділяти окремі структурні елементи матеріалу
і з'ясовувати логіку взаємозв'язку між ними, може розрізняти причини і наслідки, оцінювати
значимість тих чи інших фактів. Цей рівень навчання відповідає таким видам роботи у вищій
школі, як самостійна робота студентів, їх підготовка та участь в семінарських і практичних
заняттях, виконання лабораторних робіт тощо.
Такі пізнавальні здібності студента, як уміння використовувати знання в нестандартних
ситуаціях і вміння аналізувати навчальний матеріал, займають проміжне місце між другим і
третім рівнями. На практиці їх місце з'ясовується відповідно до якості розумових дій, які
потрібно виконати, щоб проаналізувати і застосувати у змінених умовах навчальний матеріал
певного рівня складності.
Етапи засвоєння знань на другому рівні навчання визначаються як «смисловий» і
«перетворюючий». Смисловий етап означає засвоєння знань, яке дозволяє виконувати
практичні завдання за раніше засвоєним зразком. Перетворюючий етап засвоєння знань
означає, що студент здатний використовувати знання й уміння у новій, зміненій ситуації.
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Таким чином, перетворюючий етап можна вважати проміжним між другим і третім рівнями
навчання.
На другому рівні навчання його метою є формування елементарних навичок і вмінь.
Сформовані вміння можуть стати умовою придбання нових знань, умінь і навичок. На їх
основі у студента може сформуватися здатність до перебудови засвоєних прийомів
діяльності, до застосування набутих знань у змінених умовах відповідно до поставленої
мети, тобто здатність до перенесення.
Вміння та навички допомагають студенту включити об'єкт пізнання в певну систему,
встановити його істотні зв'язки і взаємозалежності. Він виробляє для себе теоретичну модель
цього об'єкта, яка найбільше відповідає дійсності, і знаходить їй місце у власній ідеальній
моделі дійсності. Це можливо за умови розвитку теоретичного мислення студента, зокрема
таких його дій, як аналіз, сходження від абстрактного до конкретного, рефлексія, планування
тощо.
На другому, перехідному рівні навчання студент повинен уміти виконувати такі
розумові завдання, які містять набір певних умов і певні цілі, яких необхідно досягти. Якщо
студент вміє досягти мети, знайшовши відповідні для даних умов засоби, тобто вміє діяти
згідно з певним алгоритмом, зразком, планом, то можна констатувати, що він опанував
найпростішими вміннями та навичками і досяг другого рівня навченості. На цьому рівні
студенти вміють застосовувати на практиці отримані теоретичні знання, вирішують
завдання, розкривають причинно-наслідкові зв'язки, вміють теоретичні положення пов'язати
з життям.
Окремі завдання, які студенти виконують шляхом перенесення знань, умінь і навичок у
нові нестандартні умови, можуть оцінюватися як виконані на третьому, вищому рівні.
Третій рівень у більшості класифікацій носить назву «творчий». Для нього характерна
також назва «просунутий». Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» це є
бажаний рівень, а для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» цей рівень є
необхідним.
На третьому рівні діяльність викладача носить системно-моделюючий характер, тобто
він ставить перед собою мету навчити студента створювати нові об'єкти і системи об'єктів на
основі різних елементів раніше засвоєних знань про об'єкти. Нові знання, отримані таким
чином, можна вважати творчими, тобто такими, що придбані самостійно і можуть
використовуватися в будь-яких нестандартних ситуаціях.
На творчому рівні навчальної діяльності студент засвоює знання на узагальнюючому
етапі, який передбачає їх синтез, оцінку і творче використання. Відповідно, розвиток
пізнавальних здібностей студента досягає здатності синтезувати й оцінювати. Синтез
передбачає вміння студента об'єднати елементи в нове ціле, наприклад, написати творчу
роботу, наукову статтю, запропонувати план експерименту і провести його, використовувати
під час відповіді знання з різних галузей науки. Оцінка передбачає вміння студента оцінити
якість і значення матеріалу на основі певних критеріїв, які або запропоновані викладачем,
або розроблені ним самим.
На цьому рівні навчальна мета може бути визначена як формування у студента вміння
самостійно осмислювати об'єкти пізнання, тобто самостійно конструювати алгоритми для
встановлення істотних зв'язків і взаємозалежностей. Самостійне осмислення передбачає
створення власних оригінальних комбінацій розумових дій для пошуку засобів досягнення
мети, або навіть розробку власних цілей пізнання, або знаходження власного самостійного
оригінального результату пізнання. На творчому рівні навчання студент складає власний
алгоритм дій для пізнання об'єктів дійсності, що демонструє його здатність переносити в
нову для себе (нестандартну) ситуацію придбаний у процесі навчання досвід осмислення і
використовувати отримані попередньо знання. Тут наочно спостерігається позитивний вплив
попередньо засвоєного студентом на оволодіння новим. Відкриття нового відбувається як
стрибок, перехід від кількісних пошуків до нової якості оригінального рішення. Фактично
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інтелектуальна творчість виявляється в умінні студента, знайомого з різними підходами до
вирішення навчальних проблем, у потрібний момент «дістати» зі своєї пам'яті той чи інший
алгоритм міркування.
Третій, творчий рівень навчання відповідає вищому рівню навченості студента – рівню
перенесення. Він вміє узагальнювати, творчо використовувати знання на практиці в новій
нестандартній ситуації, переносити в нові умови засвоєні попередньо поняття, закони,
закономірності, знаходити нові, оригінальні підходи до виконання завдань. На цьому рівні
навченість стає вже не безпосереднім продуктом викладання, а продуктом учіння, тобто
самостійної пізнавальної діяльності студента. При цьому зовсім не обов'язково, щоб студент
створював щось принципово нове з погляду людства. Головне, щоб він постійно відкривав
нове для себе за допомогою власного мислення. Творчий рівень навчання передбачає
активний пошук студентом оригінальних засобів діяльності для досягнення навчальної мети,
яка стає для нього власною метою пізнання. Викладач при цьому відіграє роль консультанта,
який ненав'язливо керує пошуковою, пізнавальною діяльністю студента.
Викладач магістратури, крім високого професіоналізму (професійна і психологопедагогічна компетентність), повинен володіти особистісними якостями, які роблять його
непересічною особистістю, здатною до суб'єкт-суб'єктної інтерактивної співпраці зі
студентами, фасилітації, сугестії, креативності тощо. На цьому рівні навчання традиційні
форми занять (лекції та семінари) виявляються неефективними, якщо вони не містять
проблемних запитань, завдань і ситуацій. Найбільш прийнятними формами роботи тут
можна вважати дискусії, дебати, ділові та рольові ігри, тренінги, круглі столи, мозкові
штурми, творчі проекти, конференції, симпозіуми, конгреси, форуми, слухання тощо.
Таким чином, навчання у вищій школі може бути організовано на репродуктивному,
перехідному (продуктивному), творчому (просунутому) рівнях. Причому для якісного
навчання бакалаврів перехідний рівень можна вважати академічною нормою, а творчий
рівень – бажаним. Якісна фахова підготовка в магістратурі можлива лише на третьому
творчому рівні навчання. Це забезпечується відповідними формами і методами роботи, які
спонукають магістрантів перетворювати навчальну мету на власні пізнавальні цілі та
активно шукати оригінальні нестандартні засоби діяльності для їх досягнення. Саме таке
навчання сприятиме забезпеченню якості вищої освіти та формуванню компетентностей й
особистісних якостей майбутніх професіоналів.
Цікаві думки з приводу навчання в майбутньому висловив письменник і педагог Майкл
Стронг, ідеолог освітнього проекту FLOW, у DI Telegraph в рамках спільного лекторію
Esquire і InLiberty. На запитання: «Яке місце Ви відводите новим технологіям в освіті
майбутнього? Це буде свого роду відкритий архів для самонавчання?», – Майкл Стронг
відповів: «Я думаю, що всі завдання, які можна буде вирішувати за допомогою швидких і
дешевих технологій, будуть зняті з людей і покладені на ці технології. Інше питання – і
набагато більш важливе – яке місце в новій системі викладання буде відведено людині?
Дуже небагато можуть навчатися тільки за допомогою технологій, більшість людей любить
взаємодію обличчям до обличчя. Я думаю, що тим, хто залишиться працювати в системі
освіти, потрібно буде спеціалізуватися саме на «людських» способах викладання –
Сократівському діалозі, соціальній взаємодії, забезпеченні емоційної підтримки, зв'язках з
іншими людьми та спільнотами. А когнітивний компонент можна залишити технологіям»…
Роль викладача в основному зведеться до того, щоб бути коучем, ментором і створювати
певну культуру. Як викладач я відчуваю, що моє завдання – це бути коучем для молодих.
Мені не потрібно передавати їм ніякої інформації – Інтернет і інші люди надають все, що їм
потрібно. Я думаю, що кожен з нас стане набагато краще, якщо отримає особистого тренера
– і буде отримувати підтримку від групи однодумців. Як тільки ми зможемо систематично
використовувати цей підхід, ми будемо в змозі забезпечити якісну і недорогу освіту для
кожного» [27].
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3. Формування компетентностей студентів вищого навчального закладу в умовах
рівневого навчання
3.1. Формування компетентностей студентів під час інтерактивної лекції
Виходячи з вищевикладеного та враховуючи наш досвід роботи в умовах впровадження
рівневого процесу навчання в Бердянському державному педагогічному університеті, ми
можемо зробити наступні пропозиції щодо оптимальної організації рівневого навчання
студентів та оцінки результатів сформованості їх компетентностей.
В якості прикладу формування компетентностей студентів вищого навчального закладу
в умовах рівневого навчання наводимо одну з форм співпраці викладача зі студентами, а
саме інтерактивну лекцію, яка ілюструє роботу на другому, перехідному рівні навчання.
Лекція з теми: «Динаміка та закономірності психічного розвитку особистості в
онтогенезі» проводиться для студентів – майбутніх педагогів.
Перед початком лекції кожний студент отримує персональний бланк.
Бланк містить структурований скорочений варіант змісту теми та завдання, які необхідно
виконати протягом прослуховування та обговорення матеріалу лекції. Бланк необхідно
заповнити протягом лекції та здати на перевірку викладачу після закінчення лекції.
Бланк містить: тему лекції; план лекції; список рекомендованої літератури; перелік
основних понять теми; визначення понять; таблиці; висновки.
Робота з основними поняттями теми проводиться протягом всієї лекції. Для цього
окремо подані визначення понять. По ходу лекції студенти мають підібрати до поняття
відповідне визначення і вписати поняття перед ним. Ця робота проводиться методом
колективного обговорення.
Викладач читає лекцію, а студент за його вказівками працює в своєму бланку,
заповнюючи таблиці. Так, йому необхідно:
- підібрати до законів дитячого розвитку (за Л.С. Виготським) відповідні закони
діалектики;
- назвати вікові сенситивні періоди, спираючись на наведені роки і психічні
новоутворення;
- визначити тип вікової кризи за її змістом;
- заповнити назви основних напрямів і теорій відповідно до їх змісту;
- з‘єднати стрілками схему факторів психічного розвитку;
- вписати авторів підходів до вирішення проблеми взаємозв'язку навчання, виховання
та розвитку психіки;
- вписати роки відповідних вікових періодів, які поєднані з провідною діяльністю та
новоутвореннями віку.
В кінці бланку наводиться висновок до всієї лекції.
Після перевірки заповнених бланків, викладач виставляє студентам оцінки та повертає
бланки, які вони вклеюють в конспекти лекцій.
3.2. Пропозиції щодо оптимальної організації рівневого навчання студентів та
оцінки результатів сформованості їх компетентностей
1. Сучасні лекції мають ґрунтуватися на принципі спонукання пізнавальної активності
студентів, тобто мають бути інтерактивними.
2. Зміст практичних, семінарських і лабораторних занять має значно розширювати обсяг
знань, які студенти отримують на лекціях, а не дублювати його.
3. Питання, які виносяться на семінарське заняття, мають бути проблемними, щоб
спонукати студентів до самостійного пошуку альтернативних відповідей.
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4. Практичні заняття повинні містити розширену практичну частину (вирішення задач,
розбір ситуацій, виконання вправ, заповнення таблиць, розробка методик тощо), до
виконання якої студенти мають готуватися заздалегідь.
5. Робота студентів на семінарських та практичних заняттях повинна оцінюватися,
принаймні, трьома критеріями: готовність до заняття (наявність зошита з виконаними
завданнями, передбаченими планом); активність студента в обговоренні теоретичних питань
і виконанні практичних завдань; якість виконання завдань, ґрунтовність, переконливість,
самостійність, конструктивна критичність, оригінальність суджень, міркувань й умовиводів.
6. Виконання лабораторних робіт має передбачати максимальну самостійність
студентів.
7. Самостійні роботи повинні мати переважно продуктивний, а не репродуктивний
характер; їх виконання необхідно обов'язково перевіряти і оцінювати.
8. Вивчення кожного розділу програми має завершуватися написанням студентами
контрольної тестової роботи, що містить завдання різного рівня складності:
I рівень – репродуктивний (студент демонструє розрізнення і запам'ятовування);
ІІ рівень – перехідний (студент демонструє розуміння і найпростіші вміння та навички);
ІІІ рівень – творчий (студент демонструє вміння узагальнювати, використовувати знання
в нестандартній ситуації, переносити засвоєні попередньо поняття, закони, закономірності в
нові умови, знаходити оригінальні підходи до розв'язання задач тощо).
9. Виставлення підсумкової оцінки повинно враховувати виконання студентом усіх
передбачених навчальним планом видів робіт, причому як їх загальну кількість, так і якість
(тобто рівень, на якому переважно вчився студент). Зрозуміло, що робота студента
переважно на репродуктивному рівні повинна оцінюватися не більше ніж на «задовільно».
Робота студента на перехідному рівні може бути оцінена на «добре». І лише за умови
виконання студентом навчальних робіт на творчому рівні він може отримати підсумкову
оцінку «відмінно».
Заключення
У представленій статті ми теоретично й методично обґрунтували та практично
перевірили доцільність використання рівневого навчання для формування компетентностей
студентів.
Ми вважаємо, що провідною психолого-педагогічною умовою формування
компетентностей студентів, яка забезпечує студентоцентрований підхід, є організація
навчання у вищому навчальному закладі на різних рівнях складності.
Завдяки цьому кожний студент отримує можливість досягти певного успіху відповідно
до своїх здібностей та індивідуальних особливостей. Лише ті знання, до яких студент
прийшов самостійно, через власну думку, діяльність і досвід, стають дійсно його надбанням.
Саме тому вища школа поступово і неухильно переходить від «передачі» студентам
інформації в готовому вигляді до управління їх самостійною навчально-пізнавальною
діяльністю, формування у них досвіду самостійної творчої діяльності.
Випускник ВНЗ повинен бути не тільки висококласним фахівцем зі сформованими
компетентностями, але й має володіти певними особистісними якостями, серед яких:
здатність вчитися; глобальне мислення; функціональна грамотність; культура людського
спілкування; професійна універсальність і гнучкість; професіоналізм як інтеграція загальної
освіченості і спеціальних (фахових) навичок і вмінь; здатність застосовувати знання в
конкретних і нових ситуаціях; самостійність і критичність мислення; відповідальність,
дисциплінованість, акуратність, схильність і бажання працювати; готовність до невідомого
майбутнього; вміння пристосовуватися до змін.
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Виходячи з цього, на сучасному етапі перспективного розвитку вищої школи набуває
значення становлення студента як самостійно критично мислячого суб'єкта своєї праці, а не
об'єкта навчання. Сприяти цьому також може запропонована нами система рівневого
навчання.
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ПРАВОВА ОСВІТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ У КРАЇНАХ ЄС
ТА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
LEGAL EDUCATION OF FUTURE HISTORY’S TEACHERS IN THE EU
AND THE FORMER SOVIET UNION
Володимир Мирошниченко
Volodymyr Myroshnychenko
Анотація
У статті розкривається проблема професійної підготовки майбутніх вчителів історії.
Автор акцентує увагу на правовій освіті педагогів у країнах ЄС та на пострадянському
просторі. Серед країн Європейського Союзу чільне місце відводиться аналізу освітніх систем
Німеччини та Франції. Правова освіта майбутніх вчителів у цих країнах має спільні та
відміні риси, що обумовлено з одно боку переходом до єдиних освітніх стандартів
(Болонської освітньої системи), а з іншого – історичною традицією європейських держав.
Також автор аналізує правову освіту майбутніх вчителів історії на пострадянському просторі
– в Росії, Білорусії, Казахстані та Україні.
Аnnotation
The article deals with the problem of professional training of future history‘s teachers. The
author focuses on the legal education of teachers in the EU and the former Soviet Union. Among
the European Union prominence given to the analysis of educational systems of Germany and
France. Legal education of future teachers in these countries have common traits and cancellation,
due on one hand the transition to a unified educational standards (the Bologna education system),
and the other – the historical tradition of European states. Also the author analyzes the legal
education of future teachers of history in the former Soviet Union – Russia, Belarus, Kazakhstan
and Ukraine.
Ключові слова: правова освіта, професійна підготовка вчителів історії, європейський
освітній простір.
Key words: legal education, professional training of history teachers, European educational
space.
Вступ
Наразі в Україні ми спостерігаємо тенденцію до демократизації українського суспільства
та інтеграції його у європейський простір, унаслідок чого відбуваються зміни і в системі
регулювання суспільних відносин, що, у свою чергу, вимагає знання, розуміння та юридично
обґрунтованого застосування правових норм кожним громадянином України. Засади
подібних знань закладаються у дитинстві. Саме тому реалізація зазначених процесів стає
можливим завдяки навчально-виховному процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, де
відбувається формування особистості, дитина отримує необхідні у житті знання, у тому числі
і правові. Правову освіту учні отримують завдяки вивченню низки предметів
суспільствознавчого спрямування, що у свою чергу призводить до необхідності правової
освіти серед самих вчителів-предметників, зазначеного напрямку, у ході їх навчальної
діяльності у ВНЗ.
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Необхідність правової освіти серед майбутніх вчителів було закріплено на державному
рівні із прийняттям урядом Програми правової освіти населення та Державної національної
програми «Освіта» («Україна XXI століття»). У подальшому поданий перелік було
розширено низкою інших державних актів, зокрема новою редакцією закону «Про загальну
середню освіту». Всі ці документи розглядають правову освіту і виховання як процес
засвоєння знань про основи держави і права, можливість гармонійного узгодження
загальнодержавних, міжнародних та індивідуально-особистісних інтересів, що є реальними
тільки за умови дотримання конституційних норм усіма громадянами. Таке ставлення до
права, законних вимог, до Конституції України може сформуватись тільки під впливом
систематичної та послідовної діяльності всіх навчально-виховних структур по формуванню
правової культури особистості, реалізації змісту її правової освіти.
Сучасні умови розвитку суспільства вимагають удосконалення системи підготовки
педагогічних кадрів, де всі ланки підпорядковані єдиній меті – формуванню всебічно
гармонійно розвиненої особистості. Таким чином, підготовка вчителів історії не має
обмежуватись вивченням різних історичних аспектів, але й мусять вивчатись інші
дисципліни, в першу чергу – правознавчого циклу. Вивчення подібних дисциплін надає
студентам правову освіту, яка з одного боку дозволить вчителю історії оперувати
юридичною складовою історичного матеріалу, а з іншого підвищує рівень правосвідомості та
правової культури вчителів. Майбутнім вчителям конче необхідні правові знання як складова
їх педагогічного професіоналізму, що гpунтуються на єдності обов'язку та права і є таким
утворенням, що, з одного боку, відбивають необхідний рівень правосвідомості, а, з другого,
– відображають повсякденну навчально-виховну діяльність. Практика і досвід свідчать, що
результати теоретичного аналізу психолого-педагогічних, філософських, соціологічних,
культурологічних та юридичних досліджень, мало ще використовуються під час формування
в учнів та студентів правосвідомості і правової культури.
Враховуючи тенденцію до європеїзації української освіти та наближенні її до
європейського освітнього простору, на нашу думку доречним буде вивчення іноземного
досвіду правової освіти серед майбутніх вчителів, особливо історії. Вивчення закордонних
тенденції до правової освіти під час підготовки вчителів дозволить простежити спільні та
відміні риси у вітчизняній та іноземній практиці; наддасть змогу виявити шляхи можливого
реформування сфери правової освіти майбутніх вчителів історії.
1. Специфіка правової освіти майбутніх вчителів історії у педагогічній практиці
деяких країн ЄС
1.1. Правова підготовка майбутніх учителів у Німеччині
У центрі педагогічної освіти сучасної Європи знаходяться питання розвитку людства,
формування людини як особистості у контексті загроз, сформованих глобальними
проблемами минулого в період розвитку індустріалізму та науково-технічного прогресу.
Новітній зміст педагогічної освіти формують відповіді на аналогічні питання, поставлені
такими світовими процесами, як глобалізація та інформаційна революція.
Згідно Педагогічної Конституції Європи основними компетентностями, якими має
володіти вчитель XXI століття є: 1) комунікативна компетентність (зокрема, сучасний
учитель має вільно володіти кількома європейськими мовами); 2) компетентність
самоідентичності; 3) компетентність справедливості; 4) лідерська компетентність;
5) дослідницько-аналітична компетентність; 6) здатність навчатися протягом життя;
7) емпатія – здатність розуміти переживання учня чи студента та співпереживати в процесі
спілкування. Високий професіоналізм і компетенції учителя спрямовуються на формування
повноформатного суб‘єкта європейського процесу – людини глибоких знань і культури,
носія гуманістичної філософії, світогляду і моралі, національних і загальнолюдських
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цінностей, виховання вмінь, потреби і прагнення їх реалізації в європейському і світовому
життєвому просторі.
Основою ефективності педагогічного процесу є педагогічна практика, що проводиться
на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних
підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров‘я,
культури, торгівлі і державного управління. Практика забезпечує «занурення» особистості в
реальний виробничий процес, пізнання його не тільки ззовні, тобто на основі теоретичних
знань, але й з середини, у всій повноті виробничої дійсності, конкретики, життєвості. Поза
практикою підготовка майбутніх фахівців є явищем неможливим. Вчителем, вихователем,
наставником людина стає не тоді, коли вона освоїла певну суму знань, які має передати учню
і, навіть, не тоді, коли вона оволоділа відповідними навчально-виховними методиками чи
технологіями, а насамперед, тоді, коли вона усвідомила себе як особистість, виховала в собі
якості неприйняття, відторгнення фальшу, упевнилась у своїй правоті провідника життєвої
справедливості [19, с. 12-16].
Педагогічна Конституція реалізує загальні особливості підготовки вчителів, тоді як у
німецькомовній науковій праці «Zur Professionalisierung Von Geschichtslehrerinnen Und
Geschichtslehrern» [35], конкретизується процес підготовки власне вчителя історії. У ній
аналізується процес викладання історії та підготовка вчителя історії у країнах ЄС. У книзі
«До питання професіоналізації вчителів історії та викладачів історії» п'ять розділів: 1. Хто
такий хороший вчитель/викладач історії?, 2. До питання професійної соціалізації вчителів
історії, 3. Структура освіти вчителя історії за Болонською системою, 4. Форми
посередництва в університетах з підготовки вчителів історії, 5. Порівняльне дослідження
підготовки вчителів історії у різних країнах Європи, що навчають за Болонською системою.
Підготовка вчителя історії виходить із загальної підготовки вчителів та передбачає
формування загальнолюдських якостей та ряду професійних компетентностей, про які
йшлось вище [35, с. 249].
Отже, існує ряд загальних рис освітньої системи ЄС, що притаманні всім країнам Союзу,
однак є також і своя специфіка правової підготовки майбутніх вчителів. Для початку
зупинимо увагу на підготовці вчителів у Німеччині.
Сучасна модель підготовки майбутніх учителів Німеччини за традицією не єдина для
всіх 16 регіонів цієї держави. У кожній з них є власна структура навчальних закладів, свої
особливості диференційованого підходу в професійній підготовці педагогічних кадрів, що
враховують стан загальної освіти у країні та мають свої форми фінансування. Загалом, час
навчання у педагогічних ВНЗ Німеччини триваліший, ніж в Україні. Так, середня тривалість
навчання в університетах – 14 семестрів, а в галузевих інститутах – більше дев‘яти. У ФРН
зберігається різнотипність підготовки педагогів, які навчаються в університетах, вищих
педагогічних, технічних, спортивних, музичних школах (ВНЗ), академіях мистецтв.
Кожному типу підготовки притаманний свій статус, свої терміни навчання, а також якість
одержуваної освіти.
Основним типом навчальних закладів, які готують учителів для початкової та головної
школи, довго була вища педагогічна школа з терміном навчання 6 семестрів. Наразі все
помітнішою є тенденція до інтеграції, і все частіше вищі педагогічні школи входять у
систему університетів, які готують близько 20% всіх учительських кадрів. Проте існують і
певні педагогічні школи, в яких підготовка вчителів включає: вивчення одного або двох
шкільних предметів та методів їх викладання; вивчення основного предмету, визначеного
місцевими органами освіти (німецька чи англійська мова, історія, музика, образотворче
мистецтво, релігія); засвоєння основ педагогічних знань: вступу до педагогіки, педагогіки
школи, психології; вивчення предметів за вибором (філософія, соціологія, політичні науки,
теологія); кількість і зміст цих навчальних дисциплін є різними в усіх землях [13]. Як ми
бачимо, правознавство не постає серед тих предметів, які вивчаються студентами у ході
підготовки до майбутньої професійної діяльності у школі.
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Сьогодні підготовка вчителів у Німеччині включає два етапи: навчання в університеті
(до першого державного іспиту) і дворічну педагогічну практику – рефендарій (до другого,
завершального державного іспиту).
Варто додати, що в Німеччині не відбувається підготовки виключно вчителя історії.
Студенти вивчають кілька дисциплін. Можливості вибору пари предметів, яку буде
викладати педагог, залежать від конкретного місця навчання. У всіх землях можна робити
наступний вибір: математика і німецький; малювання, музика і фізкультура; Sachunterricht.
Останній предмет – це щось на зразок природознавства, соціології, географії, історії і навіть
трошки фізики разом узятих. У різних землях зміст цього предмета може досить сильно
відрізнятися. Але сенс полягає в тому, щоб у межах цього курсу давати школярам загальне
уявлення про навколишній світ. Решта предметів, наприклад, іноземні мови, залишаються на
розсуд земель [20].
Університетська підготовка майбутнього вчителя складається з трьох компонентів:
- вивчення 2-3 навчальних предметів, які він буде викладати в школі;
- вивчення педагогічних наук;
- шкільна практика (яка починає проводитись з першого року навчання) [6, с. 216].
На процес професійної підготовки майбутніх учителів істотно впливають форми і
методи навчання, вибір яких зумовлюють уніфіковані навчальні плани і програми. Особливо
ефективними є лекції (акцент, проблемне орієнтування, пояснення, унаочнення), семінари
(замаскована лекція, семінар-дискусія, проблемно зорієнтований і дослідницький семінари),
а також практичні заняття. Такі форми організації навчального процесу спрямовані на
формування вчителя-професіонала і забезпечують високий теоретичний рівень його
підготовки, глибокі практичні вміння та навички [13].
Під час навчання спеціальних предметів вчителя першої ступені (I) обов'язково вивчають
німецьку мову, математику і один предмет на вибір. Вчителі ступенів другого (I і II) можуть
вибрати будь-які два предмета, з пропонованих університетом. Чверть всієї навчальної
програми займає також вивчення педагогічних і гуманітарних наук, таких як педагогіка,
філософія, соціологія, правознавство і дидактика.
Так, на матеріалах таких педагогічних ВНЗ, як Фрайбургський [33] та Хельденбергський
[34] ми бачимо, що окрім власне правознавства, можуть також вивчатись «Освітнє право» та
«Права дитини».
Шкільна практика на курсах підготовки вчителів проходить у формі відвідування
студентами занять у школі та їх обговорення на заняттях з педагогіки та методики
викладання. Університетський етап навчання майбутніх учителів закінчується здачею
Першого державного іспиту по 2-3 предметaм, що проходить в усній та письмовій формі [26,
с. 197]. Тобто, правознавство може і не вивчатись в деяких вишах країни, проте його знання,
принаймні тієї складової, яка необхідна у школі передбачається німецьким урядом. Зокрема
перший іспит містить в собі запитання із нормативно-правового забезпечення освітньої
сфери Німеччини (або певної її землі) та правових засад роботи вчителя.
Виконавши всі ці вимоги, випускники можуть перейти на другий щабель педагогічної
освіти. Вона складається з орієнтованої на практику дворічної підготовчої роботи,
організованої та курує державним Міністерством освіти. Другий ступінь не має на увазі
участі університету. Курси проводяться на спеціальних «семінарах з підготовки вчителів»
методистами, які є досвідченими вчителями; педагогічна практика проходить в школах під
керівництвом досвідчених вчителів. Під час підготовчої роботи майбутні вчителі повинні
продемонструвати свої здібності в плануванні уроків, проведенні занять та інших заходів, які
має на увазі робота вчителя. Результати розвитку майбутніх вчителів та розвитку їх
компетенції оцінюються семінарськими викладачами та іноді директором зацікавленої
школи [26, с. 196]. Проходження другого освітнього ступеня частково впливає і на правову
освіту майбутнього вчителя. Так, студент-практикант знайомиться із структурою школою, її
законодавчою базою, нормативно-правовим регулюванням роботи вчителя (зокрема його
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правами та обов‘язками); вчитель історії до того ж знайомиться із правами дитини та навчає
їм самих школярів. Знання поданих складових правової освіти буде необхідне студенти при
складані другого іспиту.
Варто зазначити, що у Німеччині, на відміну від США та Великобританії, педагогічна
освіта є обов‘язковою складовою для подальшої роботи у школі. Тому особи, які завершили
юридичні факультети не зможуть займатись навчальною діяльністю, а отже такий варіант
правової освіти щодо Німеччини можна не розглядати, враховуючи вартість та тривалість
навчання.
1.2. Правова освіта студентів педагогічних вузів у Франції.
Ще одним яскравим представником європейської освіти, яка має свою тривалу історію є
Франція. Загальною рисою, як для Франції, так і решти досліджених країн Європи, є те, що
реформування системи підготовки вчителів відбулось на початку 90-х рр. ХХ ст., коли
відбулось переформатування педагогічної освіти до вищих навчальних закладів. Так,
1 вересня 1991 р. замість традиційно існуючих Ecoles Normales (EN) – вищих шкіл з
підготовки вчительських кадрів – були відкриті університетські інститути підготовки
вчителів [14].
Вступ до Інституту здійснюють студенти, які успішно завершили три курси в
університеті і вирішили обрати професію вчителя. Навчання в інституті підготовки триває
два роки. Це 1200-1300 навчальних годин теоретичної та практичної підготовки, що включає
стажування в різних шкільних навчальних закладах. З двох років підготовки одна третина
присвячена педагогічній практиці, підготовці до неї, її аналізу та проведення. Дві третини
діляться між підготовкою по предмету і загальною підготовкою з предметів психологопедагогічного циклу. Об'єднання підготовки по предмету та педагогічної підготовки є одним
з нововведень сучасної системи підготовки французьких вчителів, так як до цього основна
маса викладачів були випускниками університетів, навчання в яких не передбачала ніякої
педагогічної підготовки.
Перший рік підготовки сконцентрований на формуванні основних умінь, необхідних при
проходженні конкурсного іспиту. Саме на цьому році навчання вивчаються і певні
правознавчі норми роботи у школі.
Розклад першого року навчання студентів – майбутніх учителів історії – включає
підготовку по предмету і загальну підготовку і підрозділяється на обов'язкові та
факультативні години, а також ознайомчу практику, практику під керівництвом методиста,
екзамен з предмету і по досьє.
Підготовка по предмету становить 340-404 години в залежності від вибору. При цьому,
основними предметами виступають: французька мова – 100 годин; математика – 90 годин,
фізкультура – 50 годин. Та на вибір беруться ще й предмети першого чи другого напрямку.
60 годин – Перший напрямок (історія-географія, біологія або фізика-технологія) або 40 годин
– Другий напрямок (музика, малювання, іноземна мова). Факультативно вивчається іноземна
мова – 40 годин. Пропонується додаткова підготовка по предмету: французька мова або
математика (24 годин). На відміну від університетської програми в ІЮФМ навчальні
предмети вивчаються з погляду дидактики та методики викладання [17, с. 13-14].
Правознавство також пропонується на вивчення студенту, проте його частка незначна.
Студент лише знайомиться с основними законами, які регламентують роботу школи та з
правовими обов‘язками вчителів у школи. Іспитів із правознавчих дисциплін не
передбачається [13].
Робота з нормативно-правовою документацією здійснюється студентами і у вільний від
навчання час (який складає 444-528 годин на рік). Студентам дозволяється використовувати
вільний час для індивідуальної роботи в центрах документації та інформації з метою
загальнокультурного розвитку [6, с. 218].
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Цікавим фактом є те, що значний масив правової освіти студентів у Франції відбувається
шляхом вивчення філософії.
У першому напрямку, який розглядається як політична філософія, пропонується роздум
над такими питаннями:
- Поняття школи, поняття суспільної служби;
- Суспільне утворення, національна освіта, виховання і навчання;
- Світськість;
- Громадянськість і виховання громадянина;
- Демократизація освіти, другорічництво.
Другий напрям, що вивчає філософію знання, епістемологію, зачіпає такі теми:
- Що означає вміти викладати, вміти розуміти, вміти пояснювати...;
- Поняття навчального предмета, поняття складових елементів, поняття вправи;
- Історія і епістемологія навчальних предметів;
- Культура та культури;
- Полівалентність спеціалізації.
Третій напрям торкається питань антропології та філософії моралі:
- Поняття навчання, кінцеві цілі навчання, цінності в навчанні;
- Поняття дитинства, поняття меншини, права дитини;
- Дитина як суб'єкт, суб'єкт права, мова дитини;
- Період дитинства, залучення дітей до режиму навчання;
- Етика і деонтологія в професії вчителя;
- Влада і відповідальність, автономія і здоровий глузд;
- Теорії навчання;
- Управління класом, педагогічні поняття, види педагогіки;
- Клас, група, цикл, оцінювання [12, с. 15].
Як ми бачимо, значний масив тем першого та другого напрямку є юридичними
(правовими) та являють собою складову правової освіти молоді. Вивчення поданих тем
розширює правові знання студента, а головне, надає йому змогу висловлювати власні думки
із окреслених питань. Сам процес вивчення філософії у Франції передбачає формування
вміння висловлюватись з запропонованих тем, висловлювати власні судження, а отже
філософія в контексті правової освіти, надає майбутнім вчителям здатність не лише знати
норми права, але і застосовувати їх на практиці, оцінювати їх значущість і роль.
Практика у закладах освіти також розширює правові знання та уміння майбутніх
вчителів, а отже є складовою правової освіти. Практика відбувається на другому році
навчання. У ході першої практики, значна увага відводить роботі з документацією, як тією,
що заповнює вчитель, так і власне нормативно-правовими актами, на основі яких працює
школа (навчальний заклад) [14].
Освітня концепція навчання праву у Франції здебільшого заснована на критичному
аналізі та на осмисленні того, що на сьогоднішній день представляє юридична система, і в
якому напрямку вона повинна розвиватися. Також, відштовхуючись від основних знань, які
студент повинен отримати в ході навчального процесу, він повинен навчитися міркувати над
юридичними питаннями. Тому при навчанні велика увага приділяється єдності освітніх
методик і змісту освіти. Так як правові акти не є чимось застиглим, але, слідуючи за
розвитком суспільства, постійно модернізуються, то студенту необхідно чітко уявляти, під
впливом яких чинників відбувалися зміни законів, і до яких наслідків це призвело. А це
означає, що він повинен вміти закони коментувати, аналізувати, критикувати, з тим, щоб в
кінцевому підсумку бути здатним зрозуміти внесок нового закону в юридичну систему в
цілому і наслідки, що виникають від прийнятого закону [12, с. 6].
Якщо звернути увагу на конкретні приклади підготовки майбутніх вчителів історії у
Франції, то на нашу думку доречно виокремити навчальний процес в університеті Анже, в
якому вчитель історії готується на базі факультету мов філології та гуманітарних наук.
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Навчання у ньому відбувається впродовж двох семестрів, кожен з яких закінчується
іспитами.
Що стосується підготовки істориків, то університетом висувається завдання навчити
студентів особистісної рефлексії та інтелектуальної строгості, з метою відкрити для себе
багатство і інтерес історичних досліджень, забезпечуючи при цьому місце для інших
дисциплінах, так що вони можуть вибрати свою орієнтацію свідомо, брати участь самі в
створенні їх. Серед інших дисциплін виступає і правознавство, проте у його викладанні
акценти робляться на історичних фактах та процесах.
У ході навчання студенти отримують наступні навички:
- аналізу та критики історичного документа: тексти будь-якого роду, статистика,
іконографічні, археологічні;
- вчяться організовувати роботу, працювати в групах, щоб отримати автономію в
роботі.
- надбання культури оцінки поясненням кваліфікації в рамках дослідницької проекту і
професійного проекту. Для цього необхідно: знати професійні поля, пов'язані з дисципліною,
подумавши про свої кар'єрні плани, мають досвід в світі роботи через стажування,
реінвестувати знання в професійній області.
- готовність застосування історичного минулого для аналізу сучасних подій у державі
(на політичному та правовому рівні) [36].
Схожою є система підготовки і в ряді інших французьких університетів, зокрема
Гаврському університеті та Орлеанському університеті, де підготовка вчителя історії,
відбувається паралельно із підготовкою вчителів мов. Водночас правознавчі дисципліни
виступають у якості предметів на вибір, а у їх викладанні ставляться акценти на історичній
тематиці [37].
Підбиваючи підсумки по правовій освіті у країнах ЄС на нашу думку варто навести
певні спільні риси для усі країн ЄС у плані, як підготовки вчителів історії, так і власне
правової освіти. Так, виокремлюються наступні цілі викладання історії у країнах ЄС:
- зайняти важливе місце в підготовці відповідальних і активних громадян і стати
вирішальним у розвитку поваги до всіх видів відмінностей, ґрунтуючись на розумінні
національної ідентичності та на принципах толерантності;
- стати вирішальним фактором примирення, визнання, розумінні і взаємній довірі між
народами;
- грати життєво важливу роль у розвитку фундаментальних цінностей, таких як
терпимість, взаєморозуміння, права людини і демократія;
- бути одним з основних частин вільно зведеного будинку Європи на основі загального
історичної та культурної спадщини, збагаченого через різноманітність, в тому числі, –
конфліктні, а часом драматичного характеру;
- бути частиною політики в галузі освіти, яка відіграє безпосередню роль у розвитку
молоді та прогресу, з метою їх активної участі в будівництві Європи, а також в мирному
розвитку людського суспільства в глобальній перспективі, в дусі взаєморозуміння і довіри;
- сприяти розвитку в учнів інтелектуальної здатності аналізувати та інтерпретувати
інформацію критично і відповідально, через діалог, через пошук історичних свідчень і через
відкриті дебати на основі багаторакурсністю, особливо в спірних і делікатних питаннях;
- дозволяти європейським громадянам відчути свою власну індивідуальну та
колективну ідентичність через знання їх спільної історичної спадщини в її місцевому,
регіональному, національному, європейському та глобальному вимірах;
- бути інструментом для запобігання злочинів проти людяності [23].
Тобто, як ми бачимо, правовий аспект посідає чільне місце у викладанні історії у Європі,
а отже важливим для цього є і правова освіта майбутніх вчителів. Особливий акцент
робиться на нормах міжнародного права, що виходить із самої специфіки ЄС.
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Необхідність правових знань ми бачимо і в рисах сучасного вчителя історії, які
пропонується європейськими експертами. Такими рисами є:
1. Державницька свідомість. У непростих сучасних вимогах трансформації українського
суспільства від тоталітаризму до демократії, правової держави, громадянського суспільства
вчитель історії є провідником державницьких ідей.
2. Професійна та фахова компетентність. Цей аспект охоплює дві сторони питання:
вільне володіння історичним теоретичним матеріалом, постійне вдосконалення знань та
оволодіння сучасними педагогічними технологіями, упровадження в освітній процес тих
інновацій, які сприятимуть високій результативності навчання і виховання учнівської молоді.
Перебуваючи у постійному пошуку, учитель історії конструює оригінальні методичні
прийоми, створює власну педагогічну лабораторію.
3. Гуманістична спрямованість викладання: у центрі історичних подій – не партії, класи,
рухи, а конкретні люди з конкретними життєвими потребами, духовними цінностями,
моральними нормами.
4. Демократизм. Сучасний освітній процес дає можливість кожному педагогу не лише
сприймати, а й усебічно підтримувати право кожного учня на власне бачення, розуміння та
оцінку історичних подій, явищ фактів, яке може відрізнятися від позиції педагога, авторів
підручників. Історичний плюралізм, багато перспективність і багатоманітність – основа
сучасної методики викладання суспільних дисциплін.
5. Особиста культура педагога. Справжній учитель завжди бачить у своєму вихованцю
особистість. Відкритість, щира увага вчителя до внутрішнього світу учнів, розуміння їхніх
поглядів сприяють формуванню поваги і довіри до педагога. Сучасний педагог організовує
навчальний процес на основі педагогіки співпраці [10].
Тобто, у студента – майбутнього вчителя історії мусять бути виховано ряд правових
якостей, що утворюються шляхом формування правової компетентності, що і відбувається у
ході правової освіти.
Таким чином, правова освіта майбутніх вчителів у країнах ЄС має спільні та відміні
риси, що обумовлене з одно боку переходом до єдиних освітніх стандартів (Болонської
освітньої системи), а з іншого – історичною традицією європейських держав. Основою
правової освіти є вивчення правознавчих дисциплін та акцентування уваги на правовій
тематиці під час вивчення історичних та педагогічних дисциплін. Проте не у всіх країнах
вивчення права є основним заняттям, в ряді європейських держав правознавство постає, як
предмет на вибір. Доповнює правову освіту у країнах ЄС проходження ознайомчої практики
та іноді вивчення філософії. Педагогічна практика водночас і перевіряють правову освіту
студентів.
2. Характерні риси правової освіти майбутніх вчителів у пострадянських країнах
2.1. Правова підготовка майбутніх вчителів історії у РФ, Білорусії та Казахстані
Правова освіта майбутніх вчителів історії передбачається і в пострадянських країнах. Це
полягає, як у наближені освітніх стандартів у поданих державах до європейських, так і тим
фактором, що історія, як і право входить до складу суспільствознавчих дисциплін, і в країнах
СНД зазвичай готують вчителя історії та правознавства.
Аналіз досвіду правової освіти у країнах СНД ми здійснимо на прикладі Російської
Федерації, Білорусі та Казахстану. Поданий вибір обумовлений нами тим, що подібним
підходам зорієнтована більшість пострадянських країн.
Загалом, система підготовки педагогічних кадрів є близькою для усіх пострадянських
країн. Підготовка вчителів відбувається, як на рівні коледжів (ВНЗ І-ІІ рівня акредитації), так
і у ході вищої університетської освіти. При цьому, можуть існувати, як спеціальні
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педагогічні ВНЗ, так підготовка може відбуватись на відповідних факультетах державних
ВНЗ.
З впровадженням Федерального державного освітнього стандарту (ФДОС ВПО)
з'явилася можливість здійснювати підготовку вчителя історії, суспільствознавства і права як
універсального фахівця, здатного викладати дисципліни в рамках предметної області
«Суспільні науки» [15, с. 156].
Підготовка вчителя історії у Росії, як і на пострадянському просторі загалом, передбачає
формування у студента ряду професійних якостей. По-перше, це володіння змістом шкільної
історичної та суспільствознавчої освіти на рівні, що забезпечує задоволення суспільних
потреб у гуманітарному знанні. До таких потреб можна віднести: забезпечення входження
людини у вітчизняну та світову культуру, розширення його культурного кругозору; освоєння
історичного і соціального досвіду, накопиченого людством; розуміння тенденцій розвитку
людини і суспільства, що виникають при цьому проблем. Традиційно знання майбутнього
вчителя оцінювалися за такими критеріями, як глибина і системність. Сьогодні до них
додаються такі якості, як мобільність отримання знання і здатність до його оцінкою,
інтерпретації.
По-друге, вчитель історії та суспільствознавства повинен мати здатність до управління
інформаційними потоками, що містять суспільно-політичну інформацію.
По-третє, сучасний вчитель повинен володіти всіма доступними педагогічними
технологіями і засобами навчання.
По-четверте, дуже значущий особистісний потенціал вчителя, його професійна
мотивація. Формування професійної мотивації вимагає державної та суспільної підтримки
щодо підвищення престижу професії вчителя, формування привабливого образу
вчительського праці [11, с. 102-103].
Освітній процес у вузі спрямований на формування у майбутнього вчителя ряду
компетентностей. Однією з них є правова компетентність.
Модернізація вищої освіти в Росії висуває принципово нову систему цінностей. Основу
цієї системи складає загальна компетентність, однією зі складових якої є правова
компетентність.
Під правовою компетентністю розуміється здатність людини ефективно вирішувати
виникаючі в житті проблеми правовими способами. Правова компетентність учителя –
якість, необхідна йому в його професійній поведінці. Успішне формування правової
компетентності безпосередньо впливає на формування світогляду і позиції особистості
майбутнього вчителя, на її ціннісні орієнтації. Правова компетентність дає вчителю чіткі і
непорушні критерії того, як юридично правильно здійснювати свою професійну діяльність,
як слід чинити в кожному конкретному випадку, націлює на перевагу одних норм поведінки
іншим. Вчителю необхідно чітке знання нормативно-правової бази своєї професійної
діяльності, свого правового статусу для того, щоб ефективно здійснювати захист своїх
особистих прав і свобод. Самоконтроль вчителя за своєю діяльністю також повинен
здійснюватися на основі правової свідомості, правою зрілості. [5, с. 16-17]. Формування ж
правової компетентності відбувається шляхом правової підготовки (освіти).
Загалом, метою правового виховання і навчання, майбутніх фахівців у вузі є не тільки
отримання ними певних сум знань про право, а й формування у них активної життєвої
позиції у правовій сфері, економіці та повсякденної життєдіяльності. Однак у підготовці
фахівців неюридичних вузів існує ряд проблем, а саме в рівні їх правової підготовки [7,
с. 63].
М. Матехіна стверджує, що під час правової підготовки майбутніх вчителів слід
враховувати два напрями її реалізації в навчальному процесі вузу. Перший напрям
пов'язаний зі спеціальною правовою підготовкою студентів, де вона є системоутворюючим
елементом не тільки їх загальної професійної підготовки, але й підготовки в якості вчителя,
що викладає право в загальноосвітніх установах. Другий напрямок правової підготовки –
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інформаційно-орієнтаційне – реалізується на решті факультетів педагогічного вузу як
суттєвий компонент, передбачений Державним освітнім стандартом вищої професійної
освіти в блоці обов'язкових загальнокультурних дисциплін (навчальний предмет «Право»).
Вимоги до дисциплін загальнокультурної підготовки припускають наявність у вчителя
розвиненої правосвідомості, знання прав і свобод людини і громадянина, основ російської
правової системи та законодавства. Отже, правова підготовка в цьому випадку є одним з
найважливіших елементів загально професійної підготовки вчителя будь-якої спеціальності
[16, с. 8].
Російський дослідник Г. Сєров зазначає, що метою спеціальної правової підготовки в
педвузі є формування готовності майбутнього вчителя історії до здійснення правового
виховання та правового навчання учнів загальноосвітніх закладів. Для реалізації названої
мети потрібно вирішити наступні завдання:
- Дати студентам необхідні знання з різних галузей права: теорія держави і права,
конституційне право, адміністративне право, цивільне право, трудове право, екологічне
право, кримінальне право, сімейне право;
- Сформувати особистісно-правові якості і систему професійно-правових умінь
майбутнього вчителя;
- Навчити майбутнього вчителя передавати школярам правові знання в процесі
викладання загальноосвітніх дисциплін і в позакласній роботі з правового виховання;
- Сформувати у майбутнього вчителя прагнення до безперервного самостійного
розширенню і збільшенню багажу правових знань.
Метою інформаційно-орієнтаційної правової підготовки студентів є формування
готовності майбутніх учителів до правового виховання учнів шкіл. Така підготовка може
бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:
- Дати основні знання за галузями права РФ;
- Ознайомити з основними документами міжнародного права;
- Вивчити правові основи професійної діяльності вчителя, юридичний механізм
реалізації та захисту його прав;
- Сформувати особистісно-правові якості майбутнього вчителя;
- Ознайомити майбутніх педагогів з правовим статусом освітніх закладів різного типу
(коледж, ліцей, приватна школа тощо);
- Ознайомити студентів з особливостями правового становища неповнолітніх та учнів з
відхиленнями у поведінці;
- Підготувати студентів до здійснення правового виховання в школі;
- Виробити у студентів прагнення до самостійного постійному поповненню особистого
багажу правової інформації [27, с. 124-126].
Подібні цілі та тенденції правової освіти притаманні і ряду інших пострадянських країн,
зокрема Білорусі, Казахстану, хоча там і містяться певні особливості. Зокрема, частка
правознавчих дисциплін у поданих країнах значно менша ніж в Росії.
Підготовку вчителів історії у Білорусі ми проаналізували на основі навчальної програми
Білоруського державного педагогічного університету імені М. Танка.
Так, вивчення правознавчих дисциплін у педагогічних ВНЗ під час підготовки вчителів
історії у Білорусі відбувається на ІV курсі, коли вивчається дисципліна «Основи права та
права людини» [29]. Подана дисципліна має незначне навантаження, усього лише 17 занять
та проводить протягом 1 семестру, як наслідок, майбутній вчитель може ознайомитись
тільки з основами правових знань, які можуть йому знадобитись у ході професійної
діяльності.
Варто зазначити, що у навчальних планах у Білорусі не передбачено ознайомлення із
міжнародними правовими стандартами, у тому числі і у сфері освіти. Вивчення правознавчої
дисципліни спрямована на ознайомлення із правовою системою власної держави. Два
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заняття відводяться на ознайомлення правового забезпечення освітньої сфери, а також
правах та обов‘язках вчителів у школі.
Правова освіта у Білорусі в теоретичному плані передбачає ті самі цілі, що і в Російській
Федерації. Проте на практиці, Білорусь є частково закритою країною, тому повна реалізація
правової освіти стає неможливою.
Також передбачена можливість спеціального курсу «Основи права та права людини», у
якому хоча тематика залишаються тією ж, але розширено кількість лекційних та
семінарських занять, що дозволяє більш детально зупинитись на деяких темах, особливо на
проблематиці правового забезпечення освітньої сфери.
У той час, як у Білорусі відбувається підготовка виключно вчителя історії, то у
Казахстані готують зазвичай вчителя історії та правознавства, або вчителя історії та мови
(зазвичай казахської). Нами було проаналізовано процес правової підготовки вчителя історії
на основі матеріалів Павлодарського педагогічного інституту [28] та Казахського
національного педагогічного університету імені Абая [9].
Зокрема, акцент робиться на історико-правових дисциплінах. Вивчаються історія
держави та права зарубіжних країн, історія держави і права Республіки Казахстан (РК),
римське право. Окрім того пропонується комплекс загально правових дисциплін: теорія
держави та права, конституційне право РК та зарубіжних країн, особливості адміністративної
відповідальності неповнолітніх, сімейне право РК, права людини. При цьому, основне
навантаження робиться на перші два навчальні роки [9].
Історія держави і права РК є першою історико-правовою дисципліною, з якою
знайомляться студенти та її вивчення відбувається одразу після теорії держави і права.
Вивчення дисципліни спрямоване на формування наступних умінь студенів вчителів історіїправа: володіти знанням фактів і розумінням закономірностей еволюції державно-правових
систем на території Казахстану, вміти оперувати категоріальними поняттями,
застосовуваними в курсі Історії держави і права Республіки Казахстан; володіти необхідною
сумою знань в рамках даного курсу. Схожим знанням та умінням призводить і вивчення
історії держави та права зарубіжних країн, тільки розширюється географія вивчення.
Важливою складовою І курсу навчання є вивчення римського права. Основними
завданнями вивчення курсу «Римське право» є знання основних інститутів римського права,
для подальшого їх застосування при вивченні цивільно-правових дисциплін. Вивчення
дисципліни дозволить сформувати наступні компетенції: аналізувати, самостійно і критично
мислити, мати певну методологічну базу для успішної правозастосовної діяльності; мати
здатність сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів етики
вчителя.
Ознайомлення із «Теорією держави та права» та «Конституційним правом» надає
студентам загальні знання із правознавства та вчить застосовувати їх на практиці. Вивчивши
подані дисципліни, вчитель історії зможе більш детально працювати при вивчені тих
дисциплін, які мають наближення до освітньої сфери та роботи з дітьми.
На другому курсу починається вивчення дисципліни «Особливості адміністративної
відповідальності неповнолітніх». Метою дисципліни є: навчання студентів правовій основі
адміністративної юрисдикції, а також полягає в необхідності глибокого вивчення та аналізу
основних положень законодавства Республіки Казахстан про адміністративні
правопорушення неповнолітніх, отриманні навичок, необхідних для професійного виконання
ними службових завдань.
Вивчення курсу передбачає наступні завдання:
- Проаналізувати процес становлення і розвитку генезису адміністративних
правопорушень, скоєних неповнолітніми делінквентів;
- Показати динаміку і механізм адміністративних правопорушень до адміністративної
відповідальності неповнолітніх;
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- Вивчити стан чинного законодавства з проблем адміністративної відповідальності
неповнолітніх і виробити пропозиції щодо його вдосконалення;
- Розробка системи профілактичних заходів щодо попередження правопорушень серед
неповнолітніх.
Подальше розширення отриманих знань та умінь розширюється при вивченні сімейного
права. «Сімейне право РК» як навчальна дисципліна вивчає правове регулювання сімейних
відносин, тобто тих, які виникають із шлюбу, споріднення, усиновлення та інших форм
влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Сімейне право РК розкриває
способи захисту сім'ї та її членів, а також власні інтереси держави, здійснювані нормами
сімейного права. А також є досягненням всебічного глибокого розуміння студентами
природи і сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичною діяльності
висококваліфікованих фахівців.
Остаточна сформованість правової освіти майбутнього вчителя відбувається із
вивченням дисципліни «Права людини» [9].
Під час підготовки вчителів історії та мови кількість правових дисциплін є дещо
меншою. Вивчається курс «Основи правознавства». Також можуть вивчатись дисципліни
«Права людини», «Історія держави та права», але це відбувається за вибором інституту [28].
Таким чином, орієнтація освітньої системи пострадянських країн на світові стандарти та
специфіка підготовки педагогічних кадрів, сформована в СРСР призвела до того, що правова
освіта стає вагомою складовою підготовки майбутніх вчителів, особливо вчителя історії.
Правова освіта у пострадянських країнах відбувається впродовж усього навчального процесу
у ВНЗ та спрямована на правове виховання та формування правової культури майбутнього
вчителя. Метою правової освіти майбутніх фахівців у вузі є не тільки отримання ними
певних сум знань про право, а й формування у них активної життєвої позиції у правовій
сфері, економіці та повсякденній життєдіяльності.
2.2. Правова освіта майбутніх учителів історії в Україні
Для проведення порівняння правової освіти в Україні та закордоном, на нашу думку,
доречним є детальне висвітлення специфіки правової освіти в Україні. Частково, правова
освіта майбутніх вчителів історії в Україні схожа із країнами СНД, однак, орієнтація на
європейський освітній простір, призвела до ряду змін в українській сфері освіті, зокрема
підготовці педагогічних кадрів.
Підготовка вчителів історії в Україні відбувається а базі ВНЗ I-IV рівня акредитації, як у
спеціальних педагогічних вишах, так і в національних університетах.
Слід зазначити, що в Україні не існує підготовки чисто за спеціальністю «історія», а
готують вчителів історії-географії та історії-правознавства. В залежності від спеціалізації,
залежить і кількість часу, яке виділене на вивчення правознавства. Проте, загальні цілі
правової освіти залишаються сталими незалежно від рівня вивчення правових дисциплін та
полягає у першу чергу в формуванні правової компетентності. Так, правова освіта
майбутнього вчителя історії спрямована на формування правових знань, необхідних у
професійній діяльності; правове виховання та формування правової культури студента.
Формування демократичної держави і громадянського суспільства визначають нові
завдання історичної освіти в школі. У сучасних умовах вона повинна виробити нові
принципи поведінки особистості і нові відносини між людиною і державою. Шкільна
історична освіта покликана дати учням не лише суму принципово нових знань, але й сприяти
серйозній внутрішній роботі по формуванню свого ставлення до ідей і цінностей
громадянського суспільства і правової держави. Вивчення історії повинно допомогти учням
відповісти на головні запитання суспільного розвитку які взаємовідносини особи,
суспільства і держави [21]. Зміна завдань історичної та правової освіти призвело і до змін
вимог, які висуваються до вчителя, який викладає ці та суміжні їм дисципліни.
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Перед системою вищої педагогічної освіти постає завдання підготовки вчителя – фахівця
суспільствознавчого профілю, спроможного на подальше поглиблення фундаментальної
освіти, наближення навчального процесу до дослідницької та практичної діяльності. Його
підготовка має передбачати оптимальне поєднання теоретичних знань і творчих здібностей
майбутніх учителів, що дозволило б їм після закінчення ВНЗ ефективно викладати,
самостійно підвищувати рівень своєї освіченості й професійної підготовки в галузі
суспільствознавства, орієнтуватися в потоці суспільно-політичної, психолого-педагогічної,
методичної інформації, обсяг якої постійно збільшується [2, с. 9-11].
Для вчителя суспільствознавства спеціальна підготовка має вміщувати перелік
необхідних спеціальних дисциплін, елементи інформації яких інтегруються у відповідні
шкільні курси. Найбільш важливими особистісними характеристиками його є суспільна
спрямованість, науковий світогляд та соціальні потреби, загальнолюдські моральні риси та
якості, громадянські ціннісні орієнтації, усвідомлення громадського обов‘язку, суспільна
активність і обізнаність з подіями світового і місцевого життя. Важливою є також
пізнавальна спрямованість студента на вивчення подій і явищ суспільного життя, прагнення
до пошуку шляхів розв‘язання важливих проблем держави, суспільства й особистості [2,
с. 18].
Формування особистості вчителя суспільствознавчих дисциплін в процесі навчання у
ВНЗ в цілому вимагає оптимального співвідношення теоретично-академічного і практичнопедагогічного аспектів в системі підготовки педагогічного персоналу.
Однією з вимог підготовки вчителя історії в Україні є формування у нього правової
компетентності. Правова компетентність – якість дій вчителя історії, що забезпечують
ефективне використання у професійній діяльності законодавчих та інших нормативних
правових документів органів влади, розпоряджень МОНУ і регіональних органів управління
освітою з приводу впровадження комплекту навчально-методичного комплексу з
суспільствознавчих дисциплін для вирішення відповідних професійних задач [31, с. 82, 89].
Однією з вимог правової освіти майбутніх вчителів є правова культура майбутнього
вчителя.
Правова культура – це різновид загальної культури, який становить систему цінностей,
що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства.
Будучи складовою загальної культури людства є правова культура, у правовій культурі
акумулюються досягнення суспільства у розвитку права, правових ідеалів та цінностей
суспільства, ступінь досягнення держави у сфері захищеності прав і свобод людини. Саме
зв‘язок правової культури з правом, правосвідомістю, правовими відносинами, законністю і
правопорядком, правотворчістю та застосуванням норм права відрізняють її від інших форм
культури [1, с. 165].
Основним засобом формування правової культури у ВНЗ є правознавчі дисципліни.
Проте, правознавчі дисципліни не є єдиною складовою, яка сприяє формуванню правової
культури. На її формування та розвиток мають вплив і інші навчальні дисципліни. Крім того,
слід дотримуватись ряду педагогічних умов, які виокремлюються дослідниками правової
культури. До того ж, правова культура не буде сформована без соціалізації особистості в
суспільстві, що також відносять до педагогічних умов формування правової культури.
Отже, правова освіта в українських ВНЗ не обмежується вивченням правознавчих
дисциплін. Це складний та кропіткий процес, в якому залученні усі викладачі навчального
закладу.
Формування правової культури студента повинне забезпечуватися шляхом дотримання
сукупності наступних педагогічних умов:
- створенням якості навколишнього правового середовища, яке має виступати
потужним детермінуючим фактором правового виховання суб‘єкта;
- розробкою і реалізацією структурно-функціональної моделі формування правової
культури студента;
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- кадровим забезпеченням навчально-виховного процесу у ВНЗ, спеціальною
навчальною і методичною підготовкою викладачів права;
- спрямованістю освітнього процесу на формування правової культури протягом усього
періоду підготовки студентів;
- організацією суб‘єкт-суб‘єктної комунікативної взаємодії в системі «студент –
викладач»;
- постійним удосконаленням змісту, форм і методів правової освіти і виховання [18,
с. 18].
3 метою створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також
забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов'язки, Указом Президента
України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 затверджено Національну Програму правової
освіти населення України.
Метою Програми є підвищення загального рівня правових знань, формування в них
поваги до права. Реалізація Програми правової освіти населення України сприятиме, зокрема
підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому, а
також формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей,
загальнолюдських і національних правових цінностей, а також подолання правового
нігілізму.
Кожний громадянин повинен знати, які права він має, як ці права захистити, куди
звертатись і, найголовніше, вимагати захисту цих прав. Люди не зобов'язані досконало знати
закони та підзаконні акти, їм достатньо знати свої конституційні права та методи їх реалізації
[3, с. 26].
Освіта виконує двояку роль у формуванні правової культури, по-перше, при отриманні
освіти у студентів, з одного боку, відбувається відтворення накопичених знань, цінностей,
досвіду (в тому числі і правових), а з іншого – закладаються духовні основи діяльності на
основі прийнятих у суспільстві законів. Отримання освіти є ні що інше, як процес реалізації
потреб в творенні, споживанні та поширенні цінностей культури, у тому числі і правових.
По-друге, інститут освіти (навчальний заклад, вчитель, викладач тощо) виступає
найважливішим способом реалізації механізму соціального наслідування, спадкоємності, які
мають суто культурний (людський, соціальний) характер. Незважаючи на те, що уряд і
муніципальні органи освіти в останні роки роблять деякі кроки по підвищенню ролі освіти у
формуванні правової культури студентів, ступінь його участі знаходиться ще на низькому
рівні [24, с. 18-19].
Важливим у правовій освіті, а отже і формуванні правової культури є не тільки вивчення
різного роду правознавчих дисциплін. Для більш вдалого результату, викладачам необхідно
здійснити забезпечення міжпредметних зв'язків і правової спрямованості професійної
підготовки конкурентоспроможних випускників [4, с. 14]. Тобто, формування правової
культури студента не може відбутись без взаємодії із іншими навчальними дисциплінами.
Найбільш позитивний результат надають такі навчальні дисципліни як історія, географія,
економіка, мова (в першу чергу рідна).
Спробуємо коротко окреслити правову освіту крізь призму поданих предметів.
У процесі вивчення історії нашої країни дуже важливо зосередити увагу студентів на
тенденції розвитку України як суверенної, незалежної, демократичної і правової держави та
її орієнтації на співдружність з європейськими й іншими демократичними країнами.
Поглибленню цих знань сприяє вивчення основ держави і права, їх розвитку у історичному
контексті Конституції України тощо [25].
Мова – це не тільки засіб спілкування, а й засіб пізнання світу, вираження особистісного
ставлення до нього, навчання та виховання людини, засвоєння соціально-культурного
досвіду тощо. Вона становить ядро соціальної культури, без якого неможливо осягнути
жодного елемента. Ставлення людини до рідної мови, як і до культури свого народу в
цілому, характеризує її громадянське обличчя [22, с. 117].
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На процес розвитку правової культури впливає і вивчення географії. Загалом,
студентами педагогічних вишів, які навчаються за спеціальністю вчитель історії та
правознавства, географія не вивчається. Проте, у деяких ВНЗ України є історико-географічні
факультети, де поруч з історією увага приділяється і географічним дисциплінам (зокрема
Мелітопольський державний педагогічний університет).
Вивчення географії України збагачує знанням про природні багатства нашої країни, її
енергетичні ресурси, провідні галузі господарства, транспорт, промислові та культурні
центри. Водночас воно дає можливість орієнтуватися в тому, які питання для нашої країни є
проблемними, виробляти особисте ставлення до тих чи інших сторін суспільно-політичного
життя.
Проте основне місце у правовій освіті майбутнього вчителя посідає усе ж таки
правознавчі дисципліни. Студенти напрямку історія-географія вивчають лише курс «Основи
правознавства».
Студенти спеціальності вчитель історії та правознавства вивчають більше правових
дисциплін (здебільшого по галузям права). На прикладі Бердянського державного
педагогічного університету ми можемо виділити загальні явища стосовно дисциплін, які
вивчаються студентами істориками у педагогічних вишах: теорія держави і права,
конституційне право, цивільне право, історія держави і права (окремо України та зарубіжних
країн), основи римського права, адміністративне право, кримінальне право, право
соціального забезпечення. Крім того, з метою формування готовності студентів до роботи
вчителем правознавства, вивчаються шкільний курс правознавства, методика викладання
правознавства та ряд додаткових методичних дисциплін.
Найпершою правовою дисципліною, з якою знайомляться студенти – майбутні вчителі
правознавства є «Теорія держави та права». Як наслідок, саме вона покладає зачатки у
процесі формування правової культури майбутнього вчителя. В першу чергу, подана
дисципліна сприяє формуванню, поглибленню і систематизації знань про основні поняття
теорії держави і права та формування у кожного студента власного наукового розуміння
сучасних державно-правових реалій. Отриманні під час вивчення вказаної дисципліни
правові знання є необхідними для вивчення інших правових дисциплін.
На І-ІІ курсі також вивчається «Конституційне право». Метою вивчення вказаної
дисципліни є формуванні в майбутніх фахівців конституційної правосвідомості, потреби
постійно звіряти свої акти та дії з фундаментальними принципами (нормами – принципами)
Конституції України. Дисципліна ознайомлює особу із конституційними правами та
свободами громадян державами, знання та дотримання яких є обов‘язковим елементом
правової культури.
«Цивільне право» надає можливість проаналізувати студенту на власному
повсякденному житті, сформованість правової культури.
«Кримінальне право» дозволяє майбутньому вчителю ознайомитись з тими видами
поведінки, які є протиправними для неповнолітніх. Знання кримінального права сприятиме
більш ефективній правовиховній роботі майбутнього вчителя у школі, а правова культура та
правове виховання тісно пов‘язані між собою.
«Методика викладання правознавства», поміж іншого, готує майбутніх вчителів до
формування правової культури серед учнів ЗНЗ. Це одночасно сприяє розвитку правової
культури і у студента, адже без сформованої власної правової культури вчитель не зможе
сформувати її у своїх учнів.
Схожою є схема підготовки вчителя історії та правознавства і в інших педагогічних ВНЗ
держави, зокрема у Криворізькому державному педагогічному університеті. Проте, на
відміну від БДПУ, у поданому університеті основний акцент на правознавчі дисципліни
робиться вже на період навчання у магістратурі, тоді як перші 4 роки (бакалаврат),
присвячений вивченню історії.
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Загалом, процес підготовки вчителя історії у Криворізькому державному педагогічному
університеті поділений на дві складові: бакалаврат та магістратура. У ході перших років
навчання акцент поставлено на вивчення історії, право вивчається лише в загальних рисах:
«Теорія держави і права», «Римське право». При завершені 4 курсу, студенти продовжують
навання за спеціалізацією «правознавство», де і відбувається основне вивчення правознавчих
дисциплін, зокрема по галузям права; методика викладання правознавства. Варто зазначити,
що на спеціалізацію правознавство можуть перейти і ті особи, які до цього навчались на
«історія-географія». Це обумовлено незначною часткою правознавчих дисциплін, які
вивчаються студентами напрямку «історія-правознавство» у бакалавраті.
А. Юдіна зазначає, що вивчення правознавчих дисциплін надають можливість
формування високого рівня правосвідомості, зорієнтованої на підвищення соціальноправової активності громадянина. Виходячи вивчення правознавчих дисциплін слід
зосередити на формуванні у правосвідомості такої сукупності знань, яка включала б у себе:
- знання правової політики держави, ідей і підходів до права;
- знання системи основних правових приписів, правильне усвідомлення і з‘ясування їх
змісту і значення в умовах сучасного українського суспільства;
- глибоку внутрішню повагу до права, законності і правопорядку;
- вміння самостійно застосовувати правові знання на практиці, узгоджувати
повсякденну поведінку і особисте ставлення з реальною дійсністю, свою практичну
діяльність з отриманими правовими знаннями;
- звичку поведінки згідно отриманих правових знань;
- стійкий духовний правовий імунітет (неприйняття) до вчинення будь-яких порушень
правових норм [32, с. 4-5].
У процесі правового навчання в педагогічних вузах особливо важливо враховувати те,
що процес правового впливу здійснюється не тільки через сприйняття певної системи
заборон, а й через формування моральної позиції особистості. Правові проблеми треба
співвідносити не з тим, «скільки за що дають», а з виявленням морального контексту норми
[8, с. 22].
Викладання основ права має бути зосереджене не на вивченні окремих правових норм, а
через розкриття принципів права, його основних ідей та інститутів. У зв'язку з цим
пропонується основну частину навчального часу приділяти таким навчальним дисциплінам,
як теорія держави і права, конституційне право тощо, оскільки саме ці галузі містять в собі
основні принципи права та політичної системи. Однак вивчення принципів та ідей права
неможливо без висвітлення їх змістовної практичної сторони, тобто без знань різних галузей
права. Тим більше без знань законодавства в галузі освіти – освітнього права [30, с. 9]. Як
наслідок, враховуючи те, що в рамках відведеного часу дійсно неможливим є глибоке
вивчення всіх галузей права, при підготовці студентів до роботи вчителем історії,
приділяють увагу лише загальним знанням з усіх основних галузей права. Особливо тих,
знання яких є необхідним студентам у майбутній професійній діяльності.
Таким чином, враховуючи орієнтацію України на європейський освітній простір, наразі
при підготовці майбутнього вчителя історії особливий акцент робиться на правовій освіті
студентів. В Україні зазвичай не відбувається підготовка тільки вчителів історії, вони містять
і певну спеціалізацію: географія або правознавство. Від спеціалізації залежить і рівень
вивчення правових дисциплін у ВНЗ, проте це не вливає на загальну мету правової освіти.
Цілі правової освіти залишаються сталими та полягає у першу чергу в формуванні правової
компетентності. Так, правова освіта майбутнього вчителя історії спрямована на формування
правових знань, необхідних у професійній діяльності; правове виховання та формування
правової культури студента.
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Заключення
Правова освіта майбутніх вчителів-предметників з одного боку є загальною для країн
ЄС, що обумовлено переходом до єдиних освітніх стандартів (Болонської освітньої системи),
з іншого боку, вони різняться – подане явище пов‘язане з історичною традицією підготовки
педагогічних кадрів у різних державах Європи. Правова освіта базується на вивченні
дисциплін правознавчого характеру. Водночас, увага акцентується на правовій тематиці у
ході вивчення історичних та педагогічних дисциплін. При цьому, ряд європейських держав
не ставить правознавство, як предмет основний для вивчення, пропонуючи його у якості
предмету на вибір. Доповнює правову освіту у країнах ЄС проходження педагогічної
ознайомчої практики та інколи вивчення філософсько-правових питань.
Формування у студентів педагогічних ВНЗ правової компетентності є однією з ключових
рис підготовки вчителів у навчальних закладах країн пострадянського простору. Особливо це
стосується вчителів історії, які зазвичай, ще за радянською традицією є вчителями і
правознавства. Як наслідок, виступаючи головним джерелом правового виховання школярів,
подані вчителі мусять самі володіти комплексом правових знань та умінь. Правову освіту,
вчителі здобувають у ході вивчення не тільки правознавчих дисциплін, але і шляхом
знайомства з історією (переважно рідної держави), знайомства з методикою викладання
тощо. Метою правової освіти майбутніх фахівців у вузі є не тільки отримання ними певної
суми знань про право, а й формування у них активної життєвої позиції у правовій сфері,
економіці та повсякденній діяльності.
Підготовка вчителів історії в Україні відбувається за двома спеціалізаціями:
правознавство та географія, і в залежності від спеціалізації залежить рівень та обсяг правової
освіти майбутнього вчителя. Так, якщо вчитель історії-географії обмежується одним-двома
правовими курсами, то вчитель історії-правознавства вивчає основи з усіх галузей права. На
сьогодні ми спостерігаємо орієнтацію України на європейський освітній простір, що вимагає
підвищення ролі правової освіти студентів. Проте, на практиці, відбувається лише
становлення української системи правової професійної педагогічної підготовки. І хоча цілі
правової освіти уже і передбачають формування правової компетентності у майбутнього
вчителя історії, однак реально вони досі спрямовані на формування правових знань.
Порівняння різних країн стосовно окресленої проблеми дозволило виявити загальні
тенденції в їхніх системах правової освіти майбутніх учителів. Спільні риси ми знаходимо
між Україною та країнами пострадянського простору – практично за усіма критеріями, за
виключенням правової компетентності, зміст якої відрізняється, а також Україною та
країнами ЄС (Німеччина та Франція) – де спільними рисами є роль правознавства в
навчальному процесі, акценти на які спираються викладачі ВНЗ у ході правової підготовки
студентів, схожість правової компетентності як результату навчання.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З МІГРАНТАМИ
НА ТРЕТЬОМУ ЦИКЛІ НАВЧАННЯ У ВНЗ ШВЕЦІЇ
FEATURES OF THE SOCIAL WORKERS TRAINING TO WORK WITH MIGRANTS
WITHIN THE THIRD CYCLE OF STUDY IN THE UNIVERSITIES OF SWEDEN
Анастасія Попова
Anastasiia Popova
Анотація
У статті розкрито особливості підготовки соціальних працівників на третьому циклі
навчання у вищих навчальних закладах Швеції. Проаналізовано особливості вступу,
навчальні плани, кваліфікаційні характеристики, необхідні для присудження ступеня
«ліцензіат» і «доктор». Описано і порівняно обов‘язкову і варіативну складову навчальних
програм для студентів третього циклу навчання. Виявлено освітні компоненти, що сприяють
професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери і науковців до роботи з
мігрантами у мультикультурному суспільстві Швеції.
Annotation
The article has revealed the peculiarities of social workers training in the third cycle of study in
the higher education in Sweden. The features of the entry, curricula, qualification characteristics
required for the award of the degree of "licensee" and "doctor" have been analyzed. It has described
and compared obligatory and variable components of educational programs for students of the third
cycle. In the article, the author has discovered educational components that contribute to the
training of future specialists and social scientists to work with migrants in a multicultural society
Sweden.
Ключові слова: професійна підготовка, соціальна робота, соціальний працівник, мігрант,
мультикультурне суспільство.
Key words: professional training, social work, social worker, migrant, multicultural society.
Вступ
Проблема підготовки висококваліфікованого і конкурентоздатного соціального
працівника в умовах глобалізаційних і інтеграційних процесів, загострення соціальних і
політичних конфліктів є одним з актуальних питань у галузі вищої освіти провідних країн
світу.
Збільшення відсотку внутрішніх і зовнішніх міграційних потоків актуалізують проблему
підготовки фахівця соціальної сфери, який би мав необхідні знання, уміння і навички
організації соціальної роботи з переселенцями, мігрантами і біженцями.
Проблема підготовки фахівців соціальної сфери, які працюють з мігрантами є
актуальною для науковців з України, проте, малодослідженою. Серед українських
дослідників проблемами підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами
займаються: О. Ольхович, О. Гуренко, А. Ізотова, В. Полєхіна. Окремі аспекти роботи з
мігрантами і підготовки до неї описані у дослідженнях М. Ткаченко, П. Павленка,
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В. Грищенко, Г. Солдатової. Проте, системна підготовка соціальних працівників до роботи з
мігрантами майже відсутня.
У Швеції проблема підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами знайшла
відображення у працях Б. Еліассен (B. Eliassi), Е. Форселл (Emilia Forssell), С. Торрес (Sandra
Torres), Р. Ально (R. Alho), Хелена Бломберг-Кролл (Helena Blomberg-Kroll).
Освіта соціальних працівників Швеції зацікавлена у підготовці фахівців, що можуть
працювати з мігрантами. Швеція має тривалу історію інтеграції мігрантів у своє суспільство
і відповідно висококваліфікованих фахівців, що працюють з даною категорією клієнтів,
науковців, які розробляють фундаментальні і теоретичні основи підготовки фахівців.
Відповідно до проведених досліджень індексу MIPEX за 2015 рік, Швеція визнана країною з
найвищими показниками інтеграції мігрантів. Мігранти в Швеції мають доступ до найвищих
стандартів освіти, гарантію дотримання законів по боротьбі з дискримінацією і
справедливого доступу до отримання громадянства [4].
Відповідно до представленого звіту Анни Нельсон, викладача факультету соціальної
роботи Гетенбургського університету, проблема міграції і адаптації мігрантів у шведське
суспільство є провідною темою дослідження для студентів і аспірантів спеціальності
соціальна робота [5].
У Швеції, підготовку соціальних працівників на третьому циклі здійснюють лише два
вищі навчальні заклади – Лундський (Lunds universitet) і Гетенбургський (Göteborgs
universitet) університети, що пояснюються високою складністю отримання акредитації та
сертифікації навчальних програм, жорсткими вимогами до вищого навчального закладу,
абітурієнтів і випускників. Проте, складність у процесі навчання і дослідження проблем
міграції і мігрантів дає змогу результативно працювати у напрямі вирішення проблем даної
категорії населення.
Тому, важливим є вивчення шведського досвіду організації навчання студентів третього
циклу навчання спеціальності «соціальна робота» з метою впровадження інноваційних ідей у
практику підготовки українських фахівців соціальної сфери до роботи з мігрантами.
1. Курси і навчальні програми третього циклу
1.1. Загальний опис програми третього циклу навчання
Навчальні програми третього циклу спеціальності «соціальна робота», що пропонують
шведські вищі навчальні заклади спрямовані на отримання студентами фундаментальних
знань у галузі соціальної роботи і підготовку незалежних критичних дослідників, які на
високому рівні володіють теоретичними знаннями, методологічними і практичними
навиками для здійснення наукового дослідження у галузі соціальних наук.
Програми третього циклу передбачають навчання у межах 240 кредитів, що
прирівнюється до чотирьох років навчання. Проте, існує можливість отримати проміжний
ступінь по завершенню 120 кредитів (2 роки навчання) і за умови виконання вимог,
зазначених у Постанові «Про вищу освіту».
У межах навчальних програм третього циклу, вищі навчальні заклади можуть
присуджувати два ступеня в межах загальної кваліфікації [7]:
- Ліцензіат [Licentiatexamen] (120 кредитів ECTS);
- Доктор філософії (PhD) [Doktorsexamen] (240 кредитів ECTS).
Ступінь ліцензіата присуджується після завершення студентом навчальної програми,
сукупність якої не може складати менше, ніж 120 кредитів, в межах третього циклу, або
після того, як студент третього циклу завершить частину навчання (120 кредитів),
призначеної для здобуття ступеня доктора філософії, якщо ВНЗ вирішить, що ступінь
ліцензіата такого типу може бути присуджений навчальним закладом.
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Ступінь доктора присуджується після завершення студентом навчальної програми,
сукупність якої не може складати менше, ніж 240 кредитів.
Навчальні програми третього циклу передбачають різну структуру навчання і розподіл
кредитів в межах основних напрямів діяльності студента.
Навчання студентів проводиться на основі індивідуального плану, що розробляється
на основі навчальної програми студентом-дослідником і керівником на початку навчання.
Він переглядається один раз на рік. Навчальний план розробляється у відповідності зі
структурою навчання кожного студента.
Відповідно до вимог, на кожного студента-дослідника призначається два керівника, один
з яких призначається в якості основного керівника. Кожен вищий навчальний заклад регулює
особливості закріплення керівників.
Таблиця 1.Вимоги до керівників
Лундський університет
Гетенбургський університет
Основний керівник має
володіти
кваліфікацією
лектора університету, де
здійснюється навчання

Основний керівник має володіти
сертифікатом керівника і працювати
в університеті, де здійснюється
підготовка докторанта.

1.2. Вступні вимоги до абітурієнтів третього циклу навчання.
Закон Швеції «Про вищу освіту» і Постанова до нього суворо регламентують діяльність
вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку на третьому циклі навчання, а також
вимоги до вступників і випускників спеціальності «соціальна робота». До навчання на
програмі третього циклу можуть бути допущені лише ті студенти, які вступили на державну
форму навчання або мають грант на навчання. Студенти, які бажають здійснювати навчання
на контрактній основі можуть бути допущені у разі якщо Рада факультету, де планується
навчання, прийме рішення про платоспроможність студента протягом усього періоду
навчання, а також здатність навчатися. Абітурієнти, які вступають на програму третього
циклу навчання до основних документів мають прикласти [6, 7]:
- реферат, магістерську роботу, відповідні публікації;
- сертифікати, пов'язані суміжними видами наукової діяльності, наприклад, сертифікат
участі у науково-дослідній оцінці або проектних робіт;
- презентація наукових інтересів або науково-дослідних робіт, а також тематики
пропонованої дипломного проекту.
Відповідно до Постанови «Про вищу освіту», особа відповідає загальним вимогам на
курси і навчальні програми третього циклу, якщо він або вона:
1. Має кваліфікацію другого циклу;
2. Задовольняє вимоги курсів, що включають, щонайменше 240 кредитів, з яких
принаймні 60 кредитів були нагороджені на другому циклі;
3. Має істотні еквівалентні знання здобуті у Швеції та за її межами.
Крім загальних вимог, вищі навчальні заклади висувають конкретні вимоги до вступу на
навчальні програми третього циклу. Конкретні вступні вимоги, що застосовуються мають
бути суттєвими для студентів з метою отримання користі від курсу або навчальної програми
[1, 2].
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Таблиця 2. Конкретні вступні вимоги до абітурієнтів
третього циклу спеціальності «соціальна робота»
Лундський університет
Гетенбургський університет
- успішно завершені курси (не менше
30 кредитів) другого циклу навчання за
загальною
спеціалізацією
«соціальна
робота» або відповідною кваліфікацією, що
була отримана в Швеції або закордоном;
- успішний захист дипломного проекту на
другому циклі навчання (не менше
15 кредитів).

- ступінь в галузі суспільних наук,
210 кредитів або еквівалентний ступінь,
здобутий в Швеції або за її межами;
- володіння шведською і англійською
мовами на рівні, необхідному для
критичного аналізу літератури в сфері
наукового дослідження, а також за активної
участі у семінарській діяльності.

1.3. Навчальні компоненти програми третього циклу навчання
Навчання на третьому циклі, відповідно до навчальних програм складається з двох
компонентів – вивчення обов‘язкового блоку курсів і написання академічного тезису.
Відповідно до аналізу навчальних програм, структуру підготовки студентів третього
циклу можна представити у вигляді таблиці.
Таблиця 3. Структура програми студентів третього циклу
спеціальності «Соціальна робота»
Лундський університет
Гетенбургський університет
Ліцензіат

Доктор

Ліцензіат

37, 5 кредитів – 75 кредитів – 32,5 кредитів –
вивчення
вивчення
вивчення
спеціалізованих
спеціалізованих
спеціалізованих
курсів;
курсів;
курсів;
82, 5 кредитів – 165 кредитів – 87,5 кредитів –
написання
написання
написання
академічного
академічного
академічного
тезису
тезису
тезису

Доктор
65 кредитів –
вивчення
спеціалізовани
х курсів;
175 кредитів –
написання
академічного
тезису

У межах обов‘язкового блоку курсів, кожен вищий навчальний заклад висуває свої
вимоги. Курси третього циклу програми «Соціальна робота» мають включати два основні
напрями [1, 2]:
- Наукову теорію і методи дослідження, включаючи етику досліджень (якісні та
кількісні методи включаються в методи дослідження);
- Теорію соціальних і психологічних наук, що мають відношення до соціальної роботи.
У межах власних повноважень, кожен вищий навчальний заклад може самостійно
встановлювати кількість кредитів для певної дисципліни. Головною вимогою є їх однакова
сукупна кількість.
У начальному плані Лундського університета зазначено, що навчальні курси студентадослідника в межах 75 кредитів повинні включати 25 кредитів вивчення теорії та методології
науки, в тому числі науково-дослідної етики, 25 кредитів – теорії соціальної і поведінкової
психології, а також дослідницьку орієнтацію, що має відношення до соціальної роботи.
Оцінка успішного завершення курсів здійснюється на основі письмових звітів та
індивідуального дослідження, що обговорюються на семінарських заняттях.
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Для отримання ступеня ліцензіата, студент-дослідник має отримати 37,5 кредитів, з яких
15 кредитів – це вивчення теорії та методології науки, в тому числі науково-дослідної етики,
15 кредитів – теорії соціальної і поведінкової психології, а також дослідницьку орієнтацію,
що має відношення до соціальної роботи [2].
Таблиця 4. Обов‟язкові курси третього циклу
у межах навчальних програм спеціальності «Соціальна робота»
Лундський університет
Гетенбургський університет
Ліцензіат

Доктор

Ліцензіат

Доктор

- Теорія
і
методологія науки
(15 кредитів);
- Етика
науководослідної
роботи
(2,5 кредити);
- Теорія соціальних
і
психологічних
наук, що мають
відношення
до
соціальної
роботи
(15 кредитів);
- Дослідницька
орієнтація
(5 кредитів)

- Теорія
і
методологія науки
(25 кредитів);
- Етика науководослідної роботи
(10 кредитів);
- Теорія
соціальних
і
психологічних
наук, що мають
відношення
до
соціальної роботи
(25 кредитів);
- Дослідницька
орієнтація
(15 кредитів)

- Наукова теорія і
методи
досліджень,
включаючи
етику
досліджень
(10 кредитів);
- Теорія соціальних і
психологічних наук,
що мають відношення
до соціальної роботи
(10 кредитів);
- Навчання
та
викладання у вищих
навчальних закладах
(5 кредитів);
- Вступний блок:
- Соціальна робота як
галузь
знань
та
наукова проблема;
- Викладання
і
навчання в галузі
вищої освіти;

- Наукова теорія і
методи
досліджень,
включаючи
етику
досліджень
(20 кредитів);
- Теорія соціальних і
психологічних наук,
що мають відношення
до соціальної роботи
(20 кредитів);
- Навчання
та
викладання у вищих
навчальних закладах
(5 кредитів);
- Вступний блок:
- Соціальна робота як
галузь
знань
та
наукова проблема;
- Викладання
і
навчання
в
галузі
вищої освіти;

Програма третього циклу Гетенбургського університету складається з блоку курсів в
загальній сукупності 65 кредитів. З них, аспірант повинен отримати принаймні 20 кредитів у
кожній з представлених галузей. Наступні 20 кредитів містять необов‘язковий елемент, що
означає, що аспірант може набирати ці кредити протягом навчання на подальших курсах, або
в інших відповідних галузях. Інші курси обираються з погодженням керівника. Решта
5 кредитів відводиться на навчання та викладання у вищих навчальних закладах
Два курси є обов'язковими: Вступний курс "Соціальна робота як галузь знань та наукова
проблема", «Викладання і навчання у галузі вищої освіти: базовий курс.
З 32,5 кредитів, необхідних для отримання ступеня ліцензіата, студент повинен заробити
не менше 10 кредитів у кожній з цих галузей. 7,5 кредитів включають в себе необов‘язкові
курси. Решта, 5 кредитів відводиться на навчання та викладання у вищих навчальних
закладах [1].
На основі представлених результатів, необхідно зауважити на тому, що основним
компонентом програми є написання академічного тезису (кандидатської дисертації), що
визнається головним результатом завершення програми навчання.
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2. Професійна характеристика випускників третього циклу навчання
2.1. Кваліфікаційні характеристики випускників третього циклу навчання
Крім виконання вимог індивідуального плану, студент має відповідати вимогам
кваліфікаційної характеристики, де перелічені знання, уміння, навички і компетентність, які
має демонструвати аспірант після завершення навчання на третьому циклі навчання.
Відповідно до Додатку «Кваліфікаційні характеристики» Постанови Швеції «Про вищу
освіту», основні результати навчання прописані для присудження двох типів кваліфікацій
«Ліцензіат» і «Доктор» [7].
Студент для отримання ступеня ліцензіата повинен демонструвати:
Знання та навички:
Проведення дослідження, включаючи тенденції сучасної науково-дослідної роботи, а
також спеціалізовані знання методології проведення досліджень і методів конкретної сфери
дослідження
Компетентність та навички:
- демонструвати здатність критично виявляти і формулювати проблеми з науковою
точністю, самостійно і творчо підходити до планування та використання методів
дослідження, з метою зробити внесок у розвиток основної сфери дослідження в певних
часових рамках;
- здатність презентувати результати власного наукового дослідження в усній або
письмовій формі серед академічної спільноти на національному та міжнародному рівнях;
- демонструвати навички, необхідні для участі в науково-дослідній роботі або
зайнятості в інших кваліфікованих галузях.
Рішення і підхід
- демонструвати здатність до продукування автономних незалежних професійних
суджень, визнання етичного кодексу у здійсненні дослідженні;
- демонструвати розуміння обмежених ресурсів певних видів досліджень, а також
відповідальність дослідника за результат його роботи;
- демонструвати розуміння необхідності самовдосконалення та відповідальності за
власний саморозвиток.
Для отримання ступеня доктора студент третього циклу повинен:
- продемонструвати глибокі знання і систематичне розуміння галузі дослідження, а
також передові сучасні спеціалізовані знання в обмеженій галузі дослідження;
- продемонструвати глибокі знання у галузі методології і методів конкретної галузі
досліджень.
Компетентність та навички:
- демонструвати здатність до академічного аналізу та синтезу, виявленню сучасних
тенденцій в галузі соціальної роботи;
- демонструвати здатність ідентифікувати і формулювати проблеми з академічною
точністю, незалежно та нестандартно підходити до їх вирішення, використовуючи різні
методи наукового дослідження;
- демонструвати важливість власного наукового внеску через тезис власного
дослідження;
- демонструвати здатність презентувати результати власного наукового дослідження в
усній або письмовій формі серед академічної спільноти на національному та міжнародному
рівнях;
- демонструвати здатність до самоосвіти та самовдосконалення;
- демонструвати перспективність власного внеску у соціальний розвиток та підтримку
навчання інших науковців за допомогою наукових досліджень і освіти, в межах власної
кваліфікації.
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Рішення і підхід
- демонструвати здатність до продукування автономних незалежних професійних
суджень, визнання етичного кодексу у здійсненні дослідженні;
- демонструвати розуміння обмежених ресурсів певних видів досліджень, а також
відповідальність дослідника за результат його роботи.
Спільною вимогою до ліцензіата і доктора є написання академічного тезису (дисертації),
у межах певної кількості кредитів. Відповідно до аналізу навчальних планів, дисертація – це
комплексне наукове дослідження, що може бути подане як:
- Цілісна друкована продукція (монографія дисертації);
- Певна сукупність наукових статей з анотаціями (збірник тез).
До дисертації висуваються однакові вимоги всіма вищими навчальними закладами, що
зазначені у Постанові «Про вищу освіту» і дублюються у навчальних програмах третього
циклу. Відповідно до правил, описаних у Постанові Про вищу освіту по захисту ступеня
доктора та ліценціата, дисертація підлягає публічному захисту. Дисертація має включати 175
кредитів (Гетенбургський університет) або 165 кредитів (Лундський університет) і може
бути сформульована у вигляді цілісної роботи (монографії), або у вигляді наукових робіт
(складання дисертації). Захист дисертації, що була написана двома або більшою кількістю
авторів, має містити опис внеску кожного з авторів і представлена таким чином, щоб можна
було оцінити його окремо [1, 2, 6, 7].
Відповідно до правил, описаних у Постанові Про вищу освіту по захисту ступеня
доктора та ліценціата, дисертація підлягає публічному захисту на основі власно складених
тезисів, що відображають основні аспекти наукового дослідження. Дисертація може
отримати оцінку «зараховано»/ «незараховано». Оцінка включає в свій комплекс зміст
дисертації і публічний виступ. Наукова робота оцінюється комісією у складі від трьох до
п‘яти членів. Ступінь доктора присуджується комісією від трьох до п‘яти членів, з яких
принаймні один має володіти кваліфікацією доцента.
Дисертація ліцензіата має включати 87,5 кредитів для студентів Гетенбургського
університету і 82,5 кредитів для дослідників Лундського університету, і бути захищена на
відповідному семінарі під керівництвом керівника. Дисертація може бути прийнята або
відхилена.
Вищі навчальні заклади прописують у навчальних програмах додаткові компоненти, що
мають вагу при захисті дисертації. Серед них необхідно виокремити:
- Участь у семінарах з науково-дослідної діяльності кафедри або відділу, до якого
прикріплені;
- Участь у міжнародних конференціях;
- презентувати доповіді з теоретичних і методологічних питань власного проекту;
- звітуватися щодо стану виконання індивідуального плану не менше трьох разів:
1) коли план дисертації складений;
2) коли половина роботи написана
3) остаточний розгляд, що має місце не менше ніж за шість місяців до публічного
захисту.
- Написання дисертаційних глав;
- Критично переглядати і оцінювати роботу сокурсників
Процес затвердження теми відбувається виключно виходячи із професійних уподобань
студента і ступеня наукової зацікавленості у описі і рішення конкретної соціальної
проблеми, за погодженням керівників.
2.2. Особливості працевлаштування студентів
Законодавство передбачає, що вищі навчальні заклади можуть створювати спеціальні
посади для студентів третього циклу навчання, щоб вони мали можливість завершити свої
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дослідження в межах циклу. Аспіранти, що були зараховані можуть працювати в
обмеженому обсязі навчальних завдань, наукової роботи та управління. Перед тим, як
ступінь доктора філософських наук буде присуджений, обов‘язки такого роду не можуть
перевищувати 20% часу повної ставки.
У навчальній програмі Лундського університету передбачено, що студент-дослідник
може бути задіяний до виконання відомчих обов‘язків, але не більше ніж 20% робочого часу,
що відповідає повній ставці. Виконувані відомчі обов‘язки компенсуються продовженням
терміну навчання [2].
Крім того, навчання на третьому циклі передбачає отримання студентами стипендії,
оскільки згідно законодавства Швеції, він має повністю присвятити себе навчанню протягом
періоду, зазначеного в навчальній програмі індивідуальному плані. Відповідно до
Положення «Про вищу освіту» аспірантська стипендія може бути призначена тільки тим
студентам, які були зараховані на курси та навчальні програми третього циклу. Аспірантська
стипендія оформлюється на підставі заяви та оформленого індивідуального плану і
призначається на період здійснення наукового дослідження в межах індивідуального плану,
що прирівнюється трьом рокам очного навчання до присудження ступеня доктора
філософських наук, але не довше ніж до вказаної в наказі дати і ніколи не може бути
виплачена в період, що триває більше року після присудження ступеня доктора філософії або
доктора. З метою отримання найбільш якісного результату навчання аспіранта, стипендія
призначається на період не більше ніж один рік, продовження терміну виплати стипендії
можливий лише за умови успішного виконання індивідуального плану протягом навчального
року. Людині може бути призначена аспірантська стипендія протягом восьми років в цілому.
Загальний термін зайнятості не повинен перевищувати час очного навчання на третьому
циклі протягом чотирьох років. Розмір стипендії має відповідати сумі штатної повної ставки.
На прохання студентів третього циклу, посада може бути оформлена не на повний робочий
час, але не менше 50% повного робочого часу.
Заключення
Підготовка соціальних працівників третього циклу навчання у вищих навчальних
закладах є ґрунтовною і системною, що пояснюється складною організацією навчального
процесу і високими вимогами до абітурієнтів і випускників. Процес акредитації вищих
навчальних закладів, що готують дослідників соціальної сфери, зокрема з теми міграції, має
суворо регламентовану процедуру, проходження якої вимагає високого наукового рівня
закладу і повної відповідності державним освітнім стандартам.
Проблема дослідження питань міграції і підготовки фахівців до роботи з даною
категорією населення є однією з актуальних напрямів наукової діяльності студентів.
Процес підготовки майбутніх соціальних працівників і дослідників третього циклу
навчання повністю відповідає вимогам, що прописані у Законі Швеції «Про вищу освіту» і
Постанові до неї і ґрунтується на принципах системності, послідовності, професійнонаукової і професійно-прикладної спрямованості.
Цікавим є організація навчання на третьому циклі, оскільки складається з двох
компонентів – вивчення обов‘язкового блоку теоретичних курсів і написання академічного
тезису. Обов‘язковий компонент включає вивчення теорії і методології науки, соціальних і
психологічних наук, а також етики наукових досліджень, що мають відношення до
соціальної роботи. Вищеописані курси є дуже важливими для опанування студентамимайбутніми дослідниками, адже вони дають розуміння майбутньому досліднику соціальної
сфери, що таке наука, її основні принципи, правила роботи з нею. Такий компонент навчання
є доцільним до впровадження у систему підготовки студентів вищих навчальних закладів
України.
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Особливістю шведської системи навчання на третьому циклі навчання є можливість
отримання двох ступенів – доктора (PhD) або ліцензіата, в залежності від потреби і
можливостей студента. Така двоступенева система підготовки є законодавчо оформленою і
відрізняється кількістю кредитів і кваліфікаційними вимогами до випускників. Це дає
можливість диференціювати студентів-практиків, що хочуть мати більш високий статус у
соціальній сфері і справжніх дослідників, які займаються проблемами соціальної роботи,
зокрема питаннями мігрантів, біженців і переселенців. Дана шведська особливість
підготовки може бути використана в Україні, з метою підвищення статусу науки і
формування висококваліфікованих компетентних працівників-практиків і теоретиків.
Отже, аналіз системи підготовки соціальних працівників третього циклу до роботи з
мігрантами у Швеції дав можливість вивчити позитивний досвід реалізації освітньої
політики і можливості впровадження вдалих ідей в українську систему підготовки
аналогічного освітньо-кваліфікаційного рівня.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
SCIENTIFIC AND METHODICAL SUPPORT OF INCLUSIVE SCHOOLING
Олена Ревуцька
Elena Revutskaya
Анотація
У статті розглядаються теоретичні основи впровадження інклюзивного навчання, що
потребує модернізації освіти і підготовки кваліфікованих спеціалістів для роботи в нових
умовах освітньої системи; звертається увага на створення відповідних умов для організації
інклюзивного навчання; окреслено перешкоди інклюзії; представлено опис інклюзивного
навчального закладу; охарактеризовано складові індивідуальної програми розвитку дітей з
особливими потребами та індивідуального навчального плану; зазначено корекційну
спрямованість навчально-виховного процесу дітей з особливими потребами та висвітлено
методичні рекомендації щодо адаптації навчання учнів з особливими освітніми потребами у
загальноосвітній школі.
Annotation
The article discusses the theoretical basis for the implementation of inclusive education, which
requires the modernization of education and training of qualified specialists for work in new
conditions of the educational system; emphasis on the creation of appropriate conditions for
inclusive learning; identify obstacles of inclusion; provides a description of inclusive schools;
characterizes components of individual development programme children with special needs and
individual educational plan; provided the correction orientation of educational process of children
with special needs and highlighted the methodical recommendations on adaptation of teaching
students with special educational needs in secondary school.
Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими потребами, інклюзивна школа,
індивідуальна програма розвитку.
Key words: inclusive education, children with special needs, inclusive school, individual
development program.
Вступ
Сьогодні в Україні відбувається формування нової освітньої політики, яка передбачає
включення кожної дитини в загальноосвітній процес для забезпечення реалізації її права на
освіту. Сучасна школа повинна виховувати і навчати дітей, що належать до різних етнічних
груп і культур, які розмовляють різними мовами, мають різні можливості, інтереси. Школа
повинна враховувати ці відмінності і не обмежуватися однаковим підходом до всіх дітей.
Особливість нашого часу – реконструкція системи спеціальної освіти на демократичних,
гуманістичних засадах і створення в країні альтернативних моделей психолого-педагогічної
підтримки, механізмів для вільного вибору форм навчання. В основу цього підходу
покладено два принципи: не відривати дитину від сім'ї і суспільства, коли це можливо, і
сприяти природному процесу її соціалізації; розробити та апробувати додаткові моделі
спеціальної освіти, надати можливість батькам дітей з особливостями психофізичного
розвитку вибору форм і видів майбутньої освіти.
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У 2016 році в Україні зареєстровано дитячого населення 6809132, в тому числі дітей з
порушеннями психофізичного розвитку 702680, з яких 40755 навчаються в загальноосвітніх
установах, більшість – на індивідуальному навчанні. У Запорізькій області зафіксовано
289866 дітей, серед них з порушеннями психофізичного розвитку 35349, а саме: з
порушеннями мовлення – 3042, затримкою психічного розвитку – 7714, порушеннями
опорно-рухового апарату – 12162, порушеннями розумового розвитку – 4669, порушеннями
зору – 5375, порушеннями слуху – 2076, сліпоглухотою – 1, іншими проблемами психічного
розвитку – 407.
У нашій країні зараз існує паралельний розвиток традиційного підходу до навчання і
виховання дітей з особливими потребами з його розгалуженою мережею спеціальних
установ для дітей з психофізичними вадами та нового підходу, при якому здійснюється
інклюзія дитини з психофізичними порушеннями в середу дітей і підлітків з нормальним
формуванням фізичної і психічної сфери. Хоча будь-який навчальний заклад може і повинен
бути інклюзивним, в Україні сьогодні все ще відбувається перехідний період до інклюзії,
який передбачає поступовий процес відкриття інклюзивних класів у навчальних закладах.
1. Сутність та правові основи інклюзії
1.1. Інклюзивне навчання та інклюзивна освіта
Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної
освіти для дітей з особливими потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах, на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми
потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція в суспільство,
залучення сім'ї до участі в навчально-виховному процесі. В основу інклюзивної освіти
покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей та забезпечує рівне
ставлення до всіх людей, але створює особливі умови для дітей, що мають особливі освітні
потреби.
Інклюзивна освіта – найбільш передова система навчання дітей з особливими освітніми
потребами, що визнає, що всі діти – індивідууми з різними потребами в навчанні, це
доступна освіта для всіх дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей і на основі їх
освітніх потреб. Інклюзія в широкому сенсі цього слова включає в себе не тільки сферу
освіти, коли всі учні в повному обсязі беруть участь в житті колективу в дитячому садку, в
школі, в інституті, але і весь спектр суспільних відносин: праця, спілкування, розваги. Скрізь
повинна бути створена доступна і доброзичлива атмосфера, подолані бар'єри середовища і
суспільної свідомості.
Основні завдання інклюзивного навчання:
- отримання дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в
середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої
освіти;
- забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;
- створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб
учнів з особливостями психофізичного розвитку;
- створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з
інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з
особливими освітніми потребами з іншими учнями;
- забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами;
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- надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з особливими
освітніми потребами, залучення батьків до розробки індивідуальних планів і програм
навчання.
Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в
загальноосвітніх навчальних закладах необхідно створити відповідні умови:
- безперешкодний доступ до території та приміщень навчального закладу, зокрема, для
дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на
візку, та дітей з вадами зору;
- забезпечення
навчального
закладу
необхідними
навчально-методичними
посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання;
- наявність
кабінетів
учителя-дефектолога,
психологічного
розвантаження,
логопедичного з відповідним обладнанням;
- забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями
інклюзивного навчання (асистентами учителя).
- співпраця з батьками.
1.2. Правова основа інклюзії
ЮНЕСКО розглядає інклюзію як динамічний процес.
1. Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як безперервний пошук кращих способів
обліку питань різноманіття. 2. Інклюзія спрямована на виявлення та усунення бар'єрів. 3.
Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень всіх учнів. Термін
«присутність» означає місце навчання і те, наскільки регулярно вони його відвідують.
Термін «участь» визначає якість їх досвіду під час перебування там і тому вимагає
врахування думок учнів. Термін «досягнення» стосується не тільки результатів тестів або
іспитів, він охоплює також результати навчання в рамках всіх навчальних планів і програм
(curriculum). 4. Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей з «групи ризику», для яких існує
ймовірність виключення або низької успішності.
У матеріалах ЮНЕСКО інклюзія описується як процес, який передбачає зміни. Це
безперервний процес навчання і активної участі всіх учнів і дорослих в житті навчального
закладу. Це ідеал, до якого можна прагнути, але якого не можна досягти повністю.
Інклюзію в освіті відображають такі принципи:
- Визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогів.
- Підвищення рівня участі учнів в навчальному процесі та позашкільних заходах і
одночасне зменшення рівня ізольованості частини учнів.
- Зміни в політиці, практиці та культурі навчального закладу з метою їх приведення у
відповідність з різними потребами учнів, що навчаються в цьому навчальному закладі.
- Подолання бар'єрів на шляху до здобуття якісної освіти та соціалізації всіх учнів, а не
тільки учнів з інвалідністю та учнів з особливими навчальними потребами.
- Аналіз і вивчення спроб подолання бар'єрів і поліпшення доступності навчальних
закладів для окремих категорій учнів. Проведення реформ і змін, спрямованих на користь
всіх учнів.
- Переконання, що відмінності між учнями – це ресурси, що сприяють педагогічного
процесу, а не перешкоди, які необхідно долати. Позитивне сприйняття різноманіття –
сприйняття індивідуальних відмінностей учнів як корисного ресурсу, а не проблеми.
- Покращення ситуації в навчальному закладі в цілому, як для учнів, так і для педагогів.
- Максимально сильна участь в освітньому процесі, а не тільки фізична присутність в
класі / групі.
- Розвиток партнерських відносин між навчальним закладом та соціальними
партнерами.
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Перешкоди і бар'єри для інклюзії: фізичні – ті перешкоди, які існують в будівлях;
інформаційні, оскільки для осіб з інвалідністю можуть бути недоступними форма подачі
інформації та її зміст; інституційні – до них відносяться закони, практика, програми, які
забороняють або не здатні полегшити доступ людей з інвалідністю; ментальні, що виявляють
ставлення до осіб з інвалідністю суспільства.
Ефективність реалізації завдань інклюзивної освіти: підготовленість учасників
навчально-виховного процесу; озброєння технологіями роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами; організація професійного співробітництва, де результатом роботи
колективу стане освітнє середовище, максимально сприятливе для різнобічного розвитку
всіх учнів, в тому числі і учнів з особливими освітніми потребами.
Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, яка ґрунтується на забезпеченні
основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання, яке передбачає
навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу, є
динамічним процесом, який розвивається постійно.
2. Інклюзивне навчання в школі: науково-методичні аспекти
2.1. Інклюзивна школа та інклюзивне навчання
Інклюзивна школа – навчальний заклад, який забезпечує інклюзивну освіту як систему
освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи
та форми навчання, використовує існуючі в суспільстві ресурси, залучає до співпраці
батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних
освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.
При успішному проведенні інклюзії виграють всі. Це і діти з особливостями розвитку, і
без них, обдаровані діти, вчителі, оскільки ідеологія інклюзивної освіти вимагає не адаптації
дитини під умови навчання, а адаптації умов навчання під особливості дитини. Освіта через
призму інклюзивності означає зміну уявлень про те, що проблемою є дитина і розуміння
того, що змін потребує сама система освіти.
Інклюзивне навчання організовується в загальноосвітніх навчальних закладах,
незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, на основі комплектування класів
учнями з типовим розвитком та учнями з особливими освітніми потребами.
Зарахування учнів з особливими освітніми потребами в класи з інклюзивним навчанням
здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі письмової заяви
батьків, відповідно до порядку, встановленого для загальноосвітніх навчальних закладів. Для
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класу з
інклюзивним навчанням повинна становити не більше 20 учнів, з них:
- 1-3 учнів з однорідними порушеннями розвитку: розумовою відсталістю,
порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором, слухом, затримкою психічного
розвитку та інші;
- не більше 2 дітей: сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення; дітей зі
складними вадами розвитку (порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з
розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку); діти, які пересуваються на
інвалідних візках.
Наповнюваність інклюзивних груп дошкільного закладу:
- наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до
15-ти осіб, з них – 1-3 діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
- діти з особливими освітніми потребами, у тому числі діти з інвалідністю, можуть
перебувати в інклюзивної групі дитячого садка до 7-й (8) років відповідно до висновку
ПМПК в залежності від рівня і ступеня порушення.
Обов'язково складається індивідуальна програма розвитку, навчальний план та
188

навчальна програма з урахуванням можливостей дитини і особливостей навчальнопізнавальної діяльності.
Мета індивідуальної програми: 1) розробка комплексної програми розвитку дитини з
особливими освітніми потребами; 2) пристосування середовища до потреб дитини; 3)
надання додаткових послуг і форм підтримки в процесі навчання; 4) організація
спостереження за динамікою розвитку учня.
Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який в цілому є контрактом
між педагогічним колективом та батьками або опікунами дитини. Він закріплює вимоги до
організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг і форм підтримки.
Індивідуальний навчальний план і програма розробляється групою фахівців (заступник
директора з навчально-виховної роботи, вчитель, асистент вчителя, психолог, вчительдефектолог та інші) з обов'язковим залученням батьків або осіб, що їх замінюють, з метою
визначення конкретних форм і методів навчання дитини з особливими освітніми потребами
на основі рекомендацій ПМПК і Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку.
Індивідуальна навчальна програма визначає знання, навички та вміння, якими повинні
оволодіти учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем. Вона
містить загальну інформацію про учня, систему спеціальних і додаткових послуг, види
необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів; наявний рівень знань і умінь
дитини; цілі і завдання (навчальні та цілі розвитку);термін дії індивідуальної програми
розвитку; інформацію про прогрес дитини. При складанні індивідуальної навчальної
програми педагоги аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що
використовуються на уроці, існуючих і потенційних можливостей дитини з особливими
освітніми потребами.
Індивідуальна програма розвитку учня розробляється на один рік. Двічі на рік (при
необхідності частіше) вона переглядається з метою коригування. Зокрема, коли у дитини
виникають труднощі в досягненні зазначеної мети, або навпаки виникає необхідність
перейти до наступного рівня складності виконання завдань. Оформлення та ведення
відповідної документації покладається на асистента вчителя.
Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх
вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками
навчання, і тижневий кількість годин. У плані враховуються додаткові години на
індивідуальні та групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо.
Особливе значення має залучення батьків до складання індивідуальної навчальної
програми учня з особливими освітніми потребами. Саме така співпраця забезпечить
інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює
комплекс спірних питань, що виникають між батьками і вчителями в процесі навчання
дитини.
Для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних
закладах з інклюзивним навчанням вводиться додаткова посада вихователя (асистента
вчителя). У дошкільному навчальному закладі вводиться посада асистента вихователя.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України перелік посад педагогічних
працівників доповнений посадою «асистент вихователя дитячого садка», а в листі
Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 р. № 1 / 9-487 зазначено, що введення
однієї ставки асистента вихователя на одну інклюзивна групу забезпечить особистісноорієнтований підхід і організацію корекційно-розвиваючої роботи.
Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є
його корекційна спрямованість. Режим роботи інклюзивних груп встановлюється з
урахуванням проведення корекційно-відновної та соціально-реабілітаційної роботи.
Ефективність навчально-виховної роботи досягається шляхом проведення з такими учнями
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корекційно-розвиваючих занять, спрямованих на вирішення специфічних завдань,
зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме: розвиток мовлення,
пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з
особливими потребами, формування у них навичок просторового, соціально-побутового
орієнтування тощо; розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії
з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної
діяльності і творчості; формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови
підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в загальноосвітній школі;
створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми
потребами, розвиток їх самостійності і життєво важливих компетенцій.
Корекційно-розвиваючі заняття проводяться в окремому приміщенні, в якому можуть
бути створені навчальна, ігрова, сенсорна зони, зона релаксації. Для проведення корекційнорозвиваючих занять в індивідуальному плані учня передбачається від 2 до 8 годин на
тиждень, відповідно до особливостей психофізичного розвитку учня. Кількість годин на
тиждень для проведення таких занять з кожним учнем встановлюється з урахуванням
рекомендацій ПМПК. Корекційно-розвиваючі заняття проводять як в першу, так і в другу
половину
дня
вчителі-дефектологи:
логопед,
тифлопедагог,
сурдопедагог,
олигофренопедагог, ортопедагог, а також практичний психолог.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами
здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.
Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою. З метою
оцінки індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінки портфоліо,
тобто накопичувальна система оцінки, що передбачає формування вміння учнів ставити цілі,
планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які
свідчать про диниміку в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і
якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Розклад уроків в класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого
плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних
вимог.
У процесі підготовки до уроку в класі з інклюзивним навчанням учитель складає планконспект уроку, в якому інтегрує навчальний матеріал загальноосвітніх і спеціальних
(корекційних) програм так, щоб на одному уроці діти з різним ступенем психофізичного та
інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння,
який доступний для кожного учня. Інформація, що отримується учнем по темі, що
вивчається, повинна відповідати рекомендованій йому для навчання освітній програмі.
Закріплення і відпрацювання отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному
дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки,
вправи з навчальних посібників і підручників. Така побудова навчальних занять створює
умови, при яких всі учні класу залучаються до загальної роботи класу.
У роботі в класах з інклюзивним навчанням важлива співпраця з додатковими
фахівцями (аудіологами, психологами, логопедами, фахівцями з лікувальної фізкультури і
працетерапії та іншими фахівцями). Вузькі фахівці працюють в тісному контакті з
учителями, постійно ведуть відстеження розвитку дитини. Вони можуть допомагати
задовольняти індивідуальні потреби дітей, а також надавати вчителям і батькам необхідну
інформацію.
Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласної роботи,
яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на
всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу.
Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів,
здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей і стану здоров'я.
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2.2. Методичні рекомендації щодо адаптації навчання учнів з особливими освітніми
потребами у загальноосвітній школі
Формулювання завдань: завдання має бути сформульовано як в усному, так і в
письмовому вигляді; завдання повинно бути коротким, конкретним, чітким; просити дитину
повторити завдання; завдання можна формулювати в кілька етапів; при формулюванні
завдань покажіть кінцевий продукт (кінцевий текст, рішення математичної задачі...);
формулюючи завдання, стійте поруч з дитиною.
Книги: забезпечити альтернативними підручниками, схожими за змістом, але більш
легкими для прочитання (для корекційних шкіл); забезпечити по можливості аудіозапис
тексту підручника, щоб дитина могла слухати і стежити за текстом; матеріал для читання
повинен бути комфортним для дитини; учитель може виділяти маркером окремі частини
тексту для ознайомлення дитини зі змістом; можливе використання карток для
конспектування ключових тем; тексти для читання не повинні містити незрозумілих слів і
словосполучень, метафор; бажано, щоб текст містив ілюстрації; перед читанням тексту
познайомте дитину з подальшим завданням, яке вона буде виконувати; розділяти текст на
невеликі смислові частини; у тесті повинна бути зафіксована тільки основна думка; при
виконанні завдань по тексту учень повинен мати можливість користуватися змістом; питання
і завдання по тексту повинні бути конкретними, чіткими, на розуміння фактичної інформації.
Планування роботи в класі: спрощувати завдання для дитини з особливими освітніми
потребами, роблячи акцент на основні ідеї; замінювати письмові завдання альтернативними;
пропонувати завдання на вибір за змістом, формою виконання; прописувати індивідуальні
цілі і завдання для дітей з особливими освітніми потребами; передбачити виконання завдань
учнем на комп'ютері; зменшувати обсяг виконуваної учнем роботи; передбачити роботу в
парах, в групах; змінювати правила, які обмежують права дитини; пропонувати чіткі
алгоритми для роботи; використовувати знакові символи для орієнтації дитиною у виконанні
завдань, плануванні дій; передбачити в ході уроку зміну діяльності учнів, чергування
активної роботи з відпочинком; дитина повинна мати можливість вийти з класу і побути в
«спокійній зоні», якщо вона знаходитися в стані стресу; обов'язкове використання наочних
засобів; в класі і на парті дитини не повинно бути предметів, здатних відвернути її увагу від
роботи; замість творів пропонувати записати відповіді на прописані учителем питання;
завдання, записане на дошці, має дублюватися в роздруківці для дитини; уникати давати
завдання на переписування.
Оцінка: намагайтеся відзначати хорошу поведінку дитини, а не погану;не звертайте
увагу на не надто серйозні порушення дисципліни; будьте готові до того, що поведінка
дитини може бути пов'язано з прийомом медикаментів; придумайте якесь «особливе» слово,
після проголошення вами якого дитина зрозуміє, що поводиться не належним чином;
використовуйте проміжну оцінку, щоб відобразити прогрес; дозволяйте дитині переписувати
роботу, щоб отримати кращу оцінку (надалі враховувати оцінку за перероблену роботу).
Заключення
Отже, інклюзія в освіті – це процес, спрямований на трансформацію навчальних закладів
в такі освітні простори, які стимулюють і підтримують не тільки учнів, а й власних членів
трудового колективу. При створенні інклюзивних шкіл, шкіл нового типу, діти звикають до
того, що світ – різноманітний, що люди в ньому різні, що кожна людина має право на життя,
виховання, навчання, розвиток.
Таким чином, облік і реалізація нормативно-правового, науково-методичного
забезпечення змісту навчально-виховного процесу, використання сучасних підходів до
навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів і
191

батьків учнів, співпраця з командою фахівців, що забезпечують ефективність навчання і
створюють ґрунт для успішного навчально-корекційного результату.
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СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
SPECIAL EDUCATION

STAROŚĆ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W OCZACH SPOŁECZEŃSTWA
OLDAGE AND DISABILITY IN THE EYES SOCIETY
Jarosław Czepczarz
Jaroslaw Czepczarz

Streszczenie
Współczesne społeczeństwo traktuje młodość, zdrowie, zadbaną sylwetkę ciała jako wartości
fundamentalne w swoim życiu. Obraz człowieka starego i jego miejsce w społeczeństwie odsuwane
są na dalszy plan. Osoby starsze i niepełnosprawne postrzegane są jako nieprzydatne, a proces
starzenia się i starość dla nich samych, odbierana jest jako niedogodność i zarazem stanowi
niewygodny problem społeczny. Kwestia społeczna ludzi starych oraz z dysfunkcjami fizycznymi
jest zatem wyzwaniem dla polityki społecznej państwa, ponieważ starość związana jest z różnego
rodzaju trudnymi sytuacjami, które wymagają odpowiednich działań, a obowiązkiem państwa jest
dbanie o dobrostan całego społeczeństwa. Starzenie się jest procesem przed którym nie można uciec
i dla każdego stanowi wyzwanie, a rzeczywistość ukazuje jednak, że położenie ludzi starszych
niejednokrotnie wymaga wsparcia i pomocy.
Annotation
Modern society treats youth, health, well-groomed body shape as fundamental values in their
lives. The image of an old man and his place in a society sliding on the back burner. The elderly and
disabled are seen as useless, and the process of aging and old age for them, is seen as an
inconvenience and uncomfortable at the same time a social problem. The social question and old
people with physical disabilities is therefore a challenge for the state social policy, because old age
is associated with all kinds of difficult situations that require appropriate action, and the duty of the
state is to ensure the welfare of the whole society. Aging is a process before which you can not
escape and for all is a challenge, and reality shows, however, that the position of older people often
need support and assistance.
Słowa kluczowe: starość, niepełnosprawność.
Key words: oldage, disability.
Podjęcie próby zrozumienia problemu starości i niepełnosprawności rozpoczęto od zadania
pytania: dlaczego coraz więcej ludzi żyje coraz dłużej? Jak podaje literatura niezaprzeczalnym
faktem jest to, że struktura demograficzna świata ulega znaczącym zmianom. Spadek liczby
urodzeń i wzrastająca w większości uprzemysłowionych krajów liczba ludzi starych i
niepełnosprawnych – stanowią istotną kwestię. Według danych GUS podanych w Roczniku
Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej (stan na 31 grudnia 2013 r.) ludność w wieku
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poprodukcyjnym (tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat) przekroczyła 7 mln.
(7078,2 tyś.), a jej udział w ogólnej populacji wynosił 18,4%, podczas gdy w 2012 r. udział jej
wynosił ponad 6 mln. osób (6861,0 tyś.) i stanowił 17,8% ogółu. W stosunku do 2012 r. liczba osób
wzrosła o 0,6% i jak wskazują dane, sytuacja ta w przyszłości osiągać będzie tendencję wzrostową1.
Proces starzenia się człowieka ma wymiar indywidualny. Długość życia, a także tempo
starzenia się zależą od czynników genetycznych, stylu życia oraz środowiska i jego wpływów. Jak
podaje literatura, średni czas trwania życia w skali świata wynosi ponad 60 lat i jest bardzo
zróżnicowany. Pod względem płci mężczyźni szybciej się starzeją, natomiast kobiety w ujęciu
globalnym żyją średnio 6 lat dłużej od mężczyzn. W związku z większą długością życia kobiet jest
ich zatem w okresie starości stosunkowo więcej niż mężczyzn (feminizacja starości). Prognozy
wskazują, że w Polsce do 2030 roku w wieku emerytalnym będzie 24% ludności, w czym przewagę
stanowić będą kobiety – niemal co trzecia kobieta będzie wówczas w wieku powyżej 60 lat.
Natomiast średnia długość życia w skali globalnej w 2025 roku osiągnie 73 lata2. Zjawisko takie
generują różne czynniki, autorzy wskazują tu na wzrost dobrobytu, postęp cywilizacyjny, rozwój
nauk medycznych i opieki zdrowotnej. Tendencjom tym sprzyja także fakt względnego pokoju w
Europie oraz niewystępowanie wielkich kataklizmów czy epidemii.
Postęp medycyny i wspomniany rozwój cywilizacji umożliwiają coraz większej liczbie osób
długowieczność, jednocześnie jednak niedogodności związane z postępem utrudniają osiągnięcie
późnego wieku w pełnym zdrowiu (choroby cywilizacyjne). Procesy demograficzne oraz
wydłużenie trwania ludzkiego życia i związane z tym zjawiskiem przemiany stawiają przed ludźmi
w podeszłym wieku ogromne wyzwania, a zarazem rodzą konsekwencje. Ludzie starsi stoją przed
koniecznością przystosowywania się do pewnych zmian wynikających z upływu lat. Joanna Śmigiel
mówi o zadaniach, jakie przed nimi stoją, które wiążą się z pogarszaniem się stanu zdrowia i
osłabieniem sił fizycznych, przejściem w stan spoczynku (koniec kariery zawodowej) i
ograniczeniem dochodów, często śmiercią współmałżonka, a także z koniecznością zaakceptowania
upływu czasu i własnej przynależności do grupy ludzi starych, elastycznym przyjmowaniemi
dopasowywaniem się do ról społecznych oraz z ustaleniem satysfakcjonujących ich planów
życiowych‖3.
Należy zaznaczyć, że wydłużenie się życia ludzkiego w skali masowej jest z pewnością
zjawiskiem pozytywnym, świadczącym o rozwoju społeczeństw i warunkach życia ludności.
Jednakże współczesne społeczeństwo zdominowane przez konsumpcyjny styl życia odsuwa
niepełnosprawnych i starych ludzi na dalszy plan. Styl życia młodego pokolenia różni się bardzo od
stylu życia seniorów. Widoczne jest dążenie do zachowania wiecznej młodości (kult młodości).
Liczy się zdrowie, młodość, uroda, sprawność, jakże kreowane przez środki masowego przekazu.
Zmiany cywilizacyjne doprowadzają do zanikania wielopokoleniowych rodzin, w których seniorzy
zajmowali wysoką pozycję. Powstaje nowa struktura rodziny – rodzina nuklearna, składająca się z
rodziców i jednego lub dwojga dzieci. W takich rodzinach coraz częściej brakuje miejsca dla osób
starszych. Ścierają się współczesne poglądy młodych osób z tradycyjnymi starszych na temat
pojmowania roli osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinach, tym samym doprowadzają do
występowania konfliktów międzypokoleniowych w następstwie, których dochodzi do zmiany
postaw wobec starości. Wielokrotnie koegzystencja pod jednym dachem kilku pokoleń stanowi w
obecnej dobie kwestię braku warunków socjalno-mieszkaniowych i często konieczności niż
świadomego wyboru. Takie zachowania powodują rozluźnianie relacji rodzinnych i ograniczenie
1

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, red. H. Dmochowska, Zakład
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, s. 206.
2
M. Brzezińska, M. Graczkowska, Zaradnik terapeutyczny: Jak pracować z seniorami w domu pomocy
społecznej,Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012s. 16; H. Zielińska-Więczkowska, K. Kędziora-Kornatowska,
T. Kornatowski, Starość jako wyzwanie, [w:] „Gerontologia Polska‖ 2008, T. 16, nr 3
[http://czasopisma.viamedica.pl/gp/article/download/18939/14911/ s, 131-136, ostania wizyta 20 października 2016].
3
J. Śmigiel, Starzenie się jako problem społeczny, [w:] Psychologia rozwiązywania problemów społecznych, red.
J. Miluska, Wydawnictwo Bonami, Poznań 1998, s. 296.
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kontaktów. Ponadto znakiem współczesności jest występujący coraz częściej process
instytucjonalizacji osób starszych i niepełnopsrawnych. Zamieszkaniew domu opieki wynika z
różnych powodów. Najczęstszymi przyczynami są zazwyczaj kłopoty ze zdrowiem, samotność,
brak opieki, więzi rodzinnych, złe warunki życia. Proces ten przyjmuje dwa oblicza; pozytywne i
negatywne. Pierwsze ma miejsce, gdy podjęcie decyzji o zamieszkaniu w placówce jest
samodzielne i autonomiczne, drugie - gdy o zmianie środowiska decydują najbliżsi. Wówczas
adaptacja do nowych warunków negatywnie wpływa na jakość funkcjonowania osoby starszej.
Odbieranie ludziom starszym prawa decydowania o sobie i sprawowanie nad nimi nadmiernej
kontroli prowadzi do pogarszania się stanu fizycznego i spadku wydolności procesów
psychicznych. Jednakże w wyniku pojawiania się takich tendencji, jak podkreślają badacze,
następuje zmiana mentalna w świadomości ludzi starych. Starsi ludzie przestali traktować starzenie
się jako proces nieuniknionej degradacji fizycznej, a sama starość powoli przestaje być etapem
biernego oczekiwania na śmierć. Staje się czasem poszukiwania nowych zadań i aktywności. Jak
zauważa Anthony Giddens „dzięki lepszej wiedzy z zakresu żywienia, higieny i opiece medycznej
ludzie podnoszą granicę dożywanego wieku, niejednokrotnie ciesząc się względną sprawnością
fizyczną i bystrością umysłu do późnej starości‖4.
N. Pikuła analizując sytuację starszych i niepełnosprawnych osób we współczesnym
społeczeństwie zauważa, że tzw. płynna nowoczesność, zmiany warunków i sposobów życia
wymagają od nich reinterpretacji wzorców przeżywania własnej starości. Seniorzy zmuszani są do
samodzielnego wypracowania własnego, uwspółcześnionego modelu starości. Dalej zdaniem
autora, współczesna cywilizacja stawia przed ludźmi w podeszłym wieku i z ograniczeniami
fizycznymi poważne wyzwania, w wyniku czego pomyślności starzenia się doświadcza jedynie 1015% populacji. Natomiast pozostała część osób starzeje się w sposób zwyczajny, tzn.
doświadczając w sposób typowy (patologiczny) dla wieku dysfunkcji narządowychz powodu
występujących chorób5. Zatem sytuacja ludzi starszych nie jest łatwa i wymaga szczególnej troski
ze strony pozostałej części społeczeństwa, ponadto konieczna jest zmiana w postrzeganiu znaczenia
i roli osób starszych i niepełnosprawnych w społeczeństwie, uwzględniająca ich problemy i
potrzeby. Zdaniem badaczy problemu, sytuacja omwianych osób poprawia się wtedy, gdy wzrasta
ich pozycja w społeczeństwie.
Wraz z pozycją seniorów w społeczeństwie należy łączyć ich relacje społeczne. Osoby starsze
są szczególną grupą, gdyż z jednej strony muszą się zmierzyć, jako osoby słabsze i częściej
chorujące z wszechobecnym kultem młodości i konsumpcjonizmem, a z drugiej – z wymaganiami
młodego pokolenia w zakresie wsparcia, przekazywania doświadczenia czy pomocy finansowej. W
wyniku takich zabiegów dochodzi do powstawania i kształtowania wzajemnych relacji. Relacje
społeczne osób w podeszłym wieku zależne są jednak od ich stanu psychofizycznego, od
środowiska, w którym żyją, a także od podejmowanej przez nich aktywności.
Osoba starsza i niepełnosprawna pełni wiele ról, aczkolwiek część z nich powoli zanika. Te,
które nie są już kontynuowane, tworzą dla wielu seniorów swoiste problemy, gdyż utrata dawnych
ról i związanego z nimi prestiżu bywa niekiedy powodem wycofywania się człowieka starszego z
życia towarzyskiego i zerwania kontaktów społecznych. Zaakceptowanie siebie w nowej roli
wymaga od seniorów ogromnego wyzwania, nie uczynienie tego może prowadzić do kryzysu
tożsamości, zaburzeń depresyjnych czy negatywnej oceny swego dotychczasowego życia. W takich
sytuacjach ważną rolę przypisuje się znaczeniu rodziny w życiu osób starszych oraz utrzymywaniu
stosunków z przyjaciółmi.
Osoby w podeszłym wieku, które pozostają nadal w związkach małżeńskich otrzymują od
partnera najważniejsze źródło wsparcia, satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa. Pozostawanie w
związku małżeńskim w okresie późnej dorosłości ma pozytywny wpływ na różne sfery
4

A. Giddens, Socjologia, przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 185.
N. Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2011, s. 100.
5
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funkcjonowania m.in. zdrowie, sprawność psychofizyczną, stosunki społeczne czy sytuację bytową.
Bycie we dwoje na tym etapie życia czyni, że starość przyjmowana jest świadomie, a zadowolenie z
życia jest wyższe niż u osób samotnych. Obok relacji małżeńskich ważne w życiu osób starszych są
relacje z innymi członkami rodziny. Pomimo zmiany struktury współczesnej rodziny, zachowane
jest w większości rodzin utrzymywanie dobrych relacji międzypokoleniowych. To właśnie w
rodzinie pokolenie starszych ma możliwość kompensacji w różnych wymiarach. Poza tym
możliwość utrzymywania kontaktów z najbliższymi wiąże się z wysokim poczuciem własnej
wartości, użyteczności, optymizmem oraz otrzymywaniem wsparcia i opieki we wszelkich
sytuacjach kryzysowych6.
Czynnikiem, który odgrywa znaczącą rolę dla poziomu zadowolenia z życia starszych osób są
także relacje z przyjaciółmi. W takich stosunkach relacje bywają odmienne niż stosunkach
rodzinnych, gdyż stosunki z przyjaciółmi kształtowane są poprzez inne potrzeby. Kontakty ze
znajomymi są przede wszystkim źródłem przyjemności, integralności, wsparcia samopomocowego,
kreowania wolnego czasu. To właśnie uczestniczenie w sieci kontaktów tworzy obraz
współczesnego emeryta. Pobudza go do aktywności społecznej w różnych obszarach, umożliwiając
samorealizację. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na wielkość i jakość tych kontaktów, gdyż jak
wiadomo liczba kontaktów wraz z wiekiem maleje, a związane jest to m.in. z utratą ról
społecznych, utrata sprawności czy w wyniku powstałych barier społecznych 7. W przypadku, gdy
zanikają kontakty społeczne, zanikają też relacje. Dochodzi wówczas do zjawiska samotności i
uczucia osamotnienia. Jak podaje literatura osamotnienie jest wynikiem cywilizacji i prowadzi do
wycofywania się z aktywnego uczestnictwa w życiu. Zachowania takie noszą znamiona
wykluczenia społecznego, które stanowi istotny problem społeczny.
Ludzi starych i niepełnosprawnych przybywa w szybkim tempie. Prognozy demograficzne
wskazują na wzrost tego zjawiska w przyszłości, co stanowi wyzwanie dla współczesnego
społeczeństwa. Struktura i rola współczesnej rodziny oraz jakość kontaktów społecznych wpływają
na jakość funkcjonowania człowieka starego. Zadania, które przed nim stoją i umiejętność ich
realizacji ukazują go w świetle, w jakim odbierany jest przez otoczenie. To od niego samego zależy,
czy swoją starość będzie przeżywał godnie i szczęśliwie.
Na przestrzeni wieków postrzeganie i traktowanie ludzi starych i niepełnosprawnych ulegało
przemianom. Jak podaje literatura w społeczeństwach opartych na tradycji osoby starsze cieszyły
się poważaniem i szacunkiem, były autorytetami, posiadały liczne przywileje w różnych aspektach
życia. Wraz z postępem cywilizacyjnym znaczenie osób starszych stało się zróżnicowane i zależne
od warunków ekonomicznych i społecznych. W świadomości społecznej utrwalił się obraz, zgodnie
z którym osoby w wieku poprodukcyjnym postrzegane są jako najmniej wartościowe, a starzenie
się i sama starość są zjawiskami, z którymi wiąże się szereg stereotypów i uprzedzeń.
Jak podaje Wojciech Kołodziej stereotypy mają różne źródła. Niektóre z nich pochodzą z
różnego rodzaju dawnych wierzeń i symboli, które to do dziś zachowały swoją aktualność i są
zrozumiałe dla współcześnie żyjących (np. starość jako symbol przemijania)8. Inne stereotypy
natomiast powstają na podstawie ludzkich doświadczeń i obserwacji lub mogą być przyjmowane od
innych osób9. Stereotypy powstają często na podstawie częściowej wiedzy lub na bazie fałszywych
przekonań, a ich tworzenie wiąże się zazwyczaj z potrzebą upraszczania i porządkowania samej
rzeczywistości. Autorzy twierdzą, iż jest to spontaniczna ludzka skłonność ujawniająca się w każdej
dziedzinie życia i dotyczy różnych grup społecznych10.

6

M. Brzezińska, M. Graczkowska, Zaradnik terapeutyczny…, op. cit., s. 51-52.
Ibidem, s. 53.
8
W. Kołodziej, Stereotypy dotyczące starzenia się i ludzi w podeszłym wieku, [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia,
red. S. Steuden, M. Marczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 91-102.
9
J. Blecharz, M. Siekańska, Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, [w:] Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i
rehabilitacja, A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J. A. Żołądź (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 54.
10
Ibidem, s. 54.
7
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Zgodnie z definicją stereotypu, która określa go jako „mocno zakorzenione pozytywne albo
negatywne wyobrażenie osób, kategorii i grup społecznych, wydarzeń lub przedmiotów, które
opiera się na powierzchownych obserwacjach i logicznie nieuprawnionych uogólnieniach cech
tego, czego dotyczy i utrzymuje się mimo nowych doświadczeń, ponieważ łączy się z dużym
zaangażowaniem uczuciowym danej osoby‖11. Inaczej mówiąc stereotypy jako uproszczone i
skrótowe wyobrażenia prowadzą do powstawania w świadomości ludzi obrazów, które są realnym,
ale nie pełnym odbiciem otaczających osób, rzeczy, procesów czy zjawisk, istniejących zarówno w
przyrodzie, jak i w społeczeństwie. W ten sposób powstaje taki obraz świata, który uwzględnia
upodobania, zwyczaje, wygody, powodując tym samym, że jest on niezgodny z rzeczywistością.
Ludzie dostrzegają więc to, co potwierdza posiadany przez nich stereotyp, i niestety nie widza tego,
co jemu przeczy. Dlatego, jak już wspomniano stereotypy nie tylko upraszczają, ale i fałszują
postrzeżenia. Charakterystyczną cechą stereotypu jest to, że łączy się z nim przekonanie, że
wszystkim elementom przynależnym do danej grupy lub zbioru zjawisk przysługują wspólne i
rzekomo zawsze występujące typowe cechy12.
Stereotypy dotyczące starzenia się i starości przyjęte przez społeczeństwo to uogólnienie,
zgodnie z którym ludzie starzy i niepełnosprawni postrzegani są poprzez pryzmat schyłkowego
życia. To zazwyczaj osoby zmęczone życiem, powolne, mające słabą pamięć, często schorowane i
osamotnione lub też osoby jawiące się jako bezradne, ale cieszące się dobrym samopoczuciem w
otoczeniu rodziny. W dzisiejszej dobie szczególną rolę w kreowaniu wizerunku osób starszych
kształtują media, przedstawiając ich jako aktywnych, atrakcyjnych, dbających o swoje zdrowie.
Warto zaznaczyć, że przykłady stereotypów negatywnych prowadzą do uprzedzeń wobec osób
starszych (zjawisko gerontofobii), a zjawisko to wśród młodszych wiekiem wywołane jest silnym
lękiem przed własną starością i śmiercią. Dlatego, by móc sobie z tym poradzić, dana osoba
przenosi emocje na osoby starsze. Młodość, która kojarzy się ze sprawnością fizyczna i umysłową,
dobrym zdrowiem oraz aktywnością w różnych dziedzinach życia, jest jedną z najbardziej
pożądanych cech w wysoko rozwiniętym społeczeństwie. Stereotyp osoby starszej to
przeciwieństwo takiego wizerunku. Negatywny obraz starości podkreślany poprzez zewnętrzne
oznaki starości takie jak: siwe włosy, brak lub niedbałe uzębienie, pomarszczona cera,
niezgrabność, słaby wzrok i słuch, zaburzenia pamięci, powolność, skrystalizowany sposób
zachowania i myślenia oraz szerzący się kult młodości, zdrowia i ciągłe dążenie do sukcesu stawia
osoby starsze w trudnej sytuacji, gdyż takie nastawienie zmienia oblicze starości, bowiem nie
znajdują oni odpowiedniego zrozumienia i wsparcia w ważnym dla nich momencie życia tj.
przechodzenia z wieku średniego w wiek starczy.
Analizując w literaturze zjawisko stereotypów dotyczących starości, można zauważyć, że ma
ono związek m.in. z sytuacją ekonomiczną. W trudnych czasach osoby starsze i niepełnosprawne
traktowane są jako ciężar dla społeczeństwa, gdyż jako grupa społeczna są bezużyteczni, nie
wytwarzają dóbr konsumpcyjnych, ponadto są to osoby słabe, niezaradne, nadmiernie zależne od
różnego rodzaju pomocy i świadczeń. Taka sytuacja z natury rzeczy prowadzi do powstawania
tendencyjnych ocen, czyli uprzedzeń.
Powstałe stereotypy, często o charakterze negatywnym, wskazujące na niepełnosprawność i
zniedołężnienie, mają istotne znaczenie w funkcjonowaniu osób starszych. Ponadto postawa
samych seniorów wobec własnej starości, jak i okazywane wobec nich postawy społeczne
wyzwalają u nich samych postawy lękowe i mechanizmy obronne w obawie przed odrzuceniem.
Wśród osób starszych panuje przekonanie, że przynależność do ludzi starych jest mniej godna
zainteresowania. W związku z tym, pod tym względem dochodzi do wielu niepowodzeń w postaci
frustracji, rozczarowań, izolowania się od otoczenia, co skutkuje utratą ról społecznych i ogólnym
wizerunkiem społecznym13. Jak zauważono wiele stereotypów dotyczących starości koncentruje się
11

T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. V, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006,
s. 990.
12
Ibidem, s. 990-991.
13
S. Steuden, Psychologiastarzenia się i starości,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 134.
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na utracie zdrowia oraz obniżeniu sprawności fizycznej i funkcji poznawczych. Zatem wpływ
stereotypów na stan zdrowia osób starszych wskazuje na sposób ich funkcjonowania w
społeczeństwie.
Zgodnie ze stereotypowym wyobrażeniem człowiek stary z dysfunkcjami jest niezdolny do
samodzielnego życia, wymaga często opieki, pielęgnacji i pomocy. Ponadto starość musi się
nieuchronnie wiązać z cierpieniem i gorszą jakością życia. Przedstawianie osób starszych jako
słabych, wyobcowanych, zależnych, stanowiących obciążenie lub wymagających opieki zdrowotnej
i społecznej bez wskazywania ich pozytywnej roli w społeczeństwie doprowadziło do powstania
zjawiska określanego w literaturze mianem ageizmu14. Określenie to oznacza dyskryminację oraz
wyznawanie irracjonalnych poglądów i przesądów dotyczących jednostek lub grup społecznych
opartych na ich wieku. Przyjmuje się stereotypowe założenia na temat fizycznych lub umysłowych
cech ludzi z określonej grupy wiekowej i zwykle wyraża się je w sposób poniżający15. Podobne
stanowisko przyjmuje B. Szatur-Jaworska, według której dyskryminacja osób starszych i
niepełnosprawnych oznacza „gorsze, niesprawiedliwe ich traktowanie, ograniczanie zaspokajania
ich potrzeb, dla którego „uzasadnieniem‖ jest wiek tych osób oraz specyficzne cechy późnej
dojrzałości i starości‖16. Dalej autorka wyjaśnia, iż dyskryminacja polega na utrudnianiu dostępu do
takich społecznie pożądanych dóbr i wartości, jak: dochody, władza, prestiż, wykształcenie czy
zdrowie. Dyskryminacja z powodu starszego wieku może mieć charakter bezpośredni, kiedy
ograniczenia wynikają wprost z faktu, że dana osoba jest w określonym wieku (np. problemy z
zatrudnieniem po 50 r. ż.) lub też może mieć charakter pośredni (np. umieszczanie informacji tylko
w Internecie, co tym samym ogranicza dostęp do tych informacji osobom starszym) 17. Występujące
przykłady dyskryminacji ze względu na wiek, o czym świadczy literatura, najczęściej dotyczą
ochrony zdrowia, rynku pracy i usług finansowych. Powody tych niepokojących zjawisk to:
- istniejące negatywne stereotypy dotyczące starości
- kult młodości – „nie wypada być starym‖
- kryzys etyczny w przypadku zawodów zaufania publicznego (w służbie zdrowia starszy
pacjent jest bardziej „kosztowny‖, traktowany jest jako obciążenie i spotyka się z niechęcią ze
strony osób, które powinny mu pomóc)
- brak rzetelnej wiedzy o starości wśród pracodawców, osób świadczących różnorodne usługi
osobom starszym
- zjawisko bezrobocia, a wraz z nim oczekiwania o zwalnianiu miejsc pracy młodszemu
pokoleniu
- problemy finansowe w gospodarstwach domowych i polityce społecznej
- wzrost potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych w wieku starszym przy trudnym do
zaspokojenia popycie na te usługi
- procedury i zasady stosowania prawa w przypadku zwalniania z pracy osób, które osiągnęły
wiek emerytalny
- niskie wykształcenie i osamotnienie osób starszych i niepełnosprawnych
- brak kompleksowej opieki geriatrycznej18.
Z dyskryminacją ludzi w starszym wieku wiąże się zjawisko marginalności (wykluczenia) i
marginalizacji społecznej. Marginalność jest pojęciem opisującym niekorzystne społeczne
położenie jednostki, marginalizacja – to proces prowadzący do takiego niekorzystnego położenia19.
14

Ibid., s. 135.
J. Blecharz, M. Siekańska, Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, [w:] Fizjologia starzenia się…, op. cit.,
s. 56.
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B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Zbiorowość ludzi starych w polskim społeczeństwie, [w:]
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ASPRA – JR, Warszawa 2006,s. 216-217.
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Ibidem, s. 217.
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Ibidem, s. 219.
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Zdaniem socjologa Kazimierza W. Frieske, marginalność społeczna oznacza „ograniczone
uczestnictwo w określonym porządku społecznym i ograniczony dostęp do jego podstawowych
instytucji, takich jak rynek pracy, rynek konsumpcji, system instytucji wymiaru sprawiedliwości,
system edukacji, system gwarancji socjalnych itp.‖20. Marginalność postrzegana w kontekście
struktury społecznej, przejawia się w zajmowaniu przez ludzi miejsca na jej obrzeżach, czyli na
marginesie. Marginalizacja ludzi starych ma wymiar wielopłaszczyznowy i jest mocno
zakorzeniona w społecznej mentalności. Wpływają na to m.in. czynniki ekonomiczne (niskie
emerytury i renty), uwarunkowania społeczno-kulturowe (rozwój nowych technologii, niska
aktywność ludzi starszych, brak przystosowania do zmian, niekorzystna sytuacja w służbie zdrowia
i pomocy społecznej)21.
Zdaniem B. Szatur-Jaworskiej seniorzy najbardziej narażeni są na marginalizację w
następujących dziedzinach:
- rynek pracy (kłopoty w znalezieniu pracy przez osoby po 50 r. ż.)
- kontakty społeczne (ograniczenie)
- życie polityczne (mały udział)
- kultura masowa i komunikacja społeczna (oferta skierowana głównie do młodszych)22.
Warto podkreślić, że najbardziej narażone na społeczną marginalizację są te osoby starsze,
które są jednocześnie schorowane i niepełnosprawne, słabo wykształcone, samotne i osamotnione,
utrzymujące się z rent czy zasiłków. Ich wykluczenie ma zatem związek nie tylko z wiekiem, ale i z
innymi czynnikami, które osłabiają ich pozycję w społeczeństwie. Miejsce starszego pokolenia w
strukturze społecznej zależy zatem od wielu czynników (cech indywidualnych, wypracowanych
wcześniej pozycji, funkcjonowania rodzin, sytuacji gospodarczej kraju, polityki społecznej), które
to w istotny sposób wpływają na jego funkcjonowanie. Ludzie starzy bywają spychani na margines
życia społecznego, jednak jak podaje literatura, nie wszyscy, nie zawsze i nie wszędzie.
Zatem bardzo ważna jest każda forma edukacji, która może być pomocna osobom starszym i
niepełnosprawnym w akceptacji własnej starości i dysfunkcji oraz w przezwyciężaniu problemów
związanych z procesem starzenia się. Warto tu zwrócić uwagę na postawę wobec siebie i innych
ludzi (pozytywną), otwarcie się na nowe wartości, nowe wyzwania i nowe możliwości działania.
Nigdy bowiem nie jest za późno na poszukiwanie satysfakcji życiowej związanej jakże ze
zdolnością realizowania własnych możliwości i poczuciem, że jest się użytecznym i pełnoprawnym
członkiem danej społeczności. Niewątpliwie edukacja będzie tu spełniać swoją rolę, a zarazem
będzie pomocna w łatwiejszym przystosowywaniu się ludzi starszych do życia.
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NEUROMOTORICKÁ NEZRELOSŤ DETÍ A MOŅNOSTI JEJ STIMULÁCIE
PRI DYSLEXII A DYSGRAFII
NEUROMOTOR IMMATURITY OF CHILDREN AND POSSIBILITIES
OF STIMULATION IN DYSLEXIA AND DYSGRAPHIA
Petra Harčaríková
Petra Harcarikova

Abstrakt
Ak u ņiakov dlhodobo pretrvávajú ťaņkosti s čítaním (dyslexia) a písaním (dysgrafia), je moņné
uvaņovať aj o problémoch s ich vizuálno-motorickou integráciou. Príčinou teda môņe byť organická
dysfunkcia mozgu. V týchto súvislostiach je moņné hovoriť o neuromotorickej nezrelosti
(prítomnosť viacerých primitívnych reflexov po 6. mesiaci ņivota a/alebo viacero nedostatočne
vyvinutých posturálnych reflexov u detí starńích ako 3,5 roka). Autorka príspevku preto poukazuje
na to, ņe je potrebné pri hore uvedených ńpecifických vývinových poruchách učenia brať do úvahy
prítomnosť vestibulárnych reflexov, ucha (ako orgánu sluchu a rovnováhy) a funkčnosť signálov
z vestibulárneho orgánu (vstupujúcich do mozgového kmeňa), keďņe ide o významné faktory, ktoré
ovplyvňujú schopnosti a zručnosti dieťaťa, ale zároveň odzrkadľujú stupeň vývinu jeho centrálnej
nervovej sústavy.
Annotation
A sustained problems of children with reading (dyslexia) and writing (dysgrafia) can cause
problems with their visual-motoric integration. This situation could be caused by an organic brain
dysfunction, in this context neuromotoric immaturity (the presence of several primitive reflexes
after the sixth month of age and/or several insufficiently developed postural reflexes in children
older than three and a half years of age). The author of the contribution points to the need to, in the
developmental learning difficulties specified above, consider the presence of vestibular reflexes, the
ear (as the organ of hearing and balance) and the function of signals from the vestibular organ
(entering the brain stem), as these are significant factors influencing the child‘s abilities and skills.
At the same time, they reflect the development level of the central nervous system.
Kľúčové slová: Neuromotorická nezrelosť. Dyslexia. Dysgrafia. Moņnosti intervencie.
Key words: Neuromotor immaturity. Dyslexia. Dysgrafia. The possibility of intervention.

Úvod
V súčasnom pedagogickom diskurze sa stále viac pertraktuje téma ņiakov so
ńpecifickými vývinovými poruchami učenia, ktoré majú aj na Slovensku neustále stúpajúcu
tendenciu. Diskutuje sa nielen o moņných príčinách ich vzniku (napr. aj o tom, aký majú dopad
jednotlivé ńtádiá vývinu mozgu na vzdelávanie), ale aj o čo najoptimálnejńej intervencii, ktorá by
bola adekvátne zvolená pre jednotlivé typy zdravotného znevýhodnenia ņiakov. V príspevku sa
zameriavame na dve – dyslexiu a dysgrafiu a moņnosti ich odstránenia, resp. zmiernenia, ak ide
u dieťaťa o neuromotorickú nezrelosť, teda o problém vizuálno-motorickej integrácie.
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1. Atribúty dyslexie a dysgrafie
Je známe, ņe pribliņne do veku sedem rokov sa pravá hemisféra vyvíja o niečo rýchlejńie ako
ľavá. Pravá hemisféra má aj viac prepojení s niņńími mozgovými centrami súvisiacimi s pocitmi,
emóciami, hormónmi, zmyslovým vnímaním a funkciami preņitia. A. Schore (1994) uvádza, ņe obe
hemisféry sa počas vývoja striedajú – niekedy je vo vedúcej pozícii jedna, inokedy druhá. Ak
chceme ovládnuť reč a jazyk, musíme primeraný čas trénovať kaņdú z hemisfér. Zdá sa, ņe pravá
hemisféra čerpá skúsenosti zo zmyslových, motorických a emocionálnych záņitkov, zatiaľ čo ľavá
je orientovaná viac technicky. Obe hemisféry by mali navzájom spolupracovať a vymieňať si
informácie rovnomerne, v oboch smeroch. Interakcia medzi nimi je moņná vďaka corpus collosum
– miliónom nervových vláken umoņňujúcich okamņitú komunikáciu medzi pravou a ľavou
hemisférou.
Poruchy učenia sú podľa Z. Matějčka (In V. Lechta, 2003, s. 306) spôsobované malými
abnormalitami v ńtruktúre mozgu (v pravom spánkovom laloku), čo má za následok abnormálne
spojenia medzi neurónmi v cerebrálnom kortexe. Dysfunkcie narúńajú základný vzorec schopností
potrebných na čítanie, písanie alebo počítanie. Zdôrazňuje sa, ņe v dôsledku neuroanatomických
a neurofyziologických anomálií je tento vzorec schopností usporiadaný „zvláńtne, skomolene,
nedokonale, takņe niektoré zloņky v ňom nie sú zastúpené vôbec, alebo len v nedostačujúcej
miere―. V príspevku budeme venovať pozornosť najmä dyslexii a dysgrafii.
Dysgrafia je ńpecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou
písma, jeho tvarom, rozdielnou výńkou a kolísajúcim sklonom, ńkrtaním a prepisovaním písmen,
pomalým tempom písania, pisateľský výkon vyņaduje pre dieťa veľa energie, vytrvalosti a času
(M. Selikowitz, 2000, s. 77-78). Porucha písania sa často objavuje u tých detí s poruchami čítania,
dyslexiou.
Podľa O. Zelinkovej (1994, s. 20) je dyslexia „biologicky podmienená porucha, ktorá sa
prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťaņkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladńia vrstva
populácie. Dyslexia je ńpecifická porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek
tomu, ņe sa dieťaťu dostáva beņného výučbového vedenia, má primeranú inteligenciu a
sociokultúrnu príleņitosť―. Zelinková spomína okrem vyńńie uvedených faktov aj podmienku, ņe
dieťa nemá zrakový či sluchový postih. Dyslexia je najrozńírenejńím postihnutím v európskych
krajinách (okolo 4-12% ņiakov ZŃ).
Stotoņňujeme sa s obsiahlejńou definíciou Britskej dyslektickej asociácie (1997, in: Zelinková,
2000, s. 17), ktorá zameriava pozornosť nielen na oblasť reči, ale vníma tento problém
komplexnejńie – aj ako záleņitosť CNS a motorických funcií: „dyslexia je komplex neurologických
podmienok konńtitučného pôvodu. Symptómy môņu postihovať veľa oblastí učenia a funkcií
a môņu byť opísané ako ńpecifické problémy v čítaní a písaní. Postihnutá môņe byť jedna alebo
viaceré z týchto oblastí. Porucha zahŕňa tieņ problémy v numerizácii, písaní nôt, motorických
funkciách a organizačných zručnostiach. Napriek tomu sa vzťahuje predovńetkým na ovládanie
písaného jazyka, môņe byť do určitej miery naruńená tieņ hovorená reč.―
A. Tomatis (1991) pozoroval, ņe pri koktaní a dyslexii sa problémy vyskytujú pravdepodobne
preto, lebo nie je ustálené, ktoré ucho bude preferenčne spracovávať reč. Podľa neho je pravé ucho
ńikovnejńie pri dekódovaní jazyka preto, lebo prichádzajúci zvuk sa dostáva priamo do rečového
centa v ľavej hemisfére. Zvuky, ktoré človek počuje v ľavom uchu musia najprv prejsť do pravej
polovice a aņ potom sa cez corpus collosum dostať späť do hlavného rečového centra v ľavej
hemisfére, kde sa dekódujú. Čas, za ktorý sa dostane informácia z ľavého ucha na miesto
dekódovania, je o pár milisekúnd dlhńí, čo môņe viesť k oneskoreným reakciám, neistote alebo
k iným komplikáciám pri sluchovom vnímaní alebo rečovom prejave.
Pre dieťa, ktoré zaņíva takéto situácie, sa veľmi často komunikácia stáva záťaņou, má problémy
s verbálnym prejavom, sústredenosťou, systematickou prácou, ale často aj s citovou zrelosťou. Prvé
ťaņkosti súvisiace s naruńeným vývinom reči sa začínajú objavovať v ranom detstve, v rodine, pri
beņných dialogických výmenách, v beņných komunikačných situáciách, keď sa dieťaťu nedarí
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z rôznych dôvodov dosiahnuť vlastný komunikačný zámer, resp. status komunikačného partnera.
Závaņnejńie deficity reči si dieťa začne uvedomovať v mladńom ńkolskom veku – dieťa sa vyjadruje
s ťaņkosťami, je menej zhovorčivé, ťaņńie sa zblíņi s rovesníkmi, menej sa zapája do spoločných
hier, je menej obratné, rovesníci ho nepreferujú, cíti sa na okraji záujmu, môņe byť neurotizované
a strhávať na seba pozornosť nedisciplinovaným správaním. Z dôvodu neúspechov v ńkole reaguje
sociálnym útlmom, komunikuje len v nevyhnutných prípadoch, je málo aktívne, uniká
z konfrontácie, často mu chýba samostatný úsudok a postoje. Pri neadekvátnej intervencii pedagóga
môņu nastať zmeny a poruchy osobnosti ņiaka. U dieťaťa s naruńeným vývinom reči sa aj jeho
psychický vývin môņe vychyľovať z normy. Nedostatočne vyvinuté rečové schopnosti ho neskôr
v ńkolskom veku v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu obmedzujú aj pri čítaní a čítaní
s porozumením, znevýhodňujú ho pri klasifikácii.
U dieťaťa, ktoré zaņíva ťaņkosti s čítaním, dochádza k ďalńím problémom: má sťaņené učenie
sa z učebníc, prekonáva prekáņky pri porozumení a zvládnutí základného učiva, má ťaņkosti pri
nadväzovaní a udrņiavaní kontaktov s rovesníkmi. Tieto verbálne a intelektové problémy vníma,
uvedomuje si vlastnú odlińnosť, pričom spolu s prospechom tieto skutočnosti veľmi vplývajú na
vytváranie zlého obrazu o sebe samom. Zároveň vńetky tieto skutočnosti ovplyvňujú budúci výber
jeho povolania (M. Mikulajová, I. Rafajdusová, 1993).
2. Vplyv neuromotorickej nezrelosti na ĉítanie a písanie dieťaťa
S. Goddard Blythe, ktorá sa zaoberá výskumom dopadu neurofyziologických dysfunkcií na deti
s ťaņkosťami v učení a zostavuje pre ne účinné programy, tvrdí, ņe mnohé ťaņkosti detí pri čítaní
a písaní spôsobujú aberantné reflexy (nevyhasnuté alebo nesprávne aktivované primitívne reflexy a
nedostatočne vyvinuté posturálne reflexy). O dôsledkoch jednotlivých reflexov, ktorých
pretrvávanie ovplyvňuje správne čítanie a písanie, porov. niņńie.
Jej publikácia The Well Balanced Child (Movement and early learning), v slovenskom jazyku
vyńla pod názvom Dieťa v rovnováhe (pohyb a učenie v ranom detstve) vychádza z osvedčeného
modelu skríningu neuromotorického vývinu a intervencií, ktoré potvrdili mnohé vedecké ńtúdie
publikované najmä vo Veľkej Británii v Inńtitúte neurofyziologickej psychológie v Chesteri
(The Institute of Neuro-Physiological Pychology – INPP) a mnoho ďalńích ńtúdií a publikácií, ale
aj samotná prax.
S. Goddard Blythe je presvedčená, ņe „pohybové schopnosti dieťaťa odzrkadľujú stupeň
vývinu jeho centrálneho nervového systému―, ņe pri vývine dieťaťa existuje vzájomná súvislosť
medzi fungovaním mozgu a kvalitou pohybu dieťaťa (2013, s. 15). Neuromotorickú nezrelosť
definuje ako prítomnosť viacerých primitívnych reflexov po 6. mesiaci ņivota a/alebo viacero
nedostatočne vyvinutých posturálnych reflexov u detí starńích ako 3,5 roka. Kľúčovým pojmom,
cez ktorý nazerá na problematiku neuromotorickej nezrelosti, je pohyb. Pohyb je v tejto súvislosti
chápaný ako integrátor zmyslovej skúsenosti, pomáha teda človeku integrovať informácie z jeho
okolia prostredníctvom zmyslov. Alebo ináč povedané, kaņdý senzorický systém pozostáva zo
ńpecializovaných receptorov, ktoré reagujú na rýchlosť a/alebo frekvenciu pohybu človeka.
Problémy v zmyslovej percepcii sú teda prepojené s problémami percepcie pohybu.
Vo vyńńie spomenutom Inńtitúte neurofyziologickej psychológie v Chesteri vyvinuli ńpecifickú
metódu – INPP trerapiu neuromotorickej nezrelosti, ktorá pomáha deťom odstrániť alebo aspoň
zmierniť ich ťaņkosti najmä pri dyslexii, dysgrafii, ADHD, ADD a anxióznych stavoch. Táto
terapia sa začína v najranejńom vývinovom období identifikovanom v súvislosti s daným
problémom dieťaťa. V stimulácii sa postupuje od mozgového kmeňa smerom nahor. Postupuje sa
tak preto, lebo signály z vestibulárneho orgánu vstupujú do mozgového kmeňa, kde končia
v 4 vestibulárnych jadrách. Vestibulárne jadrá majú 5 hlavných prepojení: vestibulocerebellárne,
vestibulospinálny trakt, vestibulooculárne prepojenia, vestibulokortikálne, ale aj vedľajńie dráhy
(cez n. XI. – vedľajńí nerv – inervujú musculus trapezius a musculus sternocleidomastoideus).
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Najaktívnejńie časti mozgu (mozgového kmeňa) narodeného dieťaťa sú oblasti, ktoré riadia
funkcie nevyhnutné na preņitie: dýchanie, tep srdca a reflexy. Reflexy sú stereotypné reakcie na
ńpecifickú stimuláciu. Popisujú sa tri typy reflexov, ktoré sú oporou dieťaťa v období do 3,5 roka
ņivota (S. Goddard Blythe, 2013, s. 40):
- vnútromaternicové reflexy (objavujú sa v období 5,5-7 týņdňov po oplodnení, ide
o jednoduché reakcie „odtiahnutia―),
- primitívne reflexy (začínajú v 9.-12. týņdni po počatí a sú inhibované medzi 6.12. mesiacom ņivota dieťaťa),
- posturálne reflexy (objavujú sa krátko po narodení, rozvíjajú sa do 3,5 roka a mali by sa
zachovať do konca ņivota).
V prípade nevyhasnutia primitívnych reflexov dochádza u dieťaťa k problémom
v neuromotorickej oblasti. Uvádzame moņné ťaņkosti pri niektorých pretrvávajúcich reflexoch
(porov. Dieťa v rovnováhe, 2013, s. 47-60).
Morov reflex – je okamņitý reakčný mechanizmus, ktorý aktivuje primitívnu reakciu útok alebo
útek, udrņiava bdelosť, vzruńivosť a privoláva pomoc, môņe pomáhať pri prvom nádychu po
pôrode, jeho funkciou je tieņ primitívna reakcia na zmenu polohy alebo rovnováhy predtým, neņ sa
rozvinú vyńńie centrá kontroly. Symptómy, ktoré sú prítomné pri pretrvávajúcom Mórovom reflexe
sú precitlivenosť na niektoré zmyslové stimuly, ťaņkosti so spracovaním rýchlych vizuálnych
podnetov, nezrelosť pohybov očí a zrakových percepčných schopností, najmä efekt väzby na podnet
– neschopnosť ignorovať irelevantné zrakové informácie v zornom poli, odpor k náhlym
nečakaným udalostiam, nechuť k zmenám.
Tonický labyrintový reflex (TLR) – ide o reflexnú reakciu pri zmene polohy hlavy vpred alebo
vzad cez stredovú čiaru. V prvom rade sa dieťa učí dvihnúť hlavu tak, aby malo kontrolu nad jej
polohou, ale aj polohou tela. S. Goddard Blythe zastáva názor, ņe správne drņanie hlavy poskytuje
rovnováņnemu mechanizmu uloņenému hlboko vo vnútornom uchu refernčný bod, z ktorého môņe
usmerňovať ostatné svalové skupiny a systémy, napríklad zrak, aby spolupracovali pri udrņovaní
rovnováhy a vzpriameného postoja. Pri pretrvávaní TLR sa môņu vyskytnúť problémy so
vzpriameným drņaním tela, s ovládaním pohybov očí, so zrakovým vnímaním, slabá priestorová
orientácia, zmätok v sluchovom vnímaní atď.
Asymetrický tonický ńijový reflex (ATŃR) – niekedy sa v prvom roku ņivota neuskutoční
inhibícia ATŃR vyńńími mozgovými centrami. Táto skutočnosť môņe ovplyvniť vývin rovnováhy
a koordinácie v rôznych smeroch:
a) problémy s prekríņením stredovej línie tela, ak je hlava otočená na stranu, čo ovplyvňuje:
vývin kríņových pohybov (gross pattern movements), plazenie na bruchu, bilaterálnu integráciu,
ustálenie laterality (preferencia ľavej alebo pravej ruky) do 8. roku ņivota;
b) vývin nezávislých pohybov očí (oči a hlava sa stále pohybujú spolu), čím môņe byť
ovplyvnená schopnosť porozumenia pri čítaní a písaní v neskorńom veku. Potlačenie ATŃR vedie
k menej asymetrickej distribúcii svalového napätia. Dieťa dokáņe presúvať ruky bliņńie k stredovej
čiare svojho tela, oči sa pripravia na pohyb nezávislý od hlavy, čo vedie k vyńńej stabilite
vizuálneho obrazu na sietnici. Toto je veľmi dôleņité pre schopnosť fixovať pohľad na predmet
v prostredí bez ohľadu na pohyb tela alebo okolia.
Uviedli sme len tri z mnoņstva primitívnych reflexov, ktoré sa u človeka v najranejńom detstve
objavujú. Je zrejmé, ņe nevyhasnuté primitívne reflexy majú veľký vplyv na ťaņkosti s plynulým
pohybom očí, na svalovú koordináciu a tenziu, na sluchové spracovávanie informácií, na
orientovanie sa v priestore, na zrakové spracovávanie informácií, koncentráciu a mnohé ďalńie. Čím
viac primitívnych reflexov má človek nevyhasnutých, tým väčńiu záťaņ musí denne pri beņných
činnostiach prekonávať a vyuņívať rôzne (ním vytvorené) kompenzačné mechanizmy, ktoré mu síce
uľahčujú ņivot, avńak vedú k väčńej únave, niekedy predráņdenosti, dekoncentrácii.
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3. Moņnosti intervencie pri dyslexii a dysgrafii
Osoby, ktoré mali pri vyńetrení (diagnostickom hodnotení) známky vestibulárnej dysfunkcie
a/alebo viaceré abnormálne reflexy, veľmi dobre reagujú na program INPP.
Po poņiadavke o INPP terapiu neuromotorickej nezrelosti vypĺňa matka dieťaťa skríningový
dotazník. Počas neho prebieha iniciálna konzultácia s matkou (resp. otcom dieťaťa), počas ktorej
certifikovaný terapeut INPP kladie otázky vo vzťahu k vnútromaternicovému vývinu dieťaťa,
k priebehu pôrodu a zdravotnému stavu dieťaťa, ale aj k problémom dieťaťa (najmä ak ide
o ńpecifické vývinové poruchy učenia, ADHD, ADD, úzkostné stavy) vo výchovno-vzdelávacom
procese, resp. v domácom prostredí. Prostredníctvom tých to informácií hľadajú súvis medzi
fungovaním systému rovnováhy, senzorickým a kognitívnym vývinom dieťaťa.. Počas ďalńieho
stretnutia (za účasti dieťaťa a aspoň jedného z jeho rodičov) prebieha diagnostické hodnotenie
(prebiehajúce pribliņne 3 hodiny), ktoré pouņíva ńtandardizované neurologické testy zamerané na:
1) hrubú svalovú koordináciu a rovnováhu,
2) zahrnutie cerebelárnej zloņky z hľadiska koordinácie,
3) dysdiadochokinézu (schopnosť robiť rýchle koordinované pohyby),
4) primitívne a posturálne reflexy,
5) lateralitu,
6) okulomotorické funkcie,
7) vizuálnu percepciu,
8) testovanie sluchového prahu a dichotickú stimuláciu,
9) ďalńie voliteľné testy na orálnu diadochokinézu (podľa uváņenia terapeuta INPP).
Podľa výsledkov diagnostického hodnotenia je dieťaťu určený Program cvičení „uńitý na
mieru―, ktorý má kaņdodenne dodrņiavať (pod dozorom dospelej osoby). To znamená, ņe
certifikovaný terapeut vyberie zo súboru cvikov tie, ktoré sú vhodné pre konkrétne dieťa na základe
diagnostiky (porov. bod 1-9). Pribliņne o 8 týņdňov prebieha tzv. Report reading (rodičom sa
predkladá správa vychádzajúca z diagnostického hodnotenia dieťaťa trvajúca pribliņne 1 hodinu)
a prvá kontrola zahŕňajúca tieņ audio vyńetrenie (zameraná na spomínané testovanie sluchového
prahu a dichotickú stimuláciu – trvá pribliņne 1-1,5 hodiny). Potom nasledujú 8-týņdenné intervaly
kontrol (trvajúcich pribliņne 1 hodinu), počas ktorých sa dieťaťu upravuje/dopĺňa Program cvičení
podľa relevantných výsledkov testovania pri kontrolách. Priemerná doba cvičenia je pribliņne 1 rok.
U niektorých detí môņe cyklus cvičení trvať kratńie, u niektorých 18 mesiacov (čo je maximum pre
1 cyklus) – vņdy sa berie do úvahy stav aberantných reflexov. Ak je potrebný aj ďalńí cyklus
cvičení, odporúča sa začať ho po pol roku od posledného cvičenia. Postup intervencie určuje vņdy
certifikovaný terapeut INPP. Ak ide u dieťaťa o neuromotorickú nezrelosť (chápanú v intenciách
tohto príspevku), efekt týchto cvičení je uņ 40 rokov evidentný nielen v oblasti učenia – pri
zdolávaní ťaņkostí s čítaním, písaním, počítaním, ale aj v beņnom ņivote – pri lepńom spracovávaní
vizuálnych, sluchových, taktilných vnemov, pri orientácii v priestore, väčńej fyzickej, ale aj
psychickej stabilite.
Záver
Jednou z téz metódy INPP je, ņe pohybové schopnosti dieťaťa odzrkadľujú stupeň vývinu jeho
centrálneho nervového systému. Zároveň tieņ výsledky výskumov poukazujú na to, ņe existuje
vzájomná súvislosť medzi fungovaním mozgu a pohybom. Veľa detí prechádza v postupnosti času
jednotlivými vývinovými stupňami prirodzene – príroda a rodičovská starostlivosť im zabezpečia
dosiahnutie dôleņitých motorických míľnikov. Ak sa stane, ņe dieťa z akéhokoľvek dôvodu
nedosiahne tieto míľniky prirodzeným spôsobom, potom môņu správne pochopenie procesov
neuromotorického vývinu a primeraná intervencia pomôcť pri premosťovaní týchto výpadkov.
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KONCEPCJA SZKÓŁ EKSPERYMENTALNYCH I ALTERNATYWNYCH.
ASPEKTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE
CONCEPT OF EXPERIMENTAL AND ALTERNATIVE SCHOOLS.
ASPECTS OF HISTORICAL AND MODERN
Irena Koszyk
Irena Koszyk

Abstrakt
Reformatorskie prądy i kierunki przebudowy szkoły proponowane przez wielu pedagogów w
XX wieku, odegrały istotną rolę w pedagogice zagranicznej i polskiej, miały często charakter
prekursorski, innowacyjny, proponujący nowatorskie rozwiązania dotyczące systemu edukacyjnego
i samej szkoły.
W artykule przedstawieni są polscy i światowi twórcy wybranych szkół eksperymentalnych i
alternatywnych z krótką charakterystyką założeń programowych i organizacyjnych proponowanych
przez nich rozwiązań pedagogicznych. Przedstawiony został również wpływ myśli pedagogicznej
XX wieku na podejmowane współcześnie rozwiązania innowacyjne i nowatorskie, których celem
jest ustawiczne doskonalenie szkoły.
Annotation
The reform currents and directions of reconstruction of educational school system offered by
many educators in the twentieth century played an important role in foreign and Polish pedagogy, it
often had pioneering, innovative natrue, proposing new solutions for the educational system and the
school itself. The paper presents selected Polish and international authors of experimental and
alternative views at educational system with a brief description of the program and organizational
assumptions proposed by them in the educational solutions. The paper also describes the impact of
the twentieth century educational thought on the contemporary innovative solutions which aimed at
the ongoing improvement of the school.
Słowa kluczowe: koncepcje reformatorskie, szkoły eksperymentalne, szkoły alternatywne,
innowacje, nowatorstwo, doskonalenie szkoły, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo
wychowujące, człowiek oświecony, człowiek wielowymiarowy.
Key words: concepts of reform, experimental schools, alternative schools, innovation, novelty,
improvement of the school, the knowledge society, an upbringing society, an enlightened human
being, a multidimensional human being.
Główne kierunki i próby przebudowy szkoły w XX wieku zmierzały do tworzenia optymalnych
warunków wszechstronnego rozwoju uczniów.
Wielu pedagogów w USA i Europie poszukiwało modelu szkoły, który mógłby założone cele i
idee urzeczywistnić.
Krytykowano XIX-wieczną szkołę herbartowską – tradycyjną – za jej nadmierny rygoryzm,
formalizm i autorytaryzm, tzw. sztywny system klasowo-lekcyjny. Nowe nurty pedagogiczne
XX wieku (zaprezentowane w poprzednim podrozdziale) często drogą eksperymentu i poprzez
różne przedsięwzięcia innowacyjne proponowały właśnie alternatywne rozwiązania, różne modele
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efektywnego nauczania i wychowania. Wielki ruch naprawczy poprzez innowacje pedagogiczne
zapoczątkował na początku XX wieku filozof i pedagog amerykański John Dewey.23
Dowodzono, że bez dokonania „kopernikańskiego przewrotu‖ nie będzie można wyzwolić się
ze starej szkoły i tworzyć nowej.
W wyniku proponowanych rozwiązań miała powstać szkoła, w której będą realizowane
następujące założenia:
- „uczeń w centrum dydaktycznych i wychowawczych poczynań szkoły;
- aktywność oraz samodzielność myślenia i działania dzieci i młodzieży jako dyrektywy
naczelne pracy nauczyciela;
- plany i programy nauczania budowane przy udziale uczniów – w sensie nawiązywania do
ich zainteresowań oraz potrzeb poznawczych, a nie narzucanie im z zewnątrz w gotowej i
niepodlegającej aktualizacji postaci;
- „rozluźnienie‖ sztywnych ram klasowo-lekcyjnego systemu nauczania‖.24
Kierunki programowe „nowej szkoły‖ z różnymi akcentami były realizowane w praktyce, w
zależności od tego, czy była to „szkoła aktywna‖, „szkoła wzorowana na rodzinie‖, „szkoła na
miarę dziecka‖, „szkoła pracy‖, „wychowująca do życia i przez życie‖ czy „szkoła twórcza‖. 25
W wielu krajach Europy zaczęto zakładać eksperymentalne placówki oświatowowychowawcze, w tym przedszkola i szkoły. Według W. Okonia „szkoła eksperymentalna to taka,
która prowadzi przynajmniej w jednym ciągu klas eksperyment naturalny dla zweryfikowania
słuszności jakiejś hipotezy pedagogicznej, przedmiotem badań mogą być nowe treści kształcenia i
wychowania, nowe metody i środki pracy dydaktyczno-wychowawczej lub nowa organizacja tej
pracy. Eksperyment wielostronny, zw. kompleksowym, obejmuje zwykle badania nad treścią,
metodami i organizacją kształcenia‖26.
Jedną z pierwszych szkół eksperymentalnych założył w Brukseli w 1907 r. Owidiusz Decroly.
Jej głównym zadaniem było przygotowanie do „życia i przez życie‖.
W programie tej szkoły nie było odrębnych przedmiotów nauczania. Organizowano zajęcia,
których celem było rozwijanie u uczniów zdolności obserwowania, kojarzenia
i wyrażania, uczono obowiązkowości i odpowiedzialności. Wzorując się na szkole Decroly‘ego,
Polka, Maria Grzegorzewska27, opracowała metodę „ośrodków pracy‖, „ośrodków zainteresowań‖
dla dzieci odbiegających od norm rozwojowych z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi.
W 1907 r. w Rzymie Maria Montessori założyła „dom dziecka‖ wzorowany na „domu
rodzinnym‖, opracowała oryginalny zestaw gier i zabaw w celu doskonalenia wrażliwości
zmysłówdzieci w wieku przedszkolnym. W swojej metodzie postulowała wolność w wychowaniu,
ukierunkowanym na określony cel28.
Aktualnie, przede wszystkim w Niemczech, nieliczne przedszkola i szkoły elementarne pracują
według jej metody – są to tzw. Montessori-Schulen.
Szwajcar Adolphe Ferriére, socjolog, na przełomie lat 20. i 30. XX wieku rozwinął „szkołę
aktywną‖ (L‟écoleactive)29. Proponował zastąpić „starą szkołę‖ „nową szkołą – aktywną‖, w której
„...dojdzie do głosu spontaniczna i produktywna aktywność dzieci i młodzieży, a kształcenie
polegać będzie na prowadzeniu uczniów od niewiedzy do wiedzy...‖.30
Ferriére założył „Międzynarodową Szkołę‖ w Genewie, stosującą metody aktywne.
Edouard Claparéde, również Szwajcar, był jednym z twórców „szkoły na miarę dziecka‖;
powinna to być „szkoła funkcjonalna‖, a kształcenie w niej należy oprzeć na następujących
23

Zob.J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Wyd. 2, Warszawa 1933.
Cz. Kupisiewicz, Szkoła w XX wieku, Warszawa, s. 35.
25
Zob. S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1962.
26
W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 300.
27
Zob. M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, cykl II, Warszawa 1958.
28
Zob. Z. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962.
29
Zob. A. Ferriére, L‘école active, wyd. 7, Neuchátel - Paris 1953.
30
Ibidem, s.14-15.
24
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potrzebach: „potrzebie poznania, potrzebie poszukiwania, potrzebie patrzenia, potrzebie
pracowania. Potrzeba, zainteresowanie wynikające z potrzeby, oto czynnik, który sprawia, że
reakcja staje się prawdziwą czynnością‖.31
Ruch Nowego Wychowania miał wielu przedstawicieli w Niemczech. Najbardziej znanymi
„pedagogami reformy‖ byli: Herman Lietz, twórca niemieckich wiejskich ognisk wychowawczych,
Rudolf Steiner, założyciel i kierownik Wolnej Szkoły Waldorfskiej, Paul Peterson, twórca planu
jenajskiego, kierownik uniwersyteckiej szkoły ćwiczeń w Jenie.
W niemieckiej praktyce edukacyjnej najszersze zastosowanie znalazły reformy Georga
Kerchensteinera. Postulował w nich zerwanie ze „szkołą książkową‖ (Buchschule), na rzecz szkoły
czynu, szkoły pracy (Arbeitschule). Kerschensteinerowska „szkoła przyszłości‖ czyli „szkoła
pracy‖ założona w Monachium, wprowadzała prace ręczne, ćwiczenia laboratoryjne wykonywane
przez uczniów, warsztaty, prace w ogródkach szkolnych. Zrywała z encyklopedyzmem i tzw.
„poglądowością bierną‖, rozwijała nauczanie przedmiotów przyrodniczych i społecznych w bardzo
dobrze wyposażonych pracowniach, w których najbardziej aktywni byli uczniowie.
Koncepcja „szkoły pracy‖ znalazła wielu zwolenników w innych krajach.
W Rosji Paweł Błoński stworzyłwłasny model, tzw. „szkołę produktywną‖, włączając m.in.
młodzież do pracy w nowoczesnych fabrykach.
W Polsce najbardziej znanymi twórcami nowego wychowania byli: Janusz Korczak, Henryk
Rowid i wspomniana wcześniej Maria Grzegorzewska.
Henryk Rowid propagował „szkołę twórczą‖, założenia jej opierał na indywidualizacji,
wszechstronności opracowywanych zagadnień, jedności merytorycznej treści i metod nauczania,
aktywności poznawczej uczniów, rozwoju zainteresowań i samodzielnościw myśleniu i działaniu.
Proponowane przez twórców nowego wychowania szkoły eksperymentalne oraz podejmowane
rozwiązania innowacyjne nie zmieniały całkowicie obrazu szkoły tradycyjnej. Wszystkie działania i
rozwiązania, często bardzo nowatorskie, nie miały charakteru powszechnego w żadnym kraju.
Wielkie znaczenie dla ówczesnej i przyszłej szkoły miał ich dorobek w kwestii. podniesienia
rangi priorytetowych metod aktywizacyjnych, rozluźnienia schematu klasowo-lekcyjnego, wiązania
zajęć lekcyjnych z pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi.
Dorobek nowego wychowania to w efekcie wielki wkład wniesiony przez jego twórców i
propagatorów w proces ustawicznego doskonalenia szkoły.
Hasło „więcej szkoły‖, „pościgu za doskonałością‖ było głównymi kierunkami rozwoju
oświaty i szkolnictwa na przełomie lat 50. i 60. XX wieku.
Model szkoły stworzony w okresie jej ustawicznego doskonalenia miał być przystosowany do
zmian zachodzących w życiu społecznym, gospodarczym i kulturowym w skali globalnej, jak i
lokalnej: „…czynienie tej instytucji bardziej otwartą na życie młodzieży i potrzeby środowiska
dzięki której tworzyć się będzie warunki do żywego i autentycznego kształcenia dla wszystkich, w
różnorodny sposób i w różnych sytuacjach, w związku z ich pracą, z ich społeczną działalnością, z
ich kulturowym uczestnictwem‖.32
Zbudowania takiej placówki oświatowej podjęli się twórcy szkoły alternatywnej. Swoje idee i
koncepcje pedagogiczne przekładali na praktykę i tak powstały: duńska szkoła alternatywna Tvind;
Filadelfijski System Szkolnictwa Publicznego; Ośrodek Nauczania Otwartego w Santa Monica,
Ośrodek Rozwoju Rodziny w Syracuse; Szkoła Alternatywna w Swaneng-Hill, założona i
prowadzona przez P. van Rensburga; brytyjskie szkoły alternatywne pracujące na podstawie
zaleceń Raportu Plowden.33 Był to ruch masowy, lansujący sanację ówczesnej szkoły. Celem
proponowanych rozwiązań miało być zbudowanie szkoły otwartej (open school) na to co, ją otacza,
co nowe, twórcze, zachęcającej do samokształcenia, dbającej o wszechstronny rozwój uczniów.
31

E. Claparéd, Wychowanie, funkcjonowanie, Lwów-Warszawa, s. 165, cyt. za, Cz. Kupisiewicz, Szkoła w XX wieku,
s. 39.
32
B. Suchodolski., Przedmowa do J. Illich, Społeczeństwo bez szkoły..., s. 28.
33
Zob. Children and Their Primary Schools, Wyd. 8, London 1975.
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W Niemczech najbardziej powszechną szkołą alternatywną miały stać się: Gesamtschulen
(rozszerzone szkoły średnie), zmieniające dotychczasową strukturę trójczłonową szkoły.
Wprowadzono w nich m.in. możliwość wyboru przez uczniów najlepszej dla siebie ścieżki
edukacyjnej.34
Szkoły alternatywne, mimo wielu różnic, jakie dzieliły ich poszczególne odmiany –
przyczyniły się do ugruntowania wśród pedagogów przekonania, że „… szkoła jako instytucja
wymagająca ustawicznego ulepszania i przystosowania do zmieniających się stale warunków życia
w jego różnych zakresach będzie w swojej pracy intensywnie wspierana przez pozostałe instytucje i
placówki edukacyjne „wychowującego społeczeństwa‖, jakim stanie się niewątpliwie
społeczeństwo przyszłości.‖35
Edukację alternatywną utożsamia się najczęściej z odmiennymi od powszechnie
obowiązujących czy dominujących formami organizacyjnymi, modelami kształcenia oraz
wychowania.
Wincenty Okoń akcentuje dwuwariantowość wykluczających się wzajemnie sytuacji czy
rozwiązań dydaktycznych:
„Wychowanie alternatywne, alternatywne szkoły to popularne w krajach zachodnich, choć
wieloznaczne określenie wychowania (szkół), które stanowi alternatywę w stosunku do zwykłego
wychowania, do zwykłych szkół.‖36
Wyróżnia je realizacja nowych projektów wychowawczych, tworzenie nowych modeli szkół
wzbogaconych o nowe rozwiązania oświatowe, którymi przypisuje się cechy nowoczesności,
innowacyjności czy postępowości.
Inni badacze charakteryzują ten typ edukacji w kategorii zróżnicowania modeli kształcenia i
wychowania, które są programowo odmienne od form dominujących.
Każdy nurt edukacji alternatywnej stanowi opozycję w stosunku do istniejących rozwiązań,
tworzy własny system krytyki, a łącząc się z innymi, tworzy zarys i kształt odmiennych idei czy
praktyk pedagogicznych.
W latach 80. XX wieku na fali krytyki dotychczasowego systemu edukacji rozwinął się w USA
ruch szkoły alternatywnej. Decentralizacja polityki oświatowej przyczyniła się do powstania
szerokiego ruchu oddolnego inicjującego zmiany i innowacje w państwowych systemie szkolnym w
Stanach Zjednoczonych.
Ryszard Pachociński konstatuje „…że doprowadziło to w rezultacie do stworzenia modelu tzw.
„szkół XXI wieku‖. Jego istotnymelementem jest tworzenie nowych struktur i układów
organizacyjnych, nowych metod nauczania i wychowania, nowego programu nauczania w ramach
sieci dotychczasowych szkół podstawowych i średnich w celu osiągnięcia wyższej jakości
oświaty‖.37
Władze oświatowe ustanowiły tzw. „dodatek innowacyjny‖ (wynoszący 1/3 miesięcznej pensji
nauczyciela i wypłacany raz do roku) dla tych wszystkich pedagogów, którzy chcą zerwać
zdotychczasową rutyną na rzecz wprowadzania różnych efektywnych pomysłów innowacyjnych.
Placówki szkolne za włączenie się do zmian objętych modelem „szkół XXI wieku‖ otrzymują
jednorazowo 50.000 dolarów.
Polityka innowacyjna stała się głównym celem polityki oświatowej państwa i otrzymała
wsparcie nie tylko merytoryczne, organizacyjne, prawne, ale i materialne.
Istotę edukacji alternatywnej Bogusław Śliwerski przedstawia następująco:
„Edukacja alternatywna jest zjawiskiem ponadczasowym, występującym we wszystkich niemal
krajach o ustroju demokratycznym lub budujących demokrację. Warunkiem jej obecności jest
bowiem dopuszczalność w świetle norm obowiązującego w danym kraju prawa do pluralizmu i
34

Zob. G. Brinkmann, Theorie der Schule, Schulmodelle, Kronberg 1974.
Cyt. za, Cz. Kupisiewicz, Szkoła XX wieku, s. 98-99.
36
B. Śliwerski, O istocie edukacji alternatywnej, „Twórcza Szkoła‖ 2004 nr 7, s. 11-13.
37
R. Pachociński, Ruch szkoły alternatywnej w USA, „Edukacja i Dialog‖ 1990, nr 11, s. 47-48.
35
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tolerancji oraz programowa otwartość społeczeństwa na odmienność, antyfundamentalizm,
elastyczność i spontaniczność działania‖.38
W taką edukację wpisują się szkoły prezentowane przez Davida Gribble39, alternatywne wobec
konwencjonalnej edukacji, z odmiennymi założeniami programowymi i organizacyjnymi; należą do
nich szkoły angielskie w Summerhill, Daritington Hall, Szkoła Tamariki, „Pesta‖, „Mirambika‖,
Szkoła Barbary Taylor.
Rządy wielu krajów pokazują, że zaczęły rozumieć rolę alternatywnych szkół. W Danii każda
szkoła, która potrafi wykazać, że ma pewną liczbę kandydatów na uczniów, uzyskuje dostęp do
państwowych subsydiów w wysokości 75% bieżących kosztów szkoły.
W naszym kraju również stworzone zostały podstawy prawne do zakładania szkół
niepublicznych40, a ostatnio także alternatywnych przedszkoli.41
W ocenie D. Gribble, konwencjonalne szkolnictwo zaprojektowane jest w celu
„produkowania‖ ludzi powierzchownie wykształconych. Uważa on, że program szkolny ma dawać
młodym ludziom posag na dorosłe życie. Najważniejsze znaczenie ma to, jaki powinien być
absolwent szkoły:
„Idealny absolwent szkoły powinien umieć czytać i pisać, to jasne, lecz poza tym powinien być
człowiekiem szczęśliwym, otwartym na potrzeby innych, uczciwym, pełnym entuzjazmu,
tolerancyjnym, pewnym siebie, wszechstronnie poinformowanym, umiejącym się wysłowić,
mającym wyrobiony zmysł praktyczny, zdolnym do współpracy z innymi i elastycznym w
postępowaniu, twórczym, zdeterminowanym i świadomym swej indywidualności, człowiekiem,
który zna swe uzdolnienia i zainteresowania, znajduje przyjemność w ich rozwijaniu i pogłębianiu
oraz zamierza robić z nich dobry użytek. Powinien to być ktoś, kto troszczy się o dobro innych
ludzi, ponieważ o jego dobro starannie się troszczono‖.42
Przedstawiony model absolwenta ma charakter ponadczasowy, uwzględnia większość założeń,
kierunków i wartości, jakie tworzyli i rozwijali pedagodzy w przeszłości jak i współcześnie, w
Europie i na świecie.
W zależności od sytuacji społeczno-politycznej, gospodarczej i historycznej zmieniały się
akcenty w prezentowanym modelu.
Przykładem mogą być metody edukacyjne eksperymentalnej Szkoły Rydzyńskiej 43, które
uwzględniały m.in. nasze bolesne doświadczenia historyczne.
T. J. Łopuszański opracował koncepcję szkoły doświadczalnej dla uczniów w wieku 12-19 lat.
Naczelnym celem, jaki przyświecał pracy teoretyczno-praktycznej, było stworzenie nowego
typu ogólnokształcącej szkoły średniej, której program nauki i wychowania odpowiadałby
potrzebom współczesnego narodu oraz odrodzonego, lecz słabego i stale zagrożonego państwa
polskiego.
Inteligencja polska, zdaniem T. J. Łopuszańskiego, nie spełniała warunków koniecznych, by
sprostać zadaniom wynikającym z położenia i sytuacji kraju. Dlatego też zarzucał jej „…słabość
woli, pęd do marnych i niskich form życia, zanik tężyzny fizycznej i duchowej, zakłamanie,
egoizm, brak solidarności, niechęć do silnej kompetentnej władzy, uciekanie od pracy organicznej
od podstaw...‖.44
Koncepcja wychowania Tadeusza Łopuszańskiego opierała się na trzech podstawowych
zasadach: dążeniu do bezwzględnego przestrzegania prawdy przez wychowanków; rozwijaniu w
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nich zainteresowań indywidualnych oraz zamiłowania do pracy w dziedzinach ich indywidualnych
zainteresowań.
Swoistym pomostem między tym, co dokonało się w Rydzynie w latach trzydziestych XX w., a
tym co, przeżywamy w szkolnictwie polskim obecnie, jest Fundacja Tadeusza Łopuszańskiego
gorąco popierająca m.in. pracę Szkół Twórczych, które kontynuują myśl pedagogiczną
T. Łopuszańskiego.
„Klinem rozbijać oświatową skorupę‖ – oto hasło Danuty Nakonecznej, którego realizację
rozpoczęła w latach 70. w Liceum im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach. Sukces puławskiego
eksperymentu skłonił do utworzenia w 1983 r. w LX Liceum w Warszawie szkoły autorskiej.
Nowatorskie inicjatywy liceum dotyczące m.in. zmiany funkcjonowania struktury szkoły i
przebudowy programu dydaktyczno-wychowawczego wzbudziły zainteresowanie dyrektorów
wyróżniających się szkół z różnych regionów Polski.
W 1990 r. zostało zarejestrowane Ogólnopolskie Towarzystwo Szkół Twórczych (TST)
zrzeszające aktualnie ponad 30 szkół ponadgimnazjalnych. W statucie TST czytamy m. in.:
„Celem Towarzystwa Szkół Twórczych jest przekształcać własne, tradycyjne zunifikowane
systemy szkolne na zindywidualizowane, wszechstronne, kształcące i wychowujące młodzież na
miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań m.in. poprzez:
- upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego;
- podejmowania wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi i pozycji
społecznej szkoły i nauczycieli‖ 45.
Główny cel Towarzystwa – przebudowa od wewnątrz pracy szkoły – zapoczątkował proces
tworzenia klas autorskich46, przebudowę programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
rozluźniania systemu klasowo-lekcyjnego, rozszerzania indywidualnego toku nauki,
opracowywania systemu pracy z uczniem zdolnym, wprowadzania rozszerzonej lub opisowej skali
ocen.
Tadeusz Pilch, ówczesny wiceminister edukacji, tak określił znaczenie Towarzystwa dla
polskiej oświaty innowacyjnej „Towarzystwo Szkół Twórczych to niezastąpiony drogowskaz dla
polskiej skostniałej oświaty‖.47 Słowa te wygłoszone w 1993 r.,w początkach polskiej transformacji
miały, swoją określoną wymowę.
Szkoły twórcze stanowiły wówczas „wysepki‖ nowatorstwa, a wprowadzane w życie
edukacyjne innowacyjne często napotykały na opór nie tylko nauczycieli i rodziców, ale przede
wszystkim władz oświatowych. Wiele rozwiązań wprowadzonych w szkołach Towarzystwa stało
się edukacyjną codziennością polskiej szkoły.
Zmienia się funkcja edukacji w społeczeństwie demokratycznym. Tadeusz Lewowicki
przedstawia „...paradygmat edukacji podmiotowej, jako swoistej opozycji wobec doktryny
adaptacyjnej...‖.48
Paradygmat edukacji podmiotowej prowadzi do poszukiwań alternatywnych rozwiązań w
praktyce wychowania i kształcenia.
W paradygmacie tym istotna staje się osoba, człowiek biorący udział w edukacji, a cele
kształcenia nastawione są na ukształtowanie człowieka o wielostronnie rozwiniętej osobowości.
„Obok nurtu edukacji „oficjalnej‖ rozwijał się nurt edukacji pozostający poza oficjalnym
systemem oświaty, a dający możliwości znacznie bardziej wielostronnej, bogatszej w ważne treści,
atrakcyjniejszej, a przede wszystkim bliższej potrzebom, zainteresowaniom młodych ludzi‖.49
Bogusław Śliwerski opowiada się za personalizmem pedagogicznym w naukach o
wychowaniu, uważając, że akcentuje on szczególnie tezę o wolności wszystkich podmiotów
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edukacyjnych. O takiej wolności świadczą powstające w latach 90. klasy autorskie, w których
nauczyciele postanowili skupić cały proces edukacji na jednoczącej ich, uczniów i ich rodziców
wspólnocie idei.
„Istotą małych, lokalnych społeczności edukacyjnych, znanych w Polsce pod nazwą klas
autorskich, stało się wyjście z tyranii systemu oświatowego w skali makro i stworzenie mikroświata
zgodnego z zasadami indywidualności, suwerenności podmiotów w nim żyjących i uczestniczących
wspólnie w edukacji‖.50
Celem edukacji alternatywnej, jak konstatuje B. Śliwerski, była reorientacja procesu
dydaktyczno-wychowawczego z autorytarnego, adaptacyjnego, instrumentalnego i restrykcyjnego
na kształcenie humanistyczne, elastyczne, podmiotowe i wyzwalające potencjał twórczy u uczniów,
ich rodziców i nauczycieli.
Przykłady często bardzo nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych klas
autorskich na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych środowiskach kraju prezentowane są
m.in. w opracowaniach: Danuty Nakonecznej51 i Krzysztofa Karulaka52, Krystyny Chałas53 i
Bogusława Śliwerskiego.54
W 1989 zaczęły powstawać, budząc powszechny entuzjazm, pierwsze szkoły niepaństwowe,
zwane wtedy społecznymi. W 1992 r. działało już w Polsce około 600 szkół niepublicznych,
obejmujących swym kształceniem prawie 40.000 uczniów.55 Właścicielami tych szkół działających
przede wszystkim w miastach są osoby prywatne, a także stowarzyszenia (ze Społecznym
Towarzystwem Oświatowym na czele), fundacje i związki wyznaniowe, łącznie szkoły w Polsce w
tym okresie prowadziło ponad 200 organizacji.
Szkoły społeczne były pierwszą odpowiedzią społeczeństwa na niedostatki oświaty publicznej.
Były i są tworzone wspólnym wysiłkiem rodziców, nauczycieli i uczniów.
Od momentu powstania szkół niepublicznych ich atutem były programy nauczania i
wychowania, a przede wszystkim zindywidualizowane podejście do ucznia i elastyczna organizacja
pracy szkoły.
Już w nazwie szkoły uwidacznia się cele i zamierzenie placówki. Jest więc np. Autorska Szkoła
Samorozwoju, Ekologiczne Liceum Ogólnokształcące, Liceum Menedżerów Kultury, Liceum
Programów Indywidualnych.
„Własna aktywność to najsilniejszy czynnik rozwoju, Autorska Szkoła Samorozwoju dlatego
więc tworzy sytuacje sprzyjające samorozwojowi‖.56
Podobne sformułowania można znaleźć w koncepcji wychowawczo-dydaktycznej
XVII Społecznego LO w Warszawie: „Bezpośrednia, naoczna wiedza o świecie powstaje w
osobistym doświadczeniu jednostki – nie może być wytworzona przez same tylko słowa, przez
cudze relacje z cudzego doświadczenia‖.
Szkoły niepubliczne odchodzą od rozwiązań tradycyjnych, próbują łączyć alternatywne teorie
pedagogiczne z codzienną praktyką szkoły. Nie zawsze z pełnym sukcesem, ale nie powinno to być
przeszkodą w kontynuowaniu tego doświadczenia, szczególnie, że działalność szkół alternatywnych
stała się zaczynem i inspiracją dla szkół podstawowych, które coraz chętniej i powszechniej
podejmują innowacje pedagogiczne.
Edukacja alternatywna, często eksperymentalna, ma swój wymiar historyczny i współczesny.
Zawsze powinien towarzyszyć jej główny cel – wzbogacanie dyspozycji człowieka.
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„Chodzi nie tak o pomnażanie wiedzy o świecie, jak o rozwój człowieka, o zwiększenie
posiadanych dyspozycji. Człowiek staje wobec sytuacji granicznych, przekracza je i tym samym
zyskuje coś, czego wcześniej nie potrafił‖.57
Nauczyciel umiejętności twórczych przestaje być wykładowcą, a staje się mistrzem, który
wspiera ucznia w jego wyzwaniach. Mistrz bardziej pomaga niż wie, bardziej wspiera niż ocenia.
Edukacja alternatywna jest narastającym nurtem, kształtującym człowieka większego formatu.„
Niezwykłą siłą alternatywnych rozwiązań edukacyjnych jest ich nieskończoność, nieograniczoność
i permanencja‖.58
Nie ma jednej edukacji alternatywnej wobec jakiejś jednej edukacji tradycyjnej,
konwencjonalnej. Zawsze będą pojawiać się pedagodzy czy grupy inicjatywy, których celem będzie
dopominanie się o inne rozwiązania, inne treści, formy, prawa czy metody ich realizowania w
praktyce wychowawczej i oświatowej.
W przeszłości żadnej szkole, w żadnym kraju nie udało się ani społeczeństwa, ani kultury
zreformować. Są także i dowody na to, że ten wpływ niekiedy był bardzo duży i wiązał się tylko z
pracą pojedynczych szkół.
W czasie historycznego przełomu wielką alternatywę powinniśmy wiązać nie tylko z
pojedynczymi szkołami, lecz przede wszystkim z całym systemem edukacji, który pod ich
wpływem powinien uprawomocniać sprawdzone i efektywne zmiany.
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PRACOVNÉ VYUĈOVANIE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
V PROCESE SOCIALIZÁCIE ŅIAKOV
S ĽAHKÝM STUPŅOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
HANDWORK CLASSES WITHIN PRIMARY EDUCATION
IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF STUDENTS
WITH A LIGHT MENTAL DISABILITY
Iveta Ńebeňová, Jana Ruńčáková
Iveta Sebenova, Jana Ruscakova

Abstrakt
Príspevok je zameraný na predmet pracovné vyučovanie v primárnom vzdelávaní ņiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ako významného nástroja v procese socializácie osôb
s mentálnym postihnutím. Poskytuje prehľadný sumár cieľov a obsahu pracovného vyučovania vo
vzdelávacom programe pre ņiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne
vzdelávanie a vymedzuje motorické, psychické a sociálne ńpecifiká tejto cieľovej skupiny vo
vyučovaní konkrétneho predmetu. Pracovné vyučovanie aktívne zasahuje do socializačného procesu
jednotlivca s mentálnym postihnutím rozvíjaním v osobnostnej, praktickej a sociálnej oblasti.
Annotation
The article focuses on the subject – handwork classes within primary education in the process
of socialization of students with a light mental disability. This subject is the important instrument in
the socialization process of people with mental disability. It provides the complete summary of
objectives and contents of handwork classes in educational program for students with light mental
disability. For the primary education it specifies the physical, mental and social specifics of this
focus group in particular subject of educational process. The handwork classes actively participate
in the socialization process of individuals with mental disability by active development in personal,
social and practical areas of his/her life.
Kľúčové slová: Pracovné vyučovanie. Ņiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.
Socializácia.
Key words: Handwork classes. Student with light degree of mental disability. Socialization.

Úvod
Vyučovanie a výchova v ńpeciálnych základných ńkolách sa zameriava na optimálny rozvoj
ņiakov s mentálnym postihnutím po stránke rozumovej, fyzickej, psychickej, na kompenzáciu
nedostatkov s cieľom, čo najlepńie ich pripraviť pre samostatný a praktický ņivot a podporiť proces
ich primeraného začlenenia do spoločnosti. Vzdelávací program pre ņiakov s mentálnym
postihnutím pre primárne vzdelávanie (2016) vymedzuje predmetu pracovné vyučovanie ńpecifické
postavenie vzhľadom na jeho rehabilitačnú funkciu.
1. Pracovné vyučovanie a jeho miesto v ńpeciálnej základnej ńkole vo vzdelávacom
variante A
Vzdelávací program pre ņiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie (2016)
charakterizuje pracovné vyučovanie ako predmet, ktorý systematicky vplýva na rozvíjanie hrubej
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a jemnej motoriky vytváraním pracovných zručností a návykov a výrazne prispieva k dosahovaniu
pokrokov v oblasti kognitívnych a motivačných psychických procesov ņiakov.
1.1 Ciele predmetu pracovné vyuĉovanie v ńpeciálnej základnej ńkole vo vzdelávacom
variante A
Podľa Vzdelávacieho programu pre ņiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre
primárne vzdelávanie (2016) je cieľom pracovného vyučovania vytvárať u ņiakov kladný vzťah
k práci a pripraviť ich na praktický ņivot v rodine i spoločnosti.
V kognitívnej rovine je prioritou:
- získať základné vedomosti o materiáloch, nástrojoch a o pracovných postupoch;
- rozoznávať druhy materiálov, ich vlastnosti;
- poznávať konńtrukciu a funkciu nástrojov;
- rozvíjať technické myslenie a vyjadrovanie a technickú pripravenosť;
- chápať vzťahy medzi materiálom, nástrojmi a spôsobmi práce;
- poznávať hlavné prvky organizácie práce a pravidlá bezpečnosti pri práci.
V afektívnej rovine sa zdôrazňuje:
- rozvíjať záujem o prácu a budovať pozitívny vzťah k nej;
- uspokojiť túņbu ņiakov po činnosti;
- osvojiť si kultúrne návyky;
- pestovať cit pre krásu a vhodnosť materiálu, nástrojov, spôsobov práce;
- uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady;
- rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti (predovńetkým vytrvalosť, dôslednosť,
disciplinovanosť, zmysel pre poriadok).
V psychomotorickej rovine je dôleņité:
- získavať základné pracovné návyky a zručnosti;
- rozvíjať jemnomotorické zručnosti;
- zvládnuť jednoduchý pracovný postup;
- vytvárať jednoduché výrobky;
- adekvátne a bezpečne pouņívať nástroje;
- starostlivo a hospodárne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi.
1.2 Obsah predmetu pracovné vyuĉovanie v ńpeciálnej základnej ńkole vo vzdelávacom
variante A
Obsah predmetu pracovné vyučovanie vychádza z poņiadaviek Vzdelávacieho programu pre
ņiakov s ľahkým mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie (2016). Tvorí ho jednotný
systém teoretických poznatkov a praktických činností s úmerne stúpajúcimi poņiadavkami od
prípravného po deviaty ročník ńpeciálnej základnej ńkoly vzdelávacieho variantu A. Smeruje
k tomu, aby ņiaci získali základné vedomosti, zručnosti a návyky z rozličných oblastí pracovnej
činnosti. Predmet pracovné vyučovanie je zaradený medzi základné predmety primárneho
vzdelávania ņiakov s mentálnym postihnutím a je zaradený vo vzdelávacej oblasti Človek a svet
práce. Rámcový učebný plán predpisuje vo Vzdelávacom programe pre ņiakov s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie (2016) spolu 31 vyučovacích hodín predmetu,
pričom v ńkolskom vzdelávacom programe umoņňuje rozńíriť dotáciu o jednu hodinu predmetu
v závislosti na zameraní a podmienkach ńkoly a prísluńného ročníka. Vyučovanie predmetu je
moņné realizovať v dvojhodinových celkoch.
Obsah predmetu pracovné vyučovanie je rozdelený na ńtyri zloņky: sebaobsluņné činnosti,
práce v domácnosti, práce v dielni a pestovateľské práce.
Prehľad pracovných činností jednotlivých zloņiek predmetu pracovné vyučovanie vo
vzdelávacom variante A je uvedené v tabuľkách 1-4.
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Tabuľka 1. Prehľad obsahu zloņky sebaobsluņné činnosti v predmete pracovné vyučovanie
Oblasť
praktické ĉinnosti
Osobná hygiena
činnosti a postupy pri osobnej hygiene, pouņívanie vreckovky,
hrebeňa, toaletného papiera, zubnej kefky a pod.
Odievanie
zapnutie, rozopnutie gombíka, pouņívanie zipsu, patentiek,
háčikov, ńnurovanie topánok, čistenie topánok
Návyky pri stravovaní
pouņívane príbora, stolovanie, obsluha pri oslavách
Zdravotná starostlivosť ońetrovanie po bodnutí hmyzom, pri malej popálenine,
obviazanie poranenia, zaloņenie domácej lekárničky
(zdroj: vlastné spracovanie)

Tabuľka 2. Prehľad obsahu zloņky práce v domácnosti v predmete pracovné vyučovanie
Oblast
praktické ĉinnosti
Udrņiavanie
odkladanie predmetov, utieranie prachu, čistenie nábytku, zametanie,
poriadku
zbieranie smetí, čistenie okien, dverí, pranie bielizne, veńanie bielizne,
ņehlenie, výmena posteľnej bielizne, zariaďovanie bytu, výber bytových
doplnkov, jednoduché prestieranie
Obsluha domácich otváranie a zatváranie dverí, púńťanie vody, zapínanie a vypínanie osvetlenia,
zariadení
skrutkovanie veka, obsluha elektrického a plynového sporáka, obsluha
elektrického variča, varnej kanvice, mikrovlnej rúry, vyuņitie technického
vybavenia domácnosti s pomocou
Príprava pokrmov nakupovanie základných potravín, čistenie zeleniny, ovocia, nalievanie
tekutiny, príprava raňajok, nátierok, polievok, pudingu, pokrmov z ryņe,
ńalátov, cukrárenských výrobkov, príprava jedál podľa receptov, úprava mäsa,
konzervovanie ovocia a zeleniny
Ńitie
strihanie, rozlińovanie tkanín, práca s ihlou, prepichovanie, odmeranie nite,
navliekanie, prińívanie gombíka, spínačky, zońívanie látky, navliekanie ńnúry,
gumy, ńtopkanie, vykonávanie jednoduchých opráv odevov, stehy: predný,
zadný, obnitkovací, slučkový, perličkový, krokvičkový, kríņikový, vyńívanie
gombíkovej dierky, zhotovenie pútka, oboznamovanie so ńijacím strojom
a jeho obsluhou, rovné ńitie, ńtepovanie látky
háčkovanie: retiazka, krátky, dlhý stĺpik
pletenie: hladké, obrátené očká, pridávanie a uberanie
Starostlivosť o iné starostlivosť o dojča: prebaľovanie, kúpanie, hygiena, príprava mlieka
osoby
starostlivosť o chorých a starých ľudí: hygiena, meranie telesnej teploty,
prikladanie obkladov, pouņívanie liekov, základné lekárske vyńetrenia
(zdroj: vlastné spracovanie)

Tabuľka 3. Prehľad obsahu zloņky pestovateľské práce v predmete pracovné vyučovanie
Oblast
praktické ĉinnosti
Starostlivosť o izbové polievanie, odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy,
rastliny
ońetrovanie listov, sadenie do kvetináčov, presádzanie izbových rastlín,
rozmnoņovanie rastlín stonkovými a listovými odrezkami
Práca na pozemku
príprava sadiva, sadenie, siatie, ońetrovanie rastlín, kyprenie, pletie,
pretrhávanie, hnojenie, okopávanie, obhŕňanie, ochrana pred ńkodcami
a burinou, rýľovanie, kopanie, kompostovanie, presádzanie priesad,
zavlaņovanie, pestovanie okopanín, strukovín, zber a uskladnenie ovocia
a zeleniny, práca s hrabľami, motyčkou, viazanie a aranņovanie kvetín
Poznávanie rastlín
zbieranie liečivých rastlín, zaloņenie herbára
(zdroj: vlastné spracovanie)
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Tabuľka 4. Prehľad obsahu zloņky práce v dielni v predmete pracovné vyučovanie
Oblast
materiál
nástroje a pomôcky
praktické ĉinnosti
Práce
prírodniny,
noņnice, ńtetec, ihla,
triedenie, priraďovanie,
s drobným koráliky, odpadový lepidlo, ńidlo, priebojník,
porovnávanie, ukladanie,
materiálom
materiál
podloņka, kladivo, farby
napichávanie, navliekanie,
nalepovanie, skladanie, spájanie,
upravovanie, ohýbanie, strihanie,
lisovanie, zväzovanie
Práce
papier kancelársky,
noņnice, nôņ na rezanie
triedenie, priraďovanie,
s papierom farebný, novinový, papiera, pravítko, ceruzka,
porovnávanie, obkresľovanie
a kartónom baliaci, výkresový,
ńtetec, lepidlo, lepiaca
ńablóny, trhanie, vytrhávanie,
celofán, krepový,
páska, dierkovač,
krčenie, nalepovanie, zlepovanie,
fotografický; kartón
priebojník, kladivo,
oblepovanie, prekladanie,
tenký, hrubý,
podloņka zońívačka, ihla,
skladanie, strihanie,
dekoračný; lepenka
navlhčovač
pečiatkovanie, rezanie, meranie,
zońívanie, prebíjanie, prepletanie
Montáņne
konńtrukčná
nástroje priloņené
triedenie, priraďovanie,
a demontáņne stavebnica: kovová,
k stavebnici, návod,
porovnávanie, skladanie,
práce
drevená, plastová,
predloha
rozkladanie, ukladanie, spájanie,
drevené skladačky,
skrutkovanie, zasúvanie
mozaiky, puzzle
Modelovanie prírodný: piesok, ńpachtle, modelovacie očká, miesenie, stláčanie, vaľkanie,
hlina, slané cesto;
noņíky, drôtiky, silonová
gúľanie, vyťahovanie,
syntetický:
niť, navlhčovače
odoberanie, odńtipávanie,
plastelína, modulit;
rozdeľovanie, vytváranie tvarov,
liaci: sadra
suńenie, odlievanie, kańírovanie
Práce
dońtičky, klátiky,
nôņ, pílka: chvostovka,
rezanie, opracovanie, vŕtanie,
s drevom
hranoly z mäkkého
čapovka; rańpľa, pilník,
brúsenie, napúńťanie, leńtenie,
dreva, korok,
neboņiec, brúsny papier,
meranie, delenie, zaobľovanie,
ńpajdle
kladivko, klieńte, klince,
zahrocovanie, spájanie,
skrutky, meradlá, ńtetec na lakovanie, dlabanie, plátovanie,
lepidlo, lepidlo, farby na
glejenie, brúsenie, tmelenie,
drevo
leńtenie, morenie
Práce
drôt, plech, kovová
meradlá, rysovacia ihla, vyrovnávanie, ohýbanie, strhanie,
s kovom
fólia
ceruzka, kombinované
pílenie, začisťovanie, meranie,
klieńte, pílka, noņnice,
spletanie, obrysovanie, prebíjanie,
pilníky, zverák
nitovanie, brúsenie, lakovanie,
rezanie, sekanie, vŕtanie,
pilovanie
Práce
koņa, koņenka,
noņnice, noņík na koņu,
strihanie, rezanie, prebíjanie,
s koņou
galantérny materiál
priebojník, podloņka,
meranie, spájanie
a koņenkou
kladivo, ihla, niť,
ńpendlíky, krajčírska krieda
Práce
organické sklo,
meradlo, ceruzka, fixa,
meranie, obrysovanie, rezanie,
s plastmi
novodur
pílka, lepidlo na plasty,
vŕtanie, pílenie, brúsenie, leńtenie,
ńtetec na lepidlo, handrička
lepenie, ohýbanie
(zdroj: vlastné spracovanie)

Ťaņiskom pracovného vyučovania je osvojovanie základných pracovných postupov
v jednotlivých zloņkách predmetu, správne zaobchádzanie s nástrojmi, pomôckami, náradím pri
uplatňovaní poņiadaviek hygieny a bezpečnosti pri práci. Úlohou pracovných činností v uvedených
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zloņkách pracovného vyučovania je rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, zvládnuť koordináciu
pohybov oboch rúk, koordináciu rúk v spojení s ďalńími zmyslami, ako aj stimulovať pozornosť,
vytrvalosť, presnosť, obrazotvornosť, myslenie a priestorovú orientáciu ņiakov s mentálnym
postihnutím (Lechta, Domancová, Vladová 2016).
2. Ńpecifiká ņiaka s mentálnym postihnutím v procese pracovného vyuĉovania
Kaņdá osoba s mentálnym postihnutím je bytosť s jedinečnou charakteristikou svojej osobnosti.
Napriek tomu sa u týchto osôb prejavujú spoločné rysy, ktorých individuálna podoba závisí od
rozsahu mentálneho postihnutia, miery postihnutia jednotlivých psychických funkcií, úrovne
psychického vývinu v rámci stanoveného stupňa mentálneho postihnutia a ďalńích psychických,
biologických, sociálnych a iných daností (Ńvarcová 2006). Pre potreby náńho príspevku sa
zameriame na ńpecifiká ņiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia týkajúcich sa
vzdelávacieho procesu v predmete pracovné vyučovanie.
2.1 Motorické schopnosti
Motorická úroveň ņiakov s mentálnym postihnutím môņe predstavovať rozličný stupeň – od
neschopnosti vykonávať najjednoduchńie pohybové činnosti aņ temer k normálnym pohybovým
schopnostiam. Motorický deficit sa prehlbuje zníņenou úrovňou kinestetického vnímania. Prejavuje
sa predovńetkým pri vykonávaní zloņitejńích pohybov. Celkové obmedzenie analyticko-syntetickej
činnosti vo vńetkých prejavoch ņiakov s mentálnym postihnutím zasahuje aj pohybové schopnosti,
a to tak v poznávaní, rozlińovaní a hodnotení pohybov, ako aj v osvojovaní pohybových zručností
a návykov. Pri osvojovaní pohybov do celkov, ńtruktúr, sa predlņuje fáza iradiácie, koncentrácie
a generalizácie. Proces motorického učenia sťaņuje oslabená emocionálna a vôľová zloņka
osobnosti ņiaka s mentálnym postihnutím. Chýba dostatok záujmu, aktivity, práceschopnosti, vôle
k pohybovej aktivite. Pri rieńení pohybovej situácie a vykonávaní manuálnych operácií ovplyvňuje
niņńia úroveň intelektu voľbu vhodných a účelných pohybov. Nedostatky sa prejavujú
v manuálnych zručnostiach, v jemnej motorike, v motorickej a percepčno-motorickej koordinácii.
Na základe výsledkov výskumov motoriky sa ńpecifické motorické oneskorenie ņiakov
s mentálnym postihnutím prejavuje v naruńenej statickej koordinácii celého tela, pohybovej
pohotovosti a koordinácii dvoch súčasne vykonávaných pohybov (Bajo, Vańek 1994). Zo
symptómov motorického deficitu sa v odborných publikáciách (Bajo, Vańek 1994, Ńvarcová 2006,
Valenta, Müller 2004, Vančová a kol. 2010 a iní) najčastejńie uvádza motorická neobratnosť,
motorický infantilizmus, zaostávanie v motorickom vývine predovńetkým v oblasti jemnej
motoriky, nesprávne drņanie tela, disharmonická chôdza, pohybová chudobnosť, nadmerná
pohyblivosť, nadmerné mnoņstvo neúčelných pohybov, svalová stuhnutosť, spastické pohyby,
mimovoľné pohyby, kombinácie porúch hybnosti a zmyslových chýb. Úroveň motoriky ņiakov
s mentálnym postihnutím zhorńujú aj telesné deformity, malformácie, anomálie telesnej stavby
a funkcií, hypotónia, dystrofia, celkovo niņńia fyzická zdatnosť neņ u intaktnej populácie.
Motorické výkony dieťaťa s mentálnym postihnutím obmedzujú vrodené alebo získané srdcovocievne, respiračné, optické a iné ochorenia.
2.2 Psychické procesy
V charakteristike mentálnej retardácie sa uvádza, ņe jej základným znakom je naruńenie
poznávacej činnosti. Základným poznávacím procesom je vnímanie. Petráń (In: Valenta et al. 2012)
upozorňuje na ńtyri základné problémy v oblasti vnímania u ņiaka s mentálnym postihnutím:
- spomalenosť tempa vnímania a značné zníņenie rozsahu vnímania – prejavuje sa
v obmedzenej schopnosti globálneho videnia, pri pozorovaní objektu v novom prostredí, neobvyklej
polohe či situácii, pri chápaní perspektívy;
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- nediferencovanosť pocitov a vnemov – prejavuje sa v naruńenej schopnosti uvedomovať si
jednotlivé časti a vlastnosti predmetov, rozlińovať málo odlińné predmety, vyčleňovať figúru
z pozadia;
- vnímanie miesta a času – prejavuje sa chybným odhadom dĺņky, vzdialenosti, hĺbky, smeru,
polohy, umiestnenia predmetu, časovou dezorientáciou;
- inaktivita vnímania – prejavuje sa zjednoduńeným, povrchným vnímaním, zníņenou
schopnosťou vnímať predloņený materiál podrobne, vnímať jeho detaily, postrehnúť jeho vlastnosti,
odpútať sa od výrazných, avńak pre danú situáciu málo podstatných stránok vnímaného objektu.
Závaņné nedostatky sa v súvislosti s mentálnym postihnutím viaņu na oblasť zrakového
a sluchového vnímania. Je potrebné brať do úvahy nielen samotnú zrakovú či sluchovú percepciu,
ale hlavne to, akým spôsobom ņiak s mentálnym postihnutím informácie chápe a spracováva, či
v nich dokáņe nájsť zmysel.
Zrakové vnímanie ņiakov s mentálnym postihnutím je z dôvodu zlej koordinácie očných
pohybov nesystematické. Ņiaci prebiehajú od jedného detailu k druhému a uniká im podstata
predmetu alebo javu. Pracovné činnosti vyņadujú zrakovú percepciu koordinovanú s motorickou
aktivitou. Zrakové vnímanie poskytuje spätnú väzbu o presnosti pracovných aktivít a podporuje
rozvíjanie zručností. Ņiaci s mentálnym postihnutím vykazujú ťaņkosti pri praktických činnostiach
vyņadujúcich koordináciu zrakového vnímania s inou motorickou aktivitou, napr. usmerňovať
pohyb ruky podľa obrysov, zastaviť pohyb, orientovať ho iným smerom a pod. (Ńvarcová 2006).
Nedostatočná úroveň sluchového vnímania sa prejavuje niņńou schopnosťou porozumieť
beņnému verbálnemu prejavu a vedie k oneskorenému či chybnému utváraniu a pouņívaniu reči
(Končeková 2005).
Naruńené vnímanie negatívne ovplyvňuje aj ďalńie poznávacie procesy a tým aj proces učenia.
Pocitový, vnemový stupeň poznávania podmieňuje vyńńí stupeň – myńlienkové poznávanie.
Myslenie ņiakov s mentálnym postihnutím je konkrétno-názorné, s obmedzenou schopnosťou
abstrakcie. (Bajo, Vańek, 1994). Najmenńí deficit z myńlienkových operácií vykazujú ņiaci
s mentálnym postihnutím podľa Valentu (In: Valenta, Müller 2004) v porovnávaní. Ťaņkosti
spôsobuje odlíńenie podobných a určenie zhodných znakov predmetov a javov. Závaņným
nedostatkom je proces analýzy a syntézy, tzv. kategorizácia myslenia je povrchná. Najvýznamnejńie
problémy sa vyskytujú v procese zovńeobecňovania. Na hodinách pracovného vyučovania sa
prejavujú predovńetkým v prenose nacvičených zručností, ņiaci prenáńajú prvky a skúsenosti
v hotovej, nezmenenej podobe. S generalizáciou súvisia aj ťaņkosti pri osvojovaní a pouņívaní
vńeobecných pojmov a pravidiel.
Ńvarcová (2006) poukazuje na to, ņe ņiakom s mentálnym postihnutím chýba kvalita myslenia
označovaná ako sekvenčné myslenie. To má za následok poruchu chápania sledu vecí a javov,
správne vnímanie ich logických súvislostí a časovej následnosti.
Nedostatok sekvenčnej pamäti brzdí vytváranie a upevňovanie dôleņitých zručností a návykov.
Typickým znakom je pomalé tempo ich osvojovania, nestálosť uchovania spojená s nepresnosťou
vybavovania. Aj v prípade, ņe ņiaci poznajú vńetky čiastkové postupy, často nevedia, v akom poradí
ich majú pri rieńení úlohy pouņiť. Nízka riadiaca funkcia myslenia ņiakov s mentálnym postihnutím
sa premieta do plánovania ich pracovných činností. Ņiaci začínajú plniť úlohu bez potrebnej
analýzy a orientácie v probléme, často nedokáņu pracovať ani podľa predloņeného technologického
postupu, nepremyslia svoje konanie a nepredvídajú jeho dôsledky. Spravidla nedokáņu správne
odhadnúť, ako dlho bude činnosť trvať. Nedokonalosť plánovania sa u ņiakov s mentálnym
postihnutím prejavuje pri plnení úlohy podľa inńtrukcií (typické je odbiehanie od poņiadaviek) a
podľa vzoru alebo obrázka (ņiaci neporovnávajú svoju prácu so vzorovým výrobkom, spoliehajú sa
len na vonkajńiu podobnosť).
Ďalńím ńpecifikom súvisiacim s myslením ņiakov s mentálnym postihnutím je zníņená
schopnosť sebakontroly. Zriedka spozorujú svoje chyby, skôr rozpoznajú odchýlky medzi vzorom
a výrobkom spoluņiaka, ale nedostatky vlastnej pracovnej činnosti im unikajú. Preto je potrebné
precvičovať schopnosť spätnej väzby.
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Na základe výskumov Valenta (In: Valenta, Müller 2004) konńtatuje, ņe ņiaci s mentálnym
postihnutím nie sú schopní kontrolovať predvádzanú operáciu z hľadiska troch a viac poloņiek
súčasne (napr. sledujú farbu a tvar prvkov, ale nie ich veľkosť či umiestnenie). Od správneho
rieńenia úlohy ich zvyčajne odvádza preruńenie pozornosti, náhodná chyba, strata súvislostí. So
zvyńujúcou sa kvantitou výkonu narastá počet chýb. Po výkone vyņadujúcom určitú mieru
koncentrácie nastupuje u ņiakov s mentálnym postihnutím vysoká miera unaviteľnosti.
Pri únave alebo celkovom oslabení organizmu moņno u ņiakov s mentálnym postihnutím
pozorovať patologické citové prejavy: podráņdenosť, impulzívnosť, agresivitu alebo úzkostlivosť,
pasivitu, ľahostajnosť, nezáujem (Bajo, Vańek 1994).
Pre ņiakov s mentálnym postihnutím je charakteristická nepatrná miera vlastnej iniciatívy,
nerozhodnosť, neschopnosť prekonávať prekáņky, čo sú príznaky nedostatku vôle. Slabosť vôle sa
prejavuje v situáciách, keď ņiaci vedia, ako majú konať, ale nie sú schopní počínať si poņadovaným
spôsobom (Ńvarcová 2006).
Pri dosahovaní vytýčeného cieľa hrá významnú úlohu motivácia. Ņiaci s mentálnym
postihnutím majú sklon k nesprávnej diferenciácii hlavných a vedľajńích motívov a ku krátkodobej
a blízkej motivácii. Absentuje snaha o dosiahnutie vzdialenejńích cieľov Prispôsobiť sa
podmienkam okolitého prostredia predstavuje pre ņiaka s mentálnym postihnutím náročnú úlohu.
Aby potrebnú adaptáciu dosiahol, musí často vyuņívať kompenzačné mechanizmy (Valenta,
Müller 2004).
Ņiak s mentálnym postihnutím je osobou, ktorú je potrebné chápať a prijímať ako celok
biologických, psychických a sociálnych daností, znakov, prejavov a dôsledkov. Je to jedinec,
v rámci ktorého sa tieto znaky, prejavy a dôsledky menia a je moņné ich pozitívne ovplyvňovať
vhodnými, jeho potrebám zodpovedajúcimi odbornými intervenciami a dosahovať pokroky
v jednotlivých oblastiach jeho osobnosti (Vančová a kol. 2010).
3. Pracovné vyuĉovanie ako prostriedok socializácie ņiakov s ľahkým stupņom
mentálneho postihnutia
Socializácia osôb s mentálnym postihnutím je zakotvená v hlavných cieľoch výchovy
a vzdelávania (Vzdelávací program pre ņiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie
2016). Prispieva k tomu aj skutočnosť, ņe mentálne postihnutie sa okrem zníņenej úrovne
schopností prispievajúcich k celkovej úrovni inteligencie vyznačuje ťaņkosťami v sociálnoadaptačnom správaní. Intelektuálne schopnosti a sociálna adaptácia sa vplyvom nácviku alebo
rehabilitácie môņu zlepńiť (Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia, MKCH-10-SK-2016).
K základným socializačným prostriedkom patrí práca – slúņi vlastnému rozvoju jednotlivca
a umoņňuje mu participovať na spoločenskom dianí. Predmet pracovné vyučovanie sa zameriava na
vytváranie a osvojovanie si pracovných zručností a návykov a plní významnú funkciu pri
socializácii ņiakov s mentálnym postihnutím (Bajo, Vańek 1994).
Socializácia jednotlivca nie je pasívnym procesom. Kaņdý ņiak sa voči rozmanitým vplyvom
prejavuje osobitým, aktívnym spôsobom. Proces socializácie ovplyvňuje človeka vo vńetkých
zloņkách jeho osobnosti. Zároveň sa jednotlivec sám prejavuje vlastnými zásahmi v rôznych
sociálnych situáciách a súvislostiach (Izdenczyová 2009).
3.1 Osobnostná rovina
Práca pôsobí kladne na centrálny nervový systém a celú osobnosť najmä cez motorickú oblasť,
ktorá je ľahko ovládateľná. Neurofyziologické mechanizmy dostávajú pomocou pracovnej činnosti
dostatok impulzov na výstavbu nových stereotypov. Táto skutočnosť prináńa nový prístup pri
prekonávaní rozumových a telesných nedostatkov. Práca môņe prispieť i k celkovej reflexnej
činnosti. Pomocou nej sa rozvíja nervovosvalový aparát, motorický, zrakový, sluchový, hmatový
receptor, ako aj psychické schopnosti. Prácou sa stimuluje aktivita mozgovej kôry a vyvolávajú
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optimistické emócie, rozvíja sa myslenie, reč, fantázia, tvorivosť, prebúdzajú sa ņivotné záujmy
(Bajo, Vańek 1994).
V predmete pracovné vyučovanie sa rozvíja samostatnosť ņiaka, ņiak si vytvára a osvojuje
pracovné zručnosti a návyky, potrebné k vykonávaniu sebaobsluņných činností a manipuláciu
s predmetmi dennej potreby. (Vzdelávací program pre ņiakov s mentálnym postihnutím pre
primárne vzdelávanie 2016).
Pracovné vyučovanie vzbudzuje záujem o prácu a podporuje uspokojenie osobných potrieb
ņiaka, rozvoj jeho schopností, moņností a zručností, aktivizovanie celej osobnosti. Pozitívny
výsledok práce podnecuje iniciatívu a budovanie kladného vzťahu k práci. Pracovná činnosť
obohacuje o mnoņstvo zmyslových skúseností, kultivuje jeho estetické cítenie, poskytuje pre ņivot
potrebné kultúrne návyky, pestuje zmysel pre poriadok.. V predmete pracovné vyučovanie sa
formujú osobnostné a morálne vlastnosti, ako napr. presnosť, trpezlivosť, húņevnatosť,
disciplinovanosť, zodpovednosť, vytrvalosť. Pracovná činnosť vytvára priestor pre radosť
z vykonanej práce, pocit uņitočnosti, uspokojenia, kladný vzťah k veciam, nástrojom ņivotného
a pracovného prostredia (Vančová a kol. 2010).
Pracovné vyučovanie má významnú úlohu v procese prípravy na voľbu povolania, má funkciu
pracovného usmerňovania v etape predprofesijnej orientácie (Bajo, Vańek 1994).
3.2 Spoloĉenská rovina
V pracovnom vyučovaní sa ņiaci učia poznávať a váņiť si nielen vlastnú prácu, ale aj prácu
iných. Práca v skupine podmieňuje utváranie sociálnych kontaktov.
Ņiaci získavajú spoločenské návyky, rozvíjajú schopnosť spolupracovať v kolektíve. Spoločnou
činnosťou sa vzájomne ovplyvňujú a zároveň sa učia uplatňovať pravidlá spoločenského správania
a správnej komunikácie. Ņiaci pri práci systematicky spoznávajú hlavné prvky organizovania. Učia
sa starostlivo a ńetrne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi a vytvárajú si vzťah k ņivotnému
prostrediu. Osvojovaním si zásad bezpečnosti pri práci sa zameriavajú nielen na vlastnú
bezpečnosť, ale aj na ochranu zdravia a ņivota iných (Vančová a kol. 2010).
Pracovné vyučovanie má významnú úlohu v oblasti prevencie a profylaxie.
Ľudia s mentálnym postihnutím sa môņu začleniť do pracovného procesu, ak vykonávaná práca
zodpovedá ich moņnostiam, je pomerne stabilná z hľadiska vyņadovanej činnosti aj z hľadiska
prítomných ľudí. Význam pracovnej činnosti pre osoby s mentálnym postihnutím spočíva v tom, ņe
uchováva a rozvíja ich kompetencie a dáva ich ņivotu rozmer uņitočnosti a moņnosti spolupodieľať
sa na vytváraní materiálnych a duńevných hodnôt (Bajo, Vańek 1994).
Rozdelenie vplyvu pracovného vyučovania na osobnostnú a spoločenskú rovinu chápeme len
ako teoretický konńtrukt slúņiaci na zvýraznenie dôsledkov pracovného vyučovania na socializačný
proces jedinca s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Obe roviny sa v reálnom ņivote
u kaņdého ņiaka prelínajú a vytvárajú platformu pre rozvoj jedinečnej osobnosti.
Záver
Vytváranie, osvojovanie a uplatňovanie vedomostí, zručností a návykov získaných v predmete
pracovné vyučovanie umoņňuje predchádzať sociálnej izolácii a pasivite ņiakov s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia a viesť ich k samostatnosti, sebaistote a pracovnej zanietenosti. Predmet
pracovné vyučovanie nepôsobí v procese ich socializácie izolovane, ale tvorí celok s ostatnými
vyučovacími predmetmi, ktoré vymedzuje Vzdelávací program pre ņiakov s mentálnym
postihnutím pre primárne vzdelávanie (2016). Vnútropredmetové a medzipredmetové súvislosti
tvoria základňu smerujúcu k rozvíjaniu a vyuņívaniu získaných poznatkov a skúseností a k
dosahovaniu socializačných cieľov osôb so zdravotným znevýhodnením v rôznych ņivotných
a spoločenských podmienkach.
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СІМ’Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ
З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ
FORMATION PEDAGOGICAL CULTURE OF FAMILY THAT RAISING A CHILD
WITH DISORDERS OF AUTISM SPECTRUM
Юлія Валуйських
Yulia Valuiskich
Анотація
У статті розглядаються проблеми на психологічному, соціальному та педагогічному
рівні, із якими стикається родина, у якій народилася дитина з порушеннями психофізичного
розвитку. Досліджується важливість виховного впливу батьків на формування особистості
дитини, її розвиток і навчання. Розглядається педагогічна культура батьків як системне
поняття, що включає в себе певні компоненти. Кожна родина, яка виховує дитину з
аутизмом, потребує індивідуально-диференційованого підходу до своїх проблем, та розробки
методики з поєднанням нових і традиційних видів допомоги родині. Результати
використання такої методики формування педагогічної культури сім'ї, яка виховує дитину з
аутизмом і представлена у даній статті.
Annotation
The article deals with problems in psychological, social and pedagogical level, which meets a
family in which the child was born with impaired mental and physical development. We investigate
the importance of educational influence of parents on formation, development and training of the
child. We analysed parents educational culture as a system concept that includes certain
components. Every family that raising a child with autism requires individual and differentiated
approach to their problems, and develop methodologies with a mix of new and traditional types of
assistance the family. The results of using this method formation of pedagogical culture of family
that raising a child with autism and presented in this article.
Ключові слова: педагогічна культура, сім‘я, дитина з розладами аутичного спектру.
Key words: pedagogical culture, family, child with autism spectrum disorder.
Вступ
Погіршення екологічної ситуації, високий рівень захворюваності батьків, ряд
невирішених соціально-економічних, психолого-педагогічних і медичних проблем викликає
збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, серед яких розповсюдженою
нозологією виступають розлади аутичного спектру. Родина, у якій народжується така дитина
вимушена боротися з цілою низкою проблем різного ґенезу: по-перше, ситуація постійного
конфлікту, нерозуміння в суспільстві, по-друге, – формалізоване, збіднене спілкування самих
батьків (трапляються випадки розлучення батьків), по-третє – недостатня сформованість
педагогічної культури сім‘ї не дозволяє на належному рівні виховувати та розвивати дитину
з психофізичними порушеннями, що в свою чергу може привести до вторинних дефектів та
педагогічної занедбаності. Саме тому формування педагогічної культури сім‘ї виступає
одним з першочергових завдань у структурі виховання та навчання дитини з розладами
аутичного спектру.
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Проблема відносин сім'ї та інших соціальних інститутів привертала увагу філософів,
педагогів з глибокої давнини. Вона аналізувалась у працях Арістотеля, Демокріта, Платона,
Я. Коменського, Дж. Локка, І. Песталоцці, П. Лесгафта, К. Ушинського, A. Макаренка та ін.
Питання взаємодії членів сім'ї між собою та іншими інститутами виховання відображені в
працях Ю. Азарова, Т. Воліковой, І. Гаврилової та ін. Виховання батьків є предметом
вивчення зарубіжних дослідників А. Адлера, Р. Гордона, X. Джиннота, Р. Нойберта,
Т. Харріса та ін. [ 1, 2, 4].
Важливість виховного впливу батьків в формуванні особистості дитини, особлива роль
сім‘ї в її соціалізації та розвитку відзначається у вітчизняних і зарубіжних психологопедагогічних дослідженнях (Л. Виготський, М. Лисіна, Р. Мухамедрахімов та ін.). Особливе
становище займають сім'ї, які мають дитину з порушеннями психофізичного розвитку. Поява
такої дитини з особливими потребами викликає у батьків складнощі і проблеми, пов‘язаних з
її вихованням і навчанням. Дослідники різних наукових дисциплін: спеціальної педагогіки
(М. Ліблінг, Л. Кузнецова, Л. Шипіцина, М. Веденіна та ін.), спеціальної психології
(О. Нікольська, М. Семаго, В. Ткачова та ін.), соціальної педагогіки та соціальної роботи
(Л. Аксьонова, О. Смірнова-Ярська), медицини (Б. Воскресенський, В. Вішневський та ін.)
констатують виникнення в такій сім'ї змін на соціальному, психологічному та соматичному
рівнях.
Проблемі раннього дитячого аутизму та особливостям виховання дітей з цим
порушенням присвячені роботи вчених – С. Морозова, С. Конопляста, Г. Косарєва,
Т. Скрипник, І. Посохова та ін.
У сім‘ях, які виховують дитину з аутизмом, виникають специфічні проблеми, повязані з
особливостями її психофізичного розвитку, що в свою чергу значно ускладнюють взаємодію
родини між собою та із суспільством загалом. Ми погоджуємося з поглядами дослідників
(Т. Питерс, Г. Хворова, А. Закрепіна та ін.), що для вирішення або принаймі зменшення
перелічених проблем необхідно підвищувати педагогічну культуру батьків, розглядаючи її
як комплекс взаємопов‘язаних елементів, кожний з яких має значення для ефективного
виховного впливу на особистість дитини з аутизмом.
Об‟єкт дослідження – педагогічна культура сім‘ї, яка виховує дитину з розладами
аутичного спектру.
Предмет дослідження – особливості формування педагогічної культури сім‘ї, яка
виховує дитину з аутизмом.
Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній
перевірці психолого-педагогічних умов та методики роботи з формування педагогічної
культури батьків, які виховують дитину з розладами аутичного спектру.
1. Педагогічна культура сім’ї, яка виховує дитину з аутизмом, як психологопедагогічна проблема
1.1. Педагогічна культура сім’ї та її вплив на становлення особистості дитини
Особистість дитини, її ставлення до світу та позиція у ньому здебільшого залежить від
умов і оточення в якому вона виросла. Тому особливо важливим є дослідження цього впливу
на дитину, серед яких найпершим і найголовнішим звісно є саме сім‘я – ті, люди які щоденно
оточують дитину, виховують та розвивають її. Видатний вчений Л. Виготський казав, що
мікросоціальна ситуація розвитку, яка визначається за особливостями сімейного виховання,
складу родини, і позицією дитини в ній, є основою розвитку особистості дитини, що в свою
чергу забезпечує формування вищих психічних функцій у процесі її «вростання в
цивілізацію» [2, c. 8]. Тобто для максимальної адаптації дитини в соціумі та всебічного її
розвитку важливо який психолого-педагогічний вплив будуть здійснювати на неї батьки.
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Однією з найважливіших є саме виховна функція, що полягає в задоволенні
індивідуальних потреб у батьківстві, контактах з дітьми, вихованні дітей, самореалізації в
дітях. Виконуючи цю функцію сім‘я забезпечує соціалізацію та адаптацію дитини в
суспільстві.
Педагогічне значення родини багатоаспектне. Сім‘я виступає головним носієм,
хранителем та об‘єктом передачі національних традицій та стереотипів поведінки. Родина
формує людину в усіх сферах її життя, при цьому головну роль в цьому мають уявлення її
батьків, їх модель поведінки та методи виховання, що вони використовують. В систему
педагогічної культури людина входить все життя, але з роками її роль змінюється – з
вихованця вона перетворюється у вихователя. Демократична педагогічна культура сім‘ї
формує людину демократичної спрямованості, навіть якщо вона буде проживати в умовах
тоталітарного суспільства. Авторитарна педагогічна культура виховує людей з
авторитарними схильностями і в демократичній країні. «Що посієш, те й пожнеш», - так
визначає значення сімейного виховання народна мудрість.
Розглядаючи питання педагогічної культури ми можемо бачити, що немає єдиного
трактування. Але ми схиляємося до визначення запропонованого дослідником В. Бєніним,
який під педагогічною культурою батьків розглядає педагогічну підготовленість і зрілість їх
як вихователів, що в свою чергу дає позитивні результати в процесі сімейного і суспільного
виховання дітей [1, c. 21]. Педагогічна культура є складовою частиною загальної культури
батьків, у якій закладений досвід виховання дітей у сім‘ї, набутий різними категоріями
батьків безпосередньо у своїй країні, інших країнах, а також узятий з народної сімейної
педагогіки. Умовно кажучи, можна сказати, що педагогічна культура є культурою виховання
та навчання. І як наслідок, рівень педагогічної культури батьків визначається тим, в якій мірі
вони виконують ролі вихователя та педагога. Останнє безпосереднє залежить від певних
факторів, серед яких можна виокремити об‘єм знань, життєвий досвід, навички та вміння
передавання власних знань і використання при цьому оптимальних методів та прийомів.
Проблемі формування педагогічної культури присвячені роботи дослідників
С. Архангельського, А. Барабанщікова, В. Сластьоніна та ін., які пов‘язували її з аналізом
особливостей педагогічної діяльності, вивченням педагогічних здібностей, педагогічної
майстерності вчителя.
Змістовою характеристикою педагогічної культури батьків є їх достатня підготовленість
до виховання дітей дошкільного віку в умовах сім‘ї, вміння застосовувати якості вихователя
в процесі сімейної життєдіяльності. Педагогічна підготовленість батьків характеризується
певною сумою (основним мінімумом) знань з психології, педагогіки, фізіології, гігієни,
вміннями та навичками, набутими в процесі виховання дітей та догляду за ними [1].
У процесі виховання в батьків можуть виникати певні проблеми, які здебільшого
пов‘язані з недостатнім розумінням батьками самої дитини, особливостей і тенденцій її
розвитку, а звідси – невміння педагогічно грамотно організувати процес домашнього
виховання. Тому в змісті педагогічної культури актуальними на сучасному етапі є знання про
розумну організацію життєдіяльності дітей у сім'ї, про специфіку різних видів їх діяльності
та ролі в формуванні особистості. Виховна діяльність в сім'ї носить суто прикладний
характер, тому важливо допомогти батькам придбати практичні вміння найрізноманітнішого
характеру: від уміння організовувати сімейне господарство до вміння грамотно керувати
розвитком дитини.
1.2. Проблеми сім’ї та їх вплив на становлення та розвиток особистості дитини з
розладами аутичного спектру
Сім'я – це мікросоціум, у якому дитина живе, у якому формуються її моральні якості,
ставлення до світу людей, уявлення про характер міжособистісних зв'язків. Сім'я як
суспільний інститут здійснює функцію соціалізації дитини. Саме в родині в дитини
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складаються перші уявлення про людські цінності, норми поведінки, характер взаємин між
людьми. У сім'ї діти не тільки наслідують близьким, а й орієнтуються на їх соціальні та
моральні установки. Рівень психологічної зрілості батьків, їхні ідеали, досвід соціального
спілкування часто відіграють у розвитку дитини вирішальну роль. Це не можна не
враховувати як в діагностичній, так і в подальшій корекційній роботі з дитиною, яка має
порушення розвитку. У цьому зв'язку вивчення проблем сім'ї такої дитини стає одним із
важливих напрямків дослідження. Про необхідність активного вивчення всього спектру
проблем сім'ї, яка виховує дитину з порушеннями в розвитку, свідчать і численні роботи, які
з‘явилися в різних галузях дефектологічної науки. Серед них роботи І. Багдасар'ян (2000),
Н. Мазурової (1997), Г. Мішиної (2001), М. Сємаго (1992), В. Ткачової (1998, 1999, 2003,
2004), Н. Грицюк (2008) та інші.
Народження в родині дитини з аутизмом породжує спеціальні психологічні та
педагогічні потреби, пов‘язані з її вихованням та навчанням. Особливо важкі для батьків
перші дні й місяці з того дня, коли поставлений діагноз дитині. Часто вони помічають
відставання в розвитку своєї дитини з запізненням, і до останнього думають, що їх малюк отот усього навчиться. Тому усвідомлення неповноцінності дитини, її страждання,
необхідності пристосуватися до нових обставин, а іноді навіть змінити темп життя,
створюють психотравматичну ситуацію в родині.
Сподівання та надії, що члени родини пов‘язували з майбутнім дитини, часто
руйнуються, а обдумування ситуації, що склалася, призводить до виникнення нових
життєвих цінностей. Це може бути обумовлено багатьма причинами, серед яких є:
психологічні особливості особистостей самих батьків (їх здатність прийняти або не прийняти
хвору дитину), наявність комплексу розладів, що характеризують ту або іншу аномалію
розвитку, ступінь їх виявлення, відсутність позитивної підтримки суспільства в контактах з
родиною, що виховує дитину з аутизмом [6].
Сім‘я дитини з розладами аутичного спектру постійно відчуває складнощі та обмеження,
часто позбавлена моральної підтримки не тільки знайомих, а й близьких людей. Оточуючі
здебільшого нічого не знають про проблему психофізичних порушень дитини, і батькам
буває доволі важко пояснити причини такої поведінки дитини, її капризів. Нерідко сім‘я
зустрічає нездоровий інтерес сусідів, агресивні реакції людей в транспорті, на вулиці тощо.
Як наслідок, виникає аутизація самих батьків, перш за все матерів – обмеження контактів,
виходів у суспільні місця, звуження кола друзів.
Дослідження американських психологів з‘ясовали, що стрес більшою мірою
проявляється у матерів, які виховують дитину з аутизмом [4]. Це відбувається тому, що
дитина не контактує з нею, не дивиться в очі, не підтримує емоційного зв‘язку, якого вона
так потребує а щоденні турботи при цьому тільки збільшуються. Тому зрозумілі вияви в
матері депресивності, роздратованості, емоційного виснаження. При цьому батько зазвичай
уникає щоденного стресу, пов‘язаного з вихованням дитини з аутизмом, бо більшість часу
проводить на роботі. Проте він також переживає почуття провини, турбується за емоційний
стан дружини та займається матеріальним забезпеченням родини.
Проблеми родини, яка виховує дитину з розладами аутичного спектру, збільшуються в
періоди її вікових кризів і в ті моменти, коли сім‘я проходить певні критичні етапи свого
розвитку: це є вступ дитини в дошкільний навчальний заклад, до школи, початок
підліткового віку тощо. Досягнення нею повноліття може викликати такий ж серйозний
стрес у батьків, як і первинна постановка діагнозу дитини, бо до дорослої людини в соціумі
виставляються високі вимоги, яким доволі важко відповідати дитині з психофізичними
порушеннями.
Отже, особливості психічного та фізичного розвитку, труднощів соціалізації дитини з
аутизмом викликають у батьків проблеми з її вихованням та навчанням. Аналіз наукових
досліджень та статистичних даних підтверджує, що сім‘я здебільшого не готова до таких
проблем та потребує спеціальної допомоги з боку фахівців медичного та психолого228

педагогічного профілю для їх вирішення. Організація цієї допомоги має носити постійний
характер, та має бути спрямована на підвищення педагогічної культури батьків, вміння
адекватно сприймати та змінювати на краще ситуацію, щоб забезпечити сприятливу
обстановку та оптимальні умови для розвитку і виховання дитини з аутизмом.
2. Дослідження педагогічної культури сім’ї, яка виховує дитину з аутизмом
2.1. Теоретичні положення діагностики педагогічної
виховують дитину з розладами аутичного спектру

культури

батьків,

які

Педагогічна культура батьків представляє собою складний інтегрований комплекс
взаємопов‘язаних елементів, кожний з яких має значення для здійснення ефективного
виховного впливу на особистість дитини. Тому для визначення рівня педагогічної культури
батьків, яка виховую дитину з аутизмом, вважаємо необхідним дослідити стан
сформованості кожного з її основних компонентів:
1. Аксіологічний компонент, що виражається в стилі виховання, емоційній атмосфері в
сім‘ї.
2. Змістовий компонент, який складається з сукупності знань про загальні
закономірності психічного розвитку дітей з розладами аутичного спектру, з цілей, методів та
прийомів виховання.
3. Діяльнісний компонент, що виявляється у прагненні до педагогічного
самовдосконалення та способах спілкування з дитиною з аутизмом.
Високий рівень сформованості кожного з цих компонентів загалом свідчитиме про
високий рівень сформованості педагогічної культури. Низький же рівень сформованості
даних елементів характеризуватиме низький рівень сформованості педагогічної культури
сім‘ї, і тому потребуватиме системи заходів, спрямованих на його підвищення.
Отже, мета констатувального етапу дослідження – виявлення рівня сформованості
педагогічної культури сім‘ї, яка виховує дитину з аутизмом.
Для досягнення даної мети та отримання результатів нами було використано такі методи
діагностування рівня сформованості педагогічної культури батьків – бесіда з батьками,
анкетування, тести, особисті опитувальники. Для обробки даних нами було використано
кількісний та якісний аналіз даних з використанням методів математичної статистики.
Для визначення рівня сформованості аксіологічного компоненту педагогічної культури
батьків, які виховують дитину з аутизмом, нами було використано наступні методи – для
виявлення емоційної атмосфери родини, в якій виховується дитина з психофізичними
порушеннями, був використаний тест «Біополе родини» (А. Бодалєв). В сім‘ї дитини від
стану емоційної напруженості або гармонійності в родині залежить як почуватиметься
дитина. Даний тест допомагає з‘ясувати яка атмосфера зазвичай наявна в родині.
Для перевірки типу батьківської позиції стосовно дитини використовувалася анкета
«Психологічний тип батьків» (В. Ткачова). Він дозволяє виявити психологічний тип батьків
– психосоматичний, невротичний, авторитарний. Тобто результати анкети можуть
продемонструвати на якому рівні спостерігаються якісні зміни в сімейній системі.
Для з‘ясування рівня сформованості змістового компоненту педагогічної культури
батьків, які виховують дитину з ауизмом, нами було використані наступні методи:
- анкета «Визначення виховних вмінь у батьків дітей з порушеннями в розвитку»
(В. Ткачова). Виховні вміння батьків оцінюються за трьома шкалами – «емоційне прийняття
– відчуження дитини», «раціональне розуміння – нерозуміння проблем дитини», «адекватні –
неадекватні форми взаємодії». Отже, результати анкети дозволяють з‘ясувати як батьки
ставляться до дитини з психофізичними порушеннями, чи адекватно взаємодіють з нею та чи
розуміють її проблеми.
- для визначення структури сім‘ї використовувалася соціограма «Моя сім'я»
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(B. Ткачова). Ця методика є адаптованим варіантом тесту «Сімейна соціограма»
Е. Ейдеміллер, але модифікована відповідно до завдань дослідження сім'ї, яка виховує
дитину з відхиленнями у розвитку. У новому варіанті ця методика включає вивчення трьох
етапів життя родини: до народження дитини з відхиленнями у розвитку, відразу після його
народження і зараз. Такий підхід дозволяє визначити характер динаміки в розвитку
конкретної сім'ї (позитивний чи непозитивного). Результати соціограми дозволяють
з‘ясувати характер взаємин та значимість кожного члена сім‘ї для опитуваного – відсутність
теплин відносин, ступінь близькості між батьками і дитиною; симбіотичні зв‘язки між
членами родини, що часто спостерігаються в сім‘ях, які виховують дитину з аутизмом.
Для визначення рівня сформованості діяльнісного компоненту педагогічної культури
батьків, які виховують дитину з розладами аутичного спектру, нами було використаний
метод бесіди з батьками дітей. На основі бесіди з батьками були визначені їх пріоритети у
підвищенні педагогічної культури. Результати фіксувалися в бланках стосовно таких питань
– вивчення теоретичних основ медичної, психологічної та педагогічних галузей стосовно
порушень в розвитку дитини; володіння прийомами спілкування з дитиною; вивчення основ
законодавства стосовно прав дитини з особливими освітніми потребами та інші. Даний метод
дозволив виявити сфери компетентності та некомпетентності батьків та спрогнозувати
необхідну просвітницьку роботу.
2.2. Діагностика рівня сформованості педагогічної культури сім’ї, яка виховує
дитину з аутизмом
На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної та корекційної літератури нами
була поставлена мета – діагностика рівня педагогічної культури та розробка методики
підвищення рівня педагогічної культури батьків, які виховують дитину з аутизмом.
Контингент досліджуваних складали батьки дітей з аутизмом, що відвідували відділ
соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Загалом в констатуючому експерименті прийняли
участь 40 батьків. Даний етап дослідження був спрямований на виявлення рівня
сформованості педагогічної культури у батьків - стан емоційної атмосфери в родині, рівня їх
педагогічних вмінь тощо. Для досягнення мети даного етапу дослідження були використані
методи, які представлені вище. Проведення констатуючого експерименту дозволило виявити
наступні результати стосовно рівня сформованості педагогічної культури батьків, що
виховують дитину з аутизмом:
- високий рівень педагогічної культури мають 8 батьків;
- середній рівень педагогічної культури – 20 батьків;
низький рівень педагогічної культури - 12 батьків. Отримані результати відображені
на рис. 1.
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Рис. 1. Рівень педагогічної культурі (а)
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Дані висновки були отримані після узагальнення результатів проведення
констатувального експерименту, для якого були використані методи анкетування,
тестування, соціограми та інші. Розглянемо детальніше отримані дані.
Результати тесту «Біополе сім‘ї» виявили, що нестійке, змінне біополе мають 22 батьків;
невизначене біополе – 16 батьків; стійке позитивне біополе – 2 батьків. Анкета
«Психологічний тип батьків»: авторитарний тип – 14 батьків; психосоматичний тип –
24 батьків; невротичний – 2 батьків.
Використання соціограми «Моя сім‘я» виявило наявність симбіотичного зв‘язку між
членами родини у 17 батьків. Загалом позитивна динаміка розвитку сім‘ї мають 21 батьків
(52%), непозитивну – 19 батьків (48%). Результати соціограми показали, що стосунки в
родині значно змінилися після народження дитини з психофізичними порушеннями.
Відбулися розлади взаємин між чоловіком та дружиною, на перший план виступили
проблеми виховання та розвитку дитини з аутизмом. Саме на ній сфокусувалася увага
батьків, при цьому іншим дітям у родині увага майже не приділяється.
Результати анкетування показали, що найбільш пріоритетними напрямками в розвитку
педагогічної грамотності є: оволодіння конкретними формами, методами, прийомами
виховання та навчання дітей, які мають психофізичні порушення – 40 батьків (100%);
засвоєння прийомів спілкування з дитиною – 38 батьків (95%); вивчення теоретичних основ
медичних та психолого-педагогічних галузей – 26 батьків (57%).
Використана комплексна діагностика дозволила виявити сфери компетентності та
некомпетентності батьків та спрогнозувати подальшу просвітницьку роботу – стосовно
розробки методики формування педагогічної культури батьків у даних напрямках.
3. Методика формування педагогічної культури сім’ї, яка виховує дитину з
розладами аутичного спектру
3.1. Організація та зміст методики підвищення рівня педагогічної культури батьків
дитини з аутизмом
Педагогічна культура – поняття, яке нині широко використовується в психологопедагогічній практиці, включає в себе не тільки когнітивну та операційно-технологічну
складову, а й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову складову. Зарубіжні та
вітчизняні досліджувані цього феномену підкреслюють його інтегративну природу, яка
виявляються в поєднанні, усвідомленні, розумінні відчуттів та дій батьків (Р.Bode, І. Бех,
H. Weis, О.Смирнова-Ярська). Сучасна дитиноцентриська парадигма передбачає
переформатування традиційної практики взаємодії з сім‘єю, що полягає в залученні батьків
до навчально-виховного процесу на засадах партнерства та взаємодії. В умовах розбудови
інклюзивної освіти на батьків дитини з порушеннями психофізичного розвитку
покладаються особливі повноваження партнерства та адвокатства своєї дитини, згідно з
соціальною моделлю розвитку [3]. Таким чином нова методологічна парадигма надання
допомоги батькам, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку базується
на формування педагогічної компетентності як можливості орієнтуватися та впливати на
інтереси дитини для її гармонічного розвитку.
Розроблена нами методика формування педагогічної культури батьків, які виховують
дитину з розладами аутичного спектру, базується на наступних принципах:
- гуманістичної спрямованості, що передбачає визнання значущості гуманних стосунків
у соціумі, поваги до особистості дитини і батьків, визнання значущості їхніх потреб;
- комплексності, що передбачає облік основних напрямів і форм взаємовзв‘язку дитини
з аутизмом із її природним, соціальним і культурним оточенням;
- діяльнісного підходу, який орієнтує на роботу в «зоні найближчого розвитку» дитини.
Цей принцип стверджує необхідність індивідуального підходу до кожної дитини, передбачає
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повагу до особистості й розвиток її індивідуальності, підтримку в ній усвідомлення власної
цінності й значущості, а також створення соціального простору для прояву здібностей та
ініціативи;
Основні завдання методики формування педагогічної культури батьків, які виховують
дитину з аутизмом, полягають у:
- систематизації знань батьків про медико-психологічно-педагогічну допомогу дітям з
порушеннями та їхнім сім‘ям;
- активізації батьківської громадянсько-соціальної позиції, яка сприятиме
удосконаленню системи надання допомоги дітям з порушенням психофізичного розвитку;
- поглиблення знань батьків про можливості та засоби компенсаторного розвитку
їхньої дитини й усвідомлення своєї ролі у цьому процесі;
- розвитку комунікативних умінь, що сприяють ефективному спілкуванню з фахівцями,
іншими батьками, членами родини між собою, власними дітьми.
Методика формування рівня педагогічної культури батьків дитини з розладами
аутичного спектру складається з наступних компонентів. Для підвищення рівня
сформованості аксіологічного компонента педагогічної культури сім‘ї нами було
використано серія тренінгів для батьків «Моя дитина». Метою тренінгів є підвищення
взаємодії та створення позитивної емоційної атмосфери, довірливих стосунків між батьками
дитини з психофізичними порушеннями, усвідомлення ними свої батьківських позицій та
цілей виховання. Наступними проводилася серія тренінгів «Прийняття дитини, усвідомлення
її проблем», метою якого було прийняття батьками своєї дитини, усвідомлення її проблем та
необхідності встановлення адекватних форм взаємодії з дитиною.
Для підвищення рівня змістового компоненту педагогічної культури батьків нами було
розроблено рекомендації для батьків щодо виховання, навчання дітей з аутизмом у вигляді
буклетів. Рекомендації містять інформацію для батьків стосовно успішних умов виховання
дитини, створення позитивної атмосфери в родині, використання звертань до дитини. Також
була проведена серія консультацій, яка передбачала розглядання основних проблем при
адаптації в побуті, організації часу та простору для навчання, виховання дитини з аутизмом.
Завдяки даному матеріалу батьки можуть навчитися правильно організовувати розклад,
домогтися виконання доручень дитиною, навчитися вводити нові дії, предмети у життя
дитини, уникаючи при цьому стійких негативних емоцій, тощо. Для проведення
просвітницької роботи був розроблений список рекомендованої літератури та корисних
посилань для ознайомлення батьків з стосовно аутизму.
Для підвищення рівня діяльнісного компоненту педагогічної культури батьків нами було
використано проведення серії практичних семінарів «Організація побуту, навчання та
виховання дитини з аутизмом». Під час семінарів батьки мали змогу навчитися складати
розклад, планувати день свої дитини, щоб максимально обмежити істеричні випадки та
погіршення стану в дитини. За допомогою дозованого навчання дітей навчають брати альбом
з розкладом, відкривати першу сторінку, виконувати завдання і потім переходити до
наступного. Мета використання розкладу - навчити аутичних дітей виконувати завдання та
дії без прямих інструкцій з боку батьків та вчителів і без їхнього контролю. Також батьки
можуть навчитися правильно організовувати розклад, домагатися виконання доручень
дитиною, вводити нові дії, предмети у життя дитини, уникаючи при цьому стійких
негативних емоцій, тощо.
3.2. Особливості використання методики формування педагогічної культури сім’ї,
яка виховує дитину з аутизмом
Під час використання даної методики нами було визначено, що ефективність
формування педагогічної культури батьків дитини з аутизмом залежить від сукупності
психолого-педагогічних умов:
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- безперервності корекційно-формувальної роботи з батьками з метою підвищення
сенситивності до дитини, нормалізації системи вимог і очікувань, розширення сфери
усвідомлення психічного та особистісного розвитку дитини;
- наявності мотивації, відповідних установок на перетворення і корекцію неадекватних
форм поведінки і стилю взаємодії з дитиною, реалізацію отриманих рекомендацій щодо
розвитку педагогічної культури батьків в реальні дії та вчинки;
- прояву емоційно-вольових зусиль з метою зміни системи стереотипів виховання і
прийняття своєї дитини, закріплення духовно-моральних установок у відносинах «батькидитина»;
- готовності отримувати допомогу і підтримку з боку фахівців в галузі педагогіки і
психології, виконувати всі їх рекомендації.
Для оцінки ефективності розробленої методики підвищення рівня педагогічної культури
батьків дитини з аутизмом нами було використано систему діагностичних методів, які
застосовувались на констатувальному етапі експерименту.
Отже, після проведення контрольної діагностики рівня педагогічної культури батьків
дитини з аутизмом нами були отримані наступні результати:
- високий рівень педагогічної культури мають 20 батьків (50%);
- середній рівень педагогічної культури – 15 батьків (40%);
- низький рівень педагогічної культури – 5 батьків (10%). Результати представлені на
Рис. 2.
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Рис. 2. Рівень педагогічної культурі (б)
Проведена контрольна діагностика дозволила відмітити тенденцію щодо підвищення
рівня педагогічної культури батьків дитини з аутизмом після використання даної методики,
про що свідчать порівняльні дані, які представлені в Таблиці 1.
Таблиця 1. Порівняння результатів констатувального та контрольного експерименту
Рівень педагогічної
До використання
Після використання
Кількісний
культури
методики
методики
показник різниці
Високий
20%
30%
10%
Середній
50%
50%
0%
Низький
30%
20%
-20%
Отримані результати контрольного етапу експерименту показали певну тенденцію щодо
підвищення педагогічної культури сім‘ї, яка виховує дитину з розладами аутичного спектру.
Проведена контрольна діагностика рівнів сформованості педагогічної культури батьків, які
виховують дитину з аутизмом показала певну ефективність розробленої методики.
Порівняльні показники продемонстрували значне підвищення рівня педагогічної культури в
батьків дитини з аутизмом.
Заключення
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Аналіз науково-теоретичних даних про особливості розвитку дітей з розладами
аутичного спектру, про проблеми, що виникають у батьків при їх вихованні, та результати
використаної методики дозволили вивести та узагальнити наступні положення:
1. Педагогічна культура батьків представляє собою складне, інтегративне, динамічне
особистісне утворення, яке виявляється в їх ціннісно-цільової спрямованості на гармонійне
виховання та розвиток дітей, володінні виховними вміннями та засобами адекватної
взаємодії з дитиною, використанням найбільш оптимального стилю виховання, що в
сукупності суттєво впливає на становлення особистості дитини.
2. Встановлена пряма залежність між рівнем педагогічної культури батьків та
особливостями виховання та розвитку дитини з психофізичними порушеннями.
3. Педагогічна культура батьків складається з аксіологічного, змістового та діяльнісного
компонентів, які тісно взаємопов'язані між собою. Для підвищення рівня педагогічної
культури сім‘ї, яка виховує дитину з аутизмом, необхідно використовувати завдання на
розвиток кожного зі складових компонентів.
4. Кожна родина, яка виховує дитину з аутизмом, потребує індивідуальнодиференційованого підходу до своїх проблем, та розробки методики з поєднанням нових і
традиційних видів допомоги сім'ї. Результати контрольної діагностики показали тенденцію
щодо підвищення рівня педагогічної культури батьків, які виховують дитину з розладами
аутичного спектру після використання даної методики.
5. Проблема формування педагогічної культури батьків дитини з аутизмом залишається
актуальною. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у проведені поглиблених
досліджень дієвих практичних форм і методів роботи з батьками, які виховують дитину з
аутизмом.
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Аннотация
В странах ЕС одной из насущных проблем является налоговая координация или
гармонизация, которая подразумевает постепенное сближение налоговых систем стран –
членов ЕС для решения общих задач в области социально-экономической и фискальной
политики. Целью данной работы является изучение тенденций развития налоговых
поступлений стран ЕС за последние двадцать лет и построение простых статистических
моделей для определения прогнозных показателей на краткосрочный период. Был проведен
анализ временных рядов процента всех налоговых поступлений от ВВП для стран ЕС за
период с 1995 по 2012 гг. Вначале была рассчитана матрица коэффициентов парных
корреляций для данных временных рядов и проведен анализ этих коэффициентов для
отдельных стран ЕС. Далее, была построена эконометрическая модель зависимости
ежегодных темпов роста налоговых поступлений от уровня налоговых поступлений,
определяемого как процент налоговых поступлений от ВВП, в предыдущий временной
период. Данная модель подтвердила гипотезу об абсолютной конвергенции показателей
темпов роста налоговых поступлений в странах ЕС. С помощью применения моделей
линейного тренда были проанализированы более подробно особенности тенденций
налоговых поступлений как процент от ВВП в странах и построены прогнозные значения на
период 2015-2017 гг.
Annotation
One of the most urgent problems in EU is the coordination or tax harmonization, which implies
a gradual convergence of tax systems of countries – EU member states to address common
challenges in the field of socio-economic and fiscal policy. The aim of this paper is to examine the
EU tax revenues dynamics over the last twenty years and the construction of simple statistical
models to determine the features of the trends of tax revenue as percentage ratio to GDP in the
different EU countries. For the analysis the data from Eurostat are used during the period 1995 to
2012. In this research the matrix pair correlation coefficients was calculated for these time series.
Then, the econometric model was built for the analysis of the dependence of the tax revenues
annual growth rate on the level of tax revenues in the former time period. This model has confirmed
the hypothesis of absolute convergence of indicators of tax revenue growth rates in the EU. With
the use of a linear trend models the features of tax revenue trends as a percentage of GDP were
analyzed more detail in the different EU countries and predicted values were built for the period
2015-2017.
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Введение
В странах ЕС одной из насущных проблем является налоговая координация или
гармонизация, которая подразумевает постепенное сближение налоговых систем стран –
членов ЕС для решения общих задач в области социально-экономической и фискальной
политики [5, 8]. Безусловно, данная проблема является довольно сложной в силу того, что
налоговые системы стран – членов ЕС формировались с учетом собственных традиций и
концепций, в результате особенностей социально-экономического и исторического развития
отдельных стран и регионов. Кроме того, достаточно длительный период между странами,
которые входят в состав ЕС, существовала налоговая конкуренция, целью которой было
привлечение зарубежных инвестиций из соседних стран вследствие более привлекательной
экономической конъюнктуры и упрощенного налогообложения, существования различных
налоговых льгот и пр. Тем не менее, в последнее время, вопрос о налоговой гармонизации
стал опять появляться среди одних из наиболее важных проблем совместного
экономического пространства стран ЕС, поскольку последние события, такие как:
глобальный экономический кризис, поток мигрантов, референдум в Великобритании и
прочие острые явления, несут угрозу политике централизации и усиливают центробежные
тенденции. В связи с этим задача исследования развития налоговых систем стран ЕС и
перспектив их гармонизации является актуальной проблемой.
Следует отметить, что современными вопросами развития налоговых систем стран ЕС
занимались ряд ученых, таких как: Р. Барро, Й. Стиглиц, Р. Мюсграйв, Х. Джекобс, В. Танзи,
Й. Слемрод, Б. Салани, С. Овсяк, К. Кубатова, Р. Сивак, А. Шульцова, А. Зубалова,
Е. Бенева, Е. Бурак и др. [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В тоже время, ряд вопросов, связанных с
изучением тенденций развития налоговых систем ЕС, нуждается в дополнительных
исследованиях.
Цель работы
Целью данной работы является изучение тенденций развития налоговых поступлений
стран ЕС за последние двадцать лет и построение простых статистических моделей для
определения прогнозных показателей на краткосрочный период.
Основные результаты
Для изучения налоговой нагрузки отдельных стран и проведения сравнительного анализа
обычно используют такой показатель, как процентное отношение всех налоговых
поступлений к ВВП страны за год. Указанные показатели для стран ЕС представлены на
сайте Евростата в разделе «государственные финансы» [11]. Нами был проведен анализ
временных рядов процента всех налоговых поступлений от ВВП для стран ЕС за период с
1995 по 2012 гг. Вначале была рассчитана матрица коэффициентов парных корреляций [3]
для данных временных рядов, представленная в табл. 1. Как видно из результатов,
представленных в таблице 1, для некоторых групп стран ЕС коэффициенты парной
корреляции достаточно существенны и имеют положительные или отрицательные значения,
превышающие по модулю 0.5, а для других эти значения близки к 0, что указывает на
независимость в этих группах стран тенденций налоговых поступлений от ВВП. В этой связи
представляет интерес изучение пространственных режимов распределения показателей
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налоговых поступлений от ВВП (%) стран ЕС для понимания особенностей налоговой
гармонизации или конкуренции, более выраженных для отдельных групп стран, особенно
для стран Западной Европы и новых членов ЕС. Проведенный расчет показателей
пространственной автокорреляции Морана [4] показал, что для указанного временного
периода годовые значения коэффициентов Морана не слишком сильно изменялись из года в
год и указывали на умеренную положительную пространственную автокорреляцию. Т.е.
группы стран с более высокими показателями налоговых поступлений от ВВП (%) были
окружены странами с более высокими значениями данных показателей.
И наоборот, страны с менее высокими значениями показателей налоговых поступлений
от ВВП находились в окружении себе подобных. В тоже время, представляет интерес расчет
не только глобальных, но и локальных коэффициентов Морана для отдельных групп стран.
Проведем более подробно анализ показателей коэффициентов парных корреляций,
отражающих степень зависимости тенденций показателей налоговых поступлений от ВВП
(%) для отдельных стран ЕС. На рис.1 приведены значения показателей парной корреляции
налоговых поступлений от ВВП (%) в Великобритании и остальных странах ЕС.
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Рис. 1. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%)
в Великобритании и остальных странах ЕС
Как видно, из приведенной на рис. 1 диаграммы, наибольшие положительные значения
коэффициентов парной корреляции (больше 0.6) наблюдаются для Великобритании с такими
странами, как: Кипр, Нидерланды, Польша и Португалия. Заметная положительная
корреляционная связь для тенденции налоговых поступлений от ВВП в Великобритании
наблюдается с динамикой аналогичных показателей в Ирландии, Франции, Италии, Литве и
Румынии. Довольно существенные отрицательные корреляции тенденции налоговых
поступлений от ВВП в Великобритании наблюдаются с динамикой указанных показателей в
таких странах, как: Люксембург, Австрия, Словения, Словакия и скандинавские страны
(Финляндия и Швеция).
На рис. 2 представлена диаграмма, показывающая значения коэффициентов парной
корреляции тенденции показателей налоговых поступлений от ВВП (%) во Франции с
динамикой этих показателей в других странах ЕС.
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Таблица 1. Корреляционная матрица тенденций налоговых поступлений (% от ВВП) в странах ЕС

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28

BE BG CZ DK DE EE IE
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
1 -0.21 0.37 0.12 0.11 -0.48 -0.13
-0.21 1 0.68 0.5 -0.04 -0.55 0.73
0.37 0.68 1 0.69 -0.17 -0.88 0.69
0.12 0.5 0.69 1 -0.31 -0.59 0.76
0.11 -0.04 -0.17 -0.31 1 0.17 -0.26
-0.48 -0.55 -0.88 -0.59 0.17 1 -0.57
-0.13 0.73 0.69 0.76 -0.26 -0.57 1
0.79 -0.4 0.1 -0.15 0.12 -0.19 -0.29
0.08 0.66 0.81 0.75 -0.31 -0.77 0.88
0.73 -0.13 0.45 0.32 -0.04 -0.39 0.27
-0.03 0.51 0.27 0.09 0.27 -0.45 0.29
-0.18 -0.34 -0.47 -0.55 0.23 0.67 -0.22
-0.52 0.36 0 0.05 -0.2 0.21 0.44
0 0.75 0.71 0.57 -0.12 -0.73 0.89
-0.66 0.63 -0.06 0.15 0.17 0.06 0.48
0.28 -0.69 -0.64 -0.51 0.46 0.56 -0.88
-0.37 0.28 -0.26 -0.36 0.43 0.45 -0.02
-0.36 0.08 -0.08 0.19 -0.09 0.37 0.36
-0.16 -0.1 -0.26 -0.23 -0.17 0.26 0.23
0.6 -0.24 -0.08 -0.43 0.48 -0.07 -0.65
-0.18 0.54 0.32 0.21 0.03 -0.34 0.65
-0.3 0.07 0.02 -0.05 -0.11 -0.02 0.29
-0.01 0.43 0.47 0.31 0.04 -0.45 0.67
0.32 0.32 0.63 0.83 -0.35 -0.66 0.52
0.38 0.31 0.47 0.27 0.2 -0.65 0.01
0.82 -0.18 0.41 0.25 0.32 -0.58 -0.05
-0.12 0.7 0.55 0.69 -0.02 -0.6 0.62
-0.08 0.19 0.03 0.05 -0.27 -0.13 0.38

EL ES FR HR IT CY
Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13
0.79 0.08 0.73 -0.03 -0.18 -0.52
-0.4 0.66 -0.13 0.51 -0.34 0.36
0.1 0.81 0.45 0.27 -0.47 0
-0.15 0.75 0.32 0.09 -0.55 0.05
0.12 -0.31 -0.04 0.27 0.23 -0.2
-0.19 -0.77 -0.39 -0.45 0.67 0.21
-0.29 0.88 0.27 0.29 -0.22 0.44
1 -0.05 0.69 -0.12 0.2 -0.15
-0.05 1 0.28 0.5 -0.46 0.19
0.69 0.28 1 -0.34 0.2 0.05
-0.12 0.5 -0.34 1 -0.47 -0.17
0.2 -0.46 0.2 -0.47 1 0.59
-0.15 0.19 0.05 -0.17 0.59 1
-0.06 0.9 0.26 0.56 -0.26 0.39
-0.65 0.25 -0.53 0.51 -0.03 0.47
0.33 -0.83 -0.11 -0.28 0.18 -0.53
-0.03 -0.2 -0.23 0.14 0.63 0.63
-0.09 0.02 0.28 -0.52 0.66 0.83
0.14
0 0.32 -0.23 0.73 0.72
0.44 -0.41 -0.03 0.23 -0.19 -0.72
0.09 0.58 0.21 0.4 0.19 0.71
0.08 0.14 0.27 -0.23 0.46 0.74
0.24 0.67 0.42 0.3 0.15 0.59
-0.08 0.68 0.21 0.29 -0.75 -0.37
0.06 0.33 -0.15 0.65 -0.85 -0.7
0.6 0.22 0.54 0.23 -0.45 -0.68
-0.48 0.68 -0.27 0.68 -0.79 -0.19
0.11 0.15 0.35 -0.19 0.35 0.69

LV LT LU HU MT NL
Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19
0 -0.66 0.28 -0.37 -0.36 -0.16
0.75 0.63 -0.69 0.28 0.08 -0.1
0.71 -0.06 -0.64 -0.26 -0.08 -0.26
0.57 0.15 -0.51 -0.36 0.19 -0.23
-0.12 0.17 0.46 0.43 -0.09 -0.17
-0.73 0.06 0.56 0.45 0.37 0.26
0.89 0.48 -0.88 -0.02 0.36 0.23
-0.06 -0.65 0.33 -0.03 -0.09 0.14
0.9 0.25 -0.83 -0.2 0.02 0
0.26 -0.53 -0.11 -0.23 0.28 0.32
0.56 0.51 -0.28 0.14 -0.52 -0.23
-0.26 -0.03 0.18 0.63 0.66 0.73
0.39 0.47 -0.53 0.63 0.83 0.72
1 0.47 -0.86 0.05 0.13 0.24
0.47
1 -0.4 0.53 0.25 0.18
-0.86 -0.4
1 0.06 -0.25 -0.3
0.05 0.53 0.06
1 0.46 0.39
0.13 0.25 -0.25 0.46
1 0.63
0.24 0.18 -0.3 0.39 0.63
1
-0.42 -0.41 0.67 -0.04 -0.73 -0.5
0.83 0.54 -0.67 0.44 0.41 0.56
0.38 0.14 -0.47 0.21 0.59 0.66
0.82 0.3 -0.67 0.25 0.41 0.47
0.41 -0.08 -0.36 -0.62 -0.29 -0.42
0.2 -0.05 0.04 -0.38 -0.82 -0.8
0.11 -0.5 0.23 -0.52 -0.51 -0.44
0.59 0.53 -0.47 -0.21 -0.3 -0.49
0.45 0.26 -0.45 0.21 0.54 0.78
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AT PL PT RO SI SK
Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25
0.6 -0.18 -0.3 -0.01 0.32 0.38
-0.24 0.54 0.07 0.43 0.32 0.31
-0.08 0.32 0.02 0.47 0.63 0.47
-0.43 0.21 -0.05 0.31 0.83 0.27
0.48 0.03 -0.11 0.04 -0.35 0.2
-0.07 -0.34 -0.02 -0.45 -0.66 -0.65
-0.65 0.65 0.29 0.67 0.52 0.01
0.44 0.09 0.08 0.24 -0.08 0.06
-0.41 0.58 0.14 0.67 0.68 0.33
-0.03 0.21 0.27 0.42 0.21 -0.15
0.23 0.4 -0.23 0.3 0.29 0.65
-0.19 0.19 0.46 0.15 -0.75 -0.85
-0.72 0.71 0.74 0.59 -0.37 -0.7
-0.42 0.83 0.38 0.82 0.41 0.2
-0.41 0.54 0.14 0.3 -0.08 -0.05
0.67 -0.67 -0.47 -0.67 -0.36 0.04
-0.04 0.44 0.21 0.25 -0.62 -0.38
-0.73 0.41 0.59 0.41 -0.29 -0.82
-0.5 0.56 0.66 0.47 -0.42 -0.8
1 -0.48 -0.6 -0.47 -0.09 0.58
-0.48
1 0.69 0.93 -0.07 -0.16
-0.6 0.69
1 0.69 -0.38 -0.54
-0.47 0.93 0.69
1 0.02 -0.11
-0.09 -0.07 -0.38 0.02
1 0.55
0.58 -0.16 -0.54 -0.11 0.55
1
0.54 -0.13 -0.28 0.1 0.45 0.65
-0.12 0.2 -0.31 0.16 0.72 0.66
-0.5 0.68 0.78 0.56 -0.26 -0.52

FI
SE UK
Y26 Y27 Y28
0.82 -0.12 -0.08
-0.18 0.7 0.19
0.41 0.55 0.03
0.25 0.69 0.05
0.32 -0.02 -0.27
-0.58 -0.6 -0.13
-0.05 0.62 0.38
0.6 -0.48 0.11
0.22 0.68 0.15
0.54 -0.27 0.35
0.23 0.68 -0.19
-0.45 -0.79 0.35
-0.68 -0.19 0.69
0.11 0.59 0.45
-0.5 0.53 0.26
0.23 -0.47 -0.45
-0.52 -0.21 0.21
-0.51 -0.3 0.54
-0.44 -0.49 0.78
0.54 -0.12 -0.5
-0.13 0.2 0.68
-0.28 -0.31 0.78
0.1 0.16 0.56
0.45 0.72 -0.26
0.65 0.66 -0.52
1 0.19 -0.29
0.19
1 -0.21
-0.29 -0.21
1
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Рис. 2. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%)
во Франции и остальных странах ЕС
Из приведенной диаграммы следует, что наиболее высокие показатели парной
корреляции данных показателей отмечаются у Франции с такими странами, как: Бельгия,
Греция и Финляндия. Достаточно существенная отрицательная корреляция показателей
налоговых поступлений от ВВП отмечается у Франции с такими странами, как: Эстония,
Хорватия и Латвия.
Рассмотрим диаграмму показателей парной корреляции, характеризующих степень
зависимости тенденции показателей налоговых поступлений от ВВП, для Германии и других
стран ЕС (рис.3).
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Рис. 3. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%)
в Германии и остальных странах ЕС
Из диаграммы, приведенной на рис.3, видно, что относительно заметная положительная
корреляция тенденции налоговых поступлений от ВВП в Германии наблюдается с
динамикой аналогичных показателей для таких стран, как: Люксембург, Венгрия и Австрия.
Значения коэффициентов парных корреляций для этих случаев больше 0.4. Небольшая
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отрицательная корреляция для динамики показателей налоговых поступлений от ВВП в
Германии наблюдается с аналогичными показателями для таких стран, как: Дания,
Ирландия, Испания, Словения и Великобритания.
Случай Австрии является также интересным для анализа степени взаимосвязи динамики
показателя налоговых поступлений от ВВП. На рис.4 представлена диаграмма,
показывающая значения коэффициентов парной корреляции тенденции показателей
налоговых поступлений от ВВП (%) в Австрии с динамикой этих показателей в других
странах ЕС.
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Рис. 4. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%)
в Австрии и остальных странах ЕС
Как следует из данной диаграммы, для случая Австрии преобладают отрицательные
значения коэффициентов парных корреляций, т.е. динамика показателя налоговых
поступлений от ВВП (%) в Австрии имеет выраженный противоположный характер с
динамикой аналогичных показателей в таких странах, как: Дания, Ирландия, Испания, Кипр,
Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния и Великобритания. В
тоже время, заметная положительна корреляция динамики показателей налоговых
поступлений от ВВП отмечается для Австрии с такими странами, как: Германия, Греция,
Люксембург, Словакия и Финляндия.
Далее рассмотрим случаи взаимосвязи динамики показателя налоговых поступлений от
ВВП для ЕС и стран Вышеградской группы, куда входят Словакия, Чехия, Польша и
Венгрия.
На рис. 5 представлена диаграмма, показывающая значения коэффициентов парной
корреляции тенденции показателей налоговых поступлений от ВВП (%) в Словакии с
динамикой этих показателей в других странах ЕС.
Как видно из представленной на рис. 5 диаграммы, для Словакии отмечается довольно
значительная положительная корреляционная связь показателей налоговых поступлений с
динамикой аналогичных показателей для таких стран как: Чехия, Хорватия, Австрия,
Словения, Финляндия и Швеция. Для случая Словакии отмечается значительная
отрицательная корреляционная связь показателей налоговых поступлений от ВВП с
динамикой аналогичных показателей в таких странах, как: Эстония, Италия, Кипр, Венгрия,
Мальта, Нидерланды, Португалия и Великобритания.
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Рис. 5. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%)
в Словакии и остальных странах ЕС
Как видно из диаграммы, представленной на рис.6, для случая Чехии наиболее высокие
положительные значения коэффициентов парных корреляций тенденции налоговых
поступлений от ВВП наблюдаются для таких стран, как: Болгария, Дания, Ирландия,
Испания, Латвия, Словения. С рядом других стран, таких как: Франция, Хорватия, Польша,
Румыния, Словакия, Финляндия, Швеция также наблюдается достаточно заметная
положительная корреляция тенденции налоговых поступлений от ВВП.
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Рис. 6. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%)
в Чехии и остальных странах ЕС
На рис. 7 представлена диаграмма значений показателей парной корреляции налоговых
поступлений от ВВП в Польше и остальных странах ЕС.
В Польше тенденция налоговых поступлений от ВВП наиболее сильно взаимосвязана с
подобными тенденциями в таких странах, как: Ирландия, Испания, Кипр, Литва, Португалия,
Румыния и Великобритания. Существенная отрицательная корреляция тенденции налоговых
поступлений от ВВП наблюдается в Польше с динамикой аналогичных показателей в таких
странах, как: Люксембург и Австрия.
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Рис. 7. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%) в
Польше и остальных странах ЕС
На рис. 8 представлена диаграмма значений коэффициентов парных корреляций
налоговых поступлений от ВВП в Венгрии и остальных странах ЕС.
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Рис. 8. Значения показателей парной корреляции налоговых поступлений от ВВП (%)
в Венгрии и остальных странах ЕС
Как следует из данной диаграммы, наиболее высокие положительные показатели
взаимосвязи тенденции налоговых поступлений от ВВП в Венгрии наблюдаются с такими
странами, как: Италия, Кипр и Латвия. Заметные положительные корреляционные связи этой
тенденции в Венгрии отмечаются с тенденциями указанного показателя в таких странах, как:
Германия, Эстония, Мальта, Нидерланды, Польша, Румыния и Великобритания. Заметные
противоположные тенденции данного показателя в Венгрии наблюдаются с динамикой
аналогичных показателей в таких странах, как: Бельгия, Чехия, Дания, Словения, Словакия,
Финляндия и Швеция.
Учитывая различный характер тенденций в динамике налоговых поступлений для стран
ЕС, в нашем исследовании мы проверили гипотезу об абсолютной конвергенции темпов
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роста динамики налоговых поступлений для стран ЕС. Оказалось, что ежегодные темпы
роста налоговых поступлений уменьшаются с увеличением уровня налоговых поступлений,
определяемого как процент налоговых поступлений от ВВП. Соответствующая
эконометрическая модель представлена ниже:

 tax j (t  1, t )  1.017883  0.00046  TR _ GDPj ,t 1 ,
где  tax j (t  1, t ) – ежегодные темпы роста налоговых поступлений в j-й стране за период
(t-1,t), TR _ GDP j ,t 1 – уровень налоговых поступлений в j-й стране в t-1, определяемый как
процент налоговых поступлений от ВВП.
Оценка параметра при факторной переменной TR _ GDP j ,t 1 является статистически
значимой по критерию Стьюдента при уровне значимости p<0.05. В тоже время,
коэффициент корреляции для данной модели относительно низкий, что объясняется
гетероскедастичностью ошибок модели. Значительная гетероскедастичность ошибок вызвана
как существенным разнообразием и неоднородностью стран ЕС, так и различиями в
проводимой ими фискальной политики за последние десятилетия.
Тем не менее, слабая абсолютная конвергенция темпов роста динамики налоговых
поступлений для стран ЕС наблюдается, и постепенно гетероскедастичность отклонений
снижается. Это свидетельствует о проявлении результатов налоговой гармонизации в этих
странах за последние несколько лет (рис. 9).
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Рис. 9. Зависимость ежегодных темпы роста налоговых поступлений уменьшаются
с увеличением уровня налоговых поступлений в странах ЕС
Для анализа тенденций, характеризующих динамику налоговых поступлений в странах
ЕС, были использованы модели линейного тренда, представленные ниже:
TR _ GDP j ,t  b0, j  b1, j  t   j ,t ,

где TR _ GDP j ,t 1 – уровень налоговых поступлений в j-й стране в году t, определяемый
как процент налоговых поступлений от ВВП; b0 , j , b1, j – оценки параметров модели, t –
фактор времени,  j,t – случайная компонента для j-й страны в году t.
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Как следует из расчетов, приведенных в табл.2, для некоторых стран, таких, как:
Эстония, Греция, Италия, Кипр, Мальта, Португалия, оценки параметра b1,j были
положительны и статистически значимы при уровне p<0.05. При этом для трендовых
моделей, построенных для указанных стран, отмечались довольно высокие коэффициенты
корреляции.
Таблица 2. Результаты построения модели линейного тренда для показателя
налоговых поступлений в процентах от ВВП для стран ЕС
№
Название Условные Оценки параметров и их среднеквадратические
страны
отклонения в модели линейного тренда
N
Коэффициент
обознаСреднее
Среднее корреляции
чения
Оценка
Оценка
квадрат.
квадрат.
параметра
параметра
отклонение
отклонение
b0
Std.b0
b1
Std.b1
R
1
Бельгия
BE
45.697***
0.3596
0.022
0.0315
0.1671
2 Болгария
BG
29.2182***
0.9308
-0.0161
0.0816
0.4768
3
Чехия
CZ
33.2067***
0.4105
0.0307
0.036
0.2023
4
Дания
DK
48.6311***
0.4174
-0.0836**
0.0366
0.4845
5 Германия
DE
41.0123***
0.3784
-0.1301***
0.0332
0.6889
6
Эстония
EE
29.2837***
0.9757
0.1857**
0.0743
0.5852
7 Ирландия
IE
33.4004***
0.5655
-0.2221***
0.0496
0.7356
8
Греция
EL
23.8288***
2.0789
0.6969***
0.1327
0.9063
9 Испания
ES
33.7335***
0.8089
-0.0134
0.0709
0.0456
10 Франция
FR
43.9112***
0.4203
0.074*
0.0369
0.4376
11 Хорватия
HR
38.0902***
0.5665
-0.1158**
0.0407
0.6694
12
Италия
IT
40.0255***
0.5433
0.1092**
0.0476
0.4857
13
Кипр
CY
24.2253***
0.9754
0.5626***
0.0855
0.8473
14
Латвия
LV
30.8157***
0.4825
-0.1901***
0.0423
0.7367
15
Литва
LT
33.1024***
1.6652
-0.2881**
0.1127
0.6707
16 Люксембург
LU
38.8515***
0.4423
0.0141
0.0388
0.0879
17 Венгрия
HU
38.7534***
0.5227
-0.0388
0.0458
0.2012
18 Мальта
MT
26.218***
0.5915
0.4642***
0.0519
0.9082
19 Нидерланды
NL
38.3699***
0.3679
-0.1117***
0.0323
0.6430
20 Австрия
AT
44.5232***
0.447
-0.1392***
0.0392
0.6524
21 Польша
PL
36.7941***
0.5167
-0.2381***
0.0453
0.7866
22 Португалия
PT
32.0134***
0.3683
0.2036***
0.0323
0.8368
23 Румыния
RO
28.4076***
0.6278
-0.017
0.0551
0.0745
24 Словения
SI
37.5003***
0.2556
-0.0195
0.0224
0.2060
25 Словакия
SK
38.0888***
0.6436
-0.5868***
0.0564
0.9295
26 Финляндия
FI
45.5758***
0.5597
-0.2291***
0.0491
0.7495
27 Швеция
SE
49.56***
0.5066
-0.2793***
0.0444
0.8361
Велико28
UK
34.7395***
0.4617
0.0797*
0.0405
0.4309
британия
Примечание: *** - оценка параметра статистически значима при p<0.01, ** - оценка параметра
статистически значима при p<0.05, * - оценка параметра статистически значима при p<0.1.

Таким образом, для указанной группы стран наблюдались стойкие тенденции
повышения показателя налоговых поступлений как процента от ВВП за исследуемый
временной период, с 1995 по 2012 гг. Для другой группы стран, куда вошла Германия,
Ирландия, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Австрия, Польша, Словакия, Финляндия,
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Швеция, оценки параметра b1,j были отрицательны и статистически значимы при уровне
p<0.05. При этом для трендовых моделей, построенных для указанных стран, также
отмечались довольно высокие коэффициенты корреляции.
Таким образом, для указанной группы стран наблюдались стойкие тенденции снижения
показателя налоговых поступлений как процента от ВВП за исследуемый временной период
с 1995 по 2012 гг.
Для ряда стран, таких как: Бельгия, Чехия, Испания, Люксембург, Венгрия, Румыния и
Словения, оценки параметра b1,j не являлись статистически значимыми, а значения
коэффициента корреляции были крайне низкими или близкими к нулю. Таким образом, в
этих странах не отмечалась какая-либо стойкая тенденция изменения показателя налоговых
поступлений как процента от ВВП за изучаемый период.
В табл. 3 приведены прогнозные значения налоговых поступлений как процент от ВВП
для различных стран ЕС и Великобритании на период на период 2015-2017 гг.
Представленные результаты прогноза могут быть использованы для анализа возможной
налоговой политики различных стран с учетом сохранения сформировавшихся тенденций и
сравнения возможных отклонений налоговой нагрузки в случае коренного изменения
налоговой политики той или иной страны.
Таблица 3. Прогноз налоговых поступлений (в % от ВВП) для стран ЕС
и Великобритании на период 2015-2017 гг.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2015
2016
Усл.
обозн. Нижняя Точечная Верхняя Нижняя Точечная Верхняя Нижняя
страны граница оценка границы граница оценка границы граница
прогноза прогноза прогноза прогноза прогноза прогноза прогноза
BE
45.3
46.2
47
45.3
46.2
47.1
45.3
BG
26.8
28.9
31
26.6
28.9
31.1
26.4
CZ
32.9
33.9
34.8
32.9
33.9
34.9
32.8
DK
45.9
46.9
47.8
45.8
46.8
47.8
45.6
DE
37.4
38.3
39.1
37.2
38.2
39.1
37
EE
31.7
33.2
34.7
31.7
33.4
35
31.7
IE
27.5
28.7
30
27.1
28.5
29.9
26.8
EL
36.5
38.5
40.4
36.9
39.2
41.4
37.3
ES
31.6
33.5
35.3
31.5
33.4
35.4
31.3
FR
44.5
45.5
46.4
44.5
45.5
46.6
44.5
HR
34.9
35.7
36.4
34.7
35.5
36.4
34.5
IT
41.1
42.3
43.6
41.1
42.4
43.8
41.1
CY
33.8
36
38.3
34.2
36.6
39
34.6
LV
25.7
26.8
27.9
25.5
26.6
27.8
25.2
LT
25.2
27.1
28.9
24.7
26.8
28.9
24.1
LU
38.1
39.1
40.2
38.1
39.2
40.2
38
HU
36.7
37.9
39.1
36.6
37.9
39.2
36.5
MT
34.6
36
37.3
35
36.4
37.9
35.3
NL
35.2
36
36.9
35
35.9
36.8
34.8
AT
40.6
41.6
42.6
40.4
41.5
42.6
40.2
PL
30.6
31.8
33
30.3
31.6
32.8
30
PT
35.5
36.3
37.1
35.6
36.5
37.4
35.7
RO
26.6
28.1
29.5
26.5
28
29.6
26.4
SI
36.5
37.1
37.7
36.4
37.1
37.7
36.4
SK
24.3
25.8
27.2
23.6
25.2
26.7
22.9
FI
24.3
25.8
27.2
39.2
40.5
41.9
38.8
SE
42.5
43.7
44.8
42.2
43.4
44.7
41.8
UK
35.4
36.4
37.5
35.4
36.5
37.6
35.4
245

2017
Точечная Верхняя
оценка границы
прогноза прогноза
46.2
47.1
28.8
31.3
33.9
35
46.7
47.8
38
39
33.6
35.4
28.3
29.8
39.9
42.4
33.4
35.5
45.6
46.7
35.4
36.3
42.5
44
37.2
39.7
26.4
27.7
26.5
28.8
39.2
40.3
37.9
39.2
36.9
38.4
35.8
36.8
41.3
42.5
31.3
32.7
36.7
37.7
28
29.7
37.1
37.7
24.6
26.3
40.3
41.8
43.1
44.5
36.6
37.8

Заключение
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что для различных групп
стран ЕС существуют различные тенденции изменения налоговых поступлений. Это
объясняется, прежде всего, значительными различиями стран не только по уровню
социально-экономического развития, но и с точки зрения сформировавшихся исторически
традиций, особенностей национальной экономики, фискальной политики, степени
выполнения и финансирования основных задач государства перед обществом (социальная
защита, образование, здравоохранение и т.д.). В тоже время, несмотря на определенные
различия, слабая абсолютная конвергенция в динамике темпов роста налоговых поступлений
существует в странах ЕС, что подтверждается соответствующими эконометрическими
расчетами.
Таким образом, налоговая гармонизация, которая была поставлена как одна из важных
задач в политике развития общего экономического пространства, в целом для стран ЕС
проявляется, хотя и существуют явления налоговой конкуренции между отдельными
странами.
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ROZWÓJ I FINANSOWANIE UCZELNI WYŻSZYCH NIEPUBLICZNYCH
W POLSCE
DEVELOPMENT AND FINANCING OF PRIVATE UNIVERSITIES IN POLAND

Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko
Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko

Streszczenie
Celem artykułu jest zapoznanie Czytelnika z stanem obecnym oraz perspektywami
dotyczącymi rozwoju i finansowania niepublicznych Uczelni wyższych w Polsce. Ponadto
zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie studentów porównując zadowolenie
oraz koszty studiowania na uczelniach publicznych i niepublicznych.
Annotation
The aim of the article is to acquaint the reader with the current situation and prospects for the
development and financing of private universities in Poland. In addition, the results of research
conducted on a group of students comparing satisfaction and costs of studying at public universities
and private ones.
Słowa kluczowe: Finansowanie uczelni wyższych, uczelnie niepubliczne, rozwój szkolnictwa
wyższego w Polsce
Key words: Financing of universities, private universities, development of higher education in
Poland.
Wstęp
Od 1990 roku do 2005 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego
rozwoju, którego podłożem był wzrost aspiracji edukacyjnych oraz trwający niemal piętnaście lat
demograficzny wyż.
Z raportu Instytutu Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa „Demograficzne tsunami‖
wynika, że liczba studentów polskich spadnie w 2020 r. w porównaniu z rekordowym rokiem 2005
z 1,95 mln do ok. 1,2 mln czyli do poziomu liczby studiujących na uczelniach publicznych w
2009 roku [1]. Z prognoz tych zatem wynika, że problem zmniejszającej się liczby studentów
dotknie przede wszystkim uczelnie prywatne, które niemal w całości finansowane są z czesnego
studentów.
Metodologia
Artykuł jest analizą tematu tytułowego zagadnienia dokonaną na podstawie publikacji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), danych Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS), Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, materiałów prasowych i internetowych oraz badań
socjologicznych przeprowadzonych na grupie studentów nt. zadowolenia oraz kosztów studiowania
na uczelniach publicznych i niepublicznych.
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Informacje nt. studiujących na polskich uczelniach
W roku akademickim 2014/2015 w Polsce funkcjonowały 434 uczelnie, w tym:
19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 70 uczelni ekonomicznych,
15 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania
fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 15 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i
resortu spraw wewnętrznych oraz 236 pozostałych placówek. 302 z ogółu uczelni to uczelnie
niepubliczne.
Wszystkie uczelnie kształciły w sumie 1 469 386 studentów, z czego 359 178 (24,4%)
przypadało na uczelnie niepubliczne. W roku 2014/2015 uczelnie zatrudniały 93 133 nauczycieli
akademickich, co oznacza, że na jednego nauczyciela przypadało średnio 16 studentów. Liczba
absolwentów w roku akademickim 2013/2014 wynosiła 424 564. Od roku akademickiego
2006/2007 liczba studentów systematycznie maleje [2].
Prywatne szkolnictwo wyższe w Polsce
Za początek rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce można uznać rok 1989.
W pierwszych latach po transformacji ustrojowej,stworzono dogodne warunki do zakładania przez
prywatnych inwestorów uczelni wyższych. Dodatkowymi bodźcami do inwestowania w
szkolnictwo prywatne stał się rozwój nowych technologii niedostępnych w czasach poprzedniego
ustroju a w konsekwencji brak specjalistów na rynku pracy, zalecenia pracodawców odradzającego
się sektora prywatnego skierowane do swoich pracowników aby podnosić kwalifikacje zawodowe
jak również korzystna, w tym okresie, sytuacja demograficzna w kraju. To wszystko spowodowało,
że w latach 1990-2006 polskie niepubliczne szkolnictwo wyższe stało się jednym z najbardziej
dynamicznie rozwijających się obszarów życia społecznego, którego podłożem był wzrost aspiracji
edukacyjnych oraz trwający niemal piętnaście lat wyż demograficzny.
Według danych GUS-u, w 1990 r. na polskich uczelniach, prywatnych oraz publicznych,
zapisanych było 403,824 studentów, natomiast w roku akademickim 2005/2006 odnotowano
historyczny rekord, w którym liczba studentów urosła prawie pięciokrotnie.
W kolejnych latach liczba studiujących w Polsce systematycznie spada.
Problemy z rekrutacją dotyczą przede wszystkim prywatne placówki, ponieważ większość
abiturientów w pierwszej kolejności próbuje się dostać na bezpłatne studia państwowe, a dopiero
później rozważa płatną naukę. Sytuacja taka może spowodować obniżenie poziomu nauczania w
szkołach wyższych w mniejszych ośrodkach akademickich. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo że
placówki zagrożone zamknięciem, jako jeden z elementów przyciągających nowych studentów,
będą nieoficjalnie lansować hasło, że u nich studiuje się łatwiej [3].
Należy zaznaczyć, że 25 uczelni niepublicznych jest obecnie w procesie likwidacji, a 40
zostało już wykreślonych. Podczas gdy uniwersytety publiczne radzą sobie ze spadającą liczbą
nowych studentów poprzez zwiększenie przyjęć na studia zaoczne, prywatne uczelnie stoją przed
poważnym problemem.
Eksperci przewidują dalszy spadek rekrutujących się na studia co mocno osłabi prywatne
szkoły wyższe i wymusi dalszą konsolidację rynku.
Choć rynek próbuje się wciąż bronić przed niżem demograficznym, zarówno uczelnie
publiczne i niepubliczne dotkliwie odczuwają jego efekty: na uniwersytetach państwowych
wymusił zamknięcie niektórych kierunków, a wiele mniejszych szkół prywatnych po prostu
zbankrutowało [4].
Na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych przez autorów wśród studentów oraz
pracowników działów promocji i rozwoju wybranych Uczelni wyższych w województwie śląskim
podjęto próbę zdiagnozowania czynników mogących mieć wpływ na wzrost zainteresowania ofertą
edukacyjną tych jednostek. Ustalono, że nabór uzależniony jest od szeregu aspektów, np.
oferowanie przez Uczelnię unikatowych kierunków studiów, współpracę z firmami zewnętrznymi
organizującymi praktyczne przygotowanie do zawodu zgodnego z kierunkiem studiów oraz
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dającymi perspektywy zatrudnienie absolwentów, wysoko wykwalifikowana kadra naukowa czy
nowoczesna bazy dydaktyczna.
Likwidacja uczelni prywatnych nie spełniających powyższych kryteriów i chęć pozostania na
rynku edukacyjnym wymusza na władzach funkcjonujących uniwersytetów szukanie dodatkowych
rozwiązań zapewniających nabór na odpowiednim poziomie umożliwiającym samofinansowanie się
płatnych uczelni niepublicznych.
Finansowanie Uczelni wyższych niepublicznych z budżetu państwa w Polsce
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 roku na podstawie Art. 94.
punkt 4. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane z bezzwrotną pomocą
materialną dla studentów, w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 – Student może ubiegać się o
pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
stypendium socjalnego; stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora
dla najlepszych studentów; stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi oraz dla
doktorantów, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 – Doktorant może otrzymać pomoc
materialną w formie: stypendium socjalnego; zapomogi; stypendium dla najlepszych doktorantów;
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
4a. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i
doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia.
Jak wynika z przepisów powyżej cytowanej Ustawy, uczelnie prywatne mogą liczyć jedynie w
minimalnym zakresie na środki z budżetu państwa a głównym źródłem finansowania tych jednostek
są fundusze z czesnego studentów.
Pojawiła się jednak pewna perspektywa, resort nauki chce, by od 2017 r. obowiązywały nowe
przepisy dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Zasady przyznawania uczelniom
środków mają być prostsze, a jakość i umiędzynarodowienie - bardziej doceniane.
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w nowym
algorytmie pieniądze dla uczelni będą szły za studentem. W środowisku akademickim pojawiają się
głosy, że w dobie niżu demograficznego prowadzi to do obniżania poziomu studiów. Jednak
według wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:Dotacji dydaktycznej nie da się całkowicie
odciąć od liczby studentów. To nieracjonalne. Będziemy ją dalej wiązać z liczbą studentów. Nie
chcemy jednak, żeby liczba studentów była motorem napędowym funkcjonowania uczelni. Pogoń za
studentem nie może być bezkrytyczna, bez refleksji
Resort przyjrzy się też, jak dzięki algorytmowi podziału środków motywować uczelnie do
bardziej efektywnego ich wydawania - zapowiedziała wiceminister.Resort chce, by nowy algorytm
zapewnił uczelniom stabilne funkcjonowanie, ale też by motywował do działania. Dotacja w
większym niż dotąd stopniu zależałaby więc np. od decyzji podejmowanych przez władze uczelni,
prowadzonych przez szkołę wyższą programów oraz od pozycji placówki na tle innych.
Ponad to MNiSW zamierza premiować powiązania uczelni z rynkiem pracy. Szkoły wyższe
nagradzane byłyby np. za śledzenie karier absolwentów i prowadzanie kierunków najlepszych z
punktu widzenia rynku pracy, np. związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.
Drugim celem jest internacjonalizacja kształcenia - chodzi głównie o pozyskiwanie najlepszych
studentów z zagranicy.
Ministerstwo chce, by nowe zasady dotyczące finansowania uczelni i nauki obowiązywały od
1 stycznia 2017 r. Do tego potrzebne będą zmiany rozporządzenia wypracowane w porozumieniu z
kilkoma innymi resortami i zmiany ustawowe [5].
Rektorzy uczelni niepublicznych liczą, że nowe przepisy będą dotyczyły również szkół
wyższych prywatnych.

249

Szkolnictwo wyższe prywatne i państwowe w ocenie studentów
Do celów niniejszej publikacji badaniami objęto w sumie 100 studentów, studiujących zarówno
na uczelniach publicznych (UP) jak i uczelniach niepublicznych (UN), przedstawicieli studiów
stacjonarnych I-go stopnia, studiów niestacjonarnych I-go stopnia oraz studiów stacjonarnych II-go
stopnia i studiów niestacjonarnych II-go stopnia. Pod uwagę wzięto również studentów jednolitych
studiów magisterskich studiujących w systemie stacjonarnym lub w systemie niestacjonarnym.
Ankieta zawierała 30 pytań, w tym 29 pytań skategoryzowanych oraz 1 pytanie otwarte.
Ankieta miała charakter anonimowy.
Pytania podzielono na trzy grupy. Po pierwsze dotyczyły oferty dydaktycznej studiów, po
drugie funkcjonowania administracji uczelni i struktur studenckich działających na uczelni i po
trzecie infrastruktury uczelni. Dodatkowo pytano o koszty związane ze studiowaniem oraz
ogólnego zadowolenia ze studiów na dwóch typach szkół wyższych tj. UP i UN. Respondenci w
celu dokonania porównania UP i UN w w/w aspektach posłużyli się skalą ocen od 1 do 5
(1 – niedostateczny, 2 – mierny, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry).
Analizę wyników rozpoczęto od charakterystyki studentów objętych badaniami, mając na
uwadze zmienne takie jak: kierunek studiów, studia I-go, II-go stopnia czy jednolite magisterskie,
studia stacjonarne na uczelni publicznej (UP) lub uczelni niepublicznej (UN) oraz studia
niestacjonarne na UP lub UN.
Badanych dobrano w ten sposób aby reprezentowali kierunki techniczne (45 badanych z tej
liczby 12 osób studiowało na studiach I-go stopnia i 33 na studiach II-go stopnia) oraz kierunki
humanistyczne (42 badanych z tego 15 osób studiowało na studiach I stopnia, 23 na studiach II-go
stopnia) i 4 na studiach jednolitych magisterskich.
Na studiach I-go stopnia na kierunkach technicznych 6 osób studiowało na UP oraz 6 na UN
natomiast na kierunkach humanistycznych 8 osób reprezentowało UP natomiast 7 UN. Na studiach
II-go stopnia na kierunkach technicznych 23 pytanych studiowało na UP a 10 osób na UN
natomiast na kierunkach humanistycznych15 na UP i 8 na UN. Studia jednolite magisterskie
reprezentowały 2 osoby z UP i 2 osoby z UN. Pozostałe 13 osób to studiujący na jednym typie
uczelni kierunek techniczny (8 osób) a na drugim kierunek humanistyczny (5 osób) przy czym, w
tej grupie, wszyscy byli studentami studiów I-go stopnia.
Analiza wyników przeprowadzonych badań przedstawia się następująco:
- oferta dydaktyczna studiów została oceniona przez respondentów na UP na ocenę 2,49
natomiast na UN na ocenę 3,38
- funkcjonowanie administracji uczelni i struktur studenckich na UP otrzymało notę 2,75
natomiast na UN – 3,35
- infrastruktura uczelni również została wyżej oceniona na uczelniach niepublicznych (UP –
2,75 UN – 3,6).
Analizując kolejne pytania zauważono, że respondenci chętniej polecali by swoim znajomym
studia na UN a niżeli na UP. Porównując koszty studiowania, na studiach stacjonarnych korzystnie
wypadły UP, co oczywiste, gdyż studia na uczelniach państwowych są bezpłatne, natomiast studia
niestacjonarne zgodnie z opiniami badanych są droższe na uczelniach państwowych. I wreszcie
ogólne zadowolenie ze studiów przez respondentów zostało ocenione następująco: UP – 2, UN – 4.
Zakończenie
Wydaje się, że dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące finansowania z budżetu państwa
szkolnictwa wyższego są krzywdzące dla uczelni niepublicznych. Mimo minimalnego
zaangażowania środków państwowych w szkolnictwo prywatne w przedstawionej analizie
porównawczej uczelni państwowych z prywatnymi dokonanej na podstawie uzyskanych wyników
badań przeprowadzonych wśród studentów obu typów uczelni w większości lepiej zostały ocenione
szkoły prywatne.
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Przedstawiona przez rząd propozycja finansowania nauki i szkolnictwa wyższego mająca wejść
w życie w roku 2017 stwarza korzystną perspektywę finansową dla uczelni innowacyjnych
kształcących na wysokim poziomie. Jeśli oferta takiego finansowania będzie dotyczyła nie tylko
szkół państwowych ale również prywatnych będzie pewną rewolucją w funkcjonowaniu uczelni.
W opinii autorów takie rozwiązanie wyeliminuje niepubliczne uczelnie kształcące na słabszym
poziomie natomiast przyniesie profity uniwersytetom perspektywicznym stawiającym nacisk na
jakość kształcenia.
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PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE SZANSĄ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH

SOCIAL ENTERPRISE AS CHANCE OF ACTIVATION AND PROFESSIONAL
INTEGRATION OF EXCLUDED PERSONS
Jadwiga Ratajczak
Jadwiga Ratajczak
Regres państwa dobrobytu na świecie, w Polsce proces transformacji systemowej doprowadził
do wytworzenia się sytuacji w której jednostka nie ma już tak silnego jak kiedyś oparcia w rodzinie
i najbliższym otoczeniu oraz nie zawsze może znaleźć pomoc w państwie. Doprowadza to często do
wycofywania się człowieka z życia, utratę wiary we własne siły, niemożność znalezienia się w
otaczającym świecie a w konsekwencji do wykluczenia społecznego. Przeciwwagą dla takiej
sytuacji może być dynamiczny rozwój trzeciego sektora gospodarki (ekonomii społecznej)
opierający się na kolektywnym podejmowaniu decyzji, wolnym wyborze społecznym,
samodzielnym działaniu na rzecz samego siebie oraz społeczności lokalnej.
Termin ekonomia społeczna najszybciej został zaadoptowany w krajach Europy Zachodniej, w
których stał się pojęciem pokrewnym dla takich terminów jak ekonomia popularna,
solidarnościowa, wspólnoty oraz współpracy. Wymienione terminy, obejmują szeroki zakres form
aktywności, odwołujący się ogólnie do solidarności i współpracy. Nie należy jednak traktować
ekonomii społecznej jako gałęzi ekonomii-dyscyplinę naukową, ale jako wyodrębniony ze względu
na swoją specyfikę sektor gospodarki, w którym w sposób unikatowy kojarzona jest działalność
gospodarcza z celami społecznymi. We wszystkich spotykanych definicjach ekonomii społecznej
uznaje się zgodnie, że społeczna gospodarka zaspakaja potrzeby, których nie mogą pokryć inne
sektory, dba o tworzenie miejsc pracy, zachęca do przedsiębiorczości, buduje społeczeństwa
pluralistyczne i demokratyczne oparte na solidności.59 Jak twierdzi I. Rybka ekonomia społeczna to
działalność gospodarcza, w której instrumenty rynkowe są wykorzystywane do realizacji celów
społecznych, człowiek zaś i wykonywana przez niego praca są ważniejsze niż kapitał i
maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa. Jest to zatem, zdaniem autorki wspólne działanie ludzi,
którzy albo dla dobra ogółu bądź w ramach pomocy wzajemnej produkują i sprzedają dobra lub
usługi głównie takie, jakich nie oferuje ani rynek ani państwo. 60 Ze względu na swoje specyficzne
cechy, ekonomia społeczna znacznie różni się wiodących form gospodarki rynkowej czyli
prywatnej i państwowej. Od gospodarki prywatnej odróżnia ekonomię społeczną przede wszystkim
to, że jej podmioty nie są nastawione na zysk lecz na realizację celów społecznych z których
najważniejsze jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Od gospodarki publicznej to, że jej
podmioty nie są kontrolowane przez administrację publiczną lecz przez obywateli i organizacje
obywatelskie, oraz że zasadniczo nie oferują dóbr i usług publicznych dostępnych dla wszystkich
obywateli lecz dobra i usługi które bezpośrednio lub pośrednio przynoszą korzyści określonej
grupie beneficjentów którymi z zasady są osoby defaworyzowane. 61 Mimo istniejących
niejednoznaczności terminologicznych dotyczących ekonomii społecznej, jest ona ogólnie
postrzegana jako rozwinięcie idei przedsiębiorczości o zobowiązania socjalne. Ruch nowej
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gospodarki społecznej upowszechniany jest zwłaszcza przez tzw. przedsiębiorstwa społeczne
łączące w sobie cechy organizacji pozarządowej i firmy rynkowej. 62
Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się przedsiębiorstwo, którego działalność opiera się
głownie o cele społeczne, którego zyski w założeniu są reinwestowane we wspólnotę a nie w celu
maksymalizacji zysku lub zwiększenie dochodu udziałowców lub właścicieli. Jak twierdzi J.
Hausner i N. Lauriusz przedsiębiorstwo społeczne jest kluczowym ogniwem ekonomii społecznej, a
jego funkcją jest nie tylko wytwarzanie określonych dóbr lub usług, ale głownie mobilizacja
kapitału społecznego, generowanie innowacyjności oraz poszerzenie rynku przez włączenie do
uczestnictwa w nim osób dotychczas wykluczonych. 63
Przedsiębiorstwo komercyjne

Przedsiębiorstwo społeczne

Generowanie jak największego zysku dla
właściciela

Generowanie zysku w celu zapewnienia pracy
ludziom i wspierania ich rozwoju społecznego

Zysk dla właściciela

Zysk przeznaczony na cele i działania społeczne

Działa na wolnym rynku i w pełnej konkurencji

Działa na wolnym rynku, jednak może korzystać
z ulg, dotacji, i wsparcia ze strony samorządu

Zarządzanie jest w pełni po stronie właściciela

Zarzadzanie w zależności od podmiotu może
być zależne od właściciela którym może być
zarówno grupa tworząca przedsiębiorstwo jak i
osoby które powołały dane przedsiębiorstwo

Rys.1. Różnice między przedsiębiorstwem komercyjnym a społecznym
Źródło: http/dobrarobota.org.

Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa
nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa przy czym
ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań ale znajduje się poza kontrolą
wykluczonej jednostki. Jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność
uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym i kulturowym w wyniku braku dostępu do
zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych i możliwości zaspokojenia
podstawowych potrzeb. Osobami najbardziej narażonymi na wykluczenie społeczne są: osoby
niepełnosprawne i chore psychicznie, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, długotrwale
bezrobotni, opuszczający zakłady karne i poprawcze, kobiety samotnie wychowujące dzieci, ofiary
patologii życia rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach, bezdomni, osoby starsze i samotne,
dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną, osoby będące
imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych64.

62

B. Szopa. Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej. Ekonomia społeczna nr1/2007. Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. Kraków2007.str 15
63
J.Hausner, N. Laurisz. Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne.
Konceptualizacja. W. Przedsiebiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Małopolska szkoła Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2006.str.9
64
https/mfiles.pl/pl/index.php/Wykluczenie społeczne

253

Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty ekonomii społecznej zaczęły przejmować pewne
zadania pomocy społecznej. Stały się kluczowym elementem aktywizacji i reintegracji społecznej i
zawodowej swoich podopiecznych. Szczególnie istotnym dzięki przedsiębiorstwom społecznym
stał się rozwój tzw. alternatywnej formy zatrudnienia skierowanej do osób, dla których powrót na
otwarty rynek pracy jest szczególnie trudny a często wręcz niemożliwy, ze względu na ogromne
deficyty umiejętności społecznych i zawodowych oraz słabości i zaniedbania utrwalone przez
szereg lat. 65
Znaczenie przedsiębiorstw społecznych z punktu widzenia zarówno gospodarczego jak i
społecznego jest o tyle istotne że: aktywizują zawodowo i społecznie osoby wykluczone z rynku
pracy i wykluczone ze społeczności, uczą nowych kwalifikacji zawodowych oraz
odpowiedzialności za samych siebie, uczą aktywności i przedsiębiorczości, dla wielu osób są
przepustką do rynku pracy, tworzą sieć wsparcia dla osób w podobnej sytuacji życiowej, oferują
produkty i usługi użyteczne społecznie, wspierają innych potrzebujących w społecznościach
lokalnych, inspirują do działania, skupiają i integrują władze lokalne i mieszkańców oraz są
czynnikiem stymulującym rozwój społeczności lokalnych. Mimo wielu form prawnych jakie mogą
przyjmować przedsiębiorstwa społeczne istnieje pewien zespół cech wspólnych wszystkim tym
podmiotom: pierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych ponad zyskiem, otwarte i
dobrowolne
członkostwo,
demokratyczna
kontrola
członków,
połączenie
potrzeb
członków/użytkowników i/lub potrzeb ogólnych, obrona i realizacja wartości solidarności i
odpowiedzialności, autonomiczne zarzadzanie i niezależność od władz publicznych, przeznaczanie
wypracowanego zysku od realizacji celów stabilnego rozwoju, realizacji usług dla członków lub
usług ogólnych. Jak twierdzi M. Boni fascynacja rozwojem podmiotów ekonomii społecznej
wynika z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt że ekonomia społeczna a przez nią
przedsiębiorstwa społeczne traktowana jest jak nowe narzędzie, przy użyciu którego można
rozwiązać wszystkie problemy wykluczenia społecznego, drugim że jest przeciwieństwem
rynkowego podejścia do kwestii społecznych i gospodarczych, szczególnie w wersji rynku
rozumianego jako walka o profity. Trzeba jednak zauważyć jak twierdzi M. Boni, że ekonomia
społeczna jej instytucje, funkcje i podmioty mają dwojaki charakter. Z jednej strony są dobrym
narzędziem integracji społecznej poprzez udostępnienie pracy, angażowanie w pracę na zasadach w
których rywalizacja pracowników ich stuprocentowa rynkowa konkurencyjność nie są do końca
potrzebne, z drugiej ekonomia społeczna w postaci funkcjonujących podmiotów gospodarczych nie
może uciec od podstawowych reguł zdrowej rynkowej ekonomii: równej konkurencyjności,
potrzeby istnienia zdrowych zasad samofinansowania, konieczności zdobywania rynków,
pomysłów biznesowych i kreatywności w ich tworzeniu. Subsydiowanie zatrudniania osób
pracujących w podmiotach ekonomii społecznej, może ułatwić rozwój tych podmiotów ale nie
zdejmie z nich i ich liderów obowiązku pilnowania kosztów, konkurencyjnej oferty pod względem
jakości oraz nowoczesnych rozwiązań marketingowych. Podmioty ekonomii społecznej choć nie
nastawione na zysk, nie mogą uciec od możliwości tworzenia nadwyżek, które byłyby
przeznaczone na przyszłościowe inwestycje.66 Przyznanie ekonomii społecznej oraz jej podmiotom,
szczególnego miejsca w polityce państwa, w strategiach jego rozwoju przyczynić się może do
realizacji budowy sprawiedliwego, solidarnościowego i opartego na poszanowaniu godności
ludzkiej społeczeństwa. Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, z szeregiem narzędzi
pomocowych szczególnie w początkowym okresie ich funkcjonowania będzie sygnałem, że zasada
aktywnej polityki rynku pracy, aktywizacja osób wykluczonych, marginalizowanych z wielu
różnych powodów znalazła poczytne miejsce w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju
państwa.
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ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNYCH ROZWIĄZAŃ W TURYSTYCE
THE USE OF ELECTRONIC SOLUTIONS IN TOURISM
Kazimierz Łukawiecki, Mateusz Lejczak, Małgorzata Kowalska
Kazimierz Lukawiecki, Mateusz Lejczak, Malgorzata Kowalska

Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na coraz silniejszy wpływ uwarunkowań globalnych, lokalnych i
nowoczesnych technologii komunikacyjnych na rozwój e-turystyki Polsce. Wobec takiej sytuacji
pojawia się ważna kwestia związana z rozpoznaniem czynników, które dostarczają istotnej wiedzy
o współczesnym otoczeniu rynku e-turystyki, która jest potrzebna podmiotom turystycznym do
budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu.
Ponadto mając na uwadze istotę elektronicznej turystyki i jej cele w artykule pokazano
przykładowe sposoby zachęcania turystów do skorzystania z produktów turystycznych
oferowanych przez podmioty w wybranych województwach za pośrednictwem portali
turystycznych.
Summary
The article highlights the increasingly strong influence global conditions, local and modern
communication technologies on development of e-tourism Poland. In view of this situation, there is
an important issue related to the diagnosis of factors that provide essential knowledge about the
contemporary surroundings of the e-tourism market, which is necessary for tourist entities to build
innovative offerings and business models.
Moreover, given the electronic nature of tourism and its goals, the article shows an example of
how to encourage tourists to take advantage of the tourist products offered by operators in selected
provinces through travel portals.
Słowa kluczowe: E-turystyka, turystyka, rekreacja, produkt turystyczny, usługi turystyczne,
innowacje, wypoczynek, portal turystyczny
Key words: E-tourism, tourism, recreation, tourist product, tourist services, innovation, leisure,
tourism portal
Słownik użytych pojęć i skrótów:
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
ICT - Technologie informacyjno-komunikacyjne
CIT - Centrum Informacji Turystycznej
IT – (ang. information technology), Technologia informacyjna
JST – Jednostka samorządu terytorialnego
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LSE - London School of Economics jedna z najważniejszych szkół wyższych specjalizujących się
w ekonomii i naukach społecznych
Multisite - to panel, który pozwala zarządzać wieloma instalacjami WordPress z jednego poziomu
Fotokod, znany również jako kod QR – (z ang. QR Code czyli Quick Response Code) to
dwuwymiarowy odpowiednik zwykłego kodu kreskowego, ale o znacznie większych
możliwościach. Pozwala on w obrębie kwadratu za pomocą czarnych i białych punktów zapisać
takie informacje jak np. dowolny tekst, adres strony internetowej, dane kontaktowe, pozycję
geograficzną, dane sieci wi-fi lub też gotową do wysłania wiadomość e-mail / SMS67
OROT – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
PWN – Polskie wydawnictwo naukowe
RSS – (z ang. Really Simple Syndication) umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania
nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach68
UE - (ang. European Union) Unia Europejska
WWW – (World Wide Web) –system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych
standardach
WTO – (World Tourism Organization) światowa Organizacja Turystyki

Wprowadzenie
E-turystyka zaczyna ogrywać znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb turystycznych obywateli
naszego kraju. Zastosowanie nowych technologii w tym obszarze zauważalnie wzrasta w
szczególności w rozwijającej się gospodarce rynkowej powiązanej z wiedzą.
Turystyka jest dziedziną opartą w pokaźnym zakresie na wymianie informacji niezbędnych dla
osób, które np. podróżują lub przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych i innych na
terenie danej miejscowości. W czasach powszechnego stosowania telefonów komórkowych i
smartfonów pozwalających na połączenie z Internetem można bezpłatnie uzyskać informacje, które
są niezbędne do skorzystania z oferowanych na rynku produktów i usług turystycznych.
Otwierają się duże możliwości przed samorządami oraz innymi wojewódzkimi organizacjami
turystycznymi, które poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznnoinformacyjnych zachęcają mieszkańców i potencjalnych turystów w kraju i zagranicą do
odwiedzania najciekawszych regionów Polski, jednocześnie oferując regionalne produkty
turystyczne.
1. Istota e-turystyki w ramach rekreacji
Według definicji internetowej encyklopedii PWN rekreacja, to forma działania wybrana
dobrowolnie przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania, jak i dla odpoczynku,
rozrywki lub rozwoju własnej osobowości., podejmowana poza obowiązkami zawodowymi,
społecznymi i domowymi, w czasie wolnym od pracy69. Natomiast turystyka w szerokim
znaczeniu, jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną czasową
zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą ze
środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym) (K. Przecławski) 70.
Światowa Organizacja Turystyki (WTO) określa turystykę, jako ogół czynności osób, które
podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż rok bez
przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym
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celem jest aktywność zarobkowa lub forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego
zamieszkania71.
Z przytoczonych definicji można wnioskować, że turystyka, która jest obszarem opartym w
dużej mierze na wymianie informacji, ma węższy zakres znaczeniowy od rekreacji.
Natomiast e-turystyka najczęściej kojarzona jest ze stronami internetowymi biur turystycznych
z ofertami turystycznymi, na których można również dokonać transakcji w formie elektronicznej.
E-turystyka to także rozmaite urządzenia i aplikacje mające zastosowanie w turystyce, czyli
audioprzewodniki i elektroniczne przewodniki turystyczne.
Dzięki zastosowaniu Internetu funkcjonujące firmy turystyczne wykorzystują innowacyjne
rozwiązania będące wynikiem postępu technicznego oraz zmieniające się warunki i trendy na rynku
turystycznym. Na bazie nowoczesnego potencjału następuje rozwój e-turystyki, przejawiający się w
formie nowatorskich, rewolucyjnych możliwości technologicznych w zakresie komunikacji
rynkowej, obsługi klientów i ich pozyskiwania. Nowości i rozwiązania technologiczne umożliwiają
sprawniejsze działanie firm turystycznych, a zwłaszcza pozyskiwanie wiedzy o konsumentach,
oferowanie usług i produktów turystycznych.
Innowacje w sektorze usług turystycznych stanowią podstawowy wyróżnik przedsiębiorczości i
są jednocześnie procesem twórczej destrukcji, polegającym na zastępowaniu obecnych struktur
nowymi, jakościowo lepszymi w kontekście perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego72.
Aby móc skorzystać z oferowanych produktów turystycznych należy podjąć wiele różnych
działań. Najważniejsze czynności związane z organizacją odpoczynku lub podróży to:
• Pozyskanie jak największej ilości szczegółowych informacji o oferowanych usługach i
produktach turystycznych.
• Dostęp do mapy miejsc, w których można skorzystać z Internetu.
• Przejazd do wybranej miejscowości i zakwaterowanie (noclegi).
• Poznanie struktury transportu lokalnego.
• Dostęp do stacji paliw i parkingów, w przypadku podróży własnym środkiem transportu.
• Lokalizacja punktów gastronomicznych.
• Rozmieszczenie obiektów godnych zobaczenia z godzinami otwarcia i cenami biletów.
• Wybór obiektów i zaplanowanie optymalnej kolejności ich zwiedzania na miejscu.
• Powrót do miejsca zamieszkania.
Za pośrednictwem telefonów komórkowych i smartfonów umożliwiających połączenie z
Internetem można bezpłatnie poszukać niezbędnych informacji na stronach przygotowanych dla
urządzeń mobilnych lub skorzystać z mobilnych przewodników, czyli aplikacji telefonów
komórkowych z zainstalowanymi systemami operacyjnymi lub możliwości pobrania aplikacji ze
sklepów internetowych. W wielu miastach można wypożyczyć urządzenie, jeśli turysta nie ma
aparatu z danym systemem. Powstają też audio przewodniki, jako aplikacje, albo pliki MP3,
możliwe do odsłuchania na większej liczbie urządzeń, co poszerza grupę odbiorców danej usługi.
Za pomocą telefonu można też szybko wejść na strony z informacjami o rozkładach jazdy czy
zabytkach, dzięki fotokodom coraz częściej umieszczanym w miastach.
Aplikacje mobilne są szczególnie przydatne osobom starszym i niepełnosprawnym. Również są
niezbędne obcokrajowcom dostarczając różnych wersji językowych, a w czasie dużego ruchu
zwiedzających, jak festiwale czy Noc Muzeów, stają się wręcz niezastąpione.
Turyści mogą również szukać potrzebnych danych w istniejących systemach informacji
turystycznej o charakterze społecznościowym, jak na przykład Wikitravel. Jednak najbardziej
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aktualne wiadomości powinny być na serwisach tworzonych przez lokalną administrację, której
zadaniem jest dokładanie wszelkich starań, aby wspierać ruch turystyczny w regionie73.
Wobec przedstawionej powyżej analizy można określić definicję e-turystyki, jako łatwe,
szybkie i sprawne wyszukiwanie atrakcji turystycznych, wycieczek, punktów noclegowych,
połączeń komunikacyjnych wraz z możliwością kalkulacji kosztów i rezerwacją miejsc oraz
wirtualne przeglądanie docelowych miejsc rekreacyjno-turystycznych74.
2. Przykłady zastosowania elektronicznych rozwiązań w turystyce
Jako przykład zastosowania elektronicznych rozwiązań w turystyce można podać Opolską
Regionalną Organizację Turystyczną (OROT) (http://orot.pl/7/strona-glowna.html), która
również jest na Facebooku. Portal jest dostępny w sześciu wersjach językowych (polskiej,
angielskiej, czeskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej) i można na nim znaleźć między innymi
informacje o imprezach targowych i wizytach studyjnych, wydawnictwach, konkursach, szlaku
kulinarnym województwa opolskiego, filmach i audycjach radiowych (prezentacja województwa
opolskiego), Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej i turystycznych znaków drogowych.
Natomiast VisitOpolskie.pl to jedyny, regionalny portal turystyczny w województwie opolskim
stworzony z myślą zarówno o turystach chcących odwiedzić Opolszczyznę, jak i mieszkańcach.
Portal ma poza polską dodatkowo do dyspozycji pięć wersji językowych (angielska, niemiecka,
czeska, rosyjska, francuska) i stanowi najpełniejsze i najbardziej aktualne źródło informacji o
Śląsku Opolskim. Za pośrednictwem portalu można z łatwością zapoznać się z atrakcjami
oferowanymi dla turystów (zamki, pałace, zabytki, szlaki turystyczne), największe atrakcje i
imprezy, a w zakładce „Region w pakiecie‖ można znaleźć oferty dla aktywnych, w grupie i dla
rodziny, a także wycieczki tematyczne po Opolszczyźnie.
Ważnym rozwiązaniem jest opcja „zaplanuj pobyt‖, dzięki której można z łatwością
zaplanować wycieczki, posługując się interaktywną mapą województwa opolskiego. W zależności
od potrzeb indywidualnych można dokładnie zlokalizować potrzebne informacje, które zostały
wyszczególnione także na OROT, czyli o noclegach, gastronomii, kulturze, rozrywkach, atrakcjach
turystycznych, sporcie (basen, stadion, lodowisko, spływy kajakowe itp.) i wypoczynku aktywnym,
punktach informacyjnych, szlakach turystycznych, innych obiektach, miejskich szlakach
turystycznych, a także o konkursach. Wystarczy zaznaczyć poszukiwaną opcję w rozszerzeniach
tematycznych i niezwłocznie na mapie pojawiają się ikonki w konkretnych miejscowościach.
Można także przeglądać w formie listy z obiektami i tam uzyskać szczegółowe informacje wraz z
dostępem do mapy satelitarnej.
Dzięki elektronicznym rozwiązaniom samorządy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
potencjalnych turystów starają się funkcjonować w sposób uniwersalny i ekonomiczny, zachęcając
turystów do korzystania z oferowanych produktów turystycznych i zaplecza turystycznego.
Samorządy nie wykluczają bezpośredniego kontaktu z turystą. W tym celu wykorzystuje się np.
Centrum Informacji Turystycznej (CIT), którego zadaniem obok elektronicznego przekazu
wszelkich informacji związanych z turystyką, jest także informowanie turystów odwiedzających
miejscowość o dostępnych możliwościach turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych,
sportowych, czy historycznych, także bezpośrednio przekazywane są foldery, mapy, informacje o
regionie. CIT również bierze udział w organizowaniu atrakcji regionalnych dla turystów zachęcając
do zwiedzania walorów regionu. Taką też rolę pełni między innymi CIT w Zawadzkiem.
Na portalu TargiTurystyczneOnline75 obok opolskiego zamieszczone zostały inne portale
turystyczne, np. „Odkryj Podlaskie!‖, „Mazowsze.travel - atrakcje w sercu Polski‖,
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„VisitKujawsko-Pomorskie.pl‖, „Lodzkie.travel - pomysł na udany weekend w centrum Polski!‖,
„Śląskie.travel-największa baza informacji o regionie!‖ i „Wielkopolska.travel‖76.
Obecnie portale turystyczne odgrywają dużą rolę, gdyż coraz więcej osób załatwia większości
spraw przez Internet. Dzięki portalom turystycznym mamy dostęp do wielu niezbędnych informacji
pozwalających sprawdzić, gdzie można dobrze spędzić urlop, wakacje, święta lub gdzie najlepiej
udać się na weekend.
Śląskie.travel (www.slaskie.trawel), to portal turystyczny województwa śląskiego,
przygotowany w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej).
Portal składa się z wielu multisite‘ów tematycznych, które nie wymagają dodatkowego
instalowania. Można obejrzeć podstrony ze szlakami: turystycznymi, zabytków techniki, Orlich
Gniazd, architektury drewnianej, kulinarnymi-Śląskie Smaki, kulturowymi i rowerowymi, a także
poprzeglądać bazę noclegową i gastronomiczną. Tuż przed przyjazdem turysta może zapoznać się z
walorami województwa śląskiego, oglądając dostępne na portalu panoramy i galerie zdjęć.
Oddzieloną częścią jest e-biblioteka, w której można znaleźć elektroniczne wersje wydawnictw
Śląskiej Organizacji Turystycznej. Portal umożliwia multimedialne zwiedzanie wybranych atrakcji
turystycznych, dostęp do filmów promocyjnych regionu, audiowycieczki, obejrzenie galerii zdjęć i
obiektów 3D. Również ułatwia użytkownikom wyszukanie ciekawych wydarzeń czy też atrakcji
turystycznych, za pośrednictwem wyszukiwarki lub przy użyciu mapy 2D i 3D.
Podlaskie przyjęło nieco inne rozwiązanie przy zastosowaniu podstawowych elementów, które
także występują na stronach podmiotowych pozostałych województw. Szata graficzna portalu jest
przyjazna, kolorowa, minimalistyczna z zastosowaniem intuicyjnych symboli. Najważniejsze
informacje można znaleźć w wirtualnym panoramicznym przewodniku turystycznym po
najciekawszych
atrakcjach
turystycznych
i
ofertach
województwa
podlaskiego
(www.odkryjpodlaskie.pl), który dostępny jest także w języku angielskim. Przewodnik jest
nowoczesną formą interaktywnego zwiedzania i łączy ruchome panoramy sferyczne, zdjęcia, mapę
oraz informacje historyczne i krajoznawcze z tekstami i opisami czytanymi przez lektora. Każdy
użytkownik może samodzielnie wybrać trasę wędrówki, zatrzymać się na dłużej w interesujących
go miejscach, wchodzić do wnętrz, robić zbliżenia, aby obejrzeć szczegóły. Z przewodnika mogą
korzystać użytkownicy poszukujących informacji związanych z gotową ofertą turystyczną
atrakcyjnego spędzenia czasu w województwie, ale także branże turystyczne, w celu wykorzystania
i sprzedaży swoich produktów.
Ciekawym rozwiązaniem jest kalendarz wydarzeń, który zawiera wszystkie atrakcyjne
wydarzenia i imprezy organizowane w poszczególnych miesiącach. Przy użyciu odpowiednich
symboli można z łatwością wyszukać konkretny rodzaj wydarzenia (artystyczne i kulturalne,
koncerty, imprezy masowe, pikniki i festyny). Serwis publikuje swój kanał RSS i jeżeli użytkownik
ma zainstalowany właściwy program na urządzeniu mobilnym np. telefonie komórkowym tzw.
czytnik kanałów RSS może w prosty sposób otrzymywać informacje (nagłówki i części treści) z
wielu witryn internetowych jednocześnie. Zamiast odwiedzania poszczególnych stron, można za
pośrednictwem czytnika kanałów RSS'owych otrzymywać na bieżąco informacje z serwisów
internetowych udostępniających RSS'y. Strumienie wiadomości RSS są dostarczane do
użytkownika w chwili ich publikacji w serwisie internetowym.
Każda wybrana strona serwisu została dokładnie opisana i zasilona w praktyczne informacje
np.: punkty informacji turystycznej, obiekty noclegowo gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu
turystycznego, gdzie można wynająć licencjonowanego przewodnika, a także wzmianki dotyczące
sprzedaży ofert dla grup zorganizowanych.
Mazowsze przygotowało portal o prostej konstrukcji (http://mazowsze.travel/), dostępny także
w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Pomimo wielu oferowanych atrakcji turystycznych
województwa mazowieckiego, portal turystyczny o nazwie „Mazowsze Serce Polski‖ nie zawiera
bogatej oferty multimedialnej. Zamieszczone zostały podstawowe informacje na temat: gdzie spać,
gdzie zjeść, co zwiedzić, jak spędzić czas, wydarzenia, szlaki tematyczne i pomysł na weekend.
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Poszczególne zakresy tematyczne zawierają rozwinięcia, gdzie można uzyskać szczegółowe
informacje na wybrany temat, wraz ze zdjęciami i adresami. Również można skorzystać z mapy
satelitarnej.
Województwo Kujawsko-Pomorskie ofertę skierowaną do turystów przedstawia w sposób
prosty, obrazowy, barwny i łatwy w obsłudze. Portal o nazwie „Kujawsko-Pomorskie, konstelacje
dobrych miejsc‖ (http://kujawsko-pomorskie.travel/) dostępny także w języku niemieckim i
angielskim, zachęca użytkowników ciekawymi hasłami poszczególnych stron tematycznych takich,
jak: „kulturalnie‖, „aktywnie‖, „na wsi‖, „dla zdrowia‖ i „biznes‖. Obok podstawowych informacji
o regionie, jego walorach turystycznych, uzdrowiskowych i zapleczu turystycznym znajduje się
również: kalendarz imprez, bogata baza noclegowo-gastronomiczna w regionie, turystyka wodna
oraz informator przydatny każdemu turyście. Do wykorzystania jest również mapa satelitarna
opcjonalna z możliwością odszukania wydarzeń, noclegu, gastronomii i innych wybranych
obiektów. Można zaplanować podróż, wybrać noclegi i miejsca gastronomiczne oraz ciekawe
wydarzenia w regionie.
Internetowy przewodnik po regionie łódzkim, to portal zawierający przejrzyste menu i
gwarantuje szybki dostęp do podstawowych informacji potrzebnych w planowaniu podróży, czyli:
„jak i gdzie spać‖, „gdzie zjeść‖, „jak spędzić czas‖, „co warto zobaczyć‖ oraz „informacje
praktyczne‖. Dodatkowo zawiera funkcjonalną mapę z opcją planowania trasy. Na portalu
zamieszczono bardzo dużo zdjęć z regionu, aktualizowane kalendarium wydarzeń turystycznych,
kulturalnych i sportowych oraz bogaty dział aktualności. Cała strona dostępna w językach
angielskim, niemiecki i rosyjskim (http://www.lodzkie.travel/).
Portal oferuje turystom i mieszkańcom ciekawe produkty turystyczne, prezentacje szlaków,
tematyczne propozycje spędzania czasu wolnego, informacje o atrakcjach, muzeach, bazie
noclegowej i gastronomicznej, które mogą posłużyć do zaplanowania trasy turystycznej po
regionie.
Regionalny
portal
turystyczny
województwa
wielkopolskiego
(http://www.wielkopolska.travel/index.html) dzięki interaktywnej mapie proponuje turystom
wyszukanie interesujących obiektów, szlaków oraz obszarów pogrupowanych według kategorii
turystycznych: kulturowa, rowerowa, piesza, kajakowa, konna, kolejowa, i obszary chronione.
Również dobrym rozwiązaniem jest elektroniczny Informator turystyczny, który zawiera informacje
o regionie, noclegach, gastronomii, komunikacji, obsłudze turystów, wydawnictwach, atrakcjach,
lokalnych organizacjach turystycznych, agroturystyce, kuchni, przyrodzie chronionej, wypoczynku
rodzinnym, o turystyce konnej, zabytkach, muzeach, kulturze i rozrywce. Na portalu zamieszczona
została publikacja o nazwie „Najlepsze Produkty Turystyczne‖, która oprowadza czytelnika po
wybranych dziewięciu atrakcyjnych miejscach regionu.
W Wirtualnej Bibliotece internauta ma możliwość zapoznania się z bogatą ofertą wydawniczą
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Ważnym elementem portalu jest Kalendarz wydarzeń
oraz dział „Aktualności‖. Ze strony można pobrać aplikację mobilną na telefon komórkowy.
Dodatkowo Autostrada Wielkopolska SA poleca bezpłatną aplikację A2 DO EUROPY, czyli
mobilny przewodnik po europejskich trasach. Aplikacja jest dostępna w 7 językach: polskim,
angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim oraz rosyjskim. Jest to kompendium
wiedzy niezbędne dla każdego kierowcy wybierającego się w krótszą czy bardzo długą podróż.
Dzięki niej można sprawdzić długość trasy, wyliczyć koszt przejazdu czy zapoznać się z
obowiązującymi limitami prędkości. Mechanizm aplikacji posiada wbudowany system
geolokalizacji, dzięki któremu aplikacja przesyła pakiet informacji dotyczących prowadzenia
pojazdu w kraju, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.
Na wszystkich analizowanych portalach wojewódzkich można znaleźć podstawowe informacje
poświęcone turystyce, które zostały przygotowane, w co najmniej dwóch językach obcych. Strony
są budowane w zróżnicowany sposób od najprostszych rozwiązań do bardziej złożonych
wzbogaconych w wirtualne mapy, wirtualne zwiedzanie, interaktywne mapy, przewodniki
panoramiczne, kamery online i inne rozwiązania z wykorzystaniem technik ICT, w ramach eturystyki. Obok wyżej wyszczególnionych portali turystycznych również większość
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samorządowych stron podmiotowych proponuje indywidualne rozwiązania i oferuje regionalne
usługi i oferty turystyczne.
W czasach ogólnodostępnego Internetu i rozwoju ICT dających możliwości korzystania z
urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu zdumiewa fakt, że tak mało stron posiada dostępną
wersję, która może być odczytywana. Wiele aplikacji mobilnych przygotowywanych lub
wspieranych przez urzędy miejskie jest przeznaczonych tylko dla pewnych typów telefonów
komórkowych, czyli nie uwzględnia się neutralności technologicznej.
Również nie wszystkie ciekawe inicjatywy związane z e-turystyką, jak na przykład
przewodniki mobilne czy audioprzewodniki, są opisane lub dostępne na stronach związanych z
turystyką, w tym także na stronach urzędów.
Popularność serwisów turystycznych z poziomu urządzeń mobilnych to także dobre miejsce na
informacje dla reklamodawców, którzy mogą podążać za potencjalnymi klientami, w
którymkolwiek miejscu by się nie znajdowali.
3. Pomiary aktywności turystycznej
Wspieranie rozwoju turystyki nie jest możliwe bez właściwego gromadzenia i wykorzystania
danych na temat zjawisk turystycznych w danym kraju, czy też mieście. Zespół Spicy Mobile przy
użyciu aplikacji Mobience przeprowadził badanie, w którym poddał analizie ruch na serwisach
turystycznych w 2015 i 2016 roku. Wyniki pokazują, że w czerwcu 2016 roku zasięg tych stron
internetowych wynosił 24 proc., czyli o 6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego. Użytkownicy, zatem coraz częściej sięgają po telefony, gdy planują wakacje 77.
Na podstawie analizy Spicy Mobile można uznać, że większość odwiedzanych stron
turystycznych, to domeny polskie. Polacy rezerwując wakacje najczęściej przy użyciu telefonu
oceniają jakość oferowanych produktów i sprawdzają ceny i osiągalność biletów. Również na
wyjazd wakacyjny częściej zabierają smartfon, niż laptopa, co także skutkuje wzrostem ruchu na
portalach turystycznych z poziomu telefonu. Nawet w trakcie pobytu na wakacjach ludzie interesują
się nowinkami technologicznymi, na czym zyskuje dana branża i sami turyści, którzy mogą w
prosty i szybki sposób zaplanować swój wolny czas na konkretnym miejscu, w którym aktualnie
przebywają.
Ranking serwisów turystycznych w wyniku dokonanej analizy przez Spicy Mobile przedstawia
tabela 1.
W 2015 roku padł turystyczny rekord – niemal 1,2 mld osób na całym świecie wyruszyło w
podróż78. Światowa Organizacja Turystyki oszacowała, że w 2016 roku ruch turystyczny wzrośnie
o 4 proc, co oznacza zwiększenie ilości wypraw o 50 milionów.
W rankingu tworzonym przez wydawcę przewodników turystycznych (Lonely Planet)
wyróżniono tylko dwa europejskie kraje, w tym Polska. W 2016 r. na liście 10 miejsc wartych
zobaczenia „Best in Travel 2016‖ na siódmym miejscu znalazła się Polska. Eksperci, którzy
przygotowali ranking „Best in Travel 2016‖ nominując Polskę zwrócili uwagę m.in. na Wrocław
(Europejska Stolica Kultury 2016), Kraków (Światowe Dni Młodzieży), Wieliczkę, Łódź, Gdańsk,
Szczecin, Mazury a także Puszczę Białowieską oraz pola golfowe w województwie
zachodniopomorskim.
W celu zdiagnozowania potrzeb rynku turystycznego w kilku miastach Polski wprowadzono
zintegrowany system zarządzania informacją o ruchu turystycznym, który również nazywany jest
barometrem turystycznym (Poznański Barometr Turystyczny, Lubelski Barometr Turystyczny).
Systematyczne gromadzone są dane pochodzące od różnorodnych podmiotów zaangażowanych w
tworzenie produktu turystycznego, które w efekcie pozwolą uzyskać wiarygodną informację o
stanie turystyki w danym mieście.
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Tabela 1. Ranking 10 serwisów turystycznych w czerwcu 2016 r.

Źródło: https://www.signs.pl/artykul.php?sid=29405&fo=1

Do współpracy zaangażowane zostały również przewodnicy turystyczni, pracownicy obiektów
noclegowych i biur turystycznych. Dzięki temu okresowo powstają raporty, które pozwalają na
konsolidację danych i szybkie reagowanie oraz dostosowywanie oferty danego miasta do potrzeb i
oczekiwań turystów i mieszkańców.
4. Perspektywa rozwoju branży turystycznej
Na kształt rynku turystycznego coraz większy wpływ mają rozwiązania elektroniczne,
techniczne i technologiczne. Ażeby stać się konkurencyjnym stosowane modele biznesowe będą
musiały obejmować w swoich strategiach korzyści związane z wdrożeniem różnych nowych,
zrozumiałych i dostępnych technologii.
Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i zastosowania technologii mobilnych mogą
zmienić kształt rynku dystrybucji usług turystycznych w ciągu najbliższych 10 lat — takie są
wyniki nowego, niezależnego raportu London School of Economics (LSE) przygotowanego na
zlecenie Amadeusa 79.
Na zmianę przyszłych preferencji i zachowań konsumenckich wpłynie między innymi rozwój
systemów analizujących Big Data, oraz technologii mobilnych. Spowoduje to, że smartfon stanie
się prywatnym asystentem, który pokaże pobliskie restauracje i sklepy, poprowadzi na zakupy
uwzględniając indywidualne potrzeby turystów i poprzednie wybory.
Rozszerzona i nowoczesna rzeczywistość staje się narzędziem testowania wirtualnych miejsc
wypoczynku lub sprawdzania standardu wybranych hoteli. Należy zaznaczyć, że branża usług
turystycznych wkracza w okres zmian. Oczekiwania klientów zmieniają się szybko, a do tego
zacierają się różnice między dotychczasowymi kategoriami firm turystycznych działających na
rynku.
Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów informacji i interaktywna edukacja są już
standardem światowym, do którego warto dążyć. W konsekwencji kolejnym krokiem może być
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wykorzystanie innowacyjnych projektów, np. projektu Google Project Glass, który oferuje nowe
możliwości, wykorzystując okulary o rozszerzonej rzeczywistości, docelowo będą posiadały
funkcje standardowego smartfona i mają być obsługiwane głosem poprzez przetwarzanie języka
naturalnego. Przykładem nowych trendów i zastosowań najnowszych technologii jest także
wykorzystanie robotów humanoidalnych do obsługi turystów.
Warto zadbać o przyszły rozwój infrastruktury turystycznej, na bazie której może prężnie
działać sektor usług turystycznych.
Zakończenie
Turystyka w Polsce jest branżą prężnie rozwijającą się, która jednocześnie ma istotny wpływ
na różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Zaplecze dobrze zorganizowanej e-turystyki
może być szansą na rozwój poszczególnych regionów Polski, poprzez zachęcenie turystów do
skorzystania z oferowanych produktów turystycznych i usług turystycznych. Obszar ten powinien
być wspierany i rozwijany przez lokalne samorządy.
Na podstawie dokonanego przeglądu portali poświęconych zagadnieniom turystycznym można
ich jakość i praktyczność ocenić pozytywnie. Jednak nie zawsze znajdują się one w obszarach
dedykowanych wyłącznie turystyce, co utrudnia zainteresowanym użytkownikom ich znalezienie.
Dotychczasowe zachowanie współczesnego konsumenta ulega szybkim zmianom i nie
ogranicza się, jak kiedyś tylko do prostego zaspokojenia swych potrzeb. Dzięki posiadanej wiedzy,
jak i dostępności do nowoczesnych urządzeń informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym
odpowiednich źródeł informacji o produktach czy usługach turystycznych (Internetu, smartfonu,
tabletu itp.) konsumenci mogą świadomie, a więc w sposób przemyślany dokonywać wyboru
różnych ofert turystycznych pojawiających się w łatwo dostępnych źródłach informacji. Stąd też
wzrasta jednocześnie w obszarze e-turystyki potrzeba analizy uwarunkowań społecznodemograficznych.
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RADICAL AND REVOLUTIONARY CONCEPTS OF PROCESS MANAGEMENT –
POTENTIAL IMPACTS OF THE APPLICATION
Tadeusz Pokusa
Annotation
The literature promotes various processes management concepts, each of which has mostly its
own methodology and rules. Due to the fact that the quality of process management is determined
by an appropriate choice of methodology for the implementation and realization of the course
evaluation and comparison will be conducted from the point of view of their usefulness for the
development of the general theory of management oriented on processes, and with that also for the
M-LM concept. The conclusions of the analysis will be important for the further course of the
deliberations, especially in the case discussed in the third chapter problems of identifying and
logistics and marketing processes shaping. Picked up problem of comparison and evaluation of the
process management concept is also important because of sometimes vicious narrowing of its ideas
for different methods of this management, which is why it‘s necessary to clarify the above
relationships.
Key words: process management, concept, company, reengineering.

A significant part of process management theory is rooted in the concepts of reengineering, or
remodelling of business processes. Issuing in 1993 by M. Hammer and J. Champy book entitled
"Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution" contributed significantly to
the dissemination of orientation of process management. Process orientation is of course the
foundation of the concept of reengineering, and its creators first presented the essence of the whole
process aspect of organization and formulated the recommendations of its development.
Reengineering, however, is in a sense an extension of the concept of process management, because
it indicates an additional appropriate, according to the authors, orientation of that management
(radical reconstruction processes). From the point of view of the current state of process theory, this
orientation can be considered as a specific method of managing processes, mainly used for the
implementation of the processes orientation in the organization.
It‘s worth mentioning that, since the inception of BPR concept, there are also several other
interpretations of the theory of reengineering. They differ in character (radical and evolutionary),
and the scope of the proposed changes – check Table 1.
Due to the large importance of the concept of reengineering in process management, we should
bring the essence of the most important radical and evolutionary theories.
The most popular among the radical concepts of reengineering is a first one: Business Process
Reengineering (BPR). According to the definition of its creators – M. Hammer and J.Champy – it
consists re-thinking everything and radical makeover of business processes.
The aim is to achieve a significant improvement in the primary (critical) determinants of
performance, such as quality, cost, service and speed80. Reengineering is therefore a method of
recasting the entire organization: the processes occurring in it, the procedures and management
systems (informatics, social and cultural) and its organizational structure. These actions are aimed
at achieving a radical improvement in all the criteria which determine the productivity, efficiency
and flexibility of the company, increasing the value delivered to the customer, improving its level of
service and obtaining more favourable competitive position on the market. By analysing the
properties of reengineering, it can be said that the most important element differentiating it from
other methods of business improvement is the extreme radicalism manifested in the rejection of all
80
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conventional ways of action and organization of work around the new dynamic processes rather
than static functions81.
Table 1. Radical and revolutionary concepts of process management
Concept character

radical

evolutionary

Representatives

Concept

M. Hammer,
J. Champy

Business Process Reengineering

H. J. Johansson

Business Process Redesign

N. Venkatraman

Core Process Redesign,
Business Network Redesign,
Business Scope Redefinition,

T. H. Davenport

Process Innovation

J. M. Short

Business Reengineering

V. D. Hunt

Reengineering – Integrated Product Development

Source: Based on: Bitkowska A. i inni, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 21

The basis of the theory of reengineering is a cross-cutting approach to the structure of the
company, and its keynote is the processes organization82. Key business processes of company are
the focus. Reengineering is focused on increasing importance of the creating added value processes
and eliminating others, wherein calls for the design of completely new processes adapted to the
needs and requirements of the final customer, and not improving existing ones. Program of process
reconstruction should be carried out quickly because the long wait for the results discourages for
changes.
The process of radical reengineering is carried out in the following sequence83:
1. Selection of process for reconstruction,
2. Working team selection,
3. Understanding of process,
4. Reconstruction of process,
5. Implementation of reconstruction.
Reengineering attaches great importance to the use of IT (databases, expert systems,
telecommunication networks, etc.), which are regarded as a prerequisite for the effective and
efficient conduct of radical changes. Mapping of the entire organization and individual processes is
proposed as a design tool. It is also a new approach to people management and active change
management in order to eliminate the negative accompanying effects. Inherent feature of
reengineering is striving to reduce the number of overall control, because of their high costs and
negative social effects (worsening of relations between employees and management). In return, the
fine-tuning of processes projects is proposed.
Summarizing the above considerations, we can conclude that the theory of reengineering
consists two planes: the treatment of the structure of the organization as a network of processes and
guidelines for its thorough transformation. So it‘s based on the concept of process management, but
in contrast to the process improvement, is a one-off program. It doesn‘t discretize its usefulness. It
81

Maśloch P., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce w dobie transformacji i globalizacji, Wyższa Szkoła
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Karaszewski R., Skrzypczyńska K., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 285.
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seems to be particularly applicable for situations where a company is divided into inefficient
functional departments and doesn‘t yet have the structure of the process. Reengineering can then be
the best way to change the unfavorable orientation and source of obtaining significant improvement
resulting from the modernizing conversion of the organization. Much wider possibilities of
application have – in my opinion – evolutionary process management concepts, because they may
become permanent philosophy of thinking and acting of companies. This is what "moderate"
approach to management of process structure of the organization is currently the most widely
disseminated, which is demonstrated by its application in all modern tools and concepts of
management and should be implemented along with M-LM concept.
From the point of view of the time you can say that M. Hammer and J. Champy's manifesto
contributed primarily to the spread of processes orientation, and to a lesser extent for use of radical
solutions in enterprises. Eventually, even it‘s authors came to the conclusion that the most important
element of the theory of reengineering is not radicalism but the process84.
After interpretation of the essence and the basic assumptions of management oriented on
processes remains the most important task, namely to identify effects possible to obtain by adopting
this approach in the organization. For the actual confirmation of the validity of the examination of
the M-LM concept in the context of the orientation process, it‘s necessary to identify potential
benefits and areas of interoperability of these components in the integrated management system. It
should be added that, while an improvement in results at the operating level (rationalization of work
processes, cut costs, improve cooperation between the organizational actors) is mentioned quite
often, it‘s ignored or left in default, the results of the strategic resulting from the introduction of
process orientation to management system. Therefore taken in this section attempts to identify
possible outcomes, will be focused in particular on the strategic dimension.
Current discussions clearly indicate the necessity of organizing and managing the operations of
companies from the point of view of the processes occurring in them. This is primarily reflected in
wide use of orientation processes in modern tools and concepts of management. Large importance
of proper processes shaping and controlling is strongly emphasized in modern management
concepts. The reason for this is the desire to achieve a number of important benefits and effects to
optimize value for customers, increase efficiency of the organization and improve its market
position, ensure the long-term competitive advantage and long-term development. These benefits
are two-dimensional, because they are the source of the properties of the same orientation process
and the possibilities of its potential use as an instrument to assist in the implementation and use of
the advantages of modern management concepts – check Table 2.
When it comes to primary effects, they result from the previously discussed basic
characteristics of process orientation, or recognition of the absolute superiority of the customer and
the natural integration and coordination properties of this concept. The last two properties for the
sake of their nature, may be considered as a synergistic potential of process management. The right
mix of activities in a holistic, dynamic processes determines the overcoming of load coordination
with which we are dealing in traditional functional organization of work and contributes to the
transparency and flexibility of the organization to respond to changes in the environment, resulting
in an overall increase in the efficiency of its operations. These activities are directed to the use of
existing effects and benefits through implementing the synergies. Coordination features of
processes orientation are revealed also in the sphere of interpersonal relations within the
organization, reducing the number of conflicts by setting common objectives, working in teams, the
precise definition of responsibilities, competences and responsibilities.
In addition to these features, the process approach also has advantages stemming from the
creative transformation of the company 85. They relate mainly to the concept of reengineering
processes, which can be introduced into the overall concept of process management in the
84

Bernais Jolanta, Ingram Jolanta, Krasnicka Teresa, ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 62.
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Integration, coordination and creative features on processes orientation lists P. Blaik: Blaik P. , Logistyka. Koncepcje
zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010, s. 147-150.

268

enterprise as an ad hoc instrument for the reconstruction of obsolete processes in the event of an
unforeseen changes in the environment or organization. So extended enterprise management system
can be optimized path to permanent modernization of management by overcoming the limitation of
opportunities to improve existing processes.
Table 2. The potential effects of the implementation of processes orientation
source of
effects

effects of process orientation implementation

Primary
properties

 increase customer satisfaction through better identification of their needs and
optimizing the structure of added value for customers and improving service levels
 general improvement of the efficiency and effectiveness of the organization and
the entire supply chain through increased transparency, flexibility, responsiveness
and improved internal and external coordination
 adjusting organizational structure to the requirements of the environment
(horizontal relationships in a market)
 connecting the goals of the organization with the goals of employees and limiting
conflicts
 strengthen and improve cooperation within supply chain
 building long-term and diversified competitive advantage based on unique
processes
 using and creating new synergistic and strategic effects

Support of
modern
management
processes

 laying foundation for the effective implementation of the concept
 he possibility of making better use of concept values
 simultaneous use of several (or all) of the concept and the combined use of the
selected configuration of their effects
 a general increase in the efficiency of the enterprise (supply network)
management

Source: Own work

Innovative transformation of the company is focused on building a sustainable competitive
advantage and creating future strategic outcomes (success potentials) that determine long-term
development of the company. Strategic position based on key and effective processes is in fact
unique and difficult to imitate for competitors than the advantage resulting from focusing on one
area of activity.
Effects dimension, which largely determines the universality of the process orientation, is the
potential of supporting modern management concepts (M-LM, TQM, TBM, LM and ECR). First of
all, in each of these concepts, as a prerequisite for implementation, comprehensive and practical
orientation on business processes is given, for process orientation is the actual condition of fuller
use of their advantages. In the various theories, depending on the fundamental principles and
objectives (orientations on quality, cost, service level, time), there are little differences in perceiving
roles of process management, but all of them use it. Rather strategy of continuous improvement of
processes (evolutionary approach) is suggested, than reengineering (radical approach).
Moreover, the implementation of process orientation may allow organization the simultaneous
use of several selected concepts. Selection of specific concept obviously depends on the desired
configuration effects that the company wants to achieve, given the key determinants of success in
the industry (for example quality and time: TQM i TBM). This is particularly important for
opportunities to develop unique, compared to the competition, combination of knowledge and skills
(competencies). All these factors contribute to the overall efficiency of management in the
269

enterprise. That way, process orientation, as a component of enterprise management system, binds
the system, creates new areas of strategic potentials and provides significant benefits to all levels of
management.
To sum up this part of our considerations, it‘s worth noting that renowned logistics specialists
say, that, among the new management concepts, M-LM shows the greatest possible use of the
aforementioned integration, coordination and implementation of creative values of processes
orientation86. The main argument is the fact, that propagated from the beginning in logistics flows
orientation, expressed in the cross-sectional logistics organization, treated as a function penetrating
horizontally all other functions in the enterprise, is practically equivalent to the process orientation.
Used as example may be, presented by D. Kisperska-Moron, decomposition logistics management
model, which is convergent in its logic with the process approach87. Given the above, I would
argue that rather the recognition of the strategic importance of logistics, than the subsequent
increase of reengineering popularity, has forced earlier the need of process perception for the
companies.
Another argument can also be the priority goals of the M-LM concept and the range of
potential outcomes achieved by their implementation. Unlike the other modern management
concepts, which most often strategically optimizes one or several factors (eg. TQM – quality, TBM
– time), it seeks to improve virtually all key factors for success, namely: quality, cost, service level,
time, space, information flows and the quality of relationships with suppliers and customers.
Implementation of a process-oriented M-LM can, in this sense, through natural convergence of the
process orientation (integration and coordination) and optimization of competence structure (power
management), lead to achieving much broader range of benefits and synergistic and strategic
effects. This is mainly due to the larger than in other concepts, possibilities to create variants of
diverse and unique innovation, and, with that, to achieve long-term competitive advantage.
After citing the evidence of values of processes orientation and logistics and marketing
management, as well as prerequisites to combine them in enterprise management system, you can
go for a more detailed discussion of the integration of these concepts. It finds its expression in the
identification, formulation and coordination of logistics and marketing processes at all levels
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SELECTED METHODS OF SPATIAL ECONOMETRICS IN ASSESSING THE
DIVERSITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE EUROPEAN UNION –
SPATIAL AUTOCORRELATION
Agnieszka Tłuczak
Abstract
The main aim of this article is to present selected methods of spatial econometrics, which can
be used to assess the regional diversity of agricultural production in the EU countries and structural
changes in production. Because the place to describe all methods of spatial econometrics is limited,
that‘s why only spatial autocorrelation will be described. In this paper selected results of author's
research will be presented.
Key words: spatial econometrics, diversity, agricultural production, EU.

Introduction
Spatial econometrics is a subfield of econometrics that deals with spatial interaction and spatial
structure in regression models for cross-sectional and panel data (Paelinck and Klaassen, 1979;
Anselin, 1988a). More recently, spatial econometric methods have increasingly been applied in a
wide range of empirical investigations in more traditional fields of economics as well, including,
among others, studies in demand analysis, international economics, labor economics, public
economics and local public finance, and agricultural and environmental economics (e.g. recent
reviews in Anselin, 1992a; Anselin and Florax, 1995a; Anselin and Rey, 1997; Pace et al., 1998;
Anselin, 1999). The basic law ii the spatial econometrics is Tobler‘s first law of geography
encapsulates this situation: ‗‗everything is related to everything else, but near things are more
related than distant things‘‘ (Tobler, 1970). Historically, spatial econometrics originated as an
identifiable field in Europe in the early 1970s because of the need to deal with sub-country data in
regional econometric models (e.g. Paelinck and Klaassen, 1979). In general terms, spatial
econometrics can be characterized as the set of techniques to deal with methodological concerns
that follow from the explicit consideration of spatial effects, specifically spatial autocorrelation and
spatial heterogeneity. This yields four broad areas of interest: (i) the formal specification of spatial
effects in econometric models; (ii) the estimation of models that incorporate spatial effects; (iii)
specification tests and diagnostics for the presence of spatial effects; and (iv) spatial prediction
(interpolation) (Anselin, 2003).
Spatial autocorrelation
Spatial autocorrelation is a method of Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA). The latter set
of methods allow for the study and understanding of the spatial distribution and spatial structure as
well as they allow for detecting spatial dependence or autocorrelation in spatial data. More
specifically, spatial autocorrelation is the correlation between the values of a single variable that is
strictly due to the proximity of these values in geographical space by introducing a deviation from
the assumption of independent observations of classical statistics (Griffith, 2003; Cliff and Ord,
1973). The most common spatial autocorrelation indicators in the literature are: the Moran‘s I, the
Geary‘s c, and the Getis‘ G. Moran's I statistic is given by formula:
n
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where: n– number of objects, wij – weight of connection between the i-th object and the j-th object;

S0   wij ; xi (xj) – the value of attributes of an object i-th and location - j-th.
i

j

When testing objects are similar, statistics takes a positive value, and when there is a lack of
similarity between them - negative. In the case of a random arrangement of objects (no
autocorrelation) this statistic takes values close to zero. Very useful tool of spatial econometrics is
Moran's scatterplot - a scatterplot of standardized versus summed nearby standardized values whose
associated bivariate regression slope coefficient is the unstandardized Moran coefficient.

Fig.1 Moran‟s scatterplot - example
Source: G. I Guţoiu, Spatial polarization at the 2014 Romanian presidential election. A case study on the electoral
geography of Bucharest, South-East European Journal of Political Science, vol.4, No 1, 2016, p. 9.

Results and conclusions88
The study included 27 member states of the European Union, statistical data were taken from
Eurostat databases and the World Bank. The following variables were taken under consideration:
x1 – indices of agricultural crop output at producer prices – 2010;
x2 - indices of agricultural crop output at producer prices – 2011.
Table 1 shows the statistical characteristics of the variables.

variables
x1
x2

Table 1 Statistical characteristics of the variables.
standard
coefficient of
mean
min
deviation
variation
6 731
9652,6
143,40%
45
7 334
10169,3
138,70%
50

max
37 668
38 839

Source: Own calculation based on EUROSTAT data.

Analyzing the results contained in Table 1, it is clear that variables taken under consideration
diversify the area in terms of growth of agricultural production (value of the coefficients of
variation exceeds the value of 100%). The data shows an increasing trend of average growth of
indices of agriculture animal and crop output at producer prices in the EU member states.
The study of spatial autocorrelation of indices of agricultural animal and crop output at
producer prices have been carried out under the assumption of contact matrix W. The calculated
value of the global I Moran's statistics indicates that in the adopted study period a moderate spatial
autocorrelation can be observed.

88
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It is either positive, that is, there is a tendency to focus on individuals with similar levels of
indices of agriculture animal and crop output at producer prices. All obtained values of I Moran's
statistics are statistically significant (p-value <0.05) (Fig. 1-2).

Fig. 1 Moran‟s I scatterplot for variable x1 and x2.
Source: calculations in the GeoDa based on EUROSTAT data.
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hhhhhhhhhhiHigh
Low-High
Low-Low
High-Low

Fig.2 Map of affiliations of objects to quarters of Moran scatterplot (variable x1)
Source: calculations in the GeoDa based on EUROSTAT data

Figure 2 show that the space can be divided into clusters with similar values of local I Moran's
statistics. Clustering of countries with similar I Moran's statistics indicates the existence of spatial
autocorrelation. The direction of the relationship was changing in the analyzed period, which leads
to the conclusion about the need for in-depth research and an explanation of the reasons for this
phenomenon.
Summary
The I Moran's statistic indicate the type and strength of spatial dependency, which allows to
identify the structures and changes. On the basis of the positive I Moran's statistics (statistically
significant) it can be concluded the positive spatial autocorrelation of indices of agricultural crop at
producer prices in 2010 and 2011. The neighboring countries in the European Union were similar in
terms of crop and animal agricultural output at producer prices. At the same time it should be noted
that there the need for further studies decomposition crop and animal agricultural output at producer
prices in the European Union.
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RANKING METOD ILOŚCIOWYCH W INTERNECIE
RANKING OF QUANTITATIVE METHODS IN INTERNET
Władysław Wornalkiewicz
Wladyslaw Wornalkiewicz

Miejsce w przestrzeni wirtualnej
W celu zbadania popularności różnych metod stosowanych w obszarze ekonometrii,
prognozowania oraz badań operacyjnych opracowałem blog „Zastosowanie komputera w procesach
decyzyjnych‖. Prowadzony jest on pod domeną „wornalkiewicz‖ na wyszukiwarce WordPress. W
opracowaniu blogu pomocne były rady zawarte w czasopiśmie Komputer Ekspert Biblioteczka89.
WordPress to system zarządzania treścią zaprojektowany głównie do obsługi blogów90.
Napisany jest w języku PHP, wykorzystuje bazę danych MySQL i rozpowszechniany jest na
licencji GNU General Public License. Licencja ta określa wolne i otwarte oprogramowania
dostępne bezpłatnie91. Wymieniony tu MySQL stanowi wolnodostępny system zarządzania
relacyjnymi bazami danych rozwijany przez firmę Oracle92. Oracle Corporation to amerykańskie
przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi
przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych 93. Ma ono również swoje
przedstawicielstwo w Polsce.
Interpretowany skryptowy język programowania PHP zaprojektowany został do generowania
stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym94. Język PHP jest
najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również
używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów
pracujących w trybie graficznym. Narzędziem odczytywania stron internetowych jest przeglądarka,
stanowiąca oprogramowanie pobierające i wyświetlające dokumenty w protokole HTML, XML,
XHTML z serwerów internetowych i plików multimedialnych 95. Sprawne korzystanie z Internetu
umożliwiają przeglądarki MS Explorer, Firefox, Opera. Przykładowo wymieniony tu
HTML (HyperText Markup Language) to hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko
wykorzystywany do tworzenia stron internetowych96. Komunikacja przeglądarki ze serwerem
odbywa się przy zastosowaniu protokołu np. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)97. HTTP to
protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych sieci WWW (World Wide Web), który jest
protokołem bezstanowym, nie zachowuje wiec informacji o poprzednich transakcjach z klientem. Z
tego względu proponowane jest klientom stosowanie tzw. mechanizmu ciasteczek. Ułatwieniem
poszukiwania informacji w Internecie jest stosowanie wyszukiwarek, jako odpowiednich systemów
do stron internetowych lub programów, które dzielą się na98:
- systemy indeksowania stron (np. Google);
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Czasopismo: Komputer Ekspert Biblioteczka, 01 Luty-marzec 2011 „WORDPRESS BLOG|STRONA FIRMOWA|ESKLEP KOMPLETNY PORADNIK‖, Wydawca: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/WordPress, dostęp: 21.02.2016.
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?search=General+Public+Licence&title=Specjalna%3ASzukaj&go=Przejd%C5%
BA, dostęp: 21.02.2016.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/MySQL, dostęp: 21.02.2016.
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https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Oracle, dostęp: 22.02.2016.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/PHP, dostęp: 21.02.2016.
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Wrycza S. (red. naukowa), Informatyka ekonomiczna Podręcznik Akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2010, rozdział 18.5. Przeglądarki, wyszukiwarki, porównywarki.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML, dostęp: 25.02.2016.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol, dostęp: 24.02.2016.
98
Wrycza S. (red. naukowa), Informatyka ekonomiczna Podręcznik Akademicki, op.cit.
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- systemy wyszukiwania bezpośredniego, przykładowo plików wideo;
- katalogi stron adresów URL różnych serwerów WWW (np. Yahoo).
Wyszukiwarka Google oblicza m.in. rangę strony na podstawie linków kierowanych na nią a
ponadto pozycji strony z której te linki pochodzą. Kolejne pojęcie – porównywarka jest narzędziem
ułatwiającym prowadzenie biznesu elektronicznego. To rodzaj serwisu umożliwiającego
wyszukiwanie i porównywanie np. cen określonego produktu w sklepach internetowych.
Rozróżniamy statyczne i dynamiczne strony WWW. Statyczne występują wtedy, gdy serwer
WWW ogranicza się do przesłania pliku z opisem dokumentu, a dynamiczne jeśli na serwerze
uruchomiony zostaje odpowiedni program, który wygeneruje dokument HTML99.
W ramach menu tego blogu Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych występuje
strona główna na której prowadzone są bieżące wpisy – skróty prowadzonych przez zemnie
wykładów oraz ćwiczeń w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, a także bieżące
komunikaty dla studentów. Ponadto założone są strony tematyczne w których wpisywane są teksty
z problematyki merytorycznej dotyczącej metod ilościowych. Przede wszystkim nawiązują one do
tematyki zajęć na kolejnych semestrach kierunków Zarządzanie oraz Logistyka. Bliższe informacje
o funkcjonalności poszczególnych stron i ich opcji można znaleźć w publikacji „Podgląd
zaprojektowanej witryny internetowej‖ zamieszczonej na stronie „Wybrane fragmenty tekstów‖
omawianego blogu. Wygląd wejściowy witryny blogu pokazano na rycinie 1.

Ryc. 1. Widok wejściowy blogu
Źródło: Opracowanie własne.

Jak już wspomniałem bezpłatnie dostępny system zarządzania treścią WordPress potocznie
zwany wyszukiwarką fraz w blogach opracowany został w języku PHP. Teksty oraz związane z
nimi grafiki gromadzone są w bazie danych MySQL. Z punktu widzenia informatyki WordPress
stanowi nowoczesną semantyczną platformę publikacyjną. System ulegał ciągłym udoskonaleniom
i rozszerzeniom100. Wersja 3.1 wprowadziła zmiany w zarządzaniu stroną, w tym w zakresie
dodawania hiperłączy na stronie. Wprowadzono tzw. skórki, czyli możliwości redagowania różnych
formatów wpisów. Ponadto wprowadzono pasek administracyjny na górze strony oraz inne
usprawnienia dla użytkownika. Obecnie aktualna jest wersją 4.6.1. Oprogramowanie dba o stronę
estetyczną oraz zgodność ze standardami internetowymi wprowadzanych wpisów na stronach.
Serwer wyszukiwarki znajduje się w San Francisco. System WordPress jest utrzymywany przez
firmę Automattic Inc przy stosowaniu serwera sieciowego nginx.
W blogu szczególną popularnością cieszą się konkretne wpisy z podaniem wzorów i procedur
postępowania w praktycznym zastosowaniu na komputerze danej metody. Godny podkreślenia jest
komentarz jednego z internautów, który brzmi:
Szanowny Panie, super ciekawy blog! W każdym wątku (lub calu). Cieszę się, że na niego
trafiłem. Długo błądziłem po stronach zagranicznych…. Z poważaniem, Marek Niedzielski.
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Krawczyński E., Talaga z., Wilk M., Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów, Wydawnictwo Szkolne PWN,
Warszawa 2002.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/WordPress, dostęp: 26.10.2016.
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Zachęciło to mnie do zintensyfikowania opracowywania i internetowego publikowania tekstów
dotyczących procesów decyzyjnych w teorii i praktyce. Przybliżenie bowiem w prostej formie
możliwości tworzenia oraz wykorzystywania modeli ekonometrycznych oraz technik
optymalizacyjnych toruje drogę do ich stosowania w rzeczywistości nie tylko gospodarczej.
Ogólna statystyki korzystania z blogu
Blog Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych o charakterze witryny
wielostronnicowej założyłem w lutym 2012 roku. Do dnia 26.10.2016 r. wymieniony blog
odwiedziło 69 551 internautów. Z roku na rok obserwuję wzrost zainteresowania tematyką metod
ilościowych przy zastosowaniu programów komputerowych, w tym do rozwiązywania zadań
decyzyjnych. Możemy się teraz zapoznać z graficznym przedstawieniem tej tendencji zaczerpniętej
ze statystyki WordPress udostępnianej z funkcjonalności wspomnianego blogu101 (zob. rycina 2).

Ryc. 2. Statystyka ruchu internetowego w latach
Źródło: Dane ze statystyki WordPress w ramach blogu Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych

Widzimy, że nie tylko wzrasta liczba odwiedzających (views) ale także liczba gości (visitors),
czyli tych co którzy skorzystali z konkretnych wpisów na stronach blogu. Na wykresie dla roku
2015 stosunek gości do odwiedzających wynosił około 62%. Trzeba dodać, że dodatkowe dane
statystyczne dotyczące ruchu internetowego na blogu uzyskujemy poprzez wywołanie opcji
„urlmetryka‖ wpisując to przed nazwą strony WWW (zob. rycina 3).

Ryc. 3. Zainicjowanie wywołania statystyki ogólnej ruchu na blogu
Źródło: Opracowanie własne.

Według tej urlmetryki statystyka omawianego blogu jest następująca:
- średnia ilość odwiedzających miesięcznie – 300,
- szacowana wartość na odwiedzającego – 587,44 zł,
- miejsce w rankingu w Polsce – 216 338,
- miejsce w rankingu na świecie – 9 399 795.
Zwróćmy uwagę na prowadzoną automatycznie przez serwer znaczącą wycenę na
odwiedzającego. Trzeba nadmienić, że obecnie ciekawa merytorycznie strona – z dobrym tekstem
przyciąga biznesmenów oraz potencjalnych konsumentów, którzy przy okazji czytają inne
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https://wornalkiewicz.wordpress.com/, dostęp: 26.10.2016.
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sponsorowane przez przedsiębiorstwa wpisy internetowe. Zauważyły to firmy pozycjonujące strony
WWW i coraz chętniej sięgają po najnowsze publikacje książkowe, zwłaszcza ze sfery zarządzania
i informatyki. Interesuje ich zajmowanie jak najwyższej pozycji wpisów swoich klientów
komercyjnych na liście sporządzanej automatycznie przeważnie przez wyszukiwarkę Google.
Algorytm pozycjonowania stale ulega zmianie i musza się jego domyślać programujący
pozycjonowanie sponsorowane.
Jak już nadmieniłem szacowana wartość na odwiedzającego określana jest zasadniczo według
pozycji wpisu na pierwszych trzech stronach listy sporządzonej przez wyszukiwarkę po podaniu
frazy. Czasem też według ilości linków, czyli adresów do innych popularnych stron WWW.
Dotychczasowa rosnąca tendencja popularności metod ilościowych, wzmiankowana w formie
wpisów na blogu Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych sugeruje nam, że warto
wykorzystać w przyszłości ten blog także jako forum marketingu internetowego. Jest to zresztą
ostatnio coraz bardziej stosowana forma promowania zarówno produktu jak i wizerunku firmy. Nie
można jednak zapomnieć o celu jaki przyświecał powstaniu tego blogu, a mianowicie propagatora
metod i technik ekonometrycznych i optymalnego rozwiazywania zadań decyzyjnych.
Mimo, że blog prowadzony jest w języku polskim coraz więcej internautów zagranicznych,
automatycznie tłumaczy teksty w Internecie i następnie korzysta z informacji w nim zawartych,
które podane są w postaci źródłowej edytorów tekstu lub grafiki. Frekwencję odwiedzających
proponuję zaobserwować dla roku 2015 na rycinie 4.

Ryc. 4. Ranking liczby odwiedzających omawiany blog
Źródło: Statystyka WordPress w ramach blogu Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych.

Witryna internetowa (przedstawiany blog) cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
studentów zwłaszcza uczelni kierunków ekonomicznych. Jest bowiem nieregularną formą dziennika
treści wykładów i ćwiczeń oraz komunikatów prowadzonych przez zemnie jako wykładowcę i
skierowaną przede wszystkim do grup studentów kierunków Zarzadzanie, Ekonometria, Logistyka,
Informatyka w logistyce. Ogólna ilość wejść w Polsce w roku 2015 wynosiła 16 577. Zwróćmy
uwagę, że zainteresowanie witryną internetowa wyrazili też internauci z Ukrainy i Litwy, być może
jest to za przyczyną tego, że coraz więcej studentów z tych krajów gości na naszych uczelniach.
Godne podkreślenia jest stosunkowo duże zainteresowanie internautów ze Stanów Zjednoczonych.
W tym kraju, zwłaszcza na studiach ekonomicznych i w praktyce przedsiębiorstw występują
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znaczne wymagania co do znajomości statystyki, ekonometrii, prognozowania, symulacji oraz
prognozowania z użyciem techniki komputerowej. Wpłynęło to niewątpliwie na poziom nauczania
tych przedmiotów.
W WordPress statystyka ruchu internautów dotycząca danego blogu jako witryny
wielostronicowej prowadzona jest z dokładnością do dni. Raporty uzyskujemy także dla kolejnych
tygodni czy też miesięcy102. Przykład raportu statystycznego w układzie miesięcy na dzień 20
lutego 2016 roku określonego na godzinę 9:04 pokazano na rycinie 5. Jest to wczesna godzina jak
na notowania wejść (otwarcia blogu) w wyszukiwarce Google, stąd w podanym dniu i godzinie
było tylko trzech internautów zainteresowanych kliknięciem na dany adres w zestawieniu
wyszukiwania.

Ryc. 5. Statystyka miesięczna wejść do blogu Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyki oferowanej przez WordPress
w ramach ewidencji ruchu internetowego.

Na rycinie 6 widzimy wykres słupkowy z całego horyzontu trwania blogu, a więc z miesięcy
lat 2013 do lutego 2016. W tym okresie było łącznie 60 016 wejść, a w październiku 2016 roku jak
już wiemy było 69 5551. Największa ilość wejść (views) była w styczniu 2015 roku bo aż 4 340.
Obserwujemy tu dużą zmienność zainteresowania tematyką blogu poświęconego zasadniczo
wykładom i ćwiczeniom z metod ilościowych, a w tym statystyki, ekonometrii, prognozowania oraz
badań operacyjnych. Prezentowany blog w ostatnim okresie został wzbogacony o problematykę
analizy, projektowania oraz wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP.
Zawiera również akcenty prywatne autora blogu, czyli moje dotyczące m.in. dorobku
publicystycznego. Zwróćmy jeszcze uwagę na (Best ever) tj. liczbę 257 informująca o maksymalnej
ilości wejść w jednym z dni, prawdopodobnie w styczniu 2014 roku. Największe zainteresowanie
tematyką blogu występuje w okresie sesji zimowej (styczeń-luty), co wskazuje nam na grupę
internautów dla której należało by dalej opracowywać dobre teksty oraz przykłady rozwiązań
problemów z metod ilościowych.

Ryc. 6. Statystyka wejść do blogu według miesięcy i lat
Źródło: Według statystyki oferowanej przez WordPress w omawianym blogu.
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W opracowaniu skorzystano z fragmentów wcześniej opublikowanego rozdziału „Podgląd zaprojektowanej witryny
internetowej‖ w ramach książki autora pt. „Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania‖
wydanej przez Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu w roku 2016.

279

Statystyki tematyczne dla roku 2015
Skorzystajmy teraz z wyszukiwarki Google, a przykładem będzie mój blog z zakresu metod
ilościowych. Po wejściu do Google wpisuję swoje nazwisko „wornalkiewicz‖ jako słowo kluczowe
i następuje pokazanie adresów produktów internetowych – głównie stron WWW, gdzie występuje
to słowo traktowane jako kluczowe dla programu pozycjonowania zawartemu w tej wyszukiwarce.
Wyszukiwarka Google przyjmuje pierwszych kilka pozycji na pierwszej stronie jako
uprzywilejowane – z reguły sponsorowane. Kolejne rangowane są według zmienianego okresowo
algorytmu, w którym uwzględnia się m.in. kontekst (istotność treści) oraz współczynnik o którym
już wspomniałem, a tu określiłem skrótem VPV (views per visitors). VPV wyraża zainteresowanie
internautów, określone stosunkiem liczby odwiedzających otwierających daną pozycję adresową do
liczby gości, którzy zainteresowali się głębiej tematem otwierając określona stronę problemową w
ramach blogu. Mój blog mimo nie sponsorowania, czyli polepszania programowego pozycji w
liście wyszukiwania znajduje się obecnie na pierwszym miejscu pierwszej strony adresów
wyszczególnionych przez serwer. Świadczy to o rzadkości słowa wyszukiwania oraz wysokości
nadanego przez serwer automatycznie priorytetu (zob. rycina 7)103.

Ryc. 7. Fragment początku raportu z wyszukiwarki Google
Źródło: Opracowanie własne.

Widzimy tu adres blogu: https://wornalkiewicz.wordpress.com/ a w ramach niego kilka
wybranych automatycznie stron informacji osobistych dotyczących autora tj. O mnie, Kontakt,
Nowość-zawartość, Współpraca, Kolokwia, Wspomnienia. Jeśli dany blog ma link dostępu
publicznego do innych serwerów, w tym obsługujących portale społecznościowe, to w kolejności są
one
wymieniane
(zob.
w
naszym
przykładzie
adres
do
Facebooka:
https://www.facebook.com.peaple/). Gdy już wcześniej korzystaliśmy z danego blogu i nie tylko z
niego oraz byliśmy „gośćmi‖ to po wywołaniu wyszukiwarki Google pojawiają się ikony z naszych
wejść np. https://wornalkiewicz.wordpress.com/wp-admin, Onet.pl. Po kliknięciu przykładowo
ikony pojawia się widok kolejnej strony omawianego blogu o nazwie Kokpit (zob. rycina 8). Tak
więc nie musimy wpisywać słowa kluczowego (hasła wyszukiwania) lecz bezpośrednio klikamy na
żądaną ikonę.

Ryc. 8. Ikona Kokpit ułatwiająca wejście do blogu
Źródło: Opracowanie własne.
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Wornalkiewicz W., fragment rozdziału „Podgląd zaprojektowanej witryny internetowej‖, op. cit.
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Po czynności logowania do blogu pojawia się okno dostępu z dodatkowym menu bocznym w
formie ikon. Na rycinie 9 widzimy wspomnianą już zakładkę o nazwie Kokpit z domyślnie
podanymi informacjami o ostatniej aktywności, w tym przypadku autora oraz komentarz jednego z
internautów, o którym już wspomniałem. Kokpit jest rodzajem strony panelu administracyjnego
zawierającym najważniejsze informacje w zakresie funkcjonowania blogu, zgrupowane w formie
tzw. boksów104.

Ryc. 9. Okno zakładki Kokpit
Źródło: Opracowanie własne.

Na stronach blogu występuje 85 wpisów (postów) z tytułami, które mogą stanowić frazę
wyszukiwania, przy czym część z nich ma charakter informacyjny czy też okazjonalny. Rozpatrzmy
tylko 37 z nich odnoszących się do metod ilościowych (zob. tabela 1).
W wyszukiwaniu wpisów w blogu podawane są pełne frazy w cudzysłowie. Czołowe miejsce
w rankingu zajmują wpisy z przykładami rozwiązań zadań z zastosowaniem bezpłatnie dostępnego
w Internecie programu WinQSB:
- Prognozowanie z zastosowaniem modeli Holta-Wintersa,
- Zagadnienie dualne w programowaniu liniowym,
- Prognozowanie w oparciu o model autoregresyjny,
- Metody rozwiązywania zagadnień transportowych,
- Podwójne wyrównywanie wykładnicze – model Browna.
Zaskakuje stosunkowo niskie zainteresowanie (8 wejść) do ciekawych współcześnie nośnych
tematów „Mierzenie i prognozowanie innowacyjności‖ oraz „Zarządzanie przedsięwzięciami‖
(6 wejść). Ponadto zdziwieni jesteśmy popularnością mało jeszcze znanych i trudnych modeli
Holta-Wintersa, zwłaszcza w procesie prognozowania w oparciu o szeregi czasowe. Warto zatem
zainteresować się głębiej tą problematyką.
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http://wordpressms.cba.pl/?page_id=834, dostęp: 24.02.2016.
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Tabela 1. Ranking wybranych fraz (tematów) wejścia do blogu
Priorytet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Fraza
Ilość
Prognozowanie z zastosowaniem modeli Holta-Wintersa
753
Zagadnienie dualne w programowaniu liniowym
544
Prognozowanie w oparciu o model autoregresyjny
527
Metody rozwiązywania zagadnień transportowych
243
Podwójne wyrównywanie wykładnicze – model Browna
231
Analiza wrażliwości
194
Zastosowanie twierdzeń o równowadze
152
Przykładowe zadanie do zaliczenia ćwiczeń z badań operacyjnych (kierunek: 148
Logistyka
Reguły decyzyjne – zastosowanie strategii czystych
136
Zagadnienie optymalizacji dwukryterialnej
91
Uwzględnienie elementu ryzyka – problem gazeciarza
76
Pytania na egzamin pisemny z badań operacyjnych (kierunki: zarządzanie, 74
ekonomia)
Trend pełzający
66
Informacja o programie WinQSB
61
Informacja o programie Excel
41
Programowanie wielokryterialne z priorytetem - zastosowanie WinQSB
38
Wyrównywanie wykładnicze
37
Aktualność modelu i proste wyrównywanie wykładnicze
29
Średnie ruchome
26
Budowa tablic simpleksowych z użyciem funkcji rachunku macierzowego Excela
25
Instalacja WinQSB
21
Symulacja w zarządzaniu
21
Zastosowanie tablic Excela
20
Programowanie dynamiczne
18
Problematyka badań operacyjnych
16
Optymalizacja decyzji gospodarczych (ćwiczenia)
14
Strategie mieszane
10
Zagadnienia nieliniowe
9
Mierzenie i prognozowanie innowacyjności
8
Programowanie wielokryterialne z priorytetem
7
Narzędzia tworzenia i analizy raportów (wykład)
7
Kombinatoryka - skrót wykładu
7
Zarządzanie przedsięwzięciami
6
Hipotezy statystyczne
3
Pytania ze statystyki matematycznej
2
Modelowanie dla celów optymalizacji
2
Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk WordPress.

Prognozowanie z zastosowaniem modeli Holta-Wintersa
Będąc w blogu Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych korzystamy z okienka
Szukaj i wpisujemy frazę Prognozowanie z zastosowaniem modeli Holta-Wintersa, której
odpowiada tytuł wpisu. Uzyskujemy odpowiedz wyszukiwarki o rezultacie z początkiem tekstu
danego wpisu. Klikając na Czytaj dalej  uzyskujemy pełny tekst wpisu (zob. rycina 10). Jeśli
autor blogu jako administrator dopisze do linii WWW wp-admin, a następnie swój login i hasło do
uzyskuje dostęp do edycji danego wpisu.
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Ryc. 10. Krótka informacja o zakończeniu wyszukiwania podanej frazy
Źródło: Opracowanie własne.

Alternatywnym podejściem jest otwarcie wszystkich stron tematycznych i wyszukanie wpisu
podając jego tytuł, a następnie naciskając przycisk „Szukaj wyniku‖. Efektem jest wyświetlenie
okna o obrazie pokazanym na rycinie 11.

Ryc. 11. Widok odszukanego tytułu wpisu
Źródło: Opracowanie własne.

Kliknięcie na ikonę Statystyki umożliwia nam zapoznanie się z licznością gości – internautów
w układzie miesięcy i lat, którzy zapoznali się z wpisem Prognozowanie z zastosowaniem modeli
Holta-Wintersa (zob. rycina 12).

Ryc. 12. Statystyka zainteresowania wpisem Prognozowanie z zastosowaniem modeli HoltaWintersa z pokazaniem maksymalnej ilości wejść w styczniu 2016.
Źródło: Opracowanie własne.

Zobaczmy teraz jak sobie z frazą „Prognozowanie z zastosowaniem modeli Holta-Wintersa‖
radzi sobie wyszukiwarka Google korzystając ze swego ogromnego archiwalnego dorobku
publikacyjnego zgromadzonego na jej serwerach. W tym celu w linii wyszukiwania wpisujemy
naszą frazę (zob. rycina 13).

Ryc. 13. Inicjowanie podanej frazy wyszukiwania w Google
Źródło: Opracowanie własne.
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Wyszukiwarka udostępniła 1710 pozycji (wyników z krótkim tekstem początkowym) w czasie
0,35 sekundy. Wyniki zestawione są jak książka stronami która można wertować. Ponadto system
Google poinformował nas o możliwości skorzystania z wyszukiwania według fraz podobnych (zob.
rycina 14).

Ryc. 14. Informacja Google o możliwości wyszukiwani podobnych
Źródło: Opracowanie własne.

Na liście wyszukiwania moim zdaniem najciekawsze merytorycznie są wpisy stanowiące
formaty PDF publikacji szerszych typu artykuły, prace dyplomowe oraz recenzje. Na początku
pierwszej strony znalazły się trzy wpisy, a wśród nich jeden o formacie PDF (zob. rycina 15).

Ryc. 15. Początek listy rezultatu wyszukiwania według frazy „Prognozowanie z zastosowaniem
modeli Holta-Wintersa”
Źródło: Opracowanie własne.

Zachęcam Czytelnika do zapoznania się z pełnym tekstem mego wpisu na blogu korzystając z
podanego bezpośredniego odnośnika jego wywołania
Na pewno już teraz interesuje nas co zawiera ten wpis, wiec zapoznajmy się chociaż z
określeniem poszczególnych modeli. Zasadniczo możemy wyróżnić trzy rodzaje modeli HoltaWintersa: bez sezonowości, z sezonowością multiplikatywną, z sezonowością addytywną. Model
bez sezonowości ma zastosowanie, gdy występuje trend i wahania przypadkowe. W modelu bez
sezonowości oprócz parametru α występuje drugi parametr β odpowiednio do wygładzania wartości
poziomu i trendu. W modelu Holta-Wintersa z sezonowościa multiplikatywną występuje trend,
wahania przypadkowe oraz zmienna sezonowość określona parametrem  zależna od trendu. Model
Holta-Wintersa z sezonowością addytywną stanowi analogię do modelu multiplikatywnego,
występuje jednak odejmowanie (zamiast dzielenie jak w modelu multiplikatywnym) indeksu
sezonowości.
Podsumowanie
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Zauważyłem, że wsparcie dydaktyki swobodnym dostępem do internetowych przykładów
rozwiązań zadań z modelowania ekonometrycznego i stosowania optymalizacji skutkuje lepszymi
wynikami w studiowaniu tych niełatwych obszarów nauki.
Może to w przyszłości przynieść wymierne owoce w poprawie efektywności działania firm
poprzez stosowanie w praktyce poznanych na wykładach technik i metod ilościowych. Pomocne w
tym względzie są dostępne w Internecie aplikacje programowe WinQSB, Excel-Solver, czy też
zastosowanie komend języka R pobieranego z serwera lokalnego.
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КОМУНІКАЦІЯ І ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА
COMMUNICATIVE AND LITERARY EDUCATION

ПРОСВІТНИЦТВО: ТЛУМАЧЕННЯ, ВИТОКИ, СУТНІСТЬ
AN ENLIGHTENMENT: INTERPRETATION, SOURCES, ESSENCE
Вікторія Зарва
Viktoria Zarva
Анотація
У статті робиться спроба систематизувати існуючі погляди щодо тлумачення
Просвітництва, уточнити філософсько-культурний зміст та обсяг поняття «просвітництво»,
простежити історичні витоки цього явища світової культури, етапи розвитку.
Annotation
Attempt to systematize the existent looks in relation to the interpretation of Enlightenment; to
specify the philosophical and cultural maintenance and volume of concept «Enlightenment»; to
trace the historical sources of this phenomenon of world culture and stages of its development is
done in the article.
Ключові слова: Просвітництво, епоха, культурна система, просвітницький рух, ідеї,
філософія Просвітництва.
Key words: Enlightenment, epoch, cultural system, Enlightenment motion, ideas, philosophy of
Enlightenment.
Останнім часом зріс інтерес до Просвітництва як історичного феномена, як культурної
системи у зв‘язку з його переосмисленням постмодерністською критикою, ідеї
Просвітництва почали оцінювати з меншим ухилом до вульгарного соціологізму,
наголошуючи у Просвітництві загальнолюдський зміст. Соціальну значущість зберігають
просвітницькі теорії вдосконалення особистості й суспільного життя та осмислення їх у
художній літературі: „Просвітництво було і, схоже, поки що залишається однією з основних
конструкцій Великого міфу європейської історії та в цій якості і досі впливає на історію
всього людства‖ [23, 358].
Актуалізується думка відомого російського компаративіста М. Конрада про те, що „епоха
Просвітництва – не „локальне‖ явище світової історії, не належить історії деяких обраних країн‖, а
є „всесвітньо-історичним рухом, що супроводжує перехід від феодалізму до капіталізму як одна з
його закономірностей‖ [12, 268]. Зрозуміло, що закономірність епохи Просвітництва базується на
історії переважно провідних для свого часу країн – Англії, Франції, почасти Німеччини; однак
виробленим ними „арсеналом‖ користувалися й інші країни Заходу і Сходу. Отже, під
Просвітництвом ми розуміємо „процес, а не момент‖, ідейний, інтелектуально-культурний рух.
Розроблені просвітницькою філософією ідеали доброчесної та вільної громадянської
особистості, віротерпимості, мирного співбуття спільноти, прагнення до оволодіння
знаннями, долучення до норм і морально-етичних та естетичних цінностей – все це має
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суттєве значення для подальшого розвитку і взаємодії наук гуманітарної сфери і не втратило
актуальності для культури ХХІ ст. Проте відкритою залишається проблема, пов‘язана з
уточненням поняття „просвітництво‖, його філософського і політичного змісту, історичних
джерел. Тому мета нашої статті – систематизувати існуючі погляди щодо тлумачення
Просвітництва, уточнити філософсько-культурний зміст та обсяг поняття «просвітництво»,
його історичні витоки, етапи розвитку.
Деякі аспекти Просвітництва досліджували такі вчені, як Т. Адорно, Е. Кассірер,
М. Фуко, М. Хоркхаймер, П. Бєрков, І. Брагинський, З. Каменський, Л. Кулакова,
І. Лімборський, Д. Наливайко, Н. Пахсар‘ян та ін. Вінченцо Ферроне, Даніель Рош слушно
стверджували, що „розшифрування й історична реконструкція світу Просвітництва (як і
будь-якої іншої культурної системи) ставить перед нами безліч проблем, коли мова йде про
визначення конкретних дослідницьких підходів‖ [18, 571-572]. Процес оновлення людини і
суспільства, розпочатий у ХVІІІ ст., до цього часу викликає цікавість, а також суперечки і
дискусії.
Відомо, що просвітницький рух зародився у найбільш розвинених країнах Західної
Європи у зв‘язку з кризою, руйнуванням феодально-кріпосницької системи і формуванням
буржуазних відносин, буржуазного світосприймання та пов‘язаних із ними демократичних
тенденцій у суспільно-політичній сфері. Тому просвітництво було ідеологією буржуазії, що
прийшла на зміну феодальному дворянству. В. Пустарнаков, зазначаючи „буржуазність‖
змісту, водночас на перше місце ставить „ознаку надкласовості, загальнолюдськості форми
вираження світогляду Просвітництва‖ [27], яке є ідеалізованим. Проте треба зауважити, що
просвітники не усвідомлювали і не визнавали буржуазного характеру свого вчення.
Епоха Просвітництва – це традиційно ХVIII ст., хоча межі її в кожній країні різні:
приблизно кінець ХVII–ХVIII ст. – перша чверть ХІХ ст. Початком цієї доби вважається
поява праці англійського філософа Джона Локка „Дослід про людський розум‖ (1691), де
важливим є, на думку деяких дослідників, „конфлікт розуму і віри‖ [15, 5]. Ми вважаємо, що
у Локка такий конфлікт відсутній, а є усвідомлення межі розуму, який пояснює природне,
проте не може (і не повинен) намагатися вияснити першопричини і т.ін.
У Франції ця епоха визначається як „філософське століття‖ (le siecle philosophigue) або
„століття просвітництва‖ (le siecle des lumieres); у Польщі – „століття філософське‖ (термін,
вжитий Красіцьким). В Україні Просвітництво збігається з епохою пізнього бароко, що
зазначається, зокрема, в „Історії української культури‖ [6, 79].
Термін „просвітництво‖ вперше використав у Франції Вольтер, у Німеччині – Гердер.
Проте остаточно термін „просвітництво‖ закріплюється після виходу статті І. Канта
„Відповідь на питання: що таке просвітництво?‖ (1784). Засновник німецького класичного
ідеалізму запропонував розглядати Просвітництво як необхідну історичну епоху в розвитку
людства, зазначивши: „Жодна епоха не має права... унеможливити наступній розширення
найнеобхідніших знань, очищення їх від хиб і дальше простування шляхом просвітництва‖
[8, 137]. Філософ, як слушно визначає М. Ласло-Куцюк, „блискуче розв‘язує проблему
діалектики прогресу‖ [13, 140], вбачаючи злочин у стримуванні поступу, що здійснюється
через матеріальні чинники і свободу творчої думки.
І. Кант вважав, що вихід народів зі стану неповноліття, в якому вони перебувають з
власної вини, виражається в ідеях Просвітництва, в самостійності людского розуму:
„Неповноліття означає неспроможність користатися власним розумом без керівництва
когось іншого‖ [8, 135]. Якщо люди вийдуть зі стану неповноліття, то почнуть
„розповсюджувати навколо себе дух розумного поцінування власної вартості і розважливого
погляду на покликання кожної людини‖, але привчати до просвітництва людей, на думку
І. Канта, можна лише поступово. Просвітництво вимагає „свободи публічно користуватись за
всіх обставин своїм власним розумом‖ [8, 136] і „виносити на громадський розсуд свої
міркування щодо поліпшення цього устрою і навіть вільно його критикувати‖, відкриваючи
„новий простір для самовдосконалення...‖ [8, 138].
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Від І. Канта пішла тенденція визнання „безмежного‖ панування раціоналізму,
ототожнення понять „просвітник‖ і „раціоналіст‖. Натомість просвітницький раціоналізм має
дещо інший характер, ніж теологічний і класичний раціоналізм ХVІІ ст. Хоча у деяких
просвітників акцентувався раціональний момент, у інших – роль почуттів, проте всі вони
намагалися узгодити розум і почуття. В. Пустарнаков слушно стверджує: „Просвітницький
раціоналізм пронизаний почуттями, пристрастями, інтересами‖ [27]. У Гельвеція є розділ під
назвою „Про розумову перевагу людей, охоплених пристрастями, у порівнянні з людьми
розсудливими‖. Ця теза характерна і для інших просвітників.
Головною філософською особливістю Просвітництва була антиметафізичність, хоча
деякі просвітники, зокрема Вольтер, і користувалися терміном „метафізика‖, а Ламетрі,
Дідро оперували категорією метафізики „субстанція‖. У Просвітництва не було
метафізичного підходу до дійсності та до будь-яких інших явищ: просвітники сперечалися з
метафізикою XVII ст. як старою формою філософствування. Для них був характерний не
чистий раціоналізм, а раціоналістичний сенсуалізм і емпіризм.
Особливого значення набула, як відзначив І. Брагінський, „диференціація в трактуванні
Розуму, що обумовило серйозні світоглядні розбіжності‖ [2, 307], розмежування серед
просвітників на ідеалістів або матеріалістів, деїстів або атеїстів, ліберальних прибічників
просвіченого монарха або революційних республіканців тощо. Джузеппе Рікуператі бачить
відмінність між Гольбахом і Дідро в тому, що перший розвинув „систематизуючий розум,
який виріс із раціоналізму ХVІІ ст., і зіткнувся при цьому з проблемами етичного плану, які
важко було вирішити. Другий залишився вірним дієвому розуму, який, навпаки, відкривав
широкі шляхи для визволення людських почуттів і для розвитку художньої або етичної
творчості‖ [18, 19-20]. Для Даламбера був характерний емпіричний раціоналізм.
Раціоналізм як філософський напрям став одним з основних джерел ідеології
Просвітництва. Д. Наливайко звертає увагу на значну еволюцію поняття „розуму‖ у
просвітників, яке спочатку було „вираженням чистого раціоналізму, в цьому понятті бачили
насамперед деяку самовиробляючу діяльність розуму, що спирається на картезіанську
методологію, у подальшому ж розгортаються все більш наполегливі пошуки онтологічних
основ просвітницького розуму, його втілення в об‘єктивному світі, в природі‖ [19, 174-175].
Вчений припускає: „Просвітницький розум був по суті лише ідеалізованим здоровим
смислом буржуа, що пережили прогресивну стадію свого розвитку...‖ [19, 174], що, на наш
погляд, є неправильним щодо буржуазності.
Французький філософ і теоретик культури Мішель Фуко (1926-1984) у праці „Що таке
Просвітництво?‖, аналізуючи кантівську відповідь на аналогічне питання і не
перебільшуючи її значення в творчості І. Канта, наголошує на двозначності ряду тез
німецького філософа, випадковості характеру статті. У взаємозв‘язках між гуманізмом і
Просвітництвом М. Фуко бачить наявність не ідентичності, а напруги.
Проблема співвідношення Просвітництва і Відродження не може прямолінійно
розглядатися як продовження розвитку просвітниками гуманістичних традицій епохи
Відродження, все складніше. Це доводить М. Фуко, зазначивши у праці „Що таке
Просвітництво?‖ залежність гуманізму, який іде від ХVІІ ст., від запозичених із релігії,
науки, політики концепцій людини. Вчений протиставляє тематиці гуманізму принцип
самокритики і постійного автономного самотворення, який знаходиться в центрі історичної
самосвідомості Просвітництва. Наголошуючи на важливості протягом XVIII ст. питання про
людину, гуманізм, М. Фуко зауважував, що Просвітництво все ж досить рідко розглядало
себе як гуманізм [30, 132-149].
Зазначивши, що історична подія Просвітництва не зробила людей повнолітніми,
М. Фуко припускав, що можна „надати деякого смислу тому критичному запитанню про
сучасне і про нас самих, яке сформулював Кант, розмірковуючи над Просвітництвом‖ [30,
148].
Гегель, як і Кант, трактував Просвітництво широко і дещо невизначено – як назву певної
історичної епохи, що остаточно пройдена, і як раціоналістичну ідеологію. Гегель захищав
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ідею Просвітництва як подоланого періоду життя духу, на зміну якому прийшов дух
реалізму, конкретності – він ознаменував нову епоху „лібералізму‖.
Маркс коливався в оцінках Просвітництва, розглядаючи його як політичне явище, а
також як соціально-ідеологічний феномен, пов‘язаний зі становленням буржуазії.
Ернст Кассірер у праці „Філософія Просвітництва‖ (1932) зайнявся філософською
„реабілітацією‖ Просвітництва і вступив у пряму полеміку з романтиками, які засуджували
Просвітництво. Він поставив у заслугу Просвітництву „нове, революційне за своєю суттю
розуміння форми, функцій, поля діяльності і самої природи філософії‖ [18, 557].
Засновником сучасної італійської історіографії Просвітництва був Франко Вентурі, який
книжкою „Юність Дідро‖ (1939) відкрив важливу сторінку міжнародної дискусії про
Просвітництво. Вентурі став засновником історії ідей, а в ній головна увага відводилася
свободі, волі людини. Вчений побачив у Просвітництві новий політичний рух.
Переосмислювати Просвітництво і його спадщину почали німецькі філософи Макс
Хоркхаймер і Теодор Адорно у праці „Діалектика Просвітництва‖ („Dialektik der
Aufklarung‖, 1944), де Просвітництво протиставляється сучасності, пропонується починати
історію вивчення просвітницького розуму з часів античності і закінчувати серединою ХХ ст.
Вони доводять, що Просвітництво йшло від міфу і перетворилося в нову міфологію,
виявивши потяг до „соціального присилування‖, до формування „тоталітарного порядку‖. Це
доводило, на думку авторів, глибоко ідеологічну природу Просвітництва. Причину такого
регресу Просвітництва, його саморуйнування вони вбачають у відчутті страху Просвітництва
перед істиною [31, 311].
Спираючись на тезу Е. Кассірера про те, що Просвітництво – це філософія, що
ототожнювала істину з науковою системою, Адорно і Хоркхаймер висунули гіпотезу про
обов‘язкове розчинення Просвітництва у „позитивістському моменті‖ [31, 58]: „розсудок‖,
який повинен був допомогти людині підкорити природу (за Беконом і „Енциклопедією‖),
сприяв раціоналізації дійсності, трансформації і реорганізації світу на основі певних
принципів. Суперечливою і штучною з історичного погляду вважають вчені Вінченцо
Ферроне, Даніель Рош конструкцію Адорно і Хоркхаймера, за якою „усвідомлення
діалектичної кризи Просвітництва ХVІІІ ст. повинно породити у майбутньому нове
Просвітництво з більш м‘якими контурами‖ [18, 559].
Критикою Просвітництва займалися також Лестер Г. Крокер і Рейнхарт Козеллек.
Першим американський вчений надрукував книжку „Епоха кризи. Людина і світ у
французькій філософії ХVІІІ століття‖ (1959), в якій намагався довести історичну
відповідальність Просвітництва за моральну кризу сучасного світу і за етичний нігілізм
суспільства. Р. Козеллек у праці „Критика і криза. До питання про патогенезу буржуазного
суспільства‖ (1959) визначив провину Просвітництва, яке відкривало шлях для нового
періоду громадянської війни, „відмовившись реалістично враховувати незалежність
політичного фактору від морального...‖ [18, 562].
Полемізуючи з авторами книжки „Діалектика Просвітництва‖, М. Фуко у роботі „Що
таке Просвітництво?‖ відстоює, на зауваження Н. Пахсар‘ян, „актуальність Просвітництва як
особливого філософського етосу, як способу критичного запитування про нас самих – про
істоти, історично детерміновані Просвітництвом, і про навколишній світ‖ [30, 132]. Він
пропонує кожній людині проаналізувати себе як індивідуальність, яка історично
детермінована Просвітництвом.
Про долю Просвітництва в „модерному‖ світі дискутували німецькі філософи Г.Г. Гадамер і Ю. Габермас. Г.-Г. Гадамер розумів мову як засіб формування людського
знання, вважаючи Просвітництво, що постулювало залежність розуму від економічних і
суспільно-державних сил та існування його в конкретно-історичних формах, лише епізодом в
історії людства. Ю. Габермас розглядав Просвітництво як „незавершений проект‖ Модерну,
наполягаючи на використанні терміну „modern‖ вже з кінця V ст., коли почалося
відмежування християнства від римського минулого язичників. Вчений вивчав конструкцію
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смислу й істини крізь призму теорії комунікативної дії, яка чітко розрізняла комунікацію як
технічний процес і комунікацію як дію, що мала культурне значення [33].
Французькі постструктуралісти (Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дерріда) перенесли парадигму
просвітницьких цінностей у площину Постмодерну. Так, Ж.-Ф. Ліотар у праці „Стан
постмодерну‖ (1979) оголосив, що традиційні „наративи‖ (оповідні структури, які
характеризують певний тип дискурсу в різні історичні періоди) змінив „метадискурс‖
Просвітництва, що прагне підпорядкувати собі всі інші через панування однієї форми
„легітимної‖ універсальної раціональності. Проте постійна зміна ідеологій підтверджує, що
віра в панування розуму, правову свободу і соціальний прогрес підірвана. Криза цінностей та
ідеалів Просвітництва, синтезованих у філософії Гегеля, означає, на погляд Ж.-Ф. Ліотара,
відхід від тотальності всезагального і повернення до самоцінності індивідуального досвіду
на мікрорівні.
Вчені не одностайні щодо значення термінів „просвітительство‖ й „Просвітництво‖ (рос.
„Просвещение‖), неоднаково тлумачать їх зміст, по-різному визначають межі доби. Деякі
дослідники (П. Бєрков, С. Квіт) розрізняють поняття „просвітительство‖ і „просвітництво‖.
Так, С. Квіт у книжці „Основи герменевтики‖ розрізняє Просвітительство як ідеологію, що
захищає самоцінність знання без урахування морального аспекту, просвітництво як
суспільний рух і просвітянство як критику антиінтелектуалізму просвітництва [10, 28]. Слід
зазначити, що в українській історіографії літератури, зокрема і в „Історії української
літератури‖ Д. Чижевського, відсутня характеристика Просвітництва, крім того, не
систематизовано взаємозв‘язки західноєвропейського просвітницького руху з українським.
У працях, присвячених літературі ХVIII ст., часом використовують термін
„просвітництво‖, а ХIХ ст. – „просвітительство‖. Щодо співвіднесеності цих термінів
висловлюються різні думки, іноді вони розглядаються як синоніми. Так, російсько-українські
словники слово „просветительский‖ перекладають здебільшого так: „...просвітній,
просвітницький, просвітительський‖ [28, 622], де останнє слово є калькою з російської.
З іншого боку, П. Бєрков запропонував розмежувати поняття, вважаючи Просвітництво
певним етапом в історії просвітительства. У його трактуванні просвітительство ширше за
Просвітництво, причому „може і передувати Просвітництву, і розвиватися поруч, борючися з
ним, й існувати після нього‖ [26, 10]. Це визначення стало основою вузького розуміння
Просвітництва для багатьох дослідників. Однак у концепції П. Бєркова, на думку
Л. Кулакової, поняття „просвітитель‖ було не конкретним, а „просвітительство‖ поставало
„не як ідейний рух певної епохи, а як історія російської культури ХVII–ХVIII ст.‖ [26, 164].
Г. Поспєлов [25, 154-183] вважав Просвітництво не історико-конкретним, а
типологічним явищем – ознакою, яка може бути притаманна людям з різним світоглядом,
крім того, не хронологічним, а стадіальним. Цю думку підтримує В. Пустарнаков,
стверджуючи, що Просвітництво є лише одним із напрямів антифеодальної думки, хоча й
найбільш розвинутим і оригінальним [27]. Я. Ельсберг заперечував думку Г. Поспєлова,
справедливо вважаючи, що не можна протиставляти історично конкретні та типологічні
явища. Просвітництво – це історично конкретне і типологічне явище. С. Тураєв доповнює,
що Просвітництво є ідеологією, яка втілювалася в різних літературних течіях. Такої ж думки
дотримувався і Д. Чижевський, зауважуючи, що „найбільш впливова ідеологія періоду
літературного класицизму є „просвіченість‖ [32, 356]. Навпаки, І. Волков запропонував
концепцію Просвітництва як певної загальної художньої системи ХVІІІ ст. [4, 161].
Вважаємо, що доцільніше обмежитися більш поширеним поняттям „просвітництво‖.
Загалом у науковій літературі 1970-х рр. виділяють два розуміння Просвітництва як
філософсько-політичної течії: у вузькому значенні цього слова і в широкому. Просвітництво
у широкому розумінні сприймається як синонім антифеодальної, прогресивної буржуазної
ідеології періоду становлення капіталізму, а у вузькому цей термін „використовується тоді,
коли здійснюється аналіз напрямів усередині буржуазної ідеології і притому під певним
кутом зору – її типологізації у залежності від рішення проблеми засобів суспільних
перетворень‖ [7, 22], відповідно виділяють два протилежних напрями: революційний
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(радикальний) і мирний (ліберальний). Такого погляду дотримуються Ю. Лотман,
З. Каменський, Л. Кулакова, А. Чабан та інші.
Традиційно вважається, що Просвітництво – прогресивний ідейно-естетичний і
філософський рух суспільної думки перехідної епохи від феодалізму до капіталізму,
утвердження капіталістичних відносин в умовах кризи абсолютизму, важливий етап
розвитку ідеології та культури, зокрема літератури, напрям передової думки. Ю. Лотман у
статті „Слово і мова в культурі Просвітництва‖ розуміє під Просвітництвом „цілісну модель
певного культурного періоду...‖, „метакультурну конструкцію, абстракцію, яка, однак,
активно впливала на створення реальних текстів‖, розрізняючи Просвітництво як
„ідеологічний конструкт, деяку ідеальну норму, створену самими філософами ХVІІІ ст...,‖ і
реальне ідеологічне життя епохи, що орієнтується на цю норму або на полеміку з нею,
причому „життя завжди більш складне і суперечливе, ніж його власне про себе уявлення‖
[16, 1, 216]. Просвітницьку ідеологію характеризувала, за визначенням Є. Плимака,
„суперечність між революційним характером її антифеодальних вимог і сподіваннями
просвітників на мирний шлях їх утілення в життя руками „освічених‖ представників того ж
старого феодального світу‖ [24, 135-136].
У 1980-х рр. з‘явилися нові інтерпретації, за якими феномен Просвітництва мав
насамперед культурну природу, ніж соціально-економічну або ідеологічну [32]. Аналізуючи
взаємини Просвітництва і науки, вчені розглядали науку як продукт культури.
С. Булгаков відзначає: „Посилення мотивів гуманістичного індивідуалізму в історії
думки знаменує добу так званого „просвітництва‖ (Aufklarung) у ХVII, ХVIII, почасти
ХIХ сторіччях. Просвітництво робить найбільш радикальні негативні висновки із засновків
гуманізму: в царині релігії, через посередництво деїзму, воно приходить до скептицизму та
атеїзму; в царині філософії, через раціоналізм та емпіризм, – до позитивізму та матеріалізму;
в царині моралі, через „природну‖ мораль, – до утилітаризму та гедонізму. Матеріалістичний
соціалізм також можна розглядати як найпізніший і найзріліший плід просвітництва‖ [3, 41].
Як бачимо, С. Булгаков переклав німецьке слово „Aufklarung‖ як „просвітництво‖ (ця назва
поширилася на німецькій території), іноді його перекладають як „просвіта‖, зокрема
Ю. Іщенко; інший варіант перекладу теж має цікаве смислове навантаження – „роз‘яснення,
пояснення, розтлумачення, тобто доведення до свідомості, до відома‖, яке стало
магістральним напрямком діяльності представників просвітництва – освічувати, виховувати
людину і людство, озброювати їх науковими знаннями, розвіюючи темряву неуцтва,
невігластва, незнання.
Явище просвітництва майже в усіх мовах позначається словом, яке має корінь „світло‖.
Починаючи з середини ХVІІІ ст., у Росії слово „просвітництво‖ використовувалось як калька
з французького „Les lumières‖ і співвідносилось з філософією Просвітництва. Освіченою
вважалася людина, яка по-філософськи дивилася на речі. У широкому значенні
„просвітництво‖ було синонімом європеїзму, про що писав Ю. Лотман у статті „Архаїстипросвітники‖ [17, 239–252]. Тому освіченою вважалася людина з європейською освітою.
Крім того, можна згадати первісне церковнослов‘янське значення цього слова: „Просвещати
<…> значит: крестить, сподобить св. Крещения‖ [1, 348]. В обох значеннях мова йде про
внесення світла у темряву – як світла справжньої віри, так і перемоги розуму.
Саме просвіті надавалася виняткова роль у житті людства і зміні його на краще.
Д. Наливайко зазначає, що під „просвітою‖ „розуміли не тільки поширення освіти, знань, а й
„просвіту умів‖ у плані громадянського й філософсько-морального виховання, утвердження
„істинних‖ ідей, світогляду на противагу „хибним ідеям‖, лжі й забобонам старого
феодального світу‖ [20, 368]. Тому закономірною є друга назва доби Просвітництва – вік
розуму (у широкому значенні цього слова), де розум є універсальною історичною силою:
„Розум – один і той самий для всіх мислячих суб‘єктів, для всіх націй, епох і культур‖ [9, 19].
На початку ХІХ ст. синонімом просвітництва стає освіта у широкому смислі
(законодавчому) і у вузькому (як створення навчальних закладів). В. Парсамов відзначав
зміну характеру просвітницького міфу через поєднання просвітництва і освіти: „Якщо
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раніше просвітництво мислилося як миттєвий акт, як деяке прозріння, перетворення бідного
народу в новий народ, то нині мова йде не про досягнення якогось ідеалу, а про поступове
викорінення недоліків. Практична сторона просвітництва стає важливішою за його
ідеологічне насичення‖ [21].
Отже, термін „просвітництво‖ узагальнює різноманітність подій одного з найяскравіших
та найскладніших періодів в історії культури. Відомою є теза про Просвітництво як вік
критики. Е. Кассірер пише: „Персональний союз філософії та літературно-естетичної
критики виявляється у всіх видатних просвітників...‖ [9, 303], причому критика входила в
життя як засіб постійного самооновлення духу. Епоха Просвітництва створила передумови
для критичного сприйняття соціального світу, проголосила людину спроможною та навіть
зобов‘язаною критично переосмислювати будь-які авторитети.
Поширення набула теза, що просвітництво як ідеологію критики та заперечення
характеризує принципова антитрадиціоналістична орієнтація. Кожна наступна літературна
епоха заперечувала попередню. Так, література Просвітництва заперечувала бароко, а саму її
потім заперечив романтизм. Епоха Просвітництва не визнавала себе нічиєю наступницею.
Проте неправильним є положення про те, що Просвітництво, яке взагалі не було так
категорично налаштоване до літературної традиції, заперечувало бароко. На наш погляд,
естетика Просвітництва є компромісною, вбирає в себе елементи бароко і класицизму,
змішує їх, стирає суперечності.
В. Феллер слушно визначає епоху Просвітництва (1749-1877) як „період перетворення
культури на началах фундаментальних духовних відкриттів епохи Бароко. Це вершинна
епоха, яка консолідувала зрілі досягнення духу на фундаменті сформованої культурної
традиції Нового часу. Це епоха з‘ясування, завершення, акультурації, одночасно і епоха
автономізаціїї основних інтелектуальних сил. Взагалі, це час духовно-культурного
оптимізму і прогресу, проте не силою духу у його глибинах, а силою уже переважно
культурної інерції, набутої попередніми епохами‖ [29].
Розглядаючи проблеми сучасної інтерпретації Просвітництва як літературної епохи,
І. Лімборський зауважує, що художній дискурс ХVІІІ ст. „історично виявився не просто
близьким до дискурсу філософського, а нерідко міцно й органічно переплітався з ним,
створюючи особливий ідеологічний та культурний канон Просвітництва, який власне і
дозволяє говорити про цілісність цієї епохи як історико-художнього явища‖ [14, 107].
Слушним є міркування Н. Пахсар‘ян, що Просвітництво було „...не стільки філософською
школою, або тим більше – системою, скільки певним інтелектуальним підходом, духовною і
етичною позицією – тобто не тільки колективним рухом, але й мужнім учинком індивіда,
який вирішив жити самостійно і відповідально (М. Фуко)‖ [22, 82].
Епоха Просвітництва спричинила ідеологічний спосіб мислення, здійснивши „грандіозну
демістифікацію (десакралізацію) соціального світогляду…‖ [5, 4]. З погляду просвітників це
має допомогти суспільству знищити пороки, запропонувати справедливі й розумні закони
завдяки „освіченим царям‖, радниками у яких будуть прогресивні філософи. Утім, треба
зважати на різницю між ідеологами і просвітниками (Вольтер, до речі, як і інші просвітники,
не збирався ламати, переробляти світ).
Як відомо, жоден із напрямів літератури доби європейського Просвітництва ХVIII ст. не
став єдиним виразником свого часу, а відображав його по-своєму. Спільною для
літературних напрямів була ідеологія Просвітництва, яка в кожному з них своєрідно
інтерпретувалася. Якщо назви „ренесанс‖, „бароко‖, „романтизм‖ окреслюють, крім епохи,
літературний напрям, течію або стиль, то термін „просвітництво‖ мав дещо інший характер,
охоплюючи явища і процеси, які виникли в Європі.
Відтак хибною є спроба зараховувати просвітництво до однієї з стильових течій, як це
роблять деякі сучасні дослідники, зокрема О. Колінько в монографії „Стефан Ковалів. Мала
проза крізь призму часу (сучасна інтерпретація)‖ (К., 2002) стверджує: „...стильовий діапазон
С. Коваліва охоплює різні тенденції, однак стильова домінанта його малої прози значною
мірою пов‘язана з реалізмом ХІХ ст. Водночас його реалізм багатовимірний, у ньому
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синтезовано впливи різних стильових течій – просвітительської, натуралістичної,
імпресіоністичної. Саме тенденція до стильового синкретизму вирізняє прозу С. Коваліва зпоміж інших новелістів як „старої‖, так і „нової‖ школи, відшліфовує його власну стильову
манеру‖ [11, 161].
Таким чином, Просвітництво – це історичний феномен світової культури. Епоха
Просвітництва завершила перехід до нового типу культури, де стали каноном розум, знання,
свобода, рівність, обов‘язок. Просвітництво – одна з форм ідеології, де освіта, просвіта є
формами діяльності. Просвітництво є ідейним, інтелектуально-культурним рухом, а не
літературним напрямом. Для філософських та естетичних ідей цієї епохи характерні
принципові новації. Перспективним є простежити функціонування цих просвітницьких ідей
в українській та зарубіжних літературах 60-80-х років ХІХ ст. Розроблені сьогодні технології
компаративних досліджень дозволяють зосередитися на мікрокомплексному порівняльному
аналізі художніх творів в аспекті просвітницької ідеології та естетики.
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СІМЕЙНА КУЛЬТУРА МЕДІА-СПОЖИВАННЯ
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
THE CULTURE OF MEDIA CONSUMPTION IN THE FAMILY
AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE EDUCATION OF CHILDREN
Юлія Семеняко
Julia Semenyako
Анотація
У статті розглянуто сучасну сім‘ю, що живе у світі мас-медіа. Проаналізовано роль
родини у формуванні дитини в умовах «інформаційного вибуху». Проблема є важливою, не
тільки для педагогів і психологів, а й для батьків, адже саме в родині закладаються основи
культури медіа-споживання. Визначено особливості взаємодії сім‘ї з інформаційним
простором. Статтю спрямовано на визначення за допомогою проведення анкетування
особливостей споживання медіа-інформації у сучасних сім‘ях та тлумачення основних
понять споживчої культури з точки зору батьків дітей дошкільного віку.
Annotation
In the article the modern family that lives in a world of mass media. Analyzed the role of the
family in the formation of the child in conditions of "information explosion". The problem is
important not only for educators and psychologists, but also for parents, because it is in the family
of the foundations of culture media consumption. The features of the family's interaction with the
information space. The article aimed to determine, using the survey characteristics of the
consumption of media in modern families and the interpretation of the main concepts of consumer
culture from the perspective of parents of preschool children.
Ключові слова: засоби масової інформації, культура медіа-споживання, медіа-культура,
медіа-грамотність, медіа-освіта, діти дошкільного віку, сім‘я.
Key words: the culture of media consumption, media culture, media literacy, media education,
children of preschool age, family, media.
Вступ
Сучасний світ відрізняється прискореним зростанням інформації, а суспільство стає
«медіатизованим», тобто залежним від мас-медіа. Цілком очевидно, що медіа виконують
сьогодні не тільки інформаційну та рекреаційну функції, але і виховну, впливаючи на
формування в молодої аудиторії певних моделей поведінки. Дослідники констатують, що
спілкування з творами медіа-культури у підростаючого покоління знаходиться на одному з
перших місць [3, c. 14]. З появою так званої «нової цільової аудиторії» маркетологи у галузі
мас-медіа почали «полювання за головами і почуттями» з метою завоювання більшої
популярності, а в кінцевому підсумку, отримання прибутку. Орієнтуючись на досягнення
основної мети − тотальної комерціалізації, підвищення рейтингу та тиражу, все більша
кількість сучасних засобів масової інформації вдається до відкритого маніпулювання
свідомістю і психікою молодого медіа-користувача. Все це змінило якість і зміст медіатекстів не найкращим чином, – у бік розважальності, видовищності, підвищеної емоційності
в збиток культурно-просвітницьким, рефлексивним і пізнавальним потребам підростаючого
покоління. Користуючись несформованою психікою і мисленням дітей, більшість
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розробників медіа-продукції намагаються впровадити в свідомість дошкільників не
правильні істини, аморальні цінності.
Самостійний вибір інформації в дошкільному віці – відповідальний момент у розвитку
медіа-культури. Аксіомою є той факт, що медіа-споживачем дитина стає вже на першому
році життя. Непідготовленість до розумного відбору медіа-інформації виявляється у повній
«всеїдності». Тому виховання основ культури споживання медіа-продукції має стати однією
з умов набуття важливих життєвих компетентностей, формування яких починається в родині
з раннього віку. Саме у сім‘ї діти опановують ази споживчої медіа-поведінки, але не кожна
родина приділяє належну увагу цим проблемам, не усвідомлюючи їх важливості та
необхідності у практичному житті.
1. Сім’я як фактор формування медіа-культури підростаючого покоління
1.1. Культура медіа-споживання батьків – запорука успішного виховання дітей.
Взаємодія з медіа стає для дітей соціальним повсякденням. Так, з альтернативних джерел
пізнання світу – через аудіовізуальні образи, екранні медіа (телебачення, Інтернет), вони
отримують необхідну інформацію, зразки і моделі поведінки в соціумі, приклади належних,
соціально прийнятних переживань, можливість уникати тиску буденності й переживати
яскраві – «позитивні» (радість, естетичне задоволення) і «негативні» (сум, тривогу, страх,
відчуття ризику) емоції та почуття, альтернативні приклади відпочинку і дозвілля. Ці
можливості медіа-середовища відповідають і узгоджуються з природними віковими
потребами дошкільників, і тому міцно утримують їх у сфері свого впливу.
Діти є найактивнішими споживачами медіа, які наче губка, поглинають будь-яку медіаінформацію зі ЗМІ. За рекомендаціями лікарів дітям дошкільного віку без шкоди для
здоров‘я можна дивитись телевізор (або сидіти перед монітором комп‘ютера) не більше
30 хвилин на день. При цьому, за даними Національної спілки сімейних асоціацій (UNAF –
Union National des Associations Familiales), діти віком від 2 до 12 років щорічно проводять
152 години якісного часу з батьками, 840 годин – з вихователями, а контактуючи з різними
екранними медіа, – 1400 годин [1, с. 184]. За підрахунками ЮНЕСКО, діти проводять перед
екраном телевізора в середньому 3 години на день, що приблизно на 50% більше, ніж період
часу, який витрачається на будь-який інший вид діяльності. Тим часом статистика
телевізійних програм, що виходять в ефір, свідчить, що спеціальні дитячі програми займають
усього лише 2% загального ефірного часу, у порівнянні: п‘ять років назад їх було 15%. Для
дитячої аудиторії на телевізійних каналах транслюються хіба що мультфільми та декілька
дитячих тематичних передач, а в основному діти дивляться ті ж програми, що й дорослі. До
цього додається вседозволеність інформаційного ринку, засилля низькопробної медіапродукції, низькоморальних ідеологем та цінностей, що спричинює зниження в суспільстві
імунітету до соціально шкідливих інформаційних впливів [2, с. 61]. Тож якість медіаконтенту, безумовно, бажає бути кращою. Це аксіома, але є й чітке розуміння того, що за
об‘єктивних обставин медійне середовище, принаймні сьогодні, змінити не можливо. Проте
можливо змінити споживача цього середовища, підготувати його до грамотного,
ефективного споживання медіа-продукції, до безпечного перебування у медіа-просторі.
Особливості сприйняття та освоєння дошкільниками інформації залежать від того
середовища, того кола спілкування і того соціально-культурного і духовного контексту, де
відбувається взаємодія з інформаційним каналом. Сімейна атмосфера визначає емоційний
настрій і впливає на формування ставлення до одержуваної інформації. Так, відомий
психолог І. Кон зазначав, що практично немає ні одного соціального чи психологічного
аспекту поведінки, який не залежав би від сімейних умов. Маємо констатувати, що сьогодні
виховання культури медіа-споживання у дітей дошкільного віку здійснюється, переважно,
епізодично, ніж цілеспрямовано та систематично. У цілому воно зводиться лише до
спільного перегляду телепередач, іноді їх обговорення, вибору комп‘ютерних ігор та
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програм для дітей. Водночас, діти вже повинні мати уявлення про різні жанри телепередач,
розуміти, що телебачення та інші мас-медіа можуть бути корисними та шкідливими, а тому –
важливо вміти співвідносити свої бажання з правилами користування ними.
Досвід свідчить про низьку споживчу меді-культуру дорослих, у тому числі й тих, хто
має дітей дошкільного віку. Так, батьки, дозволяючи дитині дивитися телевізор не завжди
приділяють належної уваги відповідності змісту медіа-контенту віковим та психологічним
особливостям малечі. Відсутність культури медіа-споживання заважає об‘єктивно оцінити
той чи інший медіа-продукт. Дуже часто дорослі, а отже й діти, орієнтуються при виборі
здебільшого на рекламу, власний досвід тощо. Отже, підвищення рівня медіа-культури, рівня
культури медіа-споживання у родинах дітей дошкільного віку вважаємо актуальним,
невідкладним завданням, бо несвоєчасність цього процесу може негативно позначитися на
формуванні основних характеристик особистості.
2. Сучасний стан культури медіа-споживання у родинах дітей дошкільного віку.
Вплив дорослих на розвиток і формування медіа-вподобань дітей величезний. Особистий
приклад батьків, рівень усвідомлення значущості культури споживання медіа-продукції для
себе і своєї дитини, їх обізнаність у питаннях організації безпечного використання сучасних
технологій забезпечують включення всіх членів сім'ї у процес формування сімейної медіакультури. Проте, як зазначає В. Гуров, сучасним батькам не вистачає наукових знань
стосовно впливу медіа-засобів на психіку та свідомість дитини [5, с. 142]. Для підтвердження
або спростування цієї думки, а також з метою з‘ясування стану сімейного медіа-споживання,
знань батьків про роль сім‘ї в формуванні медіа-грамотності дітей, про дитячі медіа-інтереси
та захоплення ми провели анкетування. Загальна кількість респондентів – 120 осіб (батьків,
що мають дітей дошкільного віку і проживають у місті Бердянськ).
Результати відповідей батьків показали, що найпоширенішим способом проведення
вільного часу дітей удома є перегляд різних мультфільмів, телепередач, ігри з гаджетами,
комп‘ютерні ігри, заняття за інтересами тощо. У питанні улюбленого дитячого телеконтенту
батьки зазначили, що 86% дітей надають перевагу мультфільмам, серіалам та сіткомам.
Незначна кількість опитаних (11%) зазначила, що дошкільники захоплюються пізнавальними
телепередачами, та 4% дитячої аудиторії не мають стійких уподобань (дивляться все підряд).
Серед респондентів лише 44% зазначили, що у випадку вибору їх діти надали б перевагу
таким видам дозвілля, як спорт, конструювання, рукоділля, прогулянка з батьками чи
однолітками, аніж перегляд телебачення.
На питання, чи змогли б діти відмовитися від сучасних джерел отримання інформації,
38% батьків зазначили, що не зможуть відмовитися від телебачення, 18% – від компьютера
(DVD, ігри тощо) і 44% – від інтернету. Як показують відповіді респондентів, більшість часу
(3-4 години) вдома дитина проводить перед телевізором. При цьому парадоксальним є
розуміння батьками негативного впливу телебачення на психічне здоров‘я підростаючого
покоління, а також усвідомлення ними наслідків пасивного способу життя (погіршення
фізичного здоров‘я дітей). Крім того, у захопленні комп‘ютером батьки часто бачать тільки
позитивні моменти: дитина відволікається від вулиці, уникає поганих компаній [3, с. 37].
Однозначно позитивним є, на нашу думку, достатній відсоток сімей (43%) у яких
сімейний телеперегляд є обов‘язковим. Тож, у цьому разі можемо передбачити, що такий
телеперегляд може позитивно впливати на спілкування в сім‘ї та взаємодію між її членами.
При цьому, позитивний ефект від перегляду сильніший, якщо батьки обговорюють програму
з дітьми або поєднують її з навчанням. Розмова може бути про обман у рекламних кліпах,
про аморальні цінності, надлишок сцен насильства та інше. Батьки можуть запитати в
дитини, чи подобається їй передача і чому, – таким чином вони краще зрозуміють, які
уявлення складаються в їхніх дітей. Корисною буде реакція самих батьків на ту чи іншу
телепередачу, що може збалансувати перекручену реальність телебачення.
Сімейні обговорення допомагають дітям освоїти інформацію, яка їм незрозуміла без
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пояснення дорослих. Як показують дослідження, батьки спілкуються з дитиною в
середньому 12 хвилин на день [4, с. 137]. Науковець Р. Пацлаф вважає, що це явно
недостатньо для нормального розвитку дитини. На цьому хочеться зробити особливий
акцент, оскільки «відчуження» членів сім‘ї негативно позначається на інтелектуальному,
культурному, фізичному, емоційному розвитку підростаючої особистості.
Цікавими є відповіді батьків щодо культури медіа-споживання у сім‘ї. Значна кількість
опитаних (64%) розуміє суть проблем пов‘язаних із медіа-залежністю та медіа-впливами на
підростаюче покоління, але разом із тим, не знає (не вміє) як запобігти цьому для своєї
дитини. Аналізуючи одержані результати констатуємо, що 79% опитаних вважають, що діти
ще до школи повинні ознайомитися з засобами масової комунікації, у тому числі і з мережею
Інтернет. Проте, у більшості родин це безконтрольний (з різних причин) процес. Так, 37%
батьків вказують, що не мають можливості контролювати свою дитину під час перегляду
телебачення і використання Інтернету, а − 16% вважають, що дитина може займатися тим,
чим вона хоче в процесі взаємодії зі ЗМІ. У анкетуванні 10% опитаних зазначили, що їх діти
мають не більше однієї години на день для взаємодії з медіа, при цьому використовує тільки
дозволені бітьками сайти та телепередачі. У результаті найважливіший період становлення
особистості залишається без впливу з боку дорослих, особливо з боку близького оточення
дітей. Проте, 47% батьків вважають, що вони активно прищеплюють своїм дітям виборче
відношення до медіа-продукції.
Згідно з результатами дослідження, лише 17% батьків (або інші члени родини)
обов‘язково контролюють своїх дітей при спілкуванні з медіа, використанні комп‘ютера,
враховуючи вимоги фахівців (педагогів, психологів). Серед респондентів 20% складають ті,
хто періодично здійснює контроль медіа-споживання дитини, ґрунтуючись на особистих
переконаннях, при цьому увагу звертають на медіа-контент, а не час та умови використання
мас-медіа. Отже, необхідно наголосити, що більше третини дошкільників, батьки яких були
опитані нами, безконтрольно освоюють медіа-простір.
Неоднозначними були відповіді респондентів щодо запитання про те, на які матеріали
найчастіше вони використовують у процесі навчання, виховання і розвитку своєї дитини. З
запропонованих нами варіантів батькам складно було обрати один варіант відповіді.
Наприклад, 54% вибрали відповідь – друковані видання для дітей (враховуючи робочі
зошити, з якими працює дитина в дошкільному навчальному закладі – далі ДНЗ), ще 12%
батьків зазначили, що використовують друковані видання у поєднанні з мультимедіа. Деякі
респонденти (9%) вказали, що вдома повторюють або виконують завдання, які отримали в
ДНЗ (не виключаючи можливість використання медіа-засобів або мережі Інтернет). Значно
менше респондентів (11%) для навчання дітей віддають перевагу комп‘ютерним програмам.
Лише 8% опитаних визначили, що займаються навчанням і вихованням ситуативно, оскільки
їх діти додатково відвідують спеціальні установи (центри розвитку, гуртки тощо). Незначний
відсоток опитаних, − 6%, не змогли виділити зі списку один варіант.
Одним із блоків проведеного нами опитування було визначення рівня медіаграмотності
батьків. Так, по шкалі оцінювання (від 1 до 10) майже 50% батьків оцінили свій особистий
рівень медіа-грамотності на 6 балів з 10. З опитаних 12% відзначили свій рівень як високий
10 балів, 14% оцінили себе на 7-9 балів. Проте значний відсоток респондентів 15% не
вважають себе медіа-грамотними батьками (1 бал), а 9% опитаних поставили собі 2, 3 і
4 бали, оцінивши свій рівень медіа-грамотності як низький. Грунтуючись на цих даних
можна зробити висновок про те, що середній, достатній і високий бал медіа-грамотності
батьків, необхідний для успішного виховання у дітей медіа-споживання в сім‘ї, з
суб‘єктивної точки зору мають лише половина опитаних нами батьків.
Проведене нами опитування показало, що тільки − 24% респондентів знають, що таке
медіа-освіта, ще 44% можуть дати визначення «своїми словами», і − 32% не мають уявлення
про це поняття. Серед опитаних 12% батьків усвідомлюють і відчувають потребу в
ознайомленні з особливостями виховання культури споживання медіа-продукції у дітей
дошкільного віку, мають бажання дізнатися мету і завдання медіа-освіти. 80% з опитаних
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також хотіли б відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи та інші форми роботи для
батьків з метою підвищення власного рівня медіа-культури.
Опитані нами батьки виявилися майже не обізнаними про інтернет-джерела, які можна
використовувати з дитиною для її навчання, виховання і розвитку, а також відвищення
власної медіа-грамотності. Хоча в даний час існує велика кількість різноманітних мережевих
медіа для дітей дошкільного віку, на яких представлені збірки казок для найменших і
розвиваючі ігри для дітей старшого дошкільного віку. У нашому опитуванні більшість
респондентів (84%) зазначили, що «підписані» на різні спільноти в соціальних мережах, з
яких отримують необхідні корисні посилання на дитячі ігри, програми, розвивальні
мультфільми тощо. Лише 8% батьків зверталися за порадою з означеного питання до
педагога або психолога в дошкільному навчальному закладі, 7% – використовують
комп‘ютерні ігри, програми та інші медіа-засоби за порадою знайомих.
Більшість батьків (78%) підтримали ідею запровадження медіа-освіти в дошкільних
навчальних закладах, виховання у дошкільників культури медіа-споживання, а також
висловили бажання взяти участь у цьому процесі. Незначний відсоток батьків (15%), загалом
підтримують необхідність цієї роботи, але вважають що цим має займатися ДНЗ, бо вони не
компетентні. Серед респондентів 7% поставилися до ідеї медіа-освіти байдуже. При цьому
лише менша частина (44%) респондентів погодилася з тим, що батьки повинні займатися
медіа-освітою дитини в родині, однак лише 36 % з них можуть сказати, що на сьогоднішній
день сім‘я повною мірою реалізує цю функцію. Більше половини опитаних − 56% відсотків
не змогли відповісти на це питання. Ці дані свідчать про те, що значущість медіа-освіти для
дітей дошкільного віку не повною мірою усвідомлюється сучасними батьками.
Безумовно, культурі споживання медіа-інформації необхідно привчати у родині, і ця
робота має бути систематичною. Це буде сприяти не тільки інтелектуальному розвитку
особистості, але і зменшить негативний вплив медіа на підростаюче покоління. На жаль,
сучасна ситуація така, що, з одного боку, батьки вважають: культуру медіа-споживання
необхідно виховувати не тільки в ДНЗ, а й у родині. З іншого – швидка зміна інформаційних
технологій призводить до появи проблеми – «розриву поколінь», в якому діти є більш
обізнаними користувачами, ніж їх батьки. У зв‘язку з цим набуває значення підвищення
рівня медіа-грамотності і медіа-компетентності батьків.
2.1. Поради батьками щодо підвищення рівня сімейної культури медіа-споживання
Вважаємо за доцільне надати декілька рекомендацій, які допоможуть батькам
організовувати свій час з дітьми з розвитку сімейної медіа-грамотності, розуміння медіатекстів і дозволять використовувати повною мірою розвиваючий, виховний і освітній
потенціал медіа-засобів.
1) Залучаючи дитину до взаємодії з медіа, не нашкодите її здоров‘ю та розвитку: Тому,
запрошуючи дитину до екрану, пам‘ятайте про кількість часу, який можна проводити з медіа
без шкоди для здоров‘я. Обов‘язково зверніть увагу на наявність вікових обмежень, а також
жанрову специфіку медіа-продукції, яку Ви запропонуєте дитині. Наприклад, на коробці з
дисками є ідентифікатор – спеціальний значок, який вказує на рекомендований вік аудиторії,
наявність жорстоких або сексуальних сцен, використання ненормативної лексики тощо.
2) Розмовляючи з дитиною про медіа проявляйте свою обізнаність у сфері сучасних
інформаційних технологій. У зв'язку з цим цілком доречно згадати слова класика теорії
медіа, канадця Маршала Маклюэна, який сказав: «Щоб бути по-справжньому грамотними, ви
повинні бути грамотними в світі медіа». Будучи великими знавцями і любителями цієї сфери,
діти, як правило, уважніше прислухаються до тих людей, які знаходяться в курсі подій –
знайомі з фільмами, новими комп‘ютерними іграшками та програмами тощо. Тому, перед
проведенням бесіди з дитиною до неї потрібно відповідним чином підготуватися.
3) Створюйте під час спілкування атмосферу доброзичливості, рівноправного діалогу: не
зводьте спілкування до нескінченного моралізування, інакше дитина швидко втратить
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інтерес до того, що Ви хочете їй сказати. Якщо дитина висловлює свою думку, вислухайте її
терпляче, не перебиваючи, щоб вона відчула, що її думка важлива для Вас.
4) Наведіть вагомі аргументи і станьте прикладом для наслідування: якщо Ви хочете
довести дитині свою позицію щодо медіа (наприклад, хочете пояснити, що медіа при
надмірному захопленні можуть завдати шкоди здоров'ю та розвитку), то постарайтеся робити
це спокійно, використовуючи при цьому докази (доступні для розуміння дитині). Якщо Ви
вважаєте, що фільми або передачі, які дивиться Ваша дитина, не мають особливої художньої,
освітньої або розвивальної цінності, навчіть її обирати «корисний медіа-продукт». Станьте
дитині прикладом для наслідування – дивіться пізнавальні передачі, мультфільми та інше, з
обов‘язковим їх обговоренням. Пам‘ятайте, що переконання завжди краще заборон, а
пояснення причин дієвіше, ніж позиція: «я дорослий, і тому правий!».
5) Зробіть процес освоєння сімейної медіа-грамотності захоплюючим заняттям. Веселі
конкурси та ігри, вікторини, спільні творчі справи, змагання, придумування забавних історій,
твір віршів або пісень, розігрування невеликих костюмованих сценок, створення
мультфільмів, газет або відеозйомка власного фільму – ці заняття викличуть інтерес у всіх
членів сім'ї і допоможуть краще зрозуміти і один одного, і світ медіа в цілому.
Заключення
Таким чином, беззаперечним є факт – інформаційні технології стали не тільки джерелом
отримання знань, але і засобом дозвілля, коммунікації і захоплень підростаючого покоління.
У цій ситуації слід зазначити, що, будучи активними користувачами різних медіа, діти не
завжди розуміють істинний зміст повідомлень, а також мотивів і механізмів їх створення.
Тому, з дошкільного віку у дітей необхідно виховувати культуру споживання медіапродукції, розвивати критичне мислення. Одним із дієвих способів такої роботи є
підвищення рівня сімейної культури медіа-споживання. Для цього можна проводити спільні
перегляди телевізійних передач з подальшим їх обговоренням, можна розіграти за ролями
проблемні ситуації, найбільш вражені в них, складати разом з дітьми програму передач,
формуючи вибірковість при виборі інформації тощо.
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МУЗИКА І МИСТЕЦТВО В ПЕДАГОГІЦІ
MUSIC AND ART EDUCATION

FUNKCIE A VÝZNAM ARCHITEKTONICKÉHO MOTÍVU
FANTASTICKÉHO ZÁMKU V ILUSTRÁCIÁCH ALBÍNA BRUNOVSKÉHO
FUNCTIONS AND MEANING OF ARCHITECTURAL MOTIVE
OF FANTASTIC CASTLE IN ILLUSTRATIONS OF ALBIN BRUNOVSKY
Slavomír Capek
Slavomir Capek

Abstrakt
Protipólom reálne existujúcej, pragmaticky orientovanej funkčnej architektúry zvykne byť jej
výtvarné zobrazenie v podobe architektonického motívu, objavujúceho sa v ilustráciách pre deti.
Stavby vyskytujúce sa v ilustráciách k rozprávkam často na prvý pohľad pôsobia ako dekoratívne
kulisy z pozadia rozprávkových príbehov, akoby neobsahovali hlbńí význam. V porovnaní so
skutočnou architektúrou pôsobia prinajmenńom zvláńtne. V tvorbe Slovenských ilustrátorov sa
vyskytuje veľké mnoņstvo rozmanitých typov architektonického motívu zámku, ktoré nás doslova
strhnú svojím hravým, pitoreskným či zvláńtnym stvárnením ignorujúcim pravidlá racionality. Na
úvod sme sa rozhodli pre architektonický motív zámku v ilustračnej tvorbe Albína Brunovského,
s ktorým sa pravdepodobne väčńina z nás stretla v známych a vńeobecne obľúbených slovenských
ľudových rozprávkach Pavla Dobńinského. V úvodných kapitolách sa pokúńame vo vńeobecnosti
odpovedať na otázku významu a funkcie architektonického motívu zámku v slovenských
čarodejných rozprávkach, v ktorých sa frekventovane vyskytuje. V ďalńích kapitolách tento
fenomén hlbńie analyzujeme na príkladoch konkrétnych textov a im zodpovedajúcich ilustrácií
tohto motívu v podaní Albína Brunovského. Rozprávkové zámky tohto významného ilustrátora
oscilujú na rozhraní reality a fantázie. Ńtúdia sa preto zároveň snaņí nájsť a pomenovať inńpiračné
zdroje týchto originálnych ilustrácií. V neposlednom rade nás zaujíma aj moņnosť vyuņitia tohto
imaginatívneho motívu v procese výtvarnej edukácie. V jednotlivých kapitolách identifikujeme jeho
konkrétne funkcie v kontextoch teórie ilustrácie.
Annotation
The antithesis of really existing, pragmatic functional architecture tends to be a display of art in
the form of architectural motive, appearing in the illustration for children. Constructions occurring
in Illustrations to fairy tales seem to be often only a decorative background scenery of fairy tales,
without any deeper meaning. Compare to the actual, real architecture effecting at least strange. The
formation of Slovak illustrators will present a large number of various types of architectural motifs
of castle, that strike with playful, picturesque imagery ignoring rules of rationality. At the outset, we
decided for the architectural motif of castle in illustration work of Albin Brunovsky with which
probably most of us met in known and widely acclaimed Slovak folk tales of Pavol Dobsinský. In
the introductory chapter we attempt to broadly answer the question of the meaning and function of
architectural motif of castle in witchlike Slovak fairy tales in which frequently occurs. In other
chapters, is this phenomenon deeper analyzed on examples of specific texts and their corresponding
illustrations of the theme presented by Albin Brunovsky. Fairy castles of this important illustrator
oscillate on the border of reality and fantasy. The study therefore also seeks to detect and identify
301

sources of inspiration to those unique illustrations. Finally, we are interested in the possibility of
using this imaginative theme in the process of art education. Each chapter identifies their specific
functions in the context of the theory illustration.
Kľúčové slová: Fantastický zámok. Architektonický motív. Funkcie ilustrácie. Ľudové
čarodejné rozprávky.
Key words: Fantastic castle. Architectural motive. Functions of illustration. Witchlike Slovak
fairy tailes.

Úvod
V Dobńinského slovenských rozprávkach sa v textoch opakovane stretávame s pojmom zámok,
hoci niektoré z architektonických motívov zámku na ilustráciách Albína Brunovského môņu
pripomínať skôr opevnené stredoveké hrady. Nielen v Dobńinského rozprávkach sa medzi týmito
pojmami často nerozlińuje, predsa len vńak existujú určité rozdiely. ,,Jestliņe hrad je vņdy
opevněneným sídlem, můņe být zámek sídlem opevněným i ,,otevřeným. Pojmy zámek a palác se
často pouņívají ve stejném významu” (Koch 2008, s. 288).
Existuje viac druhov zámkov. W. Koch ich vymenoval vo svojej Encyklopédii európskej
architektúry: ,,Podle funkce a topografické polohy rozlińujeme následující druhy zámku: venkovský,
městský, vodní, lovecký a letohrádek” (Koch 2008, s. 289).
Tieto skutočnosti sa vńak nevzťahujú na výtvarné uchopenie témy ilustrátorom samotným. To
je dôleņité spomenúť hneď na úvod. Zámky Albína Brunovského sú predovńetkým jeho vlastnou
originálnou umeleckou víziou. Iustrátorovým cieľom nebolo vytvorenie ,,ńlabikára‖, podľa ktorého
by mohli ņiaci reálne poznávať skutočnú architektúru konkrétnych zámkov. Veristické znázornenie
mnohých architektonických fragmentov vńak určitý edukačný aspekt obsahuje. Fantastické zámky
Albína Brunovského vńak v prvom rade predstavujú imaginatívny potenciál architektúry ako
inńpiračného zdroja, pre rozvíjanie detskej fantázie.
1. Funkcia a význam
1.1. Fantastické zámky a ĉarodejné ľudové rozprávky
V kontexte slovenských ľudových rozprávok, sa motív zámku najčastejńie vyskytuje v tzv.
slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávke. Charakteristickým poetologickým prvkom daného
rozprávkového ņánru je konńtitutívny motív večného zápasu dobra so zlom a magické schopnosti
hlavných protagonistov. ,,Fenomén čarodejných rozprávok je známy z celého sveta. Demonńtruje sa
tým spoločná psychická rovina ľudstva, ktorá produkuje na rovnakom stupni vedomia a pri
rovnakých podmienkach pribliņne rovnaké kultúrne javy. Medzi kultúrne univerzálie v čarodejných
rozprávkach patria postavy múdreho starca, zlých bratov, kúzelného pomocníka, rovnako ako
procesy súperenia prvkov psyché, vyjadriteľné freudovským modelom nadja – ja-ono“ (Ńutor,
Burdová 2014, s. 132).
V prípade motívu zámku môņeme identifikovať v rámci predmetného rozprávkového ņánru
niekoľko jeho typov, ktoré sa v rozličných rozprávkach vo viacerých variantoch opakujú. Dana
Podracká vymenúva v ńtúdii Jazyky z draka tieto najčastejńie sa vyskytujúce typy, rôznym
spôsobom začarovaných, fantastických zámkov: ,,Sklenený zámok, Ńkrupinový zámok, Zámok
dvanástich duchov, Zámok bez dverí, Zámok čiernej paničky, Zámok so skamenenými ľuďmi,
Zámok na zlatej reťazi, Zámok na kuracej nohe, Zlatý zámok na stračej nôņke, Zámok na vysokom
topoli uprostred mora. Kaņdý z vymenovaných zámkov, má vlastnú genézu začarovania
a proroctvo, alebo veńtbu, prostredníctvom ktorých moņno tieto kliatby odstrániť. Uveďme ako
príklad príbeh posledného z menovaných. Zámok na vysokom topoli uprostred mora. Pochádza
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z rozprávky Slncový kôň. Fabulu rozprávky tvorí príchod veńtca na korábe plnom drahocenností,
s ktorým priplával k zámku, aby tak vylákal na palubu slúņku s jej krásnou paňou. Potom ich
v korábe uniesol aj so slncovým koňom do strańidelnej krajiny, podobajúcej sa temnému hrobu―
(Podracká 2002, s. 192-193).
1.2. Symbolická funkcia rozprávkových zámkov
Rozprávkové zámky majú v rozprávke svoje ńpecifické ,,zástupné― funkcie. Keďņe sa
pohybujeme v imaginatívnom priestore fiktívnych svetov, ako prvú spomeňme funkciu symbolickú.
Zámky sú vo väčńine príbehov stelesnením moci, bohatstva, úspechu a slávy. Sú obývané
privilegovanou vrstvou spoločnosti: kráľmi, kráľovnami, princeznami, dvoranmi a ich suitou. Táto
symbolická rovina obsahuje zároveň aj konkrétny edukačný aspekt. Čitateľ ńkolského veku si
prostredníctvom výtvarného zobrazenia rozprávkového architektonického motívu môņe uvedomiť,
ņe architektúra nielen v rozprávke, ale aj v reálnom ņivote často býva vyjadrením určitej
spoločenskej hierarchie a jej zodpovedajúcim architektonickým formám. Tieto formy zároveň
reprezentujú určité estetické kvality. Výsledná výtvarná podoba v ilustrácii týchto rozprávok býva
často ovplyvnená poetickými a fantastickými opismi: ,,Vidím palác krásny, ņe to ani slovami
neviem vypovedať: múry sú zo smaragdov a rubínov, strecha je diamantová, vńade cengajú zlaté
zvončeky a na streche sa veselo krútia veterníky“ (D´Aulnoy 1984, s. 114). Aj keď zvyknú byť
opisy značne expresívne, vyznačujúc sa nespornou umeleckou obraznosťou, často tento slovný
opis(synonymum?) zaostáva za pestrosťou a fantastikou umeleckých – nutno je podotknúť –
subjektívnych vízií ilustrátorov. Ich snaha vtláčať rozprávkovým zámkom pečať nadprirodzenosti
súvisí do istej miery aj so symbolikou iného sveta, ktorá je zámku v čarodejnej ľudovej rozprávke
pripisovaná: „Iný svet, v ktorom prestávajú platiť pravidlá a princípy sveta, z ktorého hrdina
prichádza, môņe byť symbolizovaný morom a ďalekým ostrovom,...zámkom...aj hustou horou...“
(Ńutor, Burdová 2014, s. 106). V symbolike ľudovej rozprávky, tak ako aj v oficiálnej symbolike
má pojem hradu alebo zámku okrem najčastejńej funkcie ochrany a úkrytu či teologického symbolu
Boņej ochrany podobné obsahové konotácie, ako v symbolike čarodejnej ľudovej rozprávky: „Hrad
je častý pohádkový motiv, stává uprostřed zakletých lesů nebo na nepřístupných horách. Je-li jasný
a zářící, představuje souhrn a splnění vńech pozitivních přání (podobně jako poklad). Černý,
prázdný hrad je obrazem ztráty, temných sil, které ovládli duńi“ (Becker 2007, s. 86). O zámku, ako
o jednom zo symbolov, zastupujúcom v prenesenom význame neviditeľné skutočnosti, sa zmieňuje
aj ruský bádateľ J. V. Propp vo svojej priekopníckej práci o morfológii rozprávky. Zámok ako
symbol, vymenúva medzi niekoľkými ďalńími významovo príbuznými symbolickými motívmi:
„Následující časový úsek před hrdinovým návratem a jeho vstupem do manņelství se odráņí
v motivech velkého domu s prostřeným stolem, lovců, lupičů, sestřičky, krasavice v hrobě, krasavice
v čarovné zahradě nebo v paláci (Psyché)...“ (Propp 2008, s. 160).
1.3. Ochranná funkcia
Hoci hovoríme o rozprávkových zámkoch, ktoré bývajú obdarené v prvom rade čarodejnými
vlastnosťami, aj v ich prípade sa stretneme s praktickou ochrannou funkciou, keď sa napríklad králi
snaņili skrývať svoje dcéry pred drakmi: „Otec dal vybudovať pevnú veņu so ņeleznými dvermi
a deviatimi zámkami na nich. Do veņe skryl dievku a veril, ņe ju tam drak nenájde, a keby aj –
devätoro zámok nepreborí“ (Dobńinský 1988, s. 265) Anonymní autori rozprávok sa mohli
inńpirovať aj skutočnými historickými udalosťami či povesťami. Je známe, ņe do veņí sa podľa
povier zvykli zaņiva zamurovávať mladé panny, pretoņe panovníci verili poverám rozńirovaným
niektorými architektmi, ņe to zabezpečí magickú nedobytnosť hradu. Vhodným príkladom je
ilustrácia mohutnej veņe z francúzskych rozprávok (D´Aulnoy 1984, s. 43). Tá je, samozrejme,
súčasťou celkovej kompozície zámku, no je zjavne najdominantnejńia. Čnie vysoko ponad siluetu
ostatných reprezentačných a hospodárskych budov tvoriacich kompozičnú jednotu v ucelenom
architektonickom bloku. Takto je zvýraznená jej ńpecifická funkcia. Tá je okrem dominantnej výńky
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symbolicky vyjadrená aj ďalńími znakmi: masívnym architektonickým objemom s malým
mnoņstvom otvorov upozorňujúcim na jej nedobytnosť a hermetickú uzavretosť. Zakončenie veņe
v podobe ,,architektonickej krajiny―, ktorá pozostáva z vypracovaných mikrodetailov mnoņstva
veņí, veņičiek a arkierov, asociuje vzácny ńperk v podobe skvostnej kráľovskej koruny, čo
umocňuje jej výnimočnosť. Aj v tomto prípade musel kráľ kvôli zlej veńtbe ukryť princeznú do
veņe a ochrániť ju tak pred neńťastím: „Kráľ hneď dal postaviť mocnú veņu, zatvoril do nej
dcéru...“ (Dobńinský 1988, s. 42). Alebo uveďme ďalńiu podobnú ,,zápletku―: Mladý kráľ musí ísť
do vojny. Ņenu, aby sa jej nič nestalo, ukryje vo veņi v záhrade, kde je zlatý trón. Môņe k nej vyjsť
len ten, koho sama vytiahne na hodvábnej ńnúre hore“ (Podracká 2002, s. 199). Architektonický
motív veņe v týchto ilustráciách napĺňa v týchto prípadoch v prvom rade pragmatickú a zároveň i
etickú funkciu architektúry. Obe spomínané funkcie - hoci sa s nimi stretávame v rámci
ilustrovaného zobrazenia - sú v teórii a dejinách architektúry porovnateľné s reálne stanovenými
funkciami skutočnej architektúry. Etickú funkciu architektúry vysvetľuje K. Harries v zborníku
O interpretaci architektury, ktorý editoval P. Kratochvíl takto: „Etickou funkcí architektury mám na
mysli její úlohu napomáhat artikulovat společný étos“ (Kratochvíl 2005, s. 53). Uvedené funkcie
môņu potenciálne oboznámiť recipientov mladńieho ńkolského veku s pragmatickou funkciou
architektúry hradov a zámkov, ako útočiska a úkrytu pre fyzickú schránku človeka. Veņe, tvoriace
prirodzenú súčasť týchto vzneńených stavieb, boli tak v rozprávkach, ako aj v skutočnosti
strategickým miestom, z ktorého bolo moņné pozorovať krajinu a včas identifikovať
nebezpečenstvo. V spomínanom ochrannom kontexte či v ńirńom kontexte prísluńnosti k danej
stavbe konkrétneho zámku ako celku, napĺňa motív veņe zároveň etickú funkciu. Táto funkcia sa tu
napĺňa v zmysle ńpecifického typu kultúrneho príbytku (zámok, palác, hrad) vyjadrujúceho určitú
spoločenskú hierarchiu, ktorá poskytuje človeku z týchto spoločenských kruhov stabilnú pozíciu
v jej ńtruktúrach, moņnosť zdieľať spoločne stanovené kultúrne hodnoty zdieľané s touto societou
a sebarealizáciu v konkrétnom sociokultúrnom rámci.
1.4. Architektúra ako tajomstvo. Architektonický motív veņe a skrytých priestorov
Zámky a ich útroby boli v rozprávkach, legendách aj v historicky orientovanej beletrii
odnepamäti spájané s hrozivým tajomstvom, ktoré často súviselo s čarovaním. Máme na mysli
rôzne záhadné komnaty, do ktorých býva zakázaný vstup pod hrozbou strańného trestu: ,,Za to, ņe
najstarńia a stredná sestra vońli do trinástej komnaty, ich strigôň zaúdil a vycedil z nich krv
namiesto vína. Najmladńia sestra sa tieņ vydala za zlatým jabĺčkom za sestrami a keď aj ona
nazrela do trinástej komnaty, po stenách tam na klincoch viseli samé ľudské hlavy, drieky a nohy,
a pri dverách stáli dve bočky, naplnené krvou“ (Podracká 2002, s. 195). Ņaláre, pivnice, tajné
chodby, zamurovaní ľudia a ďalńie podobné reálie. Táto látka vņdy ponúkala ilustrátorom veľký
diapazón moņností stvárnenia. V rozprávkových textoch bývajú totiņ tajomné objekty situované len
v hmlistých súradniciach, v náznakoch a len málokedy sa stretneme s podrobnejńím opisom
samotného objektu: „Pustovník riekol, ņe princeznú musia nasťahovať do veņe, ktorú nesmie nikdy
opustiť“ (D´Aulnoy 1984, s. 42). Ako sme uņ uviedli, tajomstvo môņe emanovať z rôznych
zvláńtnych a skrytých priestorov zámkov. Najčastejńie ho vńak stelesňuje architektonický motív
zámockej či hradnej veņe, ktorá obvykle býva tajomným, často zlovestným miestom. Väčńinou sú
v nej, okrem neposluńných princezien, väznení drzí ńańovia alebo ľudia, ktorí poznali pravdu
a vzopreli sa zauņívaným pravidlám. Býva teda často miestom symbolizujúcim zlé svedomie
kráľovskej rodiny.
1.5. Zámok ako symbol nerealistických ľudských oĉakávaní
Zámok býva v rozprávkach zároveň stelesnením univerzálnej ľudskej túņby po bohatstve
a ńťastí, ako aj symbolom ťaņko dosiahnuteľnej vysnívanej reality. Stretli sme sa s ním
v rozprávkach mnohých národov: hlavný hrdina prekonáva mnoņstvo prekáņok, aby získal srdce
princeznej a zároveň za odmenu dostáva polovicu, alebo celé kráľovstvo. Získanie bohatstva je vńak
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len pridanou hodnotou hrdinskej cesty za láskou a ńťastím, nie je primárnym cieľom. Sú tu vńak
eńte sokovia a sokyne týchto hrdinov túņiaci po moci a bohatstve, ktorého stelesnením skvostný
zámok nepochybne je: „...chodili po izbách vyzdobených perlami a diamantmi, obdivom nad
drahým nábytkom zamdlievali“ (D´Aulnoy 1984, s. 118-120). Atmosféra stavebných
,,monumentov― z Brunovského ilustrácií niekedy navodzuje pocit, ņe autor zobrazuje ,,vzduńné
zámky―, ktoré denotujú pomníky prepychu a nádhery chápané ako chiméry, ako symboly slepých
ciest, ktoré sa míňajú s podstatou ņivota. Moņno ich vnímať ako prehnane prezdobené prízraky
emanujúce z pomätených myslí, ktoré ovládol mamon, zámerne oscilujúce na hrane gýčovitej
krásy. Nemoņno vylúčiť, ņe ilustrátor, vychádzajúci zo samotných dejových zloņiek rozprávok,
takto polemicky vo vńeobecnosti nastavuje zrkadlo ľudskej lakomosti, obņerstvu a pýche, či
plytkosti ľudských cieľov. Ako je z rozprávkových príbehov známe, práve títo hodnotovo pomýlení
ľudia dopadli vņdy najhorńie. Ich vysnívané ,,vzduńné zámky― sa nakoniec stali ich ņalármi,
príčinami ich odsúdenia, alebo sa rozplynuli pred ich zrakmi ako fatamorgány.
2. Fantázia a realita
2.1. Na rozhraní fantázie a reality
Väčńina fantastických zámkov Albína Brunovského do určitej miery vychádza z umeleckého
opisu konkrétnych stavieb spomínaných v textoch. Hoci svojou celkovou atmosférou a výrazom
pôsobia fantasticky, do určitej miery v úlohe umeleckej ilustrácie spĺňajú aj kritériá funkcie
názorného zobrazenia. Ilustrátor sa tu pohybuje na rozhraní dvoch svetov: architektúra je síce
vymyslená, spájaná z eklektických architektonických fragmentov, ale je zobrazená veristicky,
akoby vznikala na základe realistických predlôh. Funkciou názorného zobrazenia sa v súvislosti
s detským percipientom rovnako zaoberal aj Michal Tokár, ktorý v práci Kontexty umeleckej
ilustrácie hovorí: „Detský čitateľ vo vizuálno-výtvarnom pendante textu hľadá prevaņne tzv.
názornú pravdivosť a iné mimoumelecké zloņky. Napriek tomu čitateľ tohto veku je schopný vnímať
ilustráciu značnej fantazijnej ńírky i esteticky a výtvarne hodnotné ilustrácie“ (Tokár 1996, s. 38).
Hoci sa dej Dobńinského či D´ Aulnoyových francúzskych rozprávok odohráva v záhadnom
bezčasí dávnych vekov, ich ilustrácie stavieb sa vyznačujú reálnymi architektonickými prvkami
a môņu evokovať mnohé konkrétne objekty, ktoré poznáme z dejín architektúry. Pri oboznamovaní
sa s tvaroslovím historickej architektúry na hodinách výtvarnej výchovy by mohli teda slúņiť aj ako
didaktická pomôcka. Z tohto uhla pohľadu tieto ilustračné motívy tak napĺňajú aj funkciu
konkretizácie čitateľských predstáv, čiņe interpretačnú funkciu: ,,Táto funkcia je prvotnou
mimoestetickou funkciou umeleckej ilustrácie. Ilustrácia umoņňuje čitateľovi konkretizovať
predstavy na základe doterajńích skúseností, prípadne ich dopĺňať o tie, ktoré sú mimo jeho vlastnej
skúsenosti. Napríklad neznáme zemepisné a spoločenské prostredie, ale i vnútorné ľudské poryvy,
o ktorých vnímateľ doposiaľ z empírie ani netuńil“ (Tokár 1996, s. 47). Ilustrácie zámkov sú nielen
u Albína Brunovského, ale aj u ďalńích ilustrátorov, vo väčńine prípadov po vizuálnej stránke
inńpirované obdobím stredoveku, konkrétne gotikou, s presahmi do ranej renesancie, či obdobia
romantizmu, alebo eklektickým ,,koláņovitým― spájaním rôznych historizujúcich slohov. Napríklad
Albín Brunovský vo francúzskych rozprávkach s vysokou pravdepodobnosťou siahol po
architektonickej inńpirácii z francúzskeho kultúrneho okruhu, aby tak dôveryhodnejńie vykreslil
atmosféru tohto prostredia: „Pri ilustrovaní francúzskych rozprávok Páví Kráľ (1980) zasa
Brunovský stvárnil rajské záhrady a vzduńné zámky, ktoré vńak vychádzali z reálnych francúzskych
hradov a zámkov“ (Brunovský 2011, s. 176).
Mohli by sme ďalej dedukovať a nachádzať asociatívnu podobnosť napríklad s niektorými
francúzskymi fenomenálnymi zámkami postavenými na rieke Loire, ktoré nepochybne dôstojne
reprezentujú tento stavebný typ vo francúzskej architektúre a odkazujú k významnej historickej
etape: ,,Pozornost francouzských králů a jejich poddaných přitahovaly po celé 16. století zámky na
Loiře a v Ille-de-France, Paříņ aņ do konce století relativně stagnovala“ (Raeburn 1993, s. 142).
Mnohé zo zámkov v poriečí Loiry majú eńte stredoveký gotický ráz, obohatený vńak o prvky
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prichádzajúcej talianskej renesancie. Príkladom reálne existujúceho zámku, ktorého vzhľad môņe
evokovať ,,stavby― Albína Brunovského, by mohol byť aj francúzsky zámok Chambord,
z prostredia Loiry. Jeho asymetrická silueta pôsobí ako fantastický les, vytvorený z veņičiek
a arkierov, čo je také typické pre zakončenie vrchných poschodí Brunovského ilustračných stavieb:
,,Keď z hlbokého lesa zazrieme strechy chambordského zámku s jeho nespočetnými vikiermi, akoby
sa pred nami zjavil zámok z rozprávky“ (Pijoan 1998, s. 241). Tu sa nám v detskej ilustrácii núka
konkrétny edukačný aspekt architektonického motívu, a to je moņnosť oboznámiť sa s architektúrou
cudzej krajiny. Zároveň je to ńpecifická forma stretnutia s cudzím kultúrnym kódom, ktorý môņe
byť impulzom k ďalńiemu poznávaniu prísluńnej kultúry. Vďaka architektúre, ktorá je nazývaná
matkou umenia.
Ak by sme zhromaņdili vńetky zámky Albína Brunovského, ktoré sú súčasťou ilustrácií pre
deti, udrela by nám do očí ich tvarová aj farebná rôznorodosť. Kaņdý z nich je vzneńený a krásny
a samozrejme originálny. Majú vńak jedného spoločného menovateľa, ktorým je akási clivá
romantická zasnenosť. Vo vńeobecnosti si dovoľujeme konńtatovať, ņe majú veľmi blízko k
eklektizujúcemu poňatiu architektúry romantizmu. Vhodnou ukáņkou predmetného typu
architektúry je vzhľad a atmosféru zámku Neuschwanstein, ktorý bol vybudovaný na podnet
Ľudovíta II. Bavorského. Mnohé zámky z Tretej knihy Slovenských rozprávok a francúzskych
rozprávok sú typovo aj výtvarným stvárnením, veľmi blízke tomuto romantickému skvostu, plnému
historizujúcich citácií a hyperbolizovaných architektonických hmôt. V kapitole Nostalgia a rozmar
vo Veľkom ilustrovanom sprievodcovi po architektúre sa jej autor J. Glancey výstiņne vyjadruje
k tejto stavbe a obdobiu, v ktorom vznikla: „Bol to čas výrazného nástupu nových rozprávok.
V celej Európe sa objavovali nové zámky s pinaklami, veņičkami a mnoņstvom striech v rozličných
výńkach. Ani jeden nedosiahol pompéznosť zámku Neuschwanstein, vysokohorskej fantázie
bavorského kráľa Ľudovíta II“ (Glancey 2007, s. 140). Táto stavba je horúčkovitým snom,
dekadentnou cestou do priepastí času, stelesnením túņby po návrate, či úniku do vysnívanej
mýtickej minulosti: „Dominuje tu voľne interpretovaný nemecký románsky sloh 13. storočia.
Niektoré prvky boli prevzaté zo skutočných budov, ale vcelku ide o originálnu kompozíciu“ (Parkyn
2003, s. 117). Práve skutočne existujúci, ale predsa nadpozemským dojmom pôsobiaci zámok
Neuschwanstein patrí so zámkami Albína Brunovského do jednej rodiny fantastických zámkov.
Spája ich spoločný exaltovaný výtvarný výraz.
2.2. Architektonická anatómia fantastického zámku
Doposiaľ sme upozorňovali na zjavnú inńpiráciu Albína Brunovského architektúrou gotických
a renesančných zámkov. Mohli by sme vńak identifikovať aj ďalńie inńpiračné impulzy ilustrátora,
minimálne v rovine asociačnej. Túto moņnosť nám ponúka jeden z najfantastickejńích Brunovského
zámkov, nachádzajúci sa v ilustrácii zo s. 119. k rozprávke Popoluńka jemnouńka. (D´Aulnoy,
1984). Okrem typických gotických vertikálnych architektonických článkov a ńtíhlych vysokých
veņí môņeme tu pozorovať určité zámerné výtvarné posuny architektonického tvaroslovia. Ilustrátor
nepochybne vychádzal z reálne existujúcich architektonických prvkov, ktoré evidentne dobre
poznal. V tomto prípade ich vńak zaujímavým spôsobom výtvarne deformoval. Je to markantné
napríklad v spôsobe znázornenia ńambrán, ktoré sú nám z dejín stavebného umenia známe ako:
„profilované a různě zdobené orámování okenních a dveřních otvorů, zpravidla ńtukové, na rozdíl
od kamenného ostění. Její obdobou po obvodu oblouku je archivolta“ (Herout 1994, s. 274).
Ńambrány sú tu expresívne modelované, nenápadne strácajúce svoj pôvodný tvar a účel známy zo
skutočných architektonických predlôh. Stávajú sa autonómnym výtvarným prvkom, neraz
nadobúdajúcim aņ biomorfné, miasmatické tvary, ktoré sa vymykajú spod kontroly prísnemu
geometrizujúcemu rastru, typickému pre prízemie a prvé poschodia zámku. Spomínané
architektonické články analyzovanej pestrofarebnej fasády nadobúdajú s pribúdajúcimi
poschodiami expresívnosť a plasticitu. Tieto dynamicky rozpohybované plastické prvky môņu
odkazovať k rôznym architektonickým slohom, či ńtýlom. Fasáda pôsobí eklekticky najmä pouņitím
mnoņstva zdanlivo nesúrodých prvkov. Na ilustrácii evidujeme náznaky renesancie, baroka
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(napríklad v podobe veľkej barokovej muńle na vrchole fasády), alebo tzv. ,,točené― tordovité stĺpy,
aké sú súčasťou baldachýnu, ktorý navrhol L. Bernini v chráme Sv. Petra v Ríme a ktoré slúņili ako
inńpirácia mnohým známym architektom. O architektonickej technike tordovania píńe J. Herout
v ńlabikári návńtevníkov pamiatok: „Ńrúbovité točenie, od románskej doby sa tordujú či ńrúbovito
stáčajú drieky stĺpov, v gotike nohy arkierov, malé sokle prípor, alebo pruhov v portáloch“ (Herout
1994, s. 280). K tomu eńte pripočítajme Brunovského vlastný fantazijný architektonický prvok
dokonale zapadajúci do týchto eklektických stavieb. Pouņíva ho často. Jedná sa o formotvorný
prvok, ktorý sa podobá úzkym pilastrom. Jedná sa o architektonický prvok, ktorý môņe mať nosnú,
ale aj dekoratívnu funkciu. J.Baleka ho vo Výkladovom slovníku výtvarného umenia definuje takto:
„Pilier zabudovaný do steny, z ktorej v rôznej miere vystupuje. Člení sa tak ako stĺp na pätku, driek
a hlavicu. Spevňuje stenu, môņe mať nosnú, členiacu, alebo ozdobnú funkciu“ (Baleka 1997,
s. 274). Taktieņ môņe evokovať vertikálne členené gotické rebrá bez opornej funkcie či niečo na
spôsob bohatého rastra vertikálneho plastického kanelovania. Pojem je odvodený z dórskeho slohu
a typicky zdobeného dórskeho stĺpa „ktorého driek je zvisle ņliabkovaný (kanelovaný)“ (Baleka
1994, s. 335). Tieto fantazijné architektonické prvky, ktoré ilustrátor transformoval z reálnych
predlôh, zvyknú zdobiť obvodové murivo veņí, vyskytujúcich sa na mnohých ilustráciách.
Vzdialene môņu pripomínať podobným spôsobom reliéfne stvárňovanú fiktívnu stredovekú
architektúru na monńtranciách. A predsa divoká fasáda na ilustrácii, plná citácií, pôsobí ako celok
kompaktne. Je ucelená silou a originalitou autorovej výtvarnej vízie. Brunovského „vlastné dielo je
natoľko nové a originálne, ņe v ňom zanikajú vńetky pouņité inńpirácie, a naopak, ono samo vnucuje
svoje zákonitosti prítomnosti umenia ako novovzniknutá hodnota“ (Peterajová, s. 34, 1990).
Ńkolené oko vńak môņe analyzovať ďalej a môņe nachádzať analógie k neskrotným secesným
líniám či vizionársky vybičovanej predstavivosti organickej architektúry Antoniho Gaudího, Imre
Makovcza alebo Friedensreicha Hundertwassera. O organickej architektúre sa v slovníku pojmov
moderného a postmoderného umenia dozvedáme, ņe „v rámci modernej architektúry 20. Storočia
bol vznik organickej architektúry reakciou na existenciu rigidného jazyka architektonického
funkcionalizmu. Namiesto prísnych stereometrických tvarov funkcionalizmu pracovala organická
arachitektúra s biomorfnými tvarmi vychádzajúcimi zo ņivej prírody. Funkcionalistickú formu,
konńtruovanú prostredníctvom vertikál a horizontál, nahradila organická architektúra formou,
ktorá v sebe kódovala rôzne biomorfné tvary a procesy rastu“ (Ńtofko 2007, s. 208). O tomto type
inńpirácie by mohla vypovedať uņ viackrát spomínaná streńná ,,krajina― na ilustrácii k Dobńinského
rozprávke Popoluńka Jemnouńka. Akási blúznivá hravosť a snovosť sa prejavuje v stvárnení
vonkajńích ńtítov veņí posiatych mnoņstvom malých zlatistých zvončekov. Vo výńkach medzi
veņami vyrastajú stromy a vo vetre sa krútia veterníky: ,,Princezné sa ńli pominúť od radosti,
vyńkriabali sa na strechu paláca, zvonili na zlatých zvončekoch“ (D´Aulnoy 1984, s. 118). Môņeme
tu zaznamenať aj alúziu na ,,cibuľovité― veņe ruských pravoslávnych chrámov. Práve tvar
najdominantnejńieho arkiera na spodnej časti zámku, sa týka analógií s organickými
tendenciami uvedených autorov. Doslova ,,vyviera― z erupcie organicky vlniacej sa hmoty, ktorá
môņe odkazovať k dynamicky zvlnenému baroku alebo ku konkrétnym známym realizáciám
organickej architektúry. Aj keď ilustračná kompozícia architektonických objemov zámku vychádza
z reálnych prvkov, pôsobí ako ņivá, pohybujúca sa farebná skulptúra. Je to stavba a zároveň
záhadná bytosť. V tomto prípade môņeme siahnuť po príbuzných skulpturálne tvarovaných
fasádach katalánca A. Gaudího a jeho známej stavbe Casa Batló, kde autor dosiahol podobný
imaginatívny účinok: „Hra barev, integrovaná do architektonické masy, pokračuje na střechu –
podobajíc se prohnutým zádům jeńtěrky – aņ k amorfním střeńním strukturám. Plynoucí rytmus
útvaru uņ nevydává ņádné tajemství o nosnosti a zátěņi, v plastickém reliéfu tkví celá vypovídací síla
architektury“ (Fahr-Beckerová 1998, s. 205).
Brunovského architektonický motív v tomto prípade napĺňa ďalńiu dôleņitú funkciu a tou je
funkcia imaginatívna. Zobrazený architektonický motív uņ neodkazuje len k vyńńie uvádzaným
praktickým funkciám a edukačným aspektom, ale stáva sa inńpiratívnym výtvarným objektom.
Detský recipient pri stretnutí s týmto typom motívu na ilustrácii môņe za pomoci pedagóga rozvíjať
svoju fantáziu a poznanie, nachádzať k nemu analógie v dejinách umenia. Na príklade tohto zámku
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z ilustrácie môņe pedagóg vysvetliť ņiakom najzákladnejńiu dilemu dejín architektúry: sústavný
a večný súboj dvoch kontrastných koncepcií. Prvou je v súčasnosti dominujúca koncepcia
pragmatického a funkčného poňatia architektúry a druhou je z praktických dôvodov menej
preferovaná organická imaginatívna architektúra, ktorá ,,rozpráva―, ,,hýbe― sa, metamorfujúc
prírodu do symbolických architektonických foriem, aby tak iniciovala ľudskú obrazotvornosť,
vnímavosť a priblíņila človeka k prírode. Pomaly a postupne sa môņu ņiaci učiť chápať tvorivé
súvislosti medzi obrazným potenciálom slova a jemu zodpovedajúcim výtvarným formám, teda ich
vzájomným vzťahom v architektúre. Kongeniálne túto rovinu vzťahov analyzujú teoretické texty
významného końického architekta a teoretika architektúry P. Pásztora, v ktorých často analyzuje
myńlienky organického architekta Imre Makovcza, ktorý sa vņdy snaņil do architektúry projektovať
antropomorfné a zoomorfné prvky a tvoriť tak mýtickú architektúru, určenú pre odcudzeného
človeka industriálnej doby: „Dom, ktorý má strechu s hrebeňom (gerinc, taraj) a valbou (farazott),
má pod prednou ńticou (ustuk) obočie (szemoldok) a pod ním oči (okná). Stojí na podstavci (talp),
do ktorého sú kotvené drevené podnoņe (láb) a kolená (térd), oči sa mu otvárajú pod čelom
(holmok). Rohy (szarv) sú z oboch strán kotvené uńami (fules) nad ramenami (váll). Bránu na dome
drņia orly (sas), dvere majú krídla (szárny)“ ( Pásztor 1999, s. 23).
Tento príklad sa dá aplikovať na výtvarné cvičenia s navrhovaním organicky tvarovanej
architektúry na hodinách výtvarnej výchovy. Podobne je moņné pracovať s textom a ilustráciou ako
východiskom pre tvorbu a navrhovanie vlastných architektonických kompozícií deťmi,
uplatňujúc ich fantazijné predstavy. V aktuálnom Ńtátnom vzdelávacom programe sú definované
výkonové ńtandardy, ktoré vychádzajú z obsahových ńtandardov, čerpajúcich z imaginatívnych
aspektov rozprávkovej architektúry (2015, s. 6), tak ako ju napríklad poznáme z ilustrácií zámkov
Albína Brunovského, či ďalńích slovenských ilustrátorov. V obsahových ńtandardoch sa uvádzajú
fantastické motívy v rozprávkovej architektúre, ilustráciách, animáciách a filmoch. Výkonové
ńtandardy poņadujú zobrazovanie architektúry podľa vlastných predstáv ņiakov a rozvíjanie ich
schopnosti opísať ju vlastnými slovami. Konkrétne sa jedná o navrhovanie architektúry inńpirovanej
ľudskými, rastlinnými, alebo ņivočíńnymi tvarmi. Tu sa môņu ņiaci stretnúť s personifikáciou
architektúry, teda s prístupom, ktorý zohrával dôleņitú úlohu v organických tendenciách svetovej
architektúry 20. storočia.
Ilustrovaná fantazijná architektúra z rozprávok zároveň môņe slúņiť ako východiskový impulz
pre modelovanie vlastného fantazijného architektonického fragmentu podľa ilustrovanej predlohy.
V aktuálnom ńtátnom vzdelávacom programe sú uvádzané aj realisticky stvárnené architektonické
motívy, ktoré môņu zároveň slúņiť ako názorná ukáņka pri oboznamovaní sa s reálnymi
architektonickými fragmentmi prostredníctvom kresby, maľby, alebo modelovania týchto tvarov
(2015, s. 10). Obzvláńť zaujímavé aj v súvislosti s témou Brunovského zámkov sú výkonové
ńtandardy zamerané na rozvíjanie schopností výtvarne interpretovať rôzne typy architektúry
s rozličným výrazom a následne ich porovnávať (2015, s. 15)
2.3. Ontológia ,,vzduńných zámkov“
Snovosť a záhadnosť zámkov Albína Brunovského je navodená farebným posunom, zvláńtnym
charakterom ich okolia, obohateného iracionálnymi figúrami a objektmi implementovanými do
kompozícií. To, čo ich posúva do rozprávkovej roviny, je tieņ práca s mnoņením prvkov. Ilustrátor
zdobí siluety svojich zámkov nadmerným mnoņstvom veņí, veņičiek a arkierov, ktoré často narúńajú
symetrickú kompozíciu. Recipient môņe nadobudnúť pocit, ņe sú to veņové labyrinty. Veņe týchto
zámkov obyčajne svojou neprirodzenou ńtíhlosťou a výńkou výrazne kontrastujú s mohutnými
donņónmi. Tento odborný pojem, označujúci konkrétnu časť hradu, alebo zámku popisuje
v ńlabikári návńtevníkov pamiatok J. Herout ako pôvodne skorý juhofrancúzsky hrad typu obytnej
veņe, zovretého kockového alebo hranolového tvaru, na nároņiach a niekedy aj pozdĺņ stien
spevnený oblými hmotnými veņami, ktorý môņe plniť funkciu obytnej veņe a zároveň funkciu
obrannú (Herout 1994, s. 134). Nie vńetky Brunovského zámky bývajú ukryté v hlbokých lesoch
tak, ako je to v prípade podobných zakliatych zámkov, ilustrovaných rozličnými autormi. Čnejú do
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výńok na neprístupných skalách, viditeľné zo vńetkých strán. Takýto je aj na ilustrácii vo
francúzskych rozprávkach: „...zbadal princeznú v oceľovom zámku, ktorého múry odráņali slnečné
lúče ako rozņeravené zrkadlá, čo spálili na popol kaņdého, kto sa k nim chcel priblíņiť“ (D´Aulnoy
1984, s. 173).
3. Zámok a krajina v ilustrácii
3.1. Ĉarodejné zámky v priestore a farbe
Frekventovaným ilustračným motívom býva začarovaný zámok. Vyskytuje sa často
v slovenských ľudových čarodejných rozprávkach, v ktorých dominuje imaginácia akcentovaná
prvkami ńamanskej iniciačnej cesty: „Málokde sa zachoval príbeh ńamanskej duchovnej cesty
v takej čistej podobe. Prisudzujeme to archaickému rázu slovenskej ľudovej kultúry, ktorá dlhodobo
konzervovala pôvodné duchovné predstavy. Archaický charakter vidíme aj v ahistorickom časovom
stvárnení. Chronotop príbehov je mytologický, takmer nedotknutý lineárnym konceptom času“
(Ńutor, Burdová 2014, s. 216-217). Tento rámec je veľmi dôleņitý, pretoņe významne ovplyvňuje
charakter výtvarného stvárnenia nami analyzovaného typu architektonického motívu. K dôleņitým
znakom slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky tieņ patria napríklad motívy: „zmeny ľudskej
podoby do podoby predmetu, rastliny, zvieraťa alebo odobratie ņivotnej sily, ktoré nie je smrťou...“
(Ńutor, Burdová 2014, s. 93). Často v priebehu deja dochádza aj k podobným premenám priestoru
alebo stavieb. Vplýva to na magický ráz výtvarného zobrazenia epického časopriestoru a prvkov,
z ktorých pozostáva: „Pôsobenie zla v niektorých rozprávkach mení aj podobu priestoru – zámok je
zakliaty do podoby troch stromov, alebo je prístup do neho obmedzený “ (Ńutor, Burdová 2014,
s. 97).
Albín Brunovský zobrazoval zakliate čarodejné zámky v rôznych variantoch k slovenským
ľudovým rozprávkam Pavla Dobńinského i k francúzskym rozprávkam D´Aulnoyho. Spôsob ich
zobrazenia bol nevídaný. Pomôņeme si kontrastným prístupom, akým Ľudovít Fulla stvárnil tento
typ zámku v Zlatej knihe slovenských ľudových rozprávok.(uviesť v ktorej knihe, názov, rok).
Ľudovít Fulla pouņil v pre motív zakliateho zámku ponurú, minimalistickú farebnosť v ńkále
okrových a ńedých tónov. Aura melancholickosti, kliatby a dojmu zastaveného času je tu umocnená
expresívnym, chvíľami aņ drsným rukopisom. Vo vzduchu sa vznáńa ťaņivé, neuchopiteľné
tajomstvo. Fulla sa zjavne inńpiroval tými časťami textu, v ktorých dráma deja graduje a rozhodne
neanticipuje ńťastný koniec: „Blíņi sa k bráne, tam stojí stráņ. Čaká, ņe naňho zavolá, ale nič.
Pristúpil k stráņcom – sú to skamenení ľudia. A také je vńetko i tamdnu v hrade, pusté a skamenené.
A vńade tma, iba v jednej izbe svetlo. Vojde do nej“ (Dobńinský 2007, s. 124).
Brunovského zakliate zámky naopak, takmer vôbec nepôsobia zlovestne, respektíve táto
zlovestnosť, ak je aspoň v náznaku prítomná, je vyjadrená odlińnými výrazovými prostriedkami.
Paradoxne vyznačujú sa pestrou farebnosťou a ņiarivosťou, pôsobia skôr surreálne, bláznivo.
Dokonca moņno hovoriť o éterickosti a poetickej snivosti. Tieto ilustračné zámky sú svojimi
hmotami rozľahlé, no napriek tomu sa vyznačujú zdanlivou metafyzickou ľahkosťou. Akoby sa
vznáńali, boli utkané z neznámej jemnej materiálovej substancie. Táto atmosféra nie je dosiahnutá
náhodne. Vo veľkej miere súvisí so spomenutou posunutou farebnosťou.
Pokiaľ ide o farebnú kompozíciu a celkové farebné cítenie, Brunovskému boli blízke palety
starých majstrov z obdobia doznievajúceho stredoveku: „Voľba koncepcie farby ho zaviedla do
starńích vývinových období maliarstva – k nizozemskému maliarstvu 15. a 16. storočia od van
Eyckovcov po Hieronyma Boscha i k ďalńím, ktorí vplynuli do manierizmu. To vńetko bolo bohatým
ņriedlom farebných rieńení, maliarskeho pojednania figurálnych i krajinných prvkov vo farebnom
trojzvuku pásových plánov eńte neskorogotického pôvodu, hnedo-zelenkasto-modrastom“
(Peterajová 1990, s. 34). Spomínaná farebnosť je vńak len jedným z formotvorných prvkov
vzneńenej záhadnosti a snivosti Brunovského zámkov.
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3.2. Inńpiraĉné zdroje imaginatívnych krajín z druhého plánu ilustrácií
Nemenej dôleņitý je aj vyńńie spomenutý krajinný rámec. Bez neho by architektonický motív
nedokázal tak charakteristicky poeticky rezonovať. Krajina vņdy bola dôleņitou zloņkou
Brunovského ilustračných kompozícií. Uprostred nej v hustých lesoch, sa týčia jeho ,,vzduńné
zámky―. Zobrazené hlboké lesy sa tiahnu do stratena, k modrastým horizontom, pridrņiavajúc sa
pravidiel tzv. vzduńnej perspektívy, ktorá evokuje dojem nekonečných diaľok.
Tieto krajiny sú syntézou fragmentov krajín autorovho detstva a ďalńích spoznaných krajín
reálnych i fiktívnych. Vibruje v nich láska ku krajine rodného Záhoria a jej ńpecifikám: ,,Jeho
krajinná podoba, jeho baroková tradícia, jeho zeleninárska sláva. Záhorie, táto slovenská verzia
kolísky flámskych manieristov, nańlo svojho maliara“ (Peterajová 1990, s. 39). Často sa
v Brunovského výtvarných dielach vynárajú aj typické prvky tejto krajiny: ,,Zjavuje sa váņnejńí,
dramatickejńí výzor kraja, jeho lesnatých častí, jazier s vysokými trsmi trávy, borovíc tmavých,
veľkolepých, nachýlených pod ťarchou stromov“ (Peterajová 1990, s. 41). Ďalńím inńpiračným
zdrojom bola pre Brunovského talianska krajina, ktorá výrazne ovplyvnila jeho umelecké uchopenie
tohto fenoménu: ,,Typológia talianskej krajiny, veľkolepo pretlmočená v dielach manierizmu, to
vńetko nesporne zanechalo citeľné stopy v dôleņitom období umelcovej tvorby“ (Peterajová 1990,
s. 30). Na tieto vzruńujúce scenérie nás autor necháva dívať sa z hora, ako letiacich vtákov. Aj to je
zvláńtnosťou obrazových kompozícií, v ktorých v mnohom vychádzal aj zo starých majstrov:
,,Brunovský prijíma zavńe z nizozemského maliarstva i nadhľadové vysunutie, ktoré určuje podstatu
vnímania krajiny ako akéhosi ideálneho ,,obrazu sveta““ (Peterajová 1990, s. 34). Zámok uprostred
takejto pustej prírodnej krajiny môņe pôsobiť ako metafora duchovného útočiska, ako bájny
Montsalvat, v ktorom bol ukrytý grál, ako miesto, kde duńa hľadajúceho nájde spočinutie a pokoj.
3.3. Ĉarodejné zámky Albína brunovského a genius loci ilustrovanej krajiny
Prečo vńak venujeme tomuto krajinnému konceptu toľko pozornosti? Tento krajinný rámec
v kombinácii s architektonickým motívom zámku je totiņ veľmi dôleņitý. Poukazuje na významný
vzťah architektonického prvku a krajiny, z pohľadu ńtruktúry miesta a génia loci, ako o nich píńe
teoretik architektúry Christian-Norberg Schultz. Konńtatuje nutnosť vnímať a pomenovať charakter
prírodného miesta a následne ho primeraným spôsobom pretlmočiť do architektonického média.
Architektúra by mala symbolizovať, tlmočiť krajinný ráz prostredia svojimi formami.
Ch. N. Schultz o tomto procese uvaņuje takto: ,,A konečně, člověk chce symbolizovat své pochopení
přírody (i sebe samého). Symbolizace znamená, ņe zaņité významy jsou ,,přeloņeny“ do jiného
média. Přírodní charakter je například přeloņen do stavby, jejíņ vlastnosti nějakým spůsobem tento
charakter vyjevují“ (Schultz 2010, s. 17).
Práve Brunovského zámky takto príkladne zapadajú do krajín, ktoré ich obklopujú. Pôsobia ako
majestátne koráby, ktoré vzneńene plávajú meditatívnymi krajinami, dýchajúcimi atmosférou
tajomstva. Skutočne máme pocit, ņe Brunovského architektonický ńtýl vytvára aņ podivuhodne
harmonickú symbiózu s okolitou krajinou. A tak motívy zámkov v rozprávkových ilustráciách
Albína Brunovského harmonicky a kompozične umne zasadené do pustých krajín, sú vhodnou
východiskovou látkou, pre výtvarné témy zaoberajúce sa vzťahom architektúry a krajiny, či
výtvarné zadania na tému historického urbanizmu a jeho symbolického vzťahu ku charakteru miesta
a krajiny.
Záver
Fantastický zámok je univerzálnym motívom, ktorý sa objavuje v rozprávkach vńetkých kultúr.
Najčastejńie sa s ním stretneme v čarodejných ľudových rozprávkach. V slovenskom kultúrnom
kontexte sú to napríklad Slovenské ľudové rozprávky v podaní Pavla Dobńinského, ktoré ilustrovali
mnohí slovenskí ilustrátori. Architektonickému motívu zámku, ktorý býva často dôleņitým
dejotvorným prvkom týchto rozprávok, venoval Albín Brunovský osobitnú pozornosť. Ich
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fantastické výtvarné zobrazenie v originálnych ilustráciách je nepochybne ovplyvnené mnoņstvom
funkcií tohto univerzálneho motívu. Okrem primárnej ochrannej funkcie bezpečnostného úkrytu,
ktorá sa pribliņuje pragmatickej funkcii reálne existujúcej architektúry a moņno ju identifikovať vo
väčńine rozprávok, sú tu aj ďalńie – symbolické funkcie, ktoré sú vńak menej zjavné.
Architektonický motív zámku v ilustráciách Albína Brunovského, ale aj v ilustráciách mnohých
iných ilustrátorov, môņe mať tieto symbolické funkcie: svetskej slávy, materiálneho bohatstva,
moci a pýchy, či uctievania mamonu. Zároveň vńak môņe symbolizovať rôzne stavy ľudskej mysle,
charakter človeka, pozitívnu či negatívnu energiu, väzenie, alebo miesto prechodu do ,,iných
svetov―.
Ďalńou z funkcií architektonického motívu zámku v ilustrovanej knihe, je funkcia umeleckoestetická a výchovná (bliņńie Tokár 1996). Nielen z textov rozprávok, ale predovńetkým z ich
ilustrácii od Albína Brunovského vyplýva, ņe architektonické formy zámku reprezentujú určitú
spoločenskú hierarchiu. Moņno to ,,vyčítať― z konkrétnych architektonických prvkov, patriacich
do určitého historického konsenzu, ktorý je charakteristický pre európsku kultúrnu oblasť. Môņu
preto poučiť uņ detského recipienta o konkrétnej estetike architektonických tendencií
a o umeleckých formách, typických pre náń geografický priestor. Zistili sme, ņe Albín Brunovský
čerpal pre niektoré zo svojich motívov zámkov inńpiráciu z reálnych historických predlôh, preváņne
francúzskej a talianskej proveniencie. Z tohto pohľadu napĺňajú aj edukačný aspekt zoznamovania
sa s cudzími kultúrnymi kódmi. Napriek tomu, ņe ilustrované zámky Albína Brunovského sú
charakteristické svojím imaginatívnym vyobrazením, paradoxom je to, ņe väčńina architektonických
prvkov je verne odpozorovaná z reality. Takto môņu tieto fantastické zámky bezpečne slúņiť aj ako
ńlabikár predlôh, názorné ukáņky historických prvkov a slohov v architektúre. Plnia tak zároveň
funkciu konkretizácie čitateľských predstáv (bliņńie Tokár 1996).
Pre architektonický motív zámkov z ilustrácii Albína Brunovského sa vņil pojem ,,vzduńné
zámky―. Ich zvláńtnosť dosiahol niekoľkými spôsobmi, ktoré opakovane pouņíval pri stvárnení
tohto motívu. V prvom rade ide o posunutú surreálnu farebnosť, zámerné asymetrické
komponovanie ich architektonických objemov, či ,,koláņovité― mnoņenie prvkov, ktoré sa najviac
prejavilo v nadmernom mnoņstve veņí, veņičiek a arkierov, vytvárajúcich dojem veņových
labyrintických stavieb. Ďalńím významným znakom, dotvárajúcim imaginatívny charakter týchto
záhadných stavieb je expresívne stvárnenie niektorých častí, čím dochádza k ich silnému
akcentovaniu, ktoré tak vytvára cielené kontrasty v kompozícií hmôt. Tieto prístupy evokujú aj
niektoré menej známe architektonické tendencie z dejín architektúry, ktoré sa vyznačujú
sochárskym prístupom v spracovaní architektonickej hmoty. Niektoré architektonické motívy
Brunovského zámkov a konkrétne spracovanie ich architektonických fragmentov tak určite môņu
evokovať expresionistické či uņ spomenuté organické tendencie v architektúre 20. stor.
Expresionistické tendencie v architektúre sa dajú najlepńie ilustrovať opisom diela nemeckého
architekta E. Mendelsohna, ktorého „dílo je nejdůslednějńí realizací německé expresionistické
architektury. jeho formy jsou plasticky vymodelované, jakoby z nějaké tvárné hmoty prohnětené“
(Haas 1983, s. 140). Ak teda hovoríme o expresionizme a organike, máme na mysli diela
architektov, ktorých stavby majú jeden spoločný menovateľ. Spájajú ich znaky, ktoré sú opisované
pomocou adjektív akými sú: fantastické, imaginatívne, magické, rozprávkové, antropomorfné či
zoomorfné. Sú to architekti, o ktorých sa hovorilo a dodnes hovorí ako o vizionároch kreativity, no
ich stavby sú povaņované za ojedinelé a nepraktické, nevhodné pre beņný pragmatický ņivot:
Antoni Gaudí, Rudolf Steiner, Friedensreich Hundertwasser, Hecker Zvi, Richardo Boffil, Imre
Makovecz a ďalńí. K. Frampton v jeho kritických dejinách architektúry hovorí o týchto tendenciách,
ņe: „jsou často introvertní a relativně nezávislé na fyzickém a dobovém prostředí, v němņ jsou
situovány, a tato skutečnost celkově charakterizuje tento přístup jako pokus uniknout, byť jen
částečně, z omezujících perspektiv osvícenství“ (Frampton 2004, s. 11). V tejto súvislosti moņno
hovoriť aj o ďalńom edukačnom aspekte zoznamovania sa s rôznymi, predovńetkým
imaginatívnymi tendenciami vo svetovej architektúre prostredníctvom analógií ilustrovaných
architektonických motívov. Myslíme si, ņe ilustrované zámky Albína Brunovského,
charakterizované hravým ,,postmoderným― spájaním rôznych slohových prvkov, ktoré sa najviac
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pribliņuje eklektizujúcemu romantizmu (bliņńie Koch 2008, s. 374-375) sú v tejto súvislosti
vhodným východiskom.
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HUDOBNÁ VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII VO SVETLE REFORIEM
MUSIC EDUCATION IN PRE-PRIMARY EDUCATION
IN THE LIGHT OF REFORMS
Anna Derevjaníková
Anna Derevjanikova

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou ńkolskej reformy predprimárneho vzdelávania na
Slovensku. Ńtátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej ńkole (2016)
vymedzuje vzdelávacie oblasti, vyjadruje výkonové a obsahové poņiadavky na vzdelávanie
v materskej ńkole, naznačuje rámec procesuality a moņnosti evaluačnej práce v podobe evaluačných
otázok. Podstatnú pozornosť autorka venuje novému nenormatívnemu prístupu k evaluačnej práci,
kedy dieťa nie je posudzované vo vzťahu k výkonovým normám, ako populácia konkrétneho veku,
ale cez poznanie jeho individuálnych ńpecifík z hľadiska jeho emócií, motívov, sociálnych vzťahov,
ako konkrétny prípad s viditeľnou mierou individuálneho pokroku. Prezentuje metódy evaluačnej
práce a naznačuje jej východiska v jednotlivých hudobno-výchovných činnostiach.
Annotation
The paper deals with the issue of pre-primary education reform in Slovakia. The national
educational program for pre-primary education in kindergarten (2016) defines the education fields,
expresses performance and content requirements for educational process in kindergarten, and
suggests processuality framework and options of evaluation work in the form of evaluation
questions. The author addresses the substantial attention to the new non-prescriptive approach to
evaluation work when the child is not examined in relation to the performance standards, as the
population of a particular age, but through knowing the individual specifics and in terms of his
emotions, motives, social relations, as a specific case with the visible level of individual progress.
The author presents methods of evaluation work and indicates its bases in different musiceducational activities.
Kľúčové slová: Hudobná výchova. Predprimárna edukácia. Metódy evaluácie.
Key words: Music Education. Pre-primary education. Methods of evaluation.

Úvod
Hudobná výchova bola a je jedným z tradičných výchovných predmetov na ńkolách rôzneho
typu nielen na Slovensku, ale v celoeurópskom kontexte. Je pravdou, ņe ani v pedagogická ani ńirńia
verejnosť ju nevníma ako hlavný, dôleņitý či top vzdelávací predmet a otázkam hudobnej výchovy
sa nevenuje dostatočná pozornosť ani z pozície vyńńích ńkolských orgánov ba nestala sa predmetom
hodnotenia a teda pozornosti ani OECD PISA, ktorá testuje ņiakov v posledných rokoch povinnej
ńkolskej dochádzky a zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu poņiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú
gramotnosť ņiakov z hľadiska teórie celoņivotného vzdelávania sa).
Hudba je vńak v súčasnosti vńadeprítomnou, zasahuje nás či chceme alebo nechceme, je
determinantom výchovy, ale i vhodným prostriedkom manipulácie, vyvoláva záņitky pozitívne
i negatívne, a tak sa môņe stať jedným z činiteľov humanizácia ńkoly, ale aj nebezpečnou zbraňou
v rukách biznisu. Aj preto by si zaslúņila viac pozornosti nielen zo strany ńtátu, ale hlavne zo strany
riaditeľov ńkôl, ktorí spravia vńetko pre to, aby bola zabezpečovaná a realizovaná kvalifikovanými
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kádrami, vo vhodnom vyučovacom čase a vyhovujúcom priestore, zabezpečia vhodné materiálne
podmienky na jej dôstojnú realizáciu.
1. Hudobná výchova v predprimárnej edukácii
Hudobná výchova je spoločensky organizovaným procesom hudobného rozvoja človeka,
zameraný na zvládnutie istého hudobného poznania, ale hlavne na rozvoj ńpecifických hudobných
schopností, zručností a návykov, prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k hudbe, na vytváranie
postojov a formovanie celej osobnosti, t.j. na získavanie kompetencií v oblasti hudby a hudobného
umenia. Tento dlhodobý proces pôsobenia hudbou na človeka sa začína uņ v predńkolskom veku,
a toto obdobie je z hľadiska perspektív rozvoja hudobnosti jedinca výrazne podmieňujúce. Hudba je
v tomto procese prostriedkom rozvoja umeleckej expresie dieťaťa, podporuje jeho hudobnú
sebarealizáciu v komplexe aktívnych aj receptívnych hudobných činností.
Hudba vzniká ako výsledok ńpecifickej ľudskej aktivity, a k tejto aktivite, tvorbe, činnosti je
potrebné ľudskú bytosť doviesť, umoņniť jej, aby hudbu spoznala, porozumela jej, vytvorila si k nej
určitý vzťah a tvorila ju. Aj keď je výchova procesom celoņivotným, sú také obdobia v ņivote
človeka, keď je procesom riadeným, zámerným aj ostro sledovaným a hodnoteným. Takým
obdobím je aj predńkolský vek, kedy sa u dieťaťa začínajú z hľadiska hudobnosti prejavovať
elementárne hudobné prejavy a prostredníctvom hudobných činností sa rozvíjajú aj elementárne
hudobné schopnosti a zručnosti. Uņ v predńkolskom veku sa formuje vzťah k hudbe, umeleckej
tvorbe, k hodnotám povahy materiálnej i duchovnej. Hudba je v tomto veku povaņovaná za
najúčinnejńí druh umenia, ktorý bezprostredne vplýva na rozvoj hudobnosti, ale aj na emocionálny
a kognitívny rozvoj.
Výchova a vzdelávanie v materských ńkolách na Slovensku sa uskutočňuje podľa vzdelávacích
programov. Vzdelávacími programami sú ńtátny vzdelávací program a ńkolský vzdelávací program.
Ńtátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materkých ńkolách (ďalej ŃVP) je
prvým stupňom dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Je najvyńńím platným
kurikulárnym dokumentom, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v materských
ńkolách, platný pre vńetky materské ńkoly zaradené v sieti ńkôl a ńkolských zariadení Slovenskej
republiky (bez ohľadu na ich zriaďovateľa) od 1. septembra 2016. Cieľom výchovy a vzdelávania
v materskej ńkole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne
ako základu pre ďalńie vzdelávanie v základných ńkolách, ale aj pre ņivot v spoločnosti. Ciele
a obsah vzdelávania sú vyjadrené vo vzdelávacích oblastiach v súlade s tzv. kľúčovými
kompetenciami Odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 18. 12. 2006. Ide
o kompetencie, ktoré potrebuje jednotlivec na osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo,
spoločenské začlenenie a zamestnanosť. „Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné
obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú vńetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne
rozvíjať na vyńńích stupňoch vzdelávania“ (ŃVP s. 9).
Doterajńí Ńtátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie platil od roku 2008
do roku 2016, obsah výchovy a vzdelávania mal tematicky rozčlenený do okruhov: Ja som, Príroda,
Ľudia a Kultúra, definoval vńeobecné ciele a poņiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a
vzdelávania a kľúčové obsahové i výkonové kompetencie.
Hudobná výchova je v ŃVP spolu s výtvarnou výchovou súčasťou vzdelávacej oblasti Umenie
a kultúra. Cieľom hudobnej výchovy v predńkolskom veku je rozvíjať hudobnosť dieťaťa, t.j.
elementárne hudobné schopností, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah
k hudbe, umeniu, k národným kultúrnym hodnotám a človeku. Dieťa je vnímané ako jedinečná
osobnosť s väčńou či menńou mierou hudobnosti, ktorému sú hudobné podnety v podobe činností
odhalené a sprístupnené, dieťa postupne objavuje svoju mieru hudobnosti, nadania a prejavuje
radosť z priameho stretnutia s hudbou ako takou. Hudobná činnosť je v tomto procese prostriedkom
rozvoja umeleckej expresie dieťaťa, objavovania hudby v sebe, podporuje detskú hudobnú
sebarealizáciu v komplexe aktívnych aj receptívnych hudobných činností. Vychádza z koncepcie
komplexnej múzickej výchovy, zaloņenej na činnostnom a integratívnom prístupe k hudbe a k
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jednotlivým hudobno-výchovným činnostiam. Hudobné činnosti (rytmické, vokálne,
inńtrumentálne, percepčné, hudobno-pohybové, hudobno-dramatické) predstavujú najrozmanitejńie
formy styku dieťaťa s hudbou. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie vńeobecných i hudobných
schopností, zručností a návykov dieťaťa, nepôsobia izolovane, vzájomne sa dopĺňajú, podporujú
a zmysluplne integrujú.
Ńtátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej ńkole vyjadruje cieľové
a obsahové poņiadavky na vzdelávanie v materskej ńkole, naznačuje rámec procesuality a moņnosti
zmysluplnej evaluačnej práce pri napĺňaní cieľov vzdelávania v materskej ńkole. Obsahový
ńtandard prezentuje tú detskú skúsenosť v podobe hudobnej činnosti, ktorá vyplýva z plánovanej a
naplnenej práce učiteľky a prostredníctvom ktorej je dosiahnuteľný stanovený výkon. Vo
vńeobecnosti určuje minimálny obsah vzdelávania a jeho hlavným cieľom je zjednocovať,
koordinovať resp. zabezpečovať kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania na vńetkých
ńkolách, vyjadruje tak praktickú – činnostnú skúsenosť, ktorú pre deti pripravuje a realizuje
učiteľka.
Výkonové ńtandardy definujú zjavný, v danom momente postrehnuteľný resp. merateľný výkon
dieťaťa, ktorý sa prejavuje v stanovenom období v konkrétnej hudobnej činnosti. Hudobné výkony
sú vńak ńpecifické a nie vņdy jednoznačne merateľné, pretoņe okrem zjavných prejavov hudobnej
expresie sa hudobné činnosti a aktívne muzicírovanie podieľajú na zuńľachťovaní duńe dieťaťa, na
jeho emocionálnom preņívaní, záujmoch, čo sa výkonovým ńtandardom v oblasti hudobnej výchovy
definovať nedá.
Evaluačné otázky majú prispieť k riadenému a funkčnému vyhodnocovaniu procesu učenia
a napredovania detí. Zabezpečujú spätnú väzbu vo vzťahu k očakávaným výkonom a uzatvárajú tak
cyklus organizácie edukačného procesu v podobe obsah – výkon – vyhodnotenie. Učiteľky sa
snaņia odpovedať na uvedené otázky a tie majú pomôcť učiteľkám presne stanoviť východiskovú
situáciu vo vzdelávaní a plastickejńie zachytávať dynamiku detského napredovania. Je to konkrétny
nástroj na zabezpečenie inklúzie vo vzdelávaní, ktorý umoņňuje naplánovať dosahovanie
ńtandardov.
Pre podmienky Slovenska je tradičnou metódou evaluačnej práce normatívny prístup v podobe
diagnostiky. Učiteľky pracujú s vopred pripravenými „preddefinovanými výkonovými normami
podľa ktorých posudzujú vývin alebo progres dieťaťa― (Kańčák, Púpala 2016, s. 3). Ide o tradičný
a zabehnutý systém sumatívnej evaluácie, ktorý nie je pre učiteľky náročný, výkonové úrovne sú
preddefinované a oni v krátkom čase vyjadria, kde sa dieťa vývinovo nachádza. Diagnostickým
nástrojom sú aj výkonové ńtandardy stanovujúce podobu výkonu dieťaťa na konci predńkolskej
dochádzky a majú tieņ podobu normatívu. Prezentačný charakter výkonov a úrovne dieťaťa majú
detské portfólia, ktoré sú tieņ spôsobom evaluácie v materských ńkolách na Slovensku.
Autorom nového Ńtátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských ńkolách (2016) ide o nenormatívny prístup k evaluácii, kedy dieťa nie je posudzované
vo vzťahu k výkonovým normám, ako populácia konkrétneho veku, ale cez poznanie jeho
individuálnych ńpecifík z hľadiska jeho emócií, motívov, sociálnych vzťahov, ako konkrétny prípad
s viditeľnou mierou individuálneho pokroku. Ide o dlhodobé pozorovanie, intenzívne poznanie
a spoločnú skúsenosť na základe ktorých je optimálne zabezpečované individuálne napredovanie.
Na základe individuálneho poznania detí učiteľka plánuje, modifikuje, koriguje a pripravuje svoju
pedagogickú prácu. Aj keď súčasná spoločnosť sa snaņí vńetko kvantifikovať, v prípade uplatnenia
evaluačných pozorovaní nie je potrebné porovnávaním zdôrazňovať a hľadať rozdiely medzi deťmi
(je to skôr problém rodičov), ale snaņiť sa poznať individuálny potenciál detí, a vďaka tomuto
poznaniu a zisteniam je moņné funkčne, efektívne a zmysluplne zapojiť dieťa do činnosti, riadiť
proces, postihnúť východiskovú pozíciu a pokroky, ktoré dieťa v procese dosahuje a ako napreduje.
Aj samotné evaluačné otázky sú koncipované tak, aby nedávali jednoznačnú odpoveď v podobe
dokáņe – nedokáņe, ale nútili učiteľky opísať situáciu, emócie, výkon detí.
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1.1. Metódy evaluácie z hľadiska hudobnej výchovy
Východiskovou metódou je pozorovanie. Ide o metódu, v ktorej je systematicky a zámerne
sledovaný riadený aj spontánny proces výchovno-vzdelávacieho pôsobenia s cieľom odhaliť
zákonitosti, súvislosti a vzťahy medzi sledovanými javmi. Pozorovanie má prebiehať
v prirodzených podmienkach z pozície pozorovateľa aj pozorovaného, aby boli čo najobjektívnejńie
zachytené prejavy v konkrétnej podobe, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Pozorovanie
v prípade materskej ńkoly nie je vec jednorazová, je to proces, ktorý vypovedá o schopnostiach
a zručnostiach a emocionálnom preņívaní detí v súvislosti s rôznymi hudobnými činnosťami.
Učiteľka pozoruje nielen výkon, kvalitu či úroveň prejavenej zručnosti dieťaťa, ale aj prístup
a vzťah dieťaťa k sledovanej činnosti. Objektom pozorovania je dieťa, ktoré nie je izolované od
detského kolektívu, ktorý môņe pôsobiť na dieťa motivačne, ale aj deńtruktívne. Vaňová (2002) za
výhody pozorovania povaņuje fakt, ņe pozorovať je moņné viac javov naraz a vo vzájomných
súvislostiach, prirodzenom priebehu a v časovej postupnosti. Objektom pozorovania je aj
prostredie, ktoré môņe výrazne inńpiratívne pôsobiť na záujem dieťaťa o hudobnú činnosť.
Evaluačné pozorovanie je dlhodobé – genetické, zúčastnené, kedy pozorovateľ je súčasťou
pozorovanej skupiny a dlhodobo s danou skupinou pracuje. Jeho súčasťou môņe byť aj postihnutie
znakov chovania pri činnosti (mimika tváre, výraz tváre, prejavy radosti či nezáujmu, intenzita
hlasu pri činnosti, rýchlosť pohybu, nadńenie, nechuť k činnosti). Pozorovanie v prípade hudobnej
výchovy je zamerané na prejavy jednotlivých hudobných schopností, zručností a návykov
v hudobno-výchovných činnostiach.
Pozorovanie ako také je zaloņené na vnímaní a to je selektívne či chceme alebo nechceme,
a preto je potrebné sa snaņiť, aby bolo čo najkomplexnejńie. Selektívnosť je ovplyvnená
fyziologickým, psychologickým, ale aj kognitívnym stavom pozorovateľa, v nańom prípade
učiteľky materskej ńkoly. Je tu teda rozdielna schopnosť pozorovania, ale aj posúdenia úrovne
výkonu, prejavu, postupu aj prístupu k hudobnej činnosti, k zjavným, ale aj menej zjavným
hudobným či emočným prejavom. V súčasnej pedagogickej realite materských ńkôl sa môņe javiť
problematický interpretácia a pochopenie evaluačných otázok učiteľkami (poznanie významu
pouņitých hudobných termínov napr. metrum, rytmus), schopnosť posúdenia kvality detských
hudobných prejavov (ak učiteľky samé nedisponujú potrebnými hudobnými schopnosťami napr.
intonačne čisto spievať, plynulo rytmizovať a pod.). Učiteľky musia vedieť komplexne pozorovať,
vńímať si deti v úplne najbeņnejńích a prirodzených situáciách, poznať deti z hľadiska ich
temperamentu, emočných prejavov, komunikačných zručností i motívov determinujúcich hudobné
prejavy. Je to neustále skladanie mozaiky o dieťati, ale aj mozaikového obrazu o kolektíve detí,
s ktorými učiteľka pracuje.
Hudobná hra je vhodným prostriedkom objavovania hudby v sebe: v predstave, pamäti, na
svojom tele, ale aj v najbliņńom okolí: prírode, predmetoch ktoré nás obklopujú či vstupujú do
náńho ņivota. Je ńťastím, ak je táto hra spontánna, nenútená, neopakovateľná a tak aj originálna. To
sa podarí často len deťom, pretoņe pre nich sa kaņdá spontánna a tvorivá činnosť stáva prvotinou
a objaveným originálom. Hra v podobe experimentovania a objavovania hudby je neopakovateľná,
jedinečná a spontánna. S pribúdajúcim vekom a skúsenosťou uņ do hry vstupujú pravidlá,
sebaregulácia a poznanie, ktoré tlmí spontánnosť. Hra v kontexte evaluácie umocňuje činnostný
a komplexný prístup k hudobným aktivitám, vhodne ich integruje, a tak umoņňuje zachytiť
komplexnejńie aj podoby hudobnej expresie detí predńkolského veku.
Rozhovor ako voľný verbálny kontakt je spôsobom na spoznanie názorov detí na kvalitu
hudobných podnetov, či zdôvodnenie prečo ich hudobný prejav je práve taký. Môņeme pouņiť
voľný neńtruktúrovaný rozhovor, kedy reagujeme na konkrétnu situáciu (napr. prečo si zvolili práve
ten hudobný nástroj na vyjadrenie určitej nálady či charakteru skladby), skupinový alebo
individuálny, kedy sa vytvára veľmi vhodné intímne puto a výpovede detí sú úprimnejńie a plnńie.
Prostredníctvom Analýzy vlastnej pedagogickej aktivity učiteľky prehodnocujú a analyzujú
vlastné pedagogické postupy, úroveň vlastných hudobných schopností, zručností a profesionality.
Pokrok detí je podmienený kvalitnou pedagogickou i muzikantskou prácou učiteliek. Len to, s čím
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sú stotoņnené, čo preńlo rukami či hlasivkami učiteliek, čomu rozumejú, čo ovládajú môņu ďalej
interpretovať a podávať deťom.
Analýzou hudobno-tvorivých prejavov detí sa evaluačné pozorovanie a hodnotenie stáva
komplexným. Aj keď detská hudobná tvorivosť má v predńkolskom období len elementárnu
podobu, ich túņba a potreba tvoriť je indikátorom kvalitne realizovaných a zmysluplných
hudobných činností. Detské hudobno-tvorivé produkty môņe učiteľka dokumentovať v podobe
auditívnej i audiovizuálnej. Nemyslíme tým dokumentáciu ńkolských vystúpení a programov,
v ktorých je prezentovaná tvorivosť a nápaditosť učiteliek.
Hodnotenie predstavuje posúdenie zručností a návykov – výsledkov činností dieťaťa nie vńak
kvantitatívne, ale kvalitatívne. Kaņdé dieťa sa stáva pre nás objektom pozorovania, prípadom, ktorý
chceme hodnotiť a dať do súčinnosti s pedagogickou teóriou i praxou. Evaluáciu v tomto prípade
nechápeme len ako proces sebareflexie či autohodnotenia učiteľky, ale ako komplexné kvalitatívne
pomenovanie a popísanie stavu v určitom edukačnom momente konkrétneho dieťaťa predńkolského
veku. V prípade hudovno-výchovných činností sa objavujú evaluačné otázky, na ktoré učiteľky
nájdu odpoveď aj mimo aktívnych a riadených hudobných činností. Deti sa hudobne môņu prejaviť
a aj prejavujú v ktoromkoľvek momente dňa, sami si pri hrách spievajú, imitujú zvuky či tancujú
podľa vlastnej hudobnej predstavy.
Je zjavné, ņe učiteľky materských ńkôl v súčasnosti nemajú s prijatým spôsobom nazerania na
hodnotenie výkonovej úrovne detí skúsenosti. Sú skôr nastavené na diagnostikovanie detí podľa
jasne definovaných normatívov. Na jednej strane je presne definovaný výkonový ńtandard a na
druhej strane nenormatívny prístup k posúdeniu výkonu, cez snahu zachytiť individuálne ńpecifiká
z hľadiska vývinovej úrovne emócií, ņelaní, prejavov či sociálnych vzťahov, ktoré vkladá dieťa do
hudobnej expresie. Práve tento prístup sa nám z hľadiska hudobnej výchovy a hudobno-výchovných
činností javí ako pozitívny a pre menej hudobne disponované deti oslobodzujúci. Kaņdé dieťa je
konkrétnym prípadom s vlastnou mierou predpokladov a pokroku. Preto nemôņe existovať ani
jednotné evaluačné kritérium, deti sa navzájom neporovnávajú, podporuje sa ich individuálny
rozvoj, sleduje sa ich individuálny pokrok.
1.2. Evaluaĉné otázky – evaluaĉné pozorovanie v kontexte hudobno-výchovných ĉinností
Rytmické činnosti sledujú rozvoj rytmického cítenia detí, ktorý najprirodzenejńie preņívajú
prostredníctvom rytmizovaného slova (riekanky) a následne ho prenáńajú do podoby elementárneho
pohybu a hry na telo. Evaluačné pozorovanie je zamerané na postihnutie úrovne rytmického cítenia,
schopnosti paralelného vnímania a preņívania rytmických a metrických vzťahov v hudbe, podoby
vokálnej rytmizácie, dodrņiavania rytmu a tempa rytmizácie vokálne i hrou na tele. Podstatnejńie je
vńímať si, do akej miery obľubujú deti interpretáciu rytmických textov, koľko rytmizovaných
textov si pamätajú, na základe akých podnetov či situácií si ich vybavujú a následne rytmicky
deklamujú, či rytmizáciu uplatňujú aj v iných hrových situáciách či vokálnych dialogických hrách,
resp. v beņnom dialógu medzi sebou.
Vokálne činnosti predstavujú ńiroký okruh praktických činností, ktoré sú realizované ľudským
hlasom. Vokálne činnosti sú vńak základom pre rozvoj tonálneho cítenia, ale aj rytmického cítenia,
hudobnej predstavivosti a pamäte. Zároveň sa podieľajú na rozvoji vokálnych zručností a návykov
v podobe správneho tvorenia tónu, správneho speváckeho dýchania, bez ktorého je intonačne čistý
spev nemysliteľný. Evaluačné pozorovanie je zamerané na zistenie, aká je úroveň speváckych
zručností a návykov, ktoré podmieňujú podobu vokálneho prejavu detí. Sledujeme, aké piesne deti
najradńej spievajú, či sa samé doņadujú spievania, aké prejavujú emócie pri spievaní, či ich
preņívanie je pozitívne, či spievajú s adekvátnym výrazom a zúčastnene, či spontánne uplatnia aj
tanečný pohyb alebo hru na tele. Vńímame si, v akej hlasovej polohe začínajú spievať, či nespievajú
aņ príliń intenzívne. Snaņíme sa zachytiť ich vokálne zručnosti: správne spevácke drņanie tela,
správne nasadenie a tvorba tónu, navodenie hlavovej rezonancie mäkkého hlasového začiatku,
vyrovnanosť farebnosti vokálu, správna artikulácia.
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Inńtrumentálne činnosti sú jednou z foriem aktívneho zmocňovania sa hudby. Hudobný nástroj
predstavuje pre deti zhmotnený zvuk, zdroj tónu a teda hudby. Deti sa učia identifikovať hudobné
nástroje Orffovho inńtrumentára podľa ich zvuku, pomenovať ich a zvládnuť elementárnu techniku
hry. Evaluačné pozorovanie je zamerané na postihnutie úrovne rytmického cítenia, hudobnej
tvorivosti. Nie je podstatné zvládnutie techniky hry na Orffové hudobné nástroje, ale detské
elementárne muzicírovanie. Sledujeme, či sú deti schopné identifikovať znenie hudobného nástroja,
či a ako dokáņu prezentovať svoj umelecký vkus vhodným výberom hudobných nástrojov k piesni,
príbehu či situácii. Či dokáņu vyuņiť zvukomaľbu pri stvárnení mimohudobného obsahu a nájdu
k vyjadrovacím prostriedkom adekvátne vlastné inńtrumentálne vyjadrenie a dokonca aj verbálne
zdôvodnenie. Hrou na Orffové nástroje prezentujú aj svoje emocionálne preņívanie hudby rôzneho
charakteru, emocionálnu reakciu na hudobný podnet a zároveň majú moņnosť tvoriť a dotvárať
náladu či charakter deja, príbehu, piesne hudobnými nástrojmi. Sledujeme, ako experimentujú
s farbou zvuku hudobného nástroja a prejavuje svoju tvorivosť hrou na hudobný nástroj.
Percepčné činnosti kladú základ plnohodnotnému vnímaniu hudby, bez ktorého nie je moņný
rozvoj hudobných schopností. Ich cieľom je vychovávať vnímavého a aktívneho poslucháča hudby,
ktorý si získa vzťah k hudbe na celý ņivot. Vnímanie chápeme ako vnútornú aktivitu, kedy hudba
nie je zvukovou kulisou, či hudobným smogom, ktorý nás obklopuje takmer na kaņdom kroku, ale
aktívnym – vnútorne zúčastneným počúvaním hudobných podnetov.
Evaluačné pozorovanie je zamerané na postihnutie záujmu dieťaťa o počúvanie hudby, ako
dlho dokáņe aktívne – vnútorne zúčastnene počúvať hudbu, čo je výrazne závislé na jeho veku aj
predchádzajúcej skúsenosti s počúvaním hudby. Od dieťaťa sa očakáva, ņe bude aktívne počúvať
hudobné skladby i spev učiteľky, dokáņe identifikovať ľudské hlasy, spev a klasické hudobné
nástroje (husle, klavír, gitara, trúbka, akordeón, flauta) v inńtrumentálnej skladbe. Vńímame si, aký
ņáner hudby dieťa obľubuje, či sú to len piesne, ktorým na základe textu (príbehu, javu) porozumie
a preto ich rado počúva, či sú to skladby a piesne s výraznými kontrastmi, zaujímavým rytmom
a tempom alebo dokáņe počúvať aj pomalé a pokojne znejúce inńtrumentálne hudobné skladby.
Vńímame si, či si deti vyņiadajú opätovné počúvanie hudby v ten deň či s časovým posunom, pri
iných činnostiach či v ktorom momente dňa. Zároveň si vńímame akú podobu má jeho verbalizácia
pocitov, predstáv, či má dostatok slov, či reaguje pohybom na znejúci hudobný podnet, aké atribúty
má jeho pohybové vyjadrenie, či dokáņe svoje emócie pretaviť aj do výtvarnej podoby. Pri
nedostatku slov na vyjadrenie pocitov si vńímame aj prostriedky nonverbálnej komunikácie (výraz
tváre, mimiku, gestá).
Evaluačné pozorovanie môņe byť nasmerované aj na postihnutie rozvoja sluchových zručností:
rozlíńiť sluchom jednotlivé vlastností tónu (sila, výńka, farba, dĺņka), postihnúť smer melodického
pohybu, výrazné stúpanie a klesanie melódie, počuť odkiaľ prichádza zvuk alebo tón, zachytiť
chybu v znení známej piesne, rozpoznať ukončenú a neukončenú melódiu, vedome pouņíva termíny
pre označenie tempa a dynamiky, percepčných zručností: orientovať sa v základných vyjadrovacích
prostriedkoch hudby, postrehnúť výrazné kontrasty v hudbe, verbálne charakterizovať emocionálne
rozdielne typy hudby, identifikovať znenie základných klasických hudobných nástrojov, rozoznávať
základné hudobné ņánre (vokálna, inńtrumentálna).
Hudobno-pohybové činnosti sú zamerané na kultivovanie telesného pohybu detí, rozvoj
pohybových zručností, sluchovo-motorických schopností i rytmického cítenia, hudobnopohybových tvorivých schopností. Pohybová reakcia detí je odozvou na výrazný hudobný rytmus,
tempo i dynamiku, čo je typický prejav chápania hudby deťmi predńkolského veku. Evaluačné
pozorovanie je zamerané na postihnutie atribútov správneho tanečného drņania tela. Sledujeme aká
je pohybová reakcia dieťaťa na hudobný podnet, či zachytí a pohybom vyjadrí zmenu tempa, zmenu
dynamiky či charakteru hudby. Zároveň si vńímame ako dieťa imituje pohyb v hudobnopohybových hrách so spevom, ako zopakuje predvedené a osvojované tanečné prvky, koľko
tanečných prvkov dokáņe spojiť do tanca, či jednoduchej choreografie, do akej miery plynulo
kombinuje tieto prvky, samo si ich pamätá či len opakuje po vizuálnom vneme a predvedení
učiteľkou či dokáņe tanečné prvky a pohyb v priestore spojiť aj s hrou na tele. Pri hudobnopohybových hrách sledujeme, akú podobu má vlastné tvorivé vyjadrenie sa detí, či ide len
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o opakovanie pohybov po ostatných alebo vlastné pohybové vyjadrenie a spájanie pohybových
prvkov.
Hudobno-dramatické činnosti integrujú v sebe vńetky hudobné prejavy so slovnými,
výtvarnými a pohybovými prejavmi, prostredníctvom tvorivej dramatiky. Realizujeme ich
v predńkolskej edukácii hlavne metódou interpretácie t.j. spôsob stvárnenia piesne, skladby či
riekanky napodobňovaním, ktoré nevylučuje tvorivé alebo netradičné prístupy. Je to často zmena
interpretácie ustálených vecí, piesne alebo pohybovej kreácie v úplne novej podobe podľa zmeny
deja či úlohy piesne v deji. Metóda improvizácie je zaloņená na hre bez scenára, kde nič nie je
vopred dané, a tak vytvára priestor pre rozvoj detskej tvorivosti. Interpretáciu a improvizáciu
vnímame ako prostriedky hudobnej dramatiky. Dieťa v materskej ńkole by malo dokázať vyjadriť
pieseň, riekanku alebo hudobnú skladbu prostriedkami hudobnej dramatiky. Očakávame od
učiteľky, ņe navodí také situácie, v ktorých dieťa uplatní prvky hudobno-dramatickej improvizácie
a interpretácie. Uvedené prvky môņe uplatniť aj v hudobno-dramatických celkoch či hudobných
rozprávkach, kedy deti hľadajú vhodnú hudbu na vyjadrenie postáv, prostredia či nálady. Evaluačné
pozorovanie by malo dať učiteľke odpoveď na otázku, ako a aké dramatické prostriedky vyuņíva
dieťa predńkolského veku na stvárnenie hudobných podnetov (riekaniek, piesní, inńtrumentálnych
skladbičiek, hier s dychom a hlasom, hudobno-dialogických hier, hudobno-pohybových hier,
hudobno-pohybových etúd, inńtrumentálnej improvizácie a interpretácie). Sledujeme, či dieťa
dokáņe interpretovať pieseň v rôznych hudobno-dramatických podobách, v rôznych situáciách
a emocionálnych stavoch (v strachu, veselosti, zlosti a pod.). Vńímame si, aké hudobné
a dramatické prostriedky zvolí na dotvorenie deja, nálady či postáv hudobno-dramatického celku,
piesne, riekanky či rozprávky. Sledujeme, do akej miery sa slobodne a samo rozhoduje pri výbere
dramatických prostriedkov, ako tvorivo pristupuje k stvárneniu hudobno-dramatického materiálu, či
je empatické voči svojmu okoliu a deťom a či dokáņe kriticky zhodnotiť aj svoju činnosť.
Záver
Základom reforiem s súčasnosti je presadzovanie a zdôrazňovanie odbornosti, merateľnosti,
uņitočnosti, pragmatickej racionálnosti. Pragmatizmu občas podliehajú aj učitelia hudobnej
výchovy, a čo je zaráņajúcejńie, práve tí vzdelanejńí, čo samotnej hudobnej výchove nepomáha.
Z pedagogického procesu sa vytráca potreba emócie, záņitku, experimentovania, objavovania hudby
v sebe i okolo seba, nevieme si predstaviť pedagogický proces bez známkovania, merania ba aj
testovania, čo v prípade záņitku z prijímania a tvorby hudby nie je reálne. Budeme ńťastní, ak
hudobné činnosti prinesú do detských spoločenstiev pokoj, pohodu, istotu, radosť, hravosť,
tvorivosť, spolupatričnosť, nie súťaņenie, vyhrávanie, predbiehanie a napätie.
Hudba je jedným z najprirodzenejńích detských prejavov, ktorý preņívajú celou bytosťou.
Kaņdé dieťa je iné a nikdy nemôņeme tvrdiť, ņe máme dostatok skúseností a recept ako ísť na kaņdé
dieťa. Aj keď nemôņeme pracovať s dieťaťom individuálne, individuálne ho môņeme hodnotiť
s ohľadom sa mieru vnútorného zanietenia pre činnosť, jeho vlastný tvorivý či menej tvorivý vklad,
postoj či prístup.
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PSYCHOSOMATICKÁ STIMULÁCIA ŅIAKOV
S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI PROSTREDNÍCTVOM
RECEPTÍVNEJ REALIZÁCIE HUDOBNEJ TERAPIE
PSYCHO-SOMATIC STIMULATION OF THE PUPILS
WITH ACTIVITY AND ATTENTION DEFICIT DISORDER THROUGH
THE MUSIC THERAPY RECEPTIVE IMPLEMENTATION
Jarmila Ņolnová, Klaudia Końalová
Jarmila Zolnova, Klaudia Kosalova

Abstrakt
Na základe aktuálneho teoretického poznania sa v príspevku autorky zamýńľajú nad
komponentom hudby v intenciách receptívnej realizácie muzikoterapie u ņiakov s hyperkinetickou
poruchou v primárnej ńkole. Prezentujú koncentrovaný pohľad na charakteristiku ņiakov
s hyperkinetickou poruchou v ńkolskom prostredí, opierajúci sa o východiskové poņiadavky na
komplexnú podporu edukačnej úspeńnosti týchto ņiakov. Upozorňujú na vzťahové problémy
v ńkolskej triede a poukazujú na moņnosti aplikácie receptívnej realizácie hudobnej terapie, ktorá
prostredníctvom hudobného záņitku môņe zaistiť reedukáciu dôsledkov poruchy aktivity
a pozornosti a skvalitniť ich psychosomatický a osobnostný rozvoj.
Annotation
On the basis of current theoretical knowledge, the authors of this paper focus on the music
component in the context of receptive implementation of music therapy of primary school pupils
with hyperkinetic disorder. Also, this paper presents a comprehensive description of pupils with
hyperkinetic disorder. This description is based on the essential requirements for a complex support
of successful education of these pupils. Moreover, the paper highlights the relational problems in a
classroom. Thus, the aim of this paper is to research on the music therapy implementation at
primary schools and its potential to reinforce re-education of pupils with hyperkinetic disorder
through the music experience and thus to improve the quality of their psychosomatic and personal
development.
Kľúčové slová: Hyperkinetická porucha. Porucha aktivity a pozornosti. Ńkola. Terapia.
Hudobná terapia. Receptívne vnímanie. Psychosomatická stimulácia.
Key words: ADHD. Deficit hyperactivity disorder and attention. School. Therapy. Music
therapy. Receptive perception. Psychosomatic stimulation.

Úvod
Hyperkinetická porucha je v súčasnosti vnímaná ako multifaktoriálne podmienená
neurovývinová porucha (Ńuba 2009). V Medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH-10 revízia) sa
rozlińuje porucha aktivity a pozornosti a hyperkinetická porucha správania. Nepozornosť sa
u ņiaka v ńkole prejavuje nepozornosťou pri počúvaní, chýbajúcou sústredenosťou na detaily,
robením chýb z nedbanlivosti. Často nedokončí ńkolské práce, domáce práce alebo iné povinnosti.
Má problémy s organizovaním úloh a činností. Stráca veci potrebné pre splnenie úlohy alebo
činnosti. Je zábudlivý a roztrņitý v denných činnostiach. Hyperaktivita sa prejavuje motorickou
nepokojnosťou, zrýchleným a častým pohybom rúk a nôh. Ņiak je neposedný, často opúńťa miesto
v triede v situáciách, ktoré si vyņadujú sústredenie a somatický pokoj. Často vstáva, pobehuje po
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triede, má problémy hrať sa alebo v tichosti sa zapájať do rôznych aktivít. Impulzivita je najviac
poznateľná v pragmatickej rovine reči. Hovorí veľa a často. Bez uváņenia vyhŕkne odpovede, eńte
pred dokončením otázky. Preruńuje alebo zasahuje do konverzácie iných. Kombinácia symptómov
vytvára ńiroké spektrum vzájomne ovplyvňujúcich sa prejavov, ktoré v konečnom dôsledku
vytvárajú jedinečnú osobnosť ņiaka.
Ak sa súčasne s poruchou aktivity a pozornosti prejavuje opozičné a agresívne správanie alebo
sa pridruņujú aj iné poruchy správania, hovoríme o hyperkinetickej poruche správania (Paclt 2007).
1. Individuálne zaĉlenený ņiak s poruchou aktivity a pozornosti v základnej ńkole
a komplexná intervencia
V priebehu ńkolskej dochádzky je ņiak s poruchou aktivity a pozornosti vystavený rôznym
rizikám, ako napríklad začlenenie do kolektívu, nedostatočné vzdelanie, či prechádzanie z jednej
ńkoly do druhej (Vojtová, 2007). V prostredí, v ktorom sa pohybuje, pre svoje nevhodné správanie
pôsobí veľmi ruńivo. Spoluņiaci ho vnímajú ako dotieravého, „otravného― spoluņiaka. Odmietanie
rovesníkmi zhorńuje jeho sebavnímanie, sebahodnotenie. Hľadá spôsoby, ako spoluņiakov zaujať,
získať ich priazeň. Predvádza sa, nevhodne vstupuje do hier, konverzácii, nedokáņe vydrņať pri
spoločných aktivitách. Kolobeh interakcií sa opakuje a vzťahy sa zhorńujú (Ņolnová 2011). „V
skupine vrstovníkov sa ņiak necíti dobre, nedôveruje im a buď sa stiahne do ústrania, alebo sa
pokúsi ovládať situáciu dominantným správaním a panovačnosťou“ (Serfontein 1999, s. 107). K
bariéram v prístupe k vzdelávaniu patrí jeho zníņená frustračná tolerancia a neodborné hodnotenie
ńkolského výkonu, čo stavia ņiaka do role neúspeńného ņiaka (Helus 2004, Vágnerová 2008).
Prijatie role úspeńného ņiaka je proces náročný pre vńetkých ņiakov. Hanken a Kennedy (1998)
vymedzili sedem kurikulárnych sociálnych zručnosti, ktoré si ņiak osvojuje v základnej ńkole. Sú to
zručnosť fungovania v triede, zručnosť priateľstva, citlivosti, sebaakceptácia, vedieť rieńiť
problémy, zmierňovať stres, nahrádzať zručnosť inou zručnosťou. Ak do triedy prichádza ņiak s
poruchou aktivity a pozornosti, pedagóg má predvídať moņné rizika jeho odmietania aņ neprijatia
spoluņiakmi. Pedagóg je subjektom, ktorý modifikuje správanie ņiaka s poruchou aktivity
a pozornosti, paralelne slovne motivuje ostatných ņiakov k ohľaduplnosti, pomoci. Naučiť ņiakov
sociálnym zručnostiam si vyņaduje od pedagóga vedieť diagnostikovať silné a slabé stránky ņiakov
v triede. Je potrebné posilňovať a rozvíjať potencialitu kaņdého ņiaka a skupiny tak, aby trieda bola
aktívna, tvorivá (Ņolnová 2011).
Prístup a iniciatívu pedagóga pri zlepńovaní stavu ņiaka s poruchou aktivity a pozornosti je
vhodné modifikovať a rozvíjať v kombinácii s najrôznejńími terapeutickými postupmi. Cieľom
terapii a vzdelávania je zaistenie primeraného vývinu ņiaka v oblasti uĉenia a správania.
Úspech závisí od vhodne volených postupov odborníkmi z rôznych odborov podporených
sociálnymi prostrediami, v ktorých je ņiak aktívny. Rýchla identifikácia symptómov hyperkinetickej
poruchy a nastavenie liečby s podporou rodiny, ńkoly a iných odborníkov sa povaņuje za adekvátnu
a efektívnu stratégiu rozvoja ņiaka pri zlepńení kvality jeho ņivota. K základným terapeutickým
postupom patrí: farmakoterapia, psychoterapeutická a psychosociálna intervencia, ale aj
muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, či rôzne diétne opatrenia.
U ņiaka so stredne ťaņkou poruchou aktivity a pozornosti môņe uņívanie liekov znamenať
zmenu v správni, myslení v schopnosti učiť sa a vykazovať zmenu aj vo vzťahu k iným ľuďom.
Medikamentózna liečba musí prebiehať pod prísnym dohľadom odborného lekára. Aj keď vedľajńie
účinky uņívania týchto liekov sú podľa výskumov minimálne, prípadné riziko je moņné a aktuálne.
Preto je nevyhnutný dohľad lekára a konzultácie k správaniu ņiaka s rodičom prípadne učiteľom
(Munden a Arcelus, 2006).
Psychoterapia a psychosociálna intervencia vyjadruje súbor intervencií v závislosti na
ńpecifických problémoch ņiaka. Veľakrát je potrebná účasť rodiny a ńkoly, ktorú dieťa navńtevuje.
Väčńina postupov, ktoré sa ukázali ako terapeuticky účinné u hyperkinetickej poruchy, vychádza z
aplikácie kognitívno-behaviorálnej terapie. Patrí tu kognitívno-behaviorálna intervencia so
322

zameraním na detského pacienta s hyperkinetickou poruchou a klinicko-behaviorálna terapia so
zameraním na rodičov a učiteľov.
K častým intervenciám patrí tzv. priamy manaņment jednotlivých prípadov hyperkinetickej
poruchy s ohľadom na individuálne potreby v „reálnych situáciách“. Systém tohto postupu pracuje
s reakciami učiteľa. Často je uņívaný systém kariet, na ktorých je zapísané hodnotenie nielen
ņiakom, ale aj učiteľom.
U ņiakov s váņnymi poruchami učenia je nevyhnutná potreba doučovania zo strany pedagógov
a ostatných odborníkov z dôvodu prekonania prekáņok v osvojovaní si učiva. Gordon (1991) za
ideálneho učiteľa pre prácu s dieťaťom s hyperkinetickou poruchou povaņuje učiteľa, ktorý má
vedomosti o hyperkinetickej poruche, dokáņe pripraviť pedagogické postupy a materiály tak, aby
zodpovedali ńtýlu učenia sa ņiaka, dokáņe predvídať a zvládať organizovanie triedy, vie ustúpiť,
keď ņiakova úroveň frustrácie začína dosahovať vrchol, vyvíja vlastný signalizačný systém so
ņiakom, má citlivý humor, je pevný v dodrņiavaní pravidiel v triede, ale vņdy pokojný a pozitívny.
Systematické doučovanie je dôleņité aj z dôvodu podpory krátkodobej pamäte. Doučovanie má
pevné a jasné pravidlá smerodatné pre pedagóga, rodiča i pre ņiaka. Zelinková (2003) pri vytvorení
a dodrņiavaní stanovených pravidiel doporučuje akceptovať ņiaka takého, aký je a bezdôvodne
nezvyńovať hlas. Pevné pravidlá, majú opodstatnenie nielen v ńkolskom prostredí, ale musia mať
svoje miesto aj v domácom prostredí. Ņiakovi jasný harmonogram činností a relaxácie dáva pocit
istoty a stability. Pri zostavovaní pravidiel a harmonogramu musí byť dodrņaná rovnováha medzi
povinnosťami, učením sa a záľubami ņiaka. Nesmie dôjsť k preťaņovaniu povinnosťami. Ņiak vie
takto presne zoradiť svoju činnosť, vie v akom čase sú zaradené povinnosti a kedy oddych a relax.
Samozrejmosťou je (s ohľadom na poruchu krátkodobej pamäte) nevyhnutné a neustále opakovanie
pravidiel pri zachovanom pokoja a trpezlivosti ako zo strany učiteľa, tak aj rodiča.
Ďalńou moņnosťou pre ovplyvnenie neņiaducich účinkov poruchy je striedanie činnosti. Pri
striedaní činnosti je účinné vyuņívať činnosti, pri ktorých sa striedajú aktivity zmyslov. Jucovičová
a Ņačková (2007) odporúčajú po čítaní, kedy je pouņívaný zrak, vykonávať činnosť s pouņitím
sluchu. Dôleņité je vńak, aby sa ņiak k predchádzajúcej nedokončenej činnosti vrátil a dokončil ju.
Ņiak sa potrebuje naučiť metódy k monitorovaniu a ovládaniu pozornosti a správania.
Napríklad sa môņe naučiť rôzne alternatívy správania v prípade, ņe nevie, čo má robiť. Medzi ne
patrí pohlaď na tabulu s inńtrukciami, zdvihnutie ruky, chvíle čakania, či si nespomenie. Hľadanie
vhodných alternatív s učiteľom môņe podporiť pocit samostatnosti ņiaka a vytvoriť tak atmosféru
vhodnej spolupráce (Elliott a Place 2002).
Hudobná relaxácia je ďalńou formou, ktorou je moņné ņiaka upokojiť pomocou počúvania
rôznych foriem a ņánrov hudby (Jucovičová a Ņačková 2010).
Ņiak s poruchou aktivity a pozornosti disponuje nezriedka aj poruchou jemnej a hrubej
motoriky, či senzomotorickej koordinácie. Taktieņ veľmi často sa prejavuje nevyhranenosť
dominantnej laterality. V tomto momente je na mieste kooperácia fyzioterapeuta, či ergoterapeuta.
Títo odborníci pracujú s deťmi a pomocou ńpeciálnych cvičení podporujú rozvoj menej vyvinutých
funkcii. Zväčńa sa jedná o cviky na fit lopte, trampolíne, činnosť s drobným materiálom –
navliekanie, zasúvanie, spájanie a pod. Tieto koordinačné aktivity sú podporované aj na hodinách
telesnej, či pracovnej výchovy.
Ņiak s poruchou aktivity a pozornosti má často problém s výslovnosťou, artikuláciou a s
verbálnym prejavom vôbec. Preto je na mieste logopedická a jazyková terapia. Aj logopedická
starostlivosť môņe byť sťaņená poruchou krátkodobej pamäte. Prichádza teda na rad zásada
sústavnosti a neustáleho opakovania.
Komplexná intenzívna behaviorálna liečba môņe byť realizovaná počas letného terapeutického
programu pre deti a ich rodičov. K častej intervencii aplikovanej v pedopsychiatrickej praxi je
kognitívna behaviorálna intervencia dieťaťa so zameraním na detského pacienta (Paclt 2007).
Pri výchove a vzdelávaní ņiakov s poruchou aktivity a pozornosti sa postupuje podľa ńtátneho
vzdelávacieho programu pre prísluńný stupeň vzdelávania a podľa vzdelávacieho programu pre
ņiakov s poruchou aktivity a pozornosti. Obsah disponibilných vyučovacích predmetov je
doplnením vyučovacieho predmetu, v ktorom ņiak s poruchou aktivity a pozornosti nemôņe
323

napredovať v rámci beņných vyučovacích hodín a postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho
programu. V rámci týchto hodín sa odporúča zaradiť aj vyučovacie predmety zamerané na
korekciu, terapiu a reedukáciu dôsledkov poruchy aktivity a pozornosti. Ide o individuálnu
logopedickú intervenciu, čítanie a písanie hrou, pohybovú výchovu, terapeutické a korektívne
cvičenia (Rámcový učebný plán 2016; Vzdelávací program pre ņiakov s poruchou aktivity a
pozornosti ISCED 1, ISCED 2, 2009).
2. Hudobná terapia a jej vplyv na psychosomatické procesy ņiaka s poruchou aktivity
a pozornosti v základnej ńkole
Do obsahu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra v predmete hudobná výchova v základných
ńkolách navrhujeme aplikovať rôzne muzikoterapeutické techniky a aktivity. Ide o odporúčaný
edukačný prístup v rámci terapeutických intervencií, ktorý môņe pomôcť zvyńovať odolnosť ņiakov
s poruchou aktivity a pozornosti voči rôznym záťaņovým situáciám. Môņe ponúknuť rieńenie ako
ich ľahńie zvládať, ako tlmiť ich fyzické a psychické napätie, ako zlepńovať ich sebaovládanie a
sebakontrolu, ako účinne vyuņiť ich nadmernú pohyblivosť a zároveň zmierňovať a citlivo potláčať
ich ruńivé prejavy hyperaktivity vyuņitím znejúcej hudby, prostredníctvom hudobno-edukačných
a hudobno-terapeutických aktivít v ńkolskom i v mimońkolskom prostredí (Końalová, Dzurilla
2012).
Nevyhnutnou súčasťou v komplexe hudobných činností a hudobno-terapeutických aktivít v
pedagogickej praxi je receptívna realizácia muzikoterapie. Spôsob, akým ņiak počúva, vníma,
preņíva, chápe a hodnotí hudbu je podmienený existenciou rôznych psychosomatických procesov
a tieņ existenciou osobných záujmov, postojov, skúseností. Receptívne vnímanie hudby je proces
aktívneho prijímania hudby pomocou zmyslových orgánov. Hudobná recepcia u ņiakov s poruchou
aktivity a pozornosti môņe byť nápomocná aj v tom, ņe im prinesie do vedomia hlboko ukryté
emócie, umoņní im uvoľnenie (individuálne alebo v skupine) a uvedie ich do harmonického stavu.
V pedagogickom prostredí pri hudobnej recepcii je moņnosť sledovať jednotlivca i celú skupinu,
ich reakcie a interpersonálne vzťahy v kolektívnom hudobnom záņitku, sledovať jednotlivca a jeho
integráciu so skupinou, jeho záņitok z pocitu spolupatričnosti. Sila hudby pri recepcii môņe vyvolať
u ņiakov voľné emócie, pocity, predstavy, osobné asociácie vo vzťahu k súčasným, ale aj minulým
záņitkom a následne v diskusii ľahko vyprovokovať verbalizáciu – slovné vyjadrenie pocitov, alebo
neverbálne vyjadrenie – pohybom, spevom, hudobným nástrojom, výtvarne, pantomímou.
2.1. Rozvoj psychosomatických procesov v receptívnej realizácii hudobnej terapie
Podľa Zeleiovej (2007, s. 38) za najvńeobecnejńí cieľ hudobnej terapie môņeme pokladať
„posilnenie, prípadne znovuobnovenie zdravia klientov“. Autorka rozdeľuje ciele do rôznych
kategórií. Medzi kategórie cieľov zahrňuje: zdravie, integráciu individuálnych zdrojov, rieńenie
skrytých konfliktov, komunikačné procesy, adaptáciu, adjustáciu, sociálnu integráciu, estetické
záņitky, vplyv na psychosomatiku. Medzi vńeobecné ciele zaraďuje: obnovenie, udrņanie a rozvoj
mentálneho, fyzického a emocionálneho zdravia, spôsobenie zmien vo funkčných oblastiach ako sú
sociálna, psychologická, fyzická a intelektuálna, modifikácia emocionálnych, mentálnych a
fyzických vlastností, prevencia, diagnostika, terapia a prognóza. Vńetky sa navzájom dopĺňajú
a prelínajú.
Medzi ńpecifické ciele tohto pôsobenia môņeme zahrnúť: podporu uvoľnenia a reguláciu
psychovegetatívnych procesov. Ide o stimuláciu pozitívnych emócií, eliminovanie nesprávnych
dýchacích návykov, svalového napätia atď. Ciele sa odvíjajú od potrieb klienta a aplikujú sa na
troch úrovniach: prvá úroveň sa týka udrņania stavu, ktorý nie je moņné zmeniť, zlepńiť, vyliečiť,
druhá úroveň sa týka predchádzania vzniku trvalých postihnutí, resp. prepuknutia závaņných
problémov (často najmä vývinových) a snahy upraviť stav klienta v ńtádiu, keď eńte nedońlo k
závaņnému pońkodeniu zdravia a tretia úroveň sa týka zlepńenia stavu klienta smerom k norme a k
zlepńeniu kvality ņivota (Amtmannová, Jarosová, Kardos 2007).
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Najdôleņitejńie fyziologické rytmy v tele človeka sú srdcový pulz – tep, dýchanie, rytmus
chôdze. Neutrálny rytmus má blízko k pokojnému tepu srdca (70 aņ 80 tepov za minútu). Hudba
dokáņe ovplyvniť tep, ktorý reaguje na premenné hudby ako je frekvencia, tempo a hlasitosť. Môņe
sa zrýchľovať alebo spomaľovať, aby sa vyrovnal s rytmom hudby. Čím je hudba rýchlejńia, tým
rýchlejńí môņe byť tep srdca. Niņńí počet úderov srdca môņe signalizovať menńie fyzické napätie.
Hudba môņe mierne ovplyvniť aj telesnú teplotu a tieņ schopnosť prispôsobovať sa zmenám teploty
prostredia. Transcedentná hudba môņe rozprúdiť teplo, jemná hudba s menej výrazným rytmom
naopak zníņiť telesnú teplotu. Počúvanie hudby s niņńou frekvenciou (40-66 Hz) rezonuje v
spodných partiách chrbta, stehnách a nohách. Keď sa frekvencia hudby zvýńi, účinky pociťujeme
skôr v hornej časti hrudníka, v krku a hlave (Campbell 2008).
Prostredníctvom hudby je moņné vplývať aj na motorickú aktivitu. Vyuņitím vhodného
rytmického sprievodu a pohybovej aktivity môņe dôjsť k zlepńeniu motorických funkcií – chôdze,
posturálnych schopností (vplývajú na správne drņanie tela), tieņ k zvyńovaniu obratnosti a
koordinácie pohybov, k zvyńovaniu stability a k predchádzaniu úrazov (Gerlichová 2014).
Počúvanie hudby pri receptívnej realizácii hudobnej terapie v ńkolskom prostredí dokáņe
pozitívne ovplyvňovať psychiku ņiaka s poruchou aktivity a pozornosti. Vplýva na jeho emócie a
často vedie k empatii, či k prevencii rôznych ńkolských neúspechov (Gerlichová 2014). Hudba
dokáņe navodiť estetické záņitky, ľudskú bytosť „ zasiahnuť― hlboko v jej základe, vzbudiť silné
emócie, evokovať myńlienky ako aj mravné postoje (Sedlák, Váňová 2013). Podľa Franěka (2005)
je hudba povaņovaná za najemocionálnejńie umenie. Emócie chápe ako komplexný jav, ktorý má
stránku záņitkovú, fyziologickú, behaviorálnu a výrazovú. Podľa Krumhanslovej (1997 In Franěk
2005) na základe fyziologických meraní sa zistilo, ņe úseky „smutnej― hudby vyvolávali najväčńie
zmeny v rýchlosti tepu srdca, krvného tlaku, koņnej vodivosti a koņnej teploty. Úseky skladby s
emóciou „strachu― spôsobili zmeny hlavne v krvnom tlaku, pri hudbe vyvolávajúcej emóciu
„ńťastia― najvýraznejńie sa prejavili zmeny v rýchlosti dýchania. Neurochémia prináńa nový prístup
k sledovaniu hladín hormónov - hlavne endorfínov a kortizolu, vylučovaných pri emocionálnych
reakciách počas počúvania hudby (Franěk 2005).
Emocionálnosť v hudbe sa vyznačuje vysokou variabilitou. Spôsobujú to nekonečné moņnosti
modifikácie hudobnej výstavby i citových procesov u poslucháča. (Sedlák, Váňová 2013).
V hudbe medzi výstavbovými a výrazovými prostriedkami a emóciami poslucháča existujú
paralely. Polarita citov (pekný – ńkaredý, radosť – smútok) môņe byť vyjadrená pouņitím
rozdielneho tónového registra a rytmického pohybu: – pomalý rytmický pohyb – pocit dôstojnosti,
pokoja a vyrovnanosti, prípadne pôsobí neņne a smutne, – rýchly rytmický pohyb – pocit ńťastia,
veselosti, prípadne aņ nepokoj, – vysoké tóny – ņivot, humor, – nízke tóny – smútok, na druhej
strane majestátnosť, dôstojnosť, váņnosť. Emocionálnemu vzruńeniu zodpovedá i kolísanie
frekvencie tónov a intenzity zvuku. Vńeobecne v rámci európskej hudby je zauņívané pouņitie
tonality dur (pre vyjadrenie radosti) a moll (pre vyjadrenie smútku). Tieto tonality nepredstavujú
vlastné city, môņu len prispieť k ich rozlíńeniu. Sú schopné podnietiť celú ńkálu citov. Na základe
výskumov sa zistilo, ņe ņiaci 7-8 roční uņ dokáņu rozpoznať emocionálny význam durových a
molových tónin na rovnakej úrovni ako dospelí. Ďalńím výskumom sa zistilo, ņe ņiaci 6-12 roční
disponujú prekvapivo vysokým stupňom emocionálnej senzitivity. Výraznejńia vzájomná zhoda
bola u nich zaznamenaná pri emóciách radosť – smútok ako pri emóciách vzruńenie – pokoj
(Franěk 2005). Pre ovplyvnenie citov je významné taktieņ rozpätie intervalov. Melódie postupujúce
v malých intervaloch upokojujú, zatiaľ čo melódie s väčńími intervalovými skokmi vyvolávajú
citové napätie, vzruńenie. Taktieņ melódie stúpajúce stále vyńńie a vyńńie 52 modelujú pocity a
stavy vzruńenia, radosti, ale niekedy aj útočnosti. Zostupujúci pohyb v malých intervaloch evokuje
smútok, stiesnenosť. Lomený melodický pohyb vyvoláva dojem vzruńenia aņ rozčúlenia (Sedlák,
Váňová 2013). Ľubozvučný súzvuk (konsonancia) vyvoláva pocit pokoja, zhody, lásky, disonancia
naopak evokuje vzruńenie, bolesť, rozladenosť, prehru. Opakovanie alebo pravidelné striedanie
dvoch akordov v piano navodzuje upokojenie, zaspávanie, pri pomalom zosilnení naopak toto
opakovanie stupňuje predstavu narastajúceho napätia. Emocionálne silné bývajú premeny
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disonancie v konsonanciu a naopak, zmeny dynamiky – crescenda a decrescenda (Raková, Ńtíplová,
Tichá 2009).
Záver
Implementáciou moderných prístupov v edukácii s vyuņitím receptívnej realizácie hudobnej
terapie a zvukomaľby vo výraze, ņiaka s poruchou aktivity a pozornosti optimalizuje a jeho
psychosomatické procesy obohacuje o emocionálne silné momenty (Dzurilla 2016). Vyvolané
emócie sa stávajú cennou hudobnou skúsenosťou, udalosťou, konkrétnou situáciou, spomienkou,
záņitkom, ktorý uvoľní, upokojí alebo povzbudí a posilní jeho obmedzenú a naruńenú pozornosť a
schopnosť viesť plnohodnotný a ńťastný ņivot v rodine, v ńkole, s priateľmi. Cieľom terapii a
vzdelávania je zaistenie jeho primeraného a zdravého vývinu. Receptívnu realizáciu hudobnej
terapie v hudobno-terapeutickej intervencii s podporou rodiny, ńkoly a iných odborníkov
povaņujeme za adekvátnu a efektívnu stratégiu rozvoja ņiaka s poruchou aktivity a pozornosti
v základnej ńkole pre rozvoj jeho osobnosti a pre celkové zlepńovanie jeho kvality ņivota.
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VYUŅITIE VÝTVARNÉHO PREJAVU A ARTETERAPIE VO VÝTVARNEJ TVORBE
USE OF ARTISTIC EXPRESSION IN THE ART THERAPY OF FINE ARTS
Alena Sedláková
Alena Sedlakova

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vyuņitím výtvarného prejavu a arteterapie vo výtvarnej tvorbe. Rieńi
základ arteterapie a sublimácie, reflexie, vyuņitie arteterapie vo výtvarnom prejave, rozvíja
schopnosti a vlastný výtvarný prejav. Arteterapia je súčasne vyuņívaná aj pedagogickom prostredí
na rozvoj výtvarných kompetencií. Poukazuje na rozvoj schopností aj v emocionálnej oblasti.
Arteterapia je nástroj liečby výtvarným umením. Výtvarný prejav sa odráņa vo výtvarných prácach
ako spontánny prejav. Výtvarná tvorba predkladá mnoho moņností k liečbe psychických
problémov. Arteterapia je významným prostriedkom aj pedagogickom prostredí.
Annotation
The paper deals with the use of art therapy and creative expression in the fine arts. Is it
addressing of the underlying art therapy and sublimation, reflection, use of art therapy in artistic
expression, develop skills and their own artistic expression. Art therapy is also used at the same
time educational environments to develop creative competence. It refers to the development of
skills and the emotional area. Art therapy is a treatment tool of Fine Arts. Artistic expression is
reflected in the work of art as a spontaneous speech. Artistic work is by a lot of options for the
treatment of psychological problems. Art therapy is an important means and educational
environments.
Kľúčové slová: Arteterapia. Sublimácia. Emócie. Reflexia.
Key words: Art therapy. Sublimation. Emotions. Reflection.

Úvod
Arteterapia sa v posledných rokoch stále dostáva do popredia s cieľmi jej moņností liečby, či
odbúravania stresu, zmierňovania záťaņe, prípadne eliminácie rôznych somatických ťaņkostí.
Predmetom arteterapie je liečba výtvarným umením. Cieľom liečby výtvarným umením v
arteterapii sú aj určité cieľové skupiny. Vńetky snahy terapie výtvarným umením sa tu stretávajú s
človekom, ktorý trpí nejakou formou choroby alebo záťaņou. Prístupy, ktoré sa pouņívajú majú
rozličný charakter, najčastejńie sa vńak vyuņívajú také, po ktorých nasleduje reflexívny dialóg,
respektíve, keď sa počas tvorby vedie aj vzájomný rozhovor. Vedieme prakticko-edukačný prístup
aj vo voľnom čase, kedy sa snaņíme rozvíjať aj určité ľudské zručnostné alebo schopnostné
kompetencie. Arteterapia je neobyčajnou studnicou námetov, techník a postupov, ktorými rieńime
základné otázky ņivota. Výsledné výtvarné dielo sa nám tak stáva základom k vedeniu vzájomného
komunikačného prejavu. Má v sebe niekoľko princípov, ktoré sa v rámci arteterapie dostávajú na
povrch. Ich interpretácia prezrádza o svojom autorovi niekoľko zaujímavostí, ktoré sa vńak
vysvetľujú z čisto pedagogických a symbolistických moņností. Symbolika a podobnosti sa tu
pouņívajú ako vodiaci aspekt vytvoreného diela ku interpretácii a komparácii s problémom
liečeného človeka, či uņ dieťaťa, ņiaka alebo dospelého jedinca. Vņdy sa vńak dotýkame
problematiky rieńenia arteterapie s citom a sugesciou, pretoņe je nańim úsilím pomáhať na základe
tvorby, ktorá je individuálna, a tvoriť tak človek výtvarné dielo nemusí vedieť. Stále tu sledujeme
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spontánnosť a výtvarnú aktivitu vo voľnej podobe výtvarnej tvorby. Je to dobrovoľné a kreatívne
komunikovanie pomocou prostriedkov výtvarného umenia a s cieľmi zobrazovania určitej formy
výtvarného prejavu. Výtvarný prejav sa tak stáva zdrojom komunikácie alebo je zdrojom k reflexii
k danému problému. Výtvarným prejavom sa tu snaņíme zodpovedať na váņne otázky, ktoré
človeka sprevádzajú počas jeho zdravotných ťaņkostí alebo počas určitej formy záťaņe.
1. Výhody arteterapie
Arteterapia má aj svoje výhody, pokiaľ berieme do úvahy jej programy alebo charakter tvorby.
Výhodou individuálneho arteterapeutického programu je, ņe napríklad dieťa má k dispozícií
ńpeciálneho pedagóga alebo terapeuta len pre seba.
V úvode je potrebné sa s dieťaťom zoznámiť a získať si jeho dôveru, čiņe nadviazať uņńí
kontakt (Ńicková-Fabrici, 2008). Pedagóg môņe počas programu zasahovať do výtvarnej práce
dieťaťa. Doba trvania arteterapeutického stretnutia závisí od mnohých faktorov, ako od zdravotného
stavu, od schopnosti aktívne spolupracovať a tieņ aj od jeho celkovej koncentrácie pozornosti
(Kováčová In: Guillaume, Kováčová, 2010). Individuálny arteterapeutický program sa zameriava
na samotný proces, akceptuje vńetky výtvarné práce, čiņe ich neposudzuje z hľadiska ich kvality,
ďalej posilňuje spontánne sebavyjadrovanie a vplýva na osobnostný vývin dieťaťa.
Je vńak potrebné, aby pedagóg počas zostavovania individuálneho arteterapeutického programu
zohľadnil individuálne schopnosti, zručnosti a moņnosti dieťaťa alebo ņiaka, s ktorým bude
pracovať a prispôsobil tomu aj jednotlivé výtvarné činnosti, aktivity. Dôleņitá je aj voľba
kresliaceho materiálu a tieņ nesmieme zabudnúť na správnu polohu a usadenie dieťaťa alebo ņiaka,
a čo najdôleņitejńie hodnotíme jeho snahu a vynaloņené úsilie.
Výhodou individuálneho arteterapeutického programu je aj úzka spolupráca s jedincom, ktorá
sa odráņa neskôr aj vo výtvarnom prejave.
Skupinový arteterapeutický program má výhodu v tom, ņe sa naraz viacerí autori podieľajú na
tvorbe jednej témy podľa vlastného tempa. Výhodou je aj spoločne zadaný problém, ktorý sa
odzrkadlí vo výtvarnej tvorbe a arteterapeut môņe priebeņne reagovať na tému s viacerými autormi
naraz. Tu sa vńak musí zobrať do úvahy predovńetkým súkromie jednotlivcov, kedy sa musí dbať na
problém z hľadiska subjektivity. Do procesu v skupinovej autorskej arteterapeutickej tvorbe je tak
vnáńaný prvok autenticity a osobitosti z pohľadu jednotlivých autorov. V skupinovom
arteterapeutickom programe sa rieńi jeden problém s viacerými jedincami naraz. Skupina môņe byť
homogénna alebo heterogénna. Výhodou aj tu je moņnosť zásahu do procesu z rôznych uhlov
pohľadu, no musí sa dodrņať zásada intimity a sugestivity jedincov.
2. Arteterapia a jej lieĉivý a preventívny potenciál
Vytváranie spontánnych obrazov a objektov (ako hlavná náplň arteterapie) je aktom mentálnej
hygieny. Arteterapia umoņňuje nielen uvoľňovať napätie priamou ventiláciou a predchádzať tak
deńtruktívnemu správaniu, ale zmierňuje i preņívanú psychickú záťaņ, aj keď len v symbolickej
rovine. Stretávajú a prelínajú sa v nej ciele voľnočasových aktivít, vzdelávania, výchovy, liečby,
psychoterapie i sociálnej práce. Z hľadiska zamerania arteterapie môņeme vyčleniť tri základné
okruhy arteterapeutickej práce z hľadiska veku: arteterapia s deťmi a s dospievajúcimi, s dospelými
ľuďmi a so seniormi. V rámci týchto okruhov môņe arteterapeut pôsobiť na relatívne zdravú
osobnosť (psychicky a fyzicky) v zmysle rozvíjajúceho, výchovného či preventívneho programu
alebo na handicapovaného človeka (psychicky a fyzicky). Vņdy vńak ide o formu pomocnej liečby.
Liečba spočíva v stíńení sa a koncentrácii sa k tvorbe, pretoņe to sú základné prejavy a potreby k
tvorbe. Celý arteterapeutický priebeh spočíva vo výtvarnom prejave. Niekedy sa počas výtvarného
prejavu pýtame autorov na priebeh počas tvorby, na pocity, ktoré sa s priebehom procesu tvorby
spájajú alebo sa pýtame z dôvodov kontroly nad postupom nasledujúcich krokov. Ide o reflexívny
dialóg, ktorý nám môņe poodhaliť nasledujúce aktivity v tvorbe. Tento prejav je pomerne dôleņitý,
odzrkadľuje to, do akej miery sa nám autor arteterapeutickej práce dokázal psychicky otvoriť a
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svojou tvorbou tak aj prejaviť. Nikdy sa vńak nesleduje primárne len estetika tvorby, ale pokiaľ na
nej záleņí samotnému tvorcovi, potom je jeho súčasťou, a teda aj súčasťou arteterapeutickej
interpretácie. Čím častejńie sa realizuje arteterapeutická aktivita, tým skôr sa nám môņe autor
prejaviť. Samozrejme, ņe arteterapeut nesmie zadávať úlohy vtedy, ak je to pre tvorcu zaťaņujúce.
Ak záťaņ pominie, je tu moņná forma projekcie, alebo jednoduchńej formy koláņí, pri ktorých sa
človek sústreďuje na vyhľadávanie vhodných obrázkov, ktoré potrebuje k vyjadreniu vlastnej
myńlienky počas arteterapeutickej aktivity. Koncentrácia a interpretácia sa tak prepájajú do
záverečnej podoby arteterapeutického diela.
Symbolika je výrazom determinácia, ktorá podlieha nańej individuálnej praxi. Symbolické
obsahy moņno uchopiť v mieste ich prejavu, teda v predvedomí, s ktorým je spätá reč obrazu.
Zobrazenie, proces vizualizácie, po logike prahnúcom rozume umoņňuje, aby temné stránky duńe
na pôdoryse spomienok, s fantáziou a predstavami usporiadalo, transponovalo a vytváralo z nich
celistvý útvar – artefakt. Práve ten je priestorom projekcie a následného transferu symbolizuje
obsahy do spoločensky prijateľnej polohy. Tento "adaptačný proces" je sférou záujmu činnostnej
zloņky arteterapie. Činnostná zloņka sa tak podieľa na upevňovaní zdravia. Tematická výtvarná
tvorba čiastočne určuje obsah tvorby čím poskytuje moņnosť zamerať sa na ńpecificky závaņné
témy. Tak isto pomáha pri prvých výtvarných pokusoch a dodáva pocit istoty. Zadaná téma by
nemala pôsobiť obmedzujúco, naopak mala by slúņiť k odkrytiu kreativity a odstráneniu zábran.
Arteterapia obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto vedie arteterapiu.
3. Vyuņitie výtvarného prejavu a arteterapie vo výtvarnej tvorbe
Výtvarný prejav dieťaťa je jeden z prvých spontánnych prejavov. Detská kresba je viazaná na
aktuálny duńevný stav, na ńtruktúru osobnosti dieťaťa. Je výpoveďou vnútorného ņivota a je formou
tvorivej aktivity (Ńupńáková, 2000). Detský výtvarný prejav slúņi ako komunikácia s okolím,
vypovedá o sociálnom prostredí, v ktorom ņije, výchove, kultúre a jej vplyvoch na detský vývin.
Podľa súčasných teoretických a praktických poznatkov môņeme konńtatovať, ņe výtvarná
tvorba prispieva k intelektuálnemu, emocionálnemu a estetickému vývoju dieťaťa. Deti prezentujú
svoj hodnotový systém odráņajúci ich hierarchiu hodnôt. Prostredníctvom farby, tvaru a línie,
vyjadrujú svoje pocity postojom myńlienky, vzťahy a názory. Detská kresba je grafický prejav ale i
výtvarná tvorba, obecne sú historicky i ontogeneticky jedným z prvých spontánnych prejavov
duńevného ņivota kaņdého jedinca. Je viazaná na aktuálny psychický stav a na ńtruktúru osobnosti.
Je to istá forma tvorivej aktivity, ale i výpoveď o vnútornom ņivote, záujmoch, pocitoch, preņívaní,
myńlienkach i ņivotnej orientácií. Vypovedá o sociálnom prostredí, v ktorom ņije, o vplyvoch
kultúry, celej jeho ņivotnej histórii.
Kresba, tvar a forma sú priestorové projekcie záņitku, zatiaľ čo farba je skôr emocionálna
projekcia tvaru a formy. Farba je emočnou záņitkovou stránkou, kresba zdôrazňuje percepčnomotorickú, priestorovú projekciu preņívaného. (Ńupńáková, 1995).
R. Hanus (1990) definuje detský výtvarný prejav, ako jeden z výrazových prostriedkov, ako
deti vyjadrujú svoje záujmy, priania, skúsenosti, postoje i vzťahy, ale i moņné konflikty, ktoré
vznikajú z týchto záujmov, skúseností, postojov a vzťahov. Vývoj a zvláńtnosti detského
výtvarného prejavu sú determinované vekom dieťaťa, jeho psychickými osobitosťami a zároveň
závisí i od vonkajńích podmienok (ekonomické, sociálne, kultúrne, estetické), v nich dieťa rastie.
Výtvarný prejav je pre deti jednou z foriem hry, prostredníctvom ktorého komunikuje a presadzuje
samo seba. Detská výtvarná tvorba má ńiroké uplatnenie. Vyuņíva sa v diagnostike, kde konkrétne
tvorba umoņňuje zistiť úroveň rozumových a senzomotorických schopností, intelektuálny a
emocionálny potenciál, upozorniť na moņné psychické choroby (Davido, 2008).
Hlavnou prednosťou spontánnej výtvarnej tvorby je, ņe:
- obohacuje tvorivosť a fantáziu pri objavných pokusoch s rôznymi farbami a povrchmi
papiera vyuņívajúc rôzne techniky, a okrem toho, netradičné výsledné dielo pôsobí atraktívne,
- podporuje sebauzdravovacie procesy,
- umoņňuje uvoľnenie a znázornenie nevedomých pocitov,
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- môņe nám pomôcť porozumieť tomu, ņe je v nańich silách zmeniť sám seba, nańe vzťahy a
prostredie, v ktorom ņijeme.
Technika voľného výtvarného prejavu ņiakovi poskytuje spontánnosť v detskej hre a tieņ
radosť z pohybu. Ņiak sa pritom učí nebáť sa plochy a ovládať neuromotoriku (Zicha, 1981 In:
Valenta, Müller, 2007).
„Súčasné teoretické a praktické poznatky, v nadväznosti na výskumné práce bádateľov v
uplynulých desaťročiach potvrdzujú, ņe výtvarná tvorba prispieva k intelektuálnemu,
emocionálnemu a estetickému vývoju dieťaťa. Deti prezentujú vlastný hodnotový systém, ktorý
odráņa ich hierarchiu hodnôt. Unikátnym spôsobom, a to prostredníctvom farby, tvarov, línií a
ďalńích vzťahov, prezentujú myńlienky, svoje názory, či postoje. Zároveň nútia deti tvoriť, čím
podporujú rozvíjanie divergentného myslenia a nakoniec i konvergentného myslenia" (Ńupńáková,
2000, s. 134).
4. Moņnosti vyuņitia arteterapie na rozvoj schopností
Výtvarné aktivity majú svoj význam aj z hľadiska získavania nových informácií, zasahujú do
zmyslového poznávania, rozumového poznávania a poznávania javov zo sveta výtvarného umenia a
výtvarnej tvorby. Typickým znakom výtvarných aktivít je moņnosť najrôznejńích druhov rieńení
danej situácie.
Podľa toho, ako uvádza zistenia Greguńová (2000), moņno celkovo povedať, ņe čo sa týka
rozvíjania schopností výtvarné aktivity:
- overujú a rozvíjajú grafické schopnosti a návyky (správne drņanie tela, ruky, kresliaceho
nástroja),
- rozvíjajú motorickú a senzomotorickú koordináciu,
- rozvíjajú motoriku rúk a prstov,
- rozvíjajú rozlińovacie a poznávacie schopnosti,
- rozvíjajú priestorovú orientáciu,
- rozvíjajú predstavivosť,
- rozvíjajú komunikáciu.
Arteterapia nachádza uplatnenie u detí, ktoré nie sú spontánne expresívne. Ide o deti, ktoré nie
sú schopné nadviazať slovný kontakt s dospelými, nevedia vyjadriť svoje vnútorné problémy, sú
príliń citlivé alebo uzavreté, nevedia vyjadriť a ani spracovať svoje fantázie, emočné pohnutia,
komplexy, konflikty.
5. Moņnosti vyuņitia arteterapie v emocionálnej oblasti
Deti so ńpecifickými poruchami učenia trápia rôzne negatívne pocity. Väčńinou sú to frustrácia
spôsobená opakovanými neúspechmi, úzkosť z ďalńích moņných zlyhaní alebo niečo z nových
situácií. Tieto deti nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať, a preto ich
nevedia ani spracovať. Prejavia sa hnevom a agresívnym správaním voči okoliu, a prípadne aj voči
sebe, alebo naopak, utiahnutím sa a apatiou. Deti sú suņované vedomými aj nevedomými
konfliktami a nevedia ich rieńiť. A práve kresba ponúka oslobodenie, uvoľnenie a významný spôsob
sebavyjadrenia.
Davido (2008) uvádza, ņe dieťa premieta do svojej kresby vedomé i nevedomé konflikty. Keď
ich dieťa premietne na papier, pozerá sa na ne inými očami. Konflikty sa dostávajú do reality mimo
dieťa a stávajú sa menej dramatickými. Výtvarný prejav dieťa uvoľní a zmierni prípadné nervové
napätie. Pre deti so ńpecifickými poruchami učenia je výtvarný prejav moņnosťou komunikácie o
svojich pocitoch nielen preto, ņe dochádza k ich uvoľneniu, ale aj preto, ņe nie sú obmedzované
svojou často nedostatočnou slovnou zásobou alebo prípadnou rečovou poruchou. Na to, aby bola
terapia úspeńná, je potrebný aj vhodný výber arteterapeutických techník.
Nájdenie konkrétneho tvaru či výrazu v momentálnej situácii dieťaťa spôsobí, ņe sa aj
najagresívnejńie city eliminujú. Voľné tvarovanie je pre arteterapeuta prístupom k svetu
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individuálnych a podvedomých symbolov, archetypov, fragmentov podvedomia. Arteterapia dáva
moņnosť vyniknúť v inej oblasti ako je učenie. Pozitívne ocenenie práce významne posilňuje
sebahodnotenie. Detská výtvarná činnosť a tvorba nachádzajú ńiroké uplatnenie v rôznych
oblastiach. Ich hlavné vyuņitie u týchto detí vidíme v terapii ale i prevencii emocionálnych a
sociálnych problémov.
Arteterapia disponuje jedinečnými moņnosťami, ktoré môņu uľahčiť alebo uvoľniť
sebareflexiu. O aplikácii arteterapie u jedincov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Ńicková-Fabrici (2002) píńe, ņe arteterapia je úspeńne aplikovateľná predovńetkým u detí, ktoré
majú ńpecifické problémy, neprospievajú v ńkole, trpia poruchou pozornosti alebo inými poruchami
správania, delikventné deti, deti s emocionálnymi problémami.
Hľadanie a nachádzanie vlastného tvaru je vhodné pre depresívne deti, pretoņe v sebe nesie
moņnosť zmien, dynamiku a nie statické nemenné konńtelácie ich ņivota. Výchovno-vzdelávací
proces na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením poskytuje tieņ moņnosť rozvoja
neverbálnej komunikácie, pričom slová rozńiruje o bohatú a zloņitú reč znakov, farieb a tvarov,
ktoré nám umoņňujú preniknúť hlbńie do mysle druhého človeka a správnejńie pochopiť jeho
pohnútky k často zle interpretovaným prejavom. Dneńná ńkola je prostredie, ktoré sa okrem
poskytovania vzdelania snaņí vytvárať podmienky pre celkový rozvoj vńetkých detí bez rozdielu.
Ńicková (2006, s. 28) popisuje spoločné ciele arteterapie a pedagogiky: „Cieľ arteterapie,
podobne ako u ńpeciálnej a liečebnej pedagogiky je pôsobiť na jedincov so ńpeciálnymi potrebami
tak, aby sa dokázali včleniť do spoločnosti. Integrácia je teda hlavným spoločným cieľom tak
ńpeciálnej a liečebnej pedagogiky, ako aj arteterapie. Je to vzájomný proces, v ktorom sa obe strany,
strana postihnutých a zdravých jedincov k sebe pribliņujú, no je to aj proces tzv. osobnej integrácie,
scelenia osobnosti postihnutého, ktorý je významne podporený cez umelecké aktivity v rámci
arteterapie.―
Arteterapeutická výtvarná tvorba a činnosť nielenņe obohacuje nańu tvorivosť a podporuje
sebauzdravovacie procesy, ale môņe nám pomôcť lepńie porozumieť samého seba – aké sú nańe
zabehnuté vzorce správania v súkromnom (deti, partner, rodičia apod.) či profesionálnom ņivote.
6. Imaginácia v arteterapii
Imaginácia je schopnosť predstavovať si veci a deje v myńlienkach, je to predstavivosť alebo
obrazotvornosť.
Tvorivé schopnosti, ale aj obavy a túņby človeka sa reflektujú v jeho predstavách.
Predstavivosť, imaginácia, fantázia je veľkým potenciálom pre arteterapiu. Imaginácia má veľa
spoločného s vnútorným svetom človeka. Pomocou imaginácie sa človek môņe znovu vrátiť k
niektorým situáciám zo svojho ņivota, môņe ich znovu preņiť, znovu spracovať pod vedením
arteterapeuta, reflektovať ich do výtvarnej podoby, zhmotniť ich. Imaginácia je akýmsi
sprostredkovateľom medzi svetom hmotným, fyzickým a svetom duchovným. Metódu aktívnej
imaginácie navrhol pre psychoterapiu C. G. Jung. Pri aktívnej imaginácii pacient aktivizuje
pomocou terapeuta hlbinné vrstvy svojej psychiky v bdelom stave, so zavretými očami. Oņijú
vnútorné obrazy, vnútorné pocity sa artikulujú do reči, v prípade aplikácie aktívnej alebo riadenej
imaginácie v rámci arteterapie do výtvarnej podoby. V rámci imaginácie vznikajú nové formy
obrazov.
7. Sublimácia a emócie v arteterapii
Sublimácia v arteterapii sa prejavuje vo výtvarných prácach svojimi symbolmi a znakmi alebo
výtvarnými plochami farieb.
Arteterapia vyuņíva výtvarné umenie k osobnému vyjadreniu v rámci komunikácie a jej
zámerom rozhodne nie je vytvoriť esteticky uspokojivé výsledné produkty (Liebmann, 2010).
Naopak jej cieľ sa neustále mení, vzhľadom na potreby človeka, avńak medzi najčastejńie ciele
patrí navodenie kompenzačného procesu, aktivizácia, sprostredkovanie kontaktu, uvoľnenie a
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abreakcia emócií a neurotických konfliktov, preformulovanie stereotypu, komunikácia, socializácia
alebo kanalizácia agresivity, symbolické vyjadrenie a interpretácia minulých záņitkov,
psychologická diagnostika, práca so sebavedomím a sebahodnotením, a rozvoj kreativity (ŃickováFabrici, 2008). U adolescentov býva primárnym cieľom rieńenie rozvoja sociálnych zručností a
emocionálnej inteligencie, nevyhnutná je tieņ práca s ich sebaobrazom a zdravým sexuálnym
vývinom. U dospelých môņe ísť o najrôznejńie problémy, či uņ podobné tým v niņńích vekových
skupinách, alebo môņe ísť o problémy týkajúce sa existenčných a vzťahových otázok. Práca s
emóciami zohráva v psychoterapii veľmi dôleņitú úlohu. Práca s emóciami môņe fungovať ako
sprievodný jav pri narábaní s ďalńím materiálom (postoje, spôsoby správania, atď.) alebo sa
môņeme zamerať priamo na aktivitu s potlačenými či nedostatočne poznanými emóciami.
Sublimácia podľa Freuda je prirodzeným procesom. Sublimácia je transformovanie
neakceptovateľného impulzu, či je to sex, hlad, strach, alebo čokoľvek, do spoločensky
akceptovateľnej, dokonca produktívnej formy. Teda, niekto s veľkou dávkou nepriateľstva sa môņe
stať lovcom, mäsiarom, futbalovým hráčom, vojakom. Iná osoba, ktorá trpí úzkosťou v zmätenom
svete, sa môņe stať organizátorom, obchodníkom, vedcom. Niekto, kto má silné sexuálne túņby sa
môņe stať umelcom, fotografom, spisovateľom. Pre Freuda boli vńetky pozitívne, kreatívne aktivity
sublimáciami, hlavne sexuálneho pudu. Sublimácia sa netýka zmeny objektu, ale zmeny úrovne
pudu. Sexuálny objekt nie je získaný priamo, ale prostredníctvom spoločensky a kultúrne
prístupných prostriedkov (Dostupné na: http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyzateorie-osobnosti). Aj Jungove archetypy sú jednoducho určité okruhy v nacvičenej vrstve
mentálnych procesov. Ide tieņ o kreatívnu sublimáciu sexuálneho náboja do umeleckej tvorby.
Sublimácia akoby odvádza energiu sexuálneho pudu smerom k nesexuálnym cieľom, napríklad k
umeleckému dielu, k partikulárnemu druhu práce a podobne, pričom sa zdá, ņe nejde len o presun
energie na iný cieľ, ale aj na iný objekt. Isté je, ņe sublimácia súvisí s kreativitou, ktorá je dôleņitá
ako v umení, tak aj vo vede. Mohlo by ísť o také spracovanie pudu, ktoré by bolo na rozdiel od
neurotickej symptomatiky odľahčené od ťaņivej sily pudu smrti i od princípu reality, a tak otvorené
voči moņnosti vytvoriť niečo nové. Ide o presúvanie energie do tvorivých aktivít. Aby sa nańe Ego,
chránilo pred ņelaniami, ktoré vyvolávajú úzkosť, pouņíva obranné mechanizmy, ktoré pôsobia na
nevedomej úrovni. Medzi najčastejńie patrí vytesnenie, sublimácia, regresia a fixácia, racionalizácia
a identifikácia. Bez tvorivého produktu by sme vlastne neboli schopní odhaliť, ņe je človek
kreatívny. Tak ako v iných oblastiach psychiky, aj u kreativity platí, ņe genetické predispozície
zohrávajú významnú úlohu. To ale neznamená, ņe keď má niekto predispozíciu k tomu, byť
kreatívny, prejaví sa aj navonok. Efekt génov sa môņe prejaviť iba interakciou s podmienkami
prostredia. Prostredie prispievajúce k tvorivosti môņeme rozčleniť na mikrospoločenské (rodina,
okruh priateľov) a makrospoločenské (vzdelanie, kultúra, politické prostredie). Dôleņitú úlohu v
rozvoji kreatívneho potenciálu zohráva rodina. Pre rozvoj kreativity je prospeńné podnetné a
podporné rodinné zázemie. Umenie je jednou z vńadeprítomných ľudských aktivít a stretáva sa s
neutíchajúcim záujmom. Zároveň ale patrí k najkomplexnejńím aktivitám, preto sa k nemu
pristupuje s opatrnosťou. Umelecká kreativita sa odlińuje od vedeckej tým, ņe nevyņaduje, aby bola
postavená na predchádzajúcej tvorbe alebo na predchádzajúcich vedomostiach, tak, ako je to v
prípade vedy. Umenie môņe vytvárať úplne nové reprezentácie.
Záver
Vyuņitie arteterapie je naozaj ńiroké. Táto diagnostická a terapeutická metóda dokáņe
analyzovať povahové rysy človeka. Podieľa sa na vnútornom obohatení človeka, jeho vzdelávaní a
rozvoji. Správne aplikovanie arteterapie uvoľní stres. Pre mnohých je táto metóda vďačným
relaxačným prostriedkom. Rovnako dobre sa uplatňuje pri liečbe ľudí s psychickým alebo telesným
postihnutím. Pri svojej činnosti ju vyuņívajú psychológovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci aj
fyzioterapeuti. Nesmieme zabudnúť na jej pozitívne účinky pri procese získavania nových
informácií.
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Arteterapiu vyuņívajú odborníci pri komunikácii s deťmi v predńkolskom a ranom ńkolskom
veku, pretoņe navodiť slovný prejav neznámeho a dieťaťa je často veľmi ťaņké. Kresba či maľba
dokáņe vypovedať to, čo je ukryté hlboko v detskej duńi. Arteterapia u detí patrí medzi základné
komunikačné prostriedky, je spôsobom ich sebavyjadrenia. Arteterapia sa hojne vyuņíva u detí,
ktoré majú problémy v ńkole, hyperaktívnych s poruchou pozornosti a ďalńími poruchami
správania. Snaņí sa deti motivovať, posilniť ich sebavedomie a naučiť ich sebakontrole. Arteterapia
dospievajúcemu človeku pomáha nájsť vlastnú identitu, nájsť seba samého.
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TYPOLOGICKÉ ŃPECIFIKÁ V OBLASTI UMELECKEJ KOMUNIKÁCIE
TYPOLOGICAL SPECIFICS OF THE ARTISTIC COMMUNICATION
Zuzana Sláviková, Katarína Fuchsová
Zuzana Slavikova, Katarina Fuchsova

Abstrakt
Problematiku umeleckej komunikácie chápeme v jej komplexnosti a dynamickosti, nie ako
izolovaný jav, patriaci do úzko zameranej ńpecifickej oblasti. V centre náńho záujmu je človek,
a nie umenie, ktoré je prioritou v tradičnom muzikologickom alebo umenovednom chápaní. Ide
nám o výchovu ku kreativite, ktorá by umoņňovala evolúciu psychiky ako celku, nielen niektorých
jej psychických funkcií a ktorá by zabezpečovala psychickú rovnováhu. V príspevku preto chceme
poukázať na dôleņitosť a opodstatnenosť dôkladného poznania podstaty a typologických ńpecifík
osobnosti človeka. Pri uvaņovaní o učebných stratégiách a ńtýloch navrhujeme vychádzať
z objektívne existujúcej psychickej ńtruktúry, zo ńpecifických tendencií v správaní, konaní
a preņívaní.
Annotation
We understand the issues of the artistic communication in its complexity and dynamism, not as
an isolated phenomenon, belonging to the closely focused specific area. In the center of our interest
is a man and not an art that is a priority in the understanding of traditional musicological or art
theory. We are interested in creative education, which would enable the evolution of the psyche as a
whole, not just some of its mental functions and which would ensure mental balance. In this paper,
therefore, we want to highlight the importance and justification for a thorough knowledge of the
nature and typological specifics of personality. In considering learning strategies and styles we
propose to start from objectively existing mental structure of the specific tendencies in behavior,
action and survival.
Kľúčové slová: Typologické ńpecifiká. Psychické funkcie. Ńtýly učenia. Kultúra. Didaktické
prístupy.
Keys words: Typological specifics. Mental functions. Learning styles. Culture. Didactic
approaches.
Úvod
V oblasti výchovy a vzdelávania sa ukazuje veľmi aktuálna typológia osobnosti MBTI, ktorá
vychádza z Jungovo chápania osobnosti. Na jeho teoretické výskumy nadviazali Isabel Briggs
Meyersová a jej matka Cook Briggsová, ktoré vyvinuli dotazník pre praktické účely, ktorý je moņné
aplikovať aj v oblasti modernej edukácie pre zlepńenie podmienok a zefektívnenie učenia.
Prísluńnosť k určitému typu je vecou vńeobecnej konńtitúcie, ktorá určuje celkový postoj osobnosti
ku skúsenosti v najńirńom zmysle, má teda presne vymedzený aj spôsob estetického prejavu.
Táto typológia tieņ umoņňuje rozpoznať osobnostné dispozície, z ktorých vychádza učebný ńtýl
kaņdého ņiaka a výukový ńtýl kaņdého učiteľa. Znalosť typológie tak pomáha odhaliť moņnosti
ďalńieho vývinu a rastu, porozumieť ostatným, ktorí sú iní, uvedomiť si hodnotu vzájomných
rozdielov, konńtruktívne konať a vytvárať vzťahy na základe vzájomného reńpektu (Miková, Stang,
2010).
Ak teda porozumieme dynamike typov, lepńie tieņ porozumieme prejavom správania
v umeleckej oblasti, čo môņe pomôcť učiteľovi v rozoznávaní typických postojov v ich rozmanitosti
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a dosiahnutí čo najvyńńej korelácie medzi vnemovým postojom spojeným s charakteristickým
typom (ktoré kanály jednotlivé typy prednostne pouņívajú pre príjem informácií a rozhodovanie)
a estetickými aktivitami.
1. Typologické ńpecifiká osobnosti uĉiteľa a výskumné zistenia
Zmysly a intuícia sú v teórii typov dva základné spôsoby prijímania informácií. Súvisia
s poznávaním sveta a učením. Aj keď môņeme pouņívať obidva spôsoby príjmu informácií,
prirodzene nás to ťahá k jednému a tento potom vnímame ako jednoduchńí.
Zmyslovo orientovaní ľudia prijímajú informácie a orientujú sa vo fyzickej realite
prostredníctvom piatich zmyslov. Ņijú predovńetkým súčasnosťou, budúcnosť vnímajú ako
ohrozujúcu. Svoju reč, chápanie, prístup k situáciám a teda aj spôsob interpretácie diela opierajú
o fakty, nehľadajú skryté významy, vzťahy a moņnosti. Sú presní v pozorovaní detailov, konkrétne
aspekty udalostí si väčńinou dobre pamätajú. Nové informácie dôkladne zhromaņďujú a skladajú
v sekvenčnej postupnosti po častiach do celku, vytvárajú si tak pamäťové spoje. Pri učení začínajú
od toho, čo je im blízke, s čím majú skúsenosť. Radi teda postupujú od niečoho konkrétneho,
činnosti s viditeľnými výsledkami k abstraktnému, od jednotlivosti k celku.
Snaha učiteľa viesť zmyslový typ k tvorivosti im neprináńa radosť z objavovania, ale skôr
neistotu a obavy. Učiteľ – intuitívny typ – má zábrany príliń konkretizovať, pripadá mu vhodnejńie
poskytnúť moņnosti pre viaceré cesty. Deti – intuitívne typy – sa vńak doņadujú konkrétnejńieho
zadania a konkrétneho príkladu zo ņivota. Kladú jasné otázky a očakávajú jedinú moņnú
a konkrétnu odpoveď. Pri rieńení úloh im môņu ńirńie významy a súvislosti unikať, budú
uprednostňovať osvedčené postupy, vyhovuje im konkrétne a ńtruktúrované zadanie.
Intuitívne orientovaní ľudia tieņ pouņívajú pri príjme informácií svoje zmysly, ale naviac
hľadajú skrytý význam informácií a zaujímajú ich súvislosti vo vzťahu k iným informáciám. Ich
pamäťové stopy sa vytvárajú iným spôsobom, nie sekvenčne, ale vo vzájomnom prepojení
a väzbách. K porozumeniu tu prichádza skrze preniknutie do podstaty vecí, nie cez praktickú
skúsenosť. Zaoberajú sa väčńinou budúcnosťou, potencionálnymi moņnosťami, tým čo by mohlo
byť. Fakty samé o sebe, bez významu, nemajú podstatný význam, preto intuitívne typy pre učenie
sa novým poznatkom nepotrebujú oporu v realite a vlastnej skúsenosti. Pri učení ich detaily
zaujímajú, aņ keď majú jasno o celku, preto abstraktné pojmy a teóriu pochopia rýchlejńie ako
zmyslové deti. Problémy nerieńia na základe jasnej a logickej postupnosti, ale pomocou „vhľadu―
a v skokoch. Medzi jednotlivými javmi vńak hľadajú vnútorné prepojenie, vzájomné vzťahy,
súvislosti a významy tak, aby zapadali do zmysluplného celku. Výroky o veciach musia mať
zmysel, nič im nehovorí mozaika jednotlivostí. Radi odkrývajú nové moņnosti, tvoria koncepcie,
teórie, pouņívajú obrazné vyjadrenia, metafory, pracujú so symbolmi. Uprednostňujú dostatočne
ńiroké zadanie úlohy aby mali priestor na voľbu vlastného spôsobu rieńenia. Odpovede na
konkrétne otázky môņu byť rôznorodé, podľa uhla pohľadu na veci.
Učiteľ – zmyslový typ – má snahu intuitívne deti „uvádzať do reality―. Dieťa tohto typu preto
môņe zaņívať pocity nepochopenia a sklamania. Trpí tým ich sebavnímanie. Intuitívne deti
súčasnosť nezaujíma, preto ak sú nútené opakovane trénovať zručnosti či vedomosti, ktoré si uņ
osvojili, ich záujem rýchlo klesá.
Myslenie a cítenie sú rozdielne spôsoby spracovávania informácií získaných prostredníctvom
zmyslov alebo intuície. Pomocou myslenia alebo cítenia sa následne rozhodujeme a dochádzame
k záverom. Aj rozhodovanie zaloņené na cítení je racionálnym procesom, pretoņe rozhodovanie je
procesom racionálnym. Pri preferovaní myslenia sa dôraz kladie na objektivitu a správnosť
informácií, ich logickosť z hľadiska príčin a následkov, či sa tieto informácie opierajú o určité
princípy a zákonitosti. Ľudia s preferenciou myslenia sa na vec pozerajú bez osobnej
zaangaņovanosti, preskúmajúc vńetky moņné dôsledky a jednotlivé varianty.
Typy s prevahou cítenia sú v procese rozhodovania osobne zaangaņované. Berú do úvahy
pocity druhých ľudí, sú empatickí, vnímaví voči neverbálnym signálom, usilujú o rieńenie, ktoré
vyhovuje čo najńirńiemu okruhu ľudí.
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Plne rozvinutá osobnosť potrebuje vńetky ńtyri psychické funkcie. Bez ich precvičovania dieťa
stráca moņnosť efektívne ich vyuņívať. Tento nedostatok vo vývine ovplyvňuje spôsoby, akými
dieťa bude premýńľať a konať. Deti by mali posilňovať ich vrodené prednosti prostredníctvom
rozvoja preferovaných funkcií. Tento rozvoj prebieha vtedy, ak vyuņívame mentálny proces
zámerne, k dosiahnutiu cieľa. Pri aktivitách, ktoré deťom nie sú prirodzené, dochádza k únave,
pocitom menejcennosti, nedostavuje sa pocit radosti a poteńenia.
Psychické funkcie (zmyslové vnímanie, intuícia, myslenie, cítenie) sa vyvíjajú postupne počas
celého ņivota. Dôleņitou úlohou pre dieťa je rozvinúť svoju dominantnú funkciu, neskôr pomocnú
(sekundárnu) a ďalńie dve funkcie. Pokiaľ sa dominantná funkcia plne nerozvinie, dieťa by malo
mať príleņitosť preskúmať vńetky funkcie, pokiaľ nezistí, ņe niektoré sú mu prirodzenejńie neņ iné.
Kaņdý učiteľ by teda mal poznať komunikačné stratégie pre obidva typy detí.
Výsledky nańich výskumných zistení ukázali, ņe medzi učiteľmi umeleckých výchov na
základných ńkolách sa vyskytuje podstatne viac zmyslových typov, ktoré nepreferujú pohľad
z pozície „celku― a nekorelujú s otvorenosťou ako vlastnosťou osobnosti, ktorá je nevyhnutná pre
kreatívne a integratívne snaņenia (Sláviková, 2014).
2. Typologické ńpecifiká v oblasti umeleckej pedagogiky, umeleckého a estetického
vnímania a hudobnej tvorby
Vyńńie uvádzané problémy by mohla veľmi efektívne plniť integratívna koncepcia s jej
polyestetickou výchovou. V priestore polyestetického projektového kreovania na jednej strane deti
majú moņnosť dotýkať sa reality prostredníctvom vńetkých zmyslov, na druhej strane je integrované
vnímanie cestou zameranou na celok, na súvislosti a vzťahy. Pri práci s umeleckým obrazom,
metaforou, symbolom, príbehom a pod. prevaņujú pravohemisférové procesy, pričom je
stimulovaná práve intuícia a „vhľad―.
Kvalita estetického vnímania, tvorivých procesov, ako aj interpretácie je teda určená mierou
diferenciácie psychických funkcií, teda vyuņitím a zapojením vńetkých ńtyroch psychických funkcií.
V súvislosti s interpretáciou rozprávky navrhuje M. L. Franz (1998) vyuņiť ktorúkoľvek zo
ńtyroch funkcií vedomia. Mysliaci typ sa bude zameriavať na ńtruktúru a spôsob, akým sú
jednotlivé motívy spojené, citový typ ich bude usporadúvať do hodnotovej hierarchie, percepčný
typ ich bude amplifikovať, intuitívny uvidí súbor obrazov v jednote, kde je jediné posolstvo
rozńtiepené do mnohých fáz. Interpretácia je o to lepńia, čím sú psychické funkcie
diferencovanejńie, a teda vyuņívané vńetky ńtyri.
I. Poledňák (2006), odkazujúc na J. Zicha, rozlińuje dva apercepčné prístupy k hudbe –
pozorovací a vņívajúci sa, ktoré sa uplatňujú v rôznej následnosti a v rôznych pomeroch podľa
rôznych okolností, tieņ podľa dispozícií apercipienta, či povahy danej hudby a pod. K pozorovaniu
sa okrem počutej hudby ponúka aj celá „hudobná udalosť― ako uvádza J. Zich (1975), so slovnými
informáciami a vizuálnymi vnemami. Z náńho pohľadu je tento spôsob vnímania príznačný pre
zmyslovo a intelektuálne orientovaný typ človeka, ako ho charakterizujeme vyńńie. Vņívajúci sa
prístup k hudbe sa podľa autora realizuje tak prostredníctvom telesných úkonov vyvolaných hudbou
(mimické pohyby – tanec, kráčanie, pochod s hudbou a interpretačné pohyby – spev, hra,
dirigovanie), ktoré postihujú vnútornú motorickú stránku hudby, ako aj prenikaním
k emocionálnemu obsahu prostredníctvom výrazu. Kvalita emocionálneho zladenia sa s hudbou je
podmienená celou osobnosťou apercipienta hudby, predovńetkým jeho schopnosťou empatie.
Inou podobou tohto prístupu je pochopenie modelu citu (výraz), k čomu môņe dôjsť bez
nutnosti jeho zdieľania – intuitívne. Hudba tieņ môņe slúņiť ako plocha, na ktorú apercipient
premieta svoje vlastné emócie, ktoré v hudbe objektívne nie sú prítomné, alebo len v nepatrnej
miere. Takýto spôsob vnímania je blízky emocionálnemu a intuitívnemu typu človeka.
Pochopenie diela ako pochopenie zmyslu sa deje tak prostredníctvom poznania, ako aj
preņívania. Na vyńńej úrovni abstrakcie môņeme tento zdanlivý protiklad prekonať.
V metaforickom, nonalgoritmickom myslení, kde človek prekračuje hranice lineárnej logiky sa
prejavuje dialektika poznaného a tuńeného, pamäti a intuície.
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Určitá typológia sa ukazuje nielen v rovine estetického vnímania, či apercepcie hudby a jej
interpretácie, ale aj priamo v ńtruktúre určitej kultúry, v estetickej norme, ktorá je príznačná a podľa
ktorej sa riadil konkrétny umelecký ńtýl a teda v konkrétnom umelecko-estetickom prejave umelca.
R. Benedictová (1999) vo svojej knihe „Kulturní vzorce“ poukazuje na skutočnosť, ņe kaņdá
kultúra má okrem zamerania jej hlavných znakov, zvykov a rituálov aj jednotnú ńtruktúru a tej
zodpovedá analogická ńtruktúra osobnosti. Európska kultúra bola stvárňovaná z napätia
apollinských ideí (klasický svet bez konfliktov, viera v usporiadaný vesmír, v svetový poriadok
a pod.) a faustovských ideí moderného sveta, kde je podstatou existencie konfliktnosť, tragickosť
s túņbou po nekonečne a absolútnom poznaní. Obidva výklady sveta stoja oproti sebe a hodnoty
vyplývajúce z jedného sú bezcenné pre druhého.
Aj Readova (1967) starńia typológia porovnáva ńtyry Jungové typy (s extrovertným
a introvertným zameraním) s mnoņstvom ńtýlov a smerov v modernom výtvarnom umení. Tak ako
sú vńetky psychologické typy len schémy a len zriedka sa vyskytujú v čistej forme, ani umelci
nepredstavujú umelecký typ v čistej podobe. Objavuje sa tu aj problém kompenzácií, najčastejńie vo
voľbe námetu, napr. extrovertne realisticky zameraný umelec môņe dať výraz svojmu nevedomiu
voľbou námetov, ktoré majú symbolickú platnosť a pod., konńtatuje Read.
Na zaujímavé súvislosti ohľadom rozličných kompozičných prístupov jednotlivých skladateľov
(odkrývajúcich rôzne postoje k uchopovaniu detského sveta) v hudobnej tvorbe pre deti a mládeņ
poukázala tieņ T. Pirníková (2004) v publikácii „Skladateľské inńpirácie a impulzy pre hudobnú
pedagogiku―, ako aj v ďalńích publikovaných ńtúdiách. Podľa autorky je oblasť hudobnej tvorby pre
deti myńlienkovo a kompozične značne rôznorodá, navyńe zahŕňa aj skladby, ktoré nie sú určené
priamo deťom na interpretáciu alebo percepciu, ale ide skôr o ńtrukturálne komplikované hudobné
celky vysokej umeleckej kvality, vypovedajúce o detskom svete. Autorka zaujíma kritické
stanovisko k prístupom, ktoré sú ovládané predstavou nadradenosti a nezáujmu o detský svet, čo sa
umelecky premietlo do zjednoduńených modelov dobovej kompozície, odľahčených verzií
hudobných druhov a foriem, ktoré tým prihliadali na zníņenú schopnosť technickej disponovanosti
a interpretačného výrazu detského interpreta. Poukazuje tieņ na skutočnosť, ņe aņ 19. storočie
začalo zásadnejńie reńpektovať svet dieťaťa, čo sa v hudbe prejavilo akcentovaním individuality,
fantázie, snivosti, archetypálnej naratívnosti hudobného výrazu a pod., čím sa toto obdobie stalo
bohatým inńpiračným zdrojom pre vznik niekoľkých kompozičných typov. Popri veľkom počte
inńtruktívnej tvorby sú pre nańe uvaņovanie zaujímavé folklórne modely (ľudová pieseň, vyčítanka,
riekanka, uspávanka a pod.) a ich otváranie sa hlbinnému, či priam archetypálnemu pôsobeniu
(Grieg, Janáček, Suchoň, Bartók, Hatrík). Predovńetkým vńak je zaujímavý problém dvoch typov,
spôsobov nazerania, či modelových prístupov k fenoménu detstva, ktoré reprezentujú klavírne
cykly R. Schumanna „Detské scény― a P. I. Čajkovského „Album pre mládeņ―.
V Schumannovom prístupe prevláda v zmysle hudobnej semiózy tzv. vciťovací modus,
sústredený na vyjadrenie pôvodnej celostnosti, čistoty, či postihnutie atribútov, vnútorných stavov a
emócií, ktoré symbolizujú svet dieťaťa, ale aj tých najhlbńích ľudských hnutí (dieťa aj dospelý túņi,
plače, sníva, bojí sa a pod.). Na tento typ nadväzuje aj „Detský kútik― C. Debussyho, ktorý podľa
Pirníkovej prehlbuje sofistikovanosť Schumannovho výrazu uvoľnenejńou fantazijnosťou,
snivosťou a nadľahčujúcou hravosťou.
Iný spôsob zobrazenia znakov a symbolov detského sveta, ktorý oslovuje predovńetkým detskú
predstavivosť a zmysel detí pre hru, reprezentuje tzv. pozorovací prístup z odstupu, ktorý
predstavuje Čajkovského klavírny cyklus „Album pre mládeņ―, kde detský svet oņíva cez výrobu
hračky pre deti (hojdacie koníky, plačúce alebo tancujúce bábiky, zúriace jeņibaby, hojdacie
koníky, pochodujúci vojaci a pod.). Pozorovací modus je moņné odčítať aj vo väčńích hudobných
celkoch, cez hudobné obrazy rozprávkových postáv, či udalostí príbehu (napr. opera M. Ravela –
Dieťa a čary, balety, symfonická hudba). Na Čajkovského výrazne nadväzuje koncepčne, spôsobom
hudobného myslenia, opieraním sa o európsku tradíciu tieņ S. Prokofiev cyklom „Detská hudba―.
Vyńńiu, jemnejńiu, či diferencovanejńiu citovú exponovanosť (ostýchavosť, sentimentálnosť),
artikulovanú cez ńtylizované hudobné stvárnenia postáv commedie deĺ arte, zase reprezentuje
cyklus B. Martinŧ „Loutky“. Zo slovenského prostredia k prezentovanému typu môņeme priradiť
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klavírny cyklus J. Cikkera „Čo mi deti rozprávali― a tieņ Hatríkov cyklus klavírnych miniatúr
„Sedem brán k tajomstvu―.
Osobitné miesto tu zaujíma tvorba M. P. Musorgského, predovńetkým jeho piesňový cyklus
„V detskej izbičke―, kde sila výrazu vychádza z architektonickej stavby veľkých obrazov do
ńtrukturálneho celku, v čom spočíva umelecká pravdivosť jeho výpovede. Prezentované spektrum
prístupov autorka dopĺňa poukazom na racionálnejńiu orientáciu, nasmerovanú predovńetkým na
metodicky rozpracované pozorovanie vývoja hudobných tvarov ľudovej piesne, cez dôslednú
ńtrukturovanosť hudobného materiálu (Béla Bartók – klavírny cyklus „Mikrokozmos―), či hravé
narábanie s elementárnymi prvkami hudobnej kompozície jazzového klaviristu Chicka Corea v jeho
„Detských piesňach―.
Obidva vyńńie uvaņované prístupy vo viac alebo menej vyhranenej podobe, reńpektujú základné
znaky detskej psychiky – synkretizmus, konkretizmus, prezentizmus, topizmus aj egocentrizmus,
s umeleckým výrazom orientovaným na vyjadrenie prostoty, pokory, jednoduchosti, reńpektujúc
ńpecifiká detského sveta a zároveň zachovávajúc osobitosť vlastného umeleckého jazyka, bez
banálneho posúvania elementárnosti do roviny akejsi insitnosti, či naivity výrazu. Umelecké
a ľudské tu teda dominuje pred pedagogickým, čo otvára túto hudbu určenú deťom aj dospelému
poslucháčovi, resp. dieťaťu v ňom.
Záver
Naznačená typológia z náńho pohľadu ponúka učiteľovi moņnosť a inńpiráciu pre efektívny
výber a kreovanie hudobného materiálu v rámci stavania integratívnych projektov pre zmyslové
a intuitívne typy. Zmyslovo orientované typy detí (ako ich charakterizujeme vyńńie) sa ľahńie
orientujú v hudbe, pre ktorú je výraznejńí pozorovací, popisnejńí prístup. Zároveň sa vńak majú
moņnosť stretnúť s hudbou, ktorá stimuluje a rozvíja empatiu a intuíciu (stretnutie s výraznejńou
citovosťou, so symbolom, archetypom, abstrakciou – ńtruktúra). Intuitívne typy detí si zase majú
moņnosť zmyslami umelecký podnet „ohmatať― a tak si cez ņivú skúsenosť s konkrétnym detailom
prehĺbiť záņitok a skvalitniť poznanie.
Na tvorivom procese rozličných podôb didakticko-umeleckých aktivít sa teda podieľajú vńetky
psychické funkcie, pričom východisko a cieľ tvorí estetický záņitok. Poznanie psychologických
zákonitosti vnímania, preņívania, učenia sa a pod. u rôznych typov osobností sa preto ukazuje ako
dôleņitá poņiadavka pre moņnosti efektívneho rozvíjania tvorivosti u vńetkých typov detí.
Do úspeńnosti alebo neúspeńnosti aj tých najmodernejńích stratégií, či vyučovacích metód tak
popri odbornosti a didaktickej erudovanosti výrazne zasahuje aj otázka vyučovacích ńtýlov
a efektívneho riadenia pedagogickej komunikácie, čo by malo byť zohľadnené a odborne ońetrené
v príprave budúcich učiteľov na základných ńkolách.
V rámci komplexného nadobúdania kultúrnej, estetickej a umeleckej gramotnosti budúcich
učiteľov preto navrhujeme do pedagogickej praxe na vysokých ńkolách zaradiť, či posilniť prácu so
symbolickým a metaforickým obrazom, čo stimuluje archaické ńtruktúry mozgu, pravú hemisféru
(celostná percepcia a myslenie) a intuíciu. Zároveň navrhujeme budovať didaktické kompetencie na
báze metaforizácie elementárnej hudobnej (umeleckej) gramotnosti, ako aj učebné ńtýly, ktoré by
rozvíjali tvorivosť u vńetkých typov typov detí.
Dôleņitá je orientácia k bytiu, schopnosť integrovaného pohľadu na svet, otvorenosť voči
princípu ņivota, rozvíjanie schopnosti úņasu, fascinácie, citu pre mystérium, čo obnovuje a oņivuje
tvorivé ľudské dispozície a vedie k dôvere, nádeji a radosti zo ņivota.
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NÁHĽAD DO PROBLEMATIKY NOVÝCH MÉDIÍ VO SVETLE AKTUÁLNEJ
KONFRONTÁCIE DIDAKTICKÝCH MOŅNOSTÍ V PRIESTORE MEDZI EDUKÁCIOU
VÝTVARNÉHO UMENIA A DETSKOU REFLEXIOU
INSIGHT INTO THE ISSUE OF NEW MEDIA IN THE LIGHT OF THE CURRENT
CONFRONTATION OF TEACHING OPPORTUNITIES IN THE SPACE BETWEEN THE
FINE ART EDUCATION AND CHILDREN'S REFLECTION
Tomáń Telepák
Tomas Telepak

Abstrakt
Stručný náhľad do aktuálnej problematiky nových médií s konfrontáciou didaktických
moņností, edukáciou výtvarného umenia a detskou reflexiou momentálnych trendov
sebaprezentácie. Článok je členený na tri časti. Prvá rozoberá samotný pojem „Nové média―
a kontext doby. V druhej časti sústreďujeme pozornosť na problematiku vzdelávacieho systému
a výučbu výtvarného umenia v postmediánej dobe. Posledná časť ponúka obraz detskej reflexie na
najnovńie trendy tvorivej sebaprezentácie v súvislosti s digitálnymi médiami.
Annotation
A brief insight into the current issue of new media confronting the teaching opportunities, fine
art education and children's reflection of the up-to-date trends of self-presentation. The article is
divided into three parts. The first defines the notion of "New media" and the context of the time.
The second part brings the focus to the issue of the education system and fine arts teaching in the
post-media era. The last part presents an image of the children's reflection of the latest trends of
creative self-presentation as related to the digital media.
Kľúčové slová: Nové média. Postmediálna doba. Detská reflexia. Digitálna gramotnosť.
YouTuber.
Key words: New media. Post-media era. Children's reflection. Digital literacy. YouTuber.

Úvod
Prítomnosť nových médií je dnes samozrejmá. Vynucujú si pozornosť v kaņdodennej realite
a vyvolávajú rozpor v chápaní ich postavenia. Nastolili sme si niekoľko otázok o nových médiách
zasahujúcich do nańich ņivotov, charakteristiku doby, v ktorej sa momentálne nachádzame
s príznakom na digitalizáciu. Vzdelávanie sa samovoľne transformuje na formálnej aj neformálnej
úrovni a deti tejto generácie prirodzene reagujú na aktuálne trendy.
1. „Nové média“ a mediálna doba
Pojem nové média je ńiroký, v obsahovom kontexte zavádzajúci, neúplný, nekomplexný.
premenlivý a nepresný. Pri zameraní sa na priblíņenie súčasti názvu „novosť―, inakosť, môņeme
dôjsť ku kritike samotného termínu v súvislosti s exspiráciou jeho časového ohraničenia, a to
v zmysle – čo platilo včera, dnes uņ neplatí. Je moņné a vhodné sa takto dívať na aktuálne trendy
a predpokladanú kontinuitu doterajńích technologických komunikačných prostriedkov.
Relatívnosť pojmu „novosť― nových médií a s nimi súvisiacimi fenoménmy, charakterizuje
J. Macek ako „okúzlení novostí―, ako jav, ktorý na seba berie podobu znepokojnenia z nového
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v kultúrnom chápania a vo svojej „nezmapovanosti― naruńuje doterajńie poriadky. Tento jav
sprevádza v rôznych obdobiach aj nástupy doterajńích nových médií (Macek 2013, s. 81-82). Z toho
moņno usudzovať, ņe spoločenské vedy majú z historického hľadiska kontinuálny dopad na
formovanie komunikačných technológií. Tým je novosť neustále aktualizovaná a v momente prijatá
a zuņitkovaná vo forme nového média a prenosu informácií. V súčasnosti prevláda médium
zaloņené na digitálnej platforme, ktoré je pomocou internetovej siete celoplońne najviac rozńírené.
Nepopierateľným znakom nových médií je aj interaktivita a prenos na diaľku a teda dnes
moņná len vďaka internetu. J. Macek konńtatuje, ņe o nových médiách sa hovorí „jako o
médiích interaktívních (protoņe rozńiřují moņnosti interakce medzi čtenářem a textem), sieťových
(protoņe jsou vzájemne propojovatelná do multiplexních sítí, pod čímņ se větńinou zjednoduńeně
myslí to, ņe sú pripojiteľná k internetu), anebo jako o médiích digitálních. Poslední označení sa jeví
jako najpřípadnejńí“ (Macek 2013, s. 19).
Stretávame sa tieņ s názorom, ņe „doba mediálna― v deväťdesiatych rokov dvadsiateho
storočia, je príznačná tým, ņe sa informačné technológie (IT) stávajú masovo rozńírené
a vńadeprítomné. Stali sa spoločensky prijatým fenoménom, aj napriek nepriazni kritiky a usadili sa
do statusu rutiny v spoločenskom a kultúrnom rámci. Preto pojem „umenie nových médií― nemoņno
izolovať od vńeobecného chápania exkluzívnej umeleckej oblasti, tým dospievame k názoru, ņe sme
sa ocitli na konci mediálnej doby. (Horáková 2011)
A tak sa predpokladá nástup kontroverzného termínu „postmediálna doba―, so synkretizmom
ńtýlov a vyjadrovacích prostriedkov.
1.1. Postmediálna doba
V súčasnosti je len málo výtvarných diel, ktoré pri ich vzniku parciálne neinńpirovali,
neovplyvnili, alebo by ich nezasiahol „nástroj― súvisiaci s digitalizáciou, teda za pouņitia noých
médií. Samotná forma propagácie výtvarného diela podlieha týmto podmienkam. Ak je cieľom
sprostredkovať dielo a jeho výpoveď čo najväčńiemu počtu ľudí, je potrebné pouņiť verejne
dostupné internetové siete, kde aj analógové, t.j. „hmotné― obrazy je treba konvertovať minimálne
do bitmapového formátu (napr. BMP, JPEG), alebo audiovizuálneho formátu. Mnoņstvo
digitálnych formátov a kombinácií prístupu k tvorbe si ņiada hybridizáciu výrazového
prostriedku, konečného spracovania a prezentácie. Nastáva komplikovaná situácia prelínania
rôznych disciplín výtvarnej tvorby. O reflexii súčasnej vizuálnej kultúry sa zmieňuje K. Rusnáková
nasledovne: „Diela nových médií, ktorých typickými vlastnosťami sú nestabilnosť, premenlivosť
a značná rozmanitosť, majú hybridnú povahu, čo znamená, ņe si privlastňujú tvorivé postupy
z rozličných disciplín umenia, napríklad fotografie, nezávislého filmu, videa, performancie,
sochárstva, objektov a inńtalácií, ale takisto si apropriujú stratégie z terénu vizuálnej kultúry –
mainstreamových filmov, ńoubiznisu, televízie , reklamy a podobne, ktoré kreatívne mixujú do
osobitých výpovedí.“ (Rusnáková 2005, s. 11).
Implementáciou nových digitálnych médií a hybridizáciou s tradičnými vzniká nová
synkretická paradigma, ktorá predpokladá nástup uņ spomínanej postmediálnej doby. Úvahami
o postmediálnej dobe v súvislosti s umením nových médií sa zaoberá napríklad P. Weibel a
L. Manovich. V materiálnom základe digitalizácie sú značné rozdiely medzi tradičnými technikami
a nástrojmi, s ktorými je nové médium spracované. V distribúcií diela k percipientovi je tieņ
podstatný rozdiel, pomocou internetového rozhrania sa výsledné dielo dostáva k masám, čo je
príznačné pre masovú kultúru, oproti limitujúcemu subkultúrnemu systému úzkej umeleckej
societe. Moņno tento ńtýl prezentácie kategorizovať ako „internetové umenie―, ale prináńa to rôzne
rozkoly s kategóriou a to je „interaktívne umenie―, preto bolo potrebné nájsť zjednocujúcu
konceptuálnu kategóriu ako „post-média― alebo post-„mediálna estetika―. Podľa L. Manovicha
(2005) táto estetika obnáńa: skúsenosť organizovať dáta a ich ńtruktúry; neviazanosť na ukladanie
dát a komunikačné prostriedky; adaptáciu nových konceptov, metafor a operácii v rámci počítača
a internetových sietí; pouņívanie konceptov, ktoré ponúka software, tak ako koncept médií;
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skultúrnňovanie softwaru a jeho „správne― pouņívanie; informačné správanie, prístup a triedenie
informácií.
2. Postmediálna generácia a vzdelávací systém
„Postmediálna generácia― sa vyznačuje dávkou flexibility a okamņitej reflexie, reakcie trendov,
ktoré sú ńírené aj v rámci internetových sociálnych sietí. Formuje sa nová estetika, ktorú je obtiaņne
zmapovať do tej miery, aby sa vyvodili zákonitosti s dlhotrvajúcou platnosťou. Ńkolské systémy
a ich celoplońné pôsobenie tieto vizuálne fenomény nestíhajú implementovať do osnov a
vyučovacieho procesu. Preto sú ńírené alternatívnym spôsobom, „subkultúrnou kyber-diaľnicou―.
V roku 2015 vznikol v USA dokument Manifesto 15, ktorý pripomína Chartu 77, alebo
Dogmu 95. Signatármi tohto dokumentu sú známe osobnosti z odbornej verejnosti. Obsahom
dokumentu je dvanásť bodov, ktoré sa opierajú o zistenia dosiahnutých výsledkov výchovy,
vzdelávania generácií v uplynulých rokoch. Druhý bod s kľúčovým heslom „Ńkola 1.0 nemôņe
efektívne vzdelávať deti 3.0“, upozorňuje na nové spôsoby myslenia, potrebu flexibilných a
otvorených pedagógov k novým generáciam, na potrebu podpory učiacich sa, novými prístupmi k
ich vlastnej kreativite. Je tu priestor pre samovzdelávanie, prebiehajúce skrz internetovú sieť, kde je
najviac dostupných informácií. S týmto smerovaním súvisí aj mediálna (digitálna) gramotnosť,
ktorá je predmetom v siedmeho bodu „Digitálna gramotnosť je neviditeľná, a podobne by to malo
byť s technológiou v ńkolách“. Mnoho znalostí získava ņiak práve v neformálnom vzdelávaní.
Hranica medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním by sa mala strácať a tieto prostredia
prelínať. Digitálne technológie by mali byť nápomocné vo vzdelávaní a nemali by klásť prekáņky
"klasickej výučbe", ale učiť k automatizácií ako sa píńe v Manifesto 15: „Ak je výzvou pre nańe
ńkoly a vlády vytvárať ńtudentov, ktorí vynikajú v kreativite a inovácii, a nie v bezmyńlienkovitom
učení sa a recitovaní starých myńlienok spamäti, musíme pouņívať technológie s cieľom podporovať
kreatívne a inovatívne smerovanie. Ńkoly by nemali pouņívať počítače na to, aby si ńtudenti spravili
„svoju prácu“ podľa vopred pripravených parametrov a s predpísaným očakávaným výsledkom;
mali by naopak pomôcť navrhovať a vytvárať produkty a dosahovať učebné výsledky, ktoré siahajú
za hranice predstavivosti tých, ktorí zostavovali osnovy. Namiesto toho, aby sme umiestnili
technológie do popredia, kde budú brzdiť vzdelávanie, spravme z technológie „neviditeľnú“ súčasť
prostredia a umoņnime ńtudentom objaviť svoje vlastné cesty vzdelávania pouņitím týchto
nástrojov“ (Moravec 2015).
Podobné prelínanie priestorov by malo nastať aj vo vyučovaní výtvarnej výchovy a to na
kaņdom stupni. Túto problematiku sa pokúsila priblíņiť ńtvorica autorov monografie Uvnitř a vne –
Sociálni a edukatívní aspekty výtvarné tvorby v prostředí ńkoly a veveřejnem prostoru (2014).
H. Stehlíková-Bábyradová, J. Musilová, L. Tikálová, J. Sosna. Autori sa priamo dotýkajú témy
prelínania verejného a formálneho priestoru ńkoly a sociálnymi aspektami identity ņiaka. Konkrétne
H. Stehlíková-Bábyradová ńtylizuje realitu ako „sociálny konńtrukt―, kde skrz masové média
vznikajú umelé idoly, ktoré môņu deformovať hodnoty a realitu ńkoly v predmete výchovy umenia
a v socializácii. Upozorňuje na externé vplyvy námetov vo výtvarnej činnosti, rolu identity
osobnosti ņiaka a miesta vo vizuálnom prostredí, s dôrazom na kritické myslenie a potreby
orientácie v ňom.
2.1. Digitálna a vizuálna gramotnosť a vzdelávací systém
Digitálna a vizuálna gramotnosť sa stáva ńtandardom pre zorientovanie sa vo virtuálnom
prostredí, ktoré je preplnené atraktívnym a často hodnotným materiálom, ale aj vizuálnym smogom,
alebo „odpadom―. K rozlíńeniu a filtrácií by mal byť k dispozícií uvedomelý a rozhľadený pedagóg,
ktorý reflektuje aktuálne trendy. Podľa T. Feřteka (2015) časť pedagógov v praxi nestíha prijímať
ani novinky vo svojom odbore a pracuje s neaktuálnymi informáciami. S tým súvisí aj
profesionálna príprava pedagógov, ich prehľad v oblasti filozoficko-výchovných paradigiem
a univerzálnej rozhľadenosti. Zotrvačnosť predchádzajúcich vzdelávacích systémov spôsobuje aj to,
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ņe sa výučba pre súčasného ņiaka stáva menej atraktívna z hľadiska vzdelania pre praktický ņivot.
Ńkola uņ nie je monopolom na získavanie aktuálnych a potrebných informácií. Ņiaci nachádzajú
progresívne a aktuálne poznatky v internetovej sieti a mohli by, či často dopĺňajú nevedomosť
nezorientovaného pedagóga. Je náročné byť v roli rozhľadeného, „novomediálne" zorientovaného
pedagóga v dobe akcelerácie digitalizácie, technologického napredovania. Rieńením môņe byť
vzájomné participovanie ņiaka a učiteľa vo vyučovacom procese, s priestorom na diskusiu
a obojstranné predávanie informácií. Prípadnému zlepńeniu situácie by pomohlo aj regulované
dávkovanie práce s digitálnymi médiami i s návodom na vzdelávacie aktivity. Otázne je, či takýto
model vzdelávania je celoplońne systémovo realizovateľný, z dôvodu rôznych úrovní digitálnej
gramotnosti, generačných rozdielov v pedagógov a technického zabezpečenia ńkôl. Monopol ńkoly
ako vzdelávacej inńtitúcie je na ústupe. Elasticita pohotových reakcií k zvládnutiu novej situácie v
ńkolstve preto moņno spočíva v zosúladení obsahu vzdelávania s kvalitou a schopnosťami
pedagogického zboru, tieņ s ohľadom na spoločenskú objednávku. Oblasť ńkolstva a distribútorov
novej technológie sa nechávajú počuť pri kaņdej implementácii počítačovej a softwarovej techniky
do vyučovacieho procesu, pričom sú tieto aktivity skôr znakom meńkania inovácií a pohotovosti
reagovať na súčasné zmeny. Kompetentným a zodpovedným za plnenie ńtátneho vzdelávacieho
programu by malo viac záleņať na zhodnotení skutočnej úrovne integrácie a zavádzania nových
médií a technológií v ńkolskom systéme v záujme celospoločenských aspektov.
3. „Nové umenie“ a reflexia detí generácie Z
V umení nastali zmeny v percepcii estetických noriem a jeho postavenia v spoločnosti. Vzniká
niekoľko paralelných prístupov, ktoré môņu pôsobiť mätúco. Potreba vyjadrovania pomocou
umenia ostáva, ale výtvarník preferuje iné, netradične formy prezentácie. Umelecký symbolizmus
hľadá nové vrstvy, doposiaľ neodhalené, tieņ hranice a prieniky medzi formami nových
vyjadrovacích prvkov. Zmena vnímania od tradičných techník sa podľa J. Cseresa a M. Murina
prejavuje v týchto aspektoch: „1. Filozofie reprezentácie a ontologického statusu umeleckého diela
(konceptualizácia a dematerializácia); 2. estetiky (programová́ odluka umenia od krásy); 3. remesla
(rezignácia na staré a vznik novýchzručností
); 4. Zánik udruhových a žánrovýchtaxonómií
(intermedializácia a multimedializácia ). K nim sa na sklonku tisícročia pridala (digitálna)
interaktivita ako kvalitatívne nový spôsob s ̌truktúrovania umeleckej formy a organizácie procesu
umeleckej komunikácie― (Cseres, Murin 2010).
Z toho vyplýva, ņe momentálne čelíme diverzite rôznych prístupov a techník, ktoré svojou
inováciou dopĺňajú umelecký priestor a veľmi rýchlo sa neorganizovane ńíria prostredníctvom
webového prostredia. Orientácia v tomto virtuálnom priestore je veľmi obtiaņna aj pre súčasných
kunsthistorikov. Práve v alternatívnych „zákutiach― a v rôznych skupinách na sociálnych sieťach,
internetových blogoch sa samovoľne posúva estetická hranica. Vznikajú subkultúrné trendy
s vlastnou estetikou, napríklad rôzne grafické posuny a strihy vo videu, alebo opakujúce sa
symboly, ńírené virálne, formou zdieľania na verejných sociálnych sieťach. Typickým príkladom
vizuálneho fenoménu je „Trollface― od Carlosa Ramireza, ktorý vznikol ako kresba na papier, no
neskôr v roku 2008 sa rozhodol, ņe komix, ktorý spracoval za pomoci softwaru MS Paint zverejní
na svojom profile (4chan). Odvtedy si získal jeho krátky komix s „karikatúrou― veľký ohlas
a mnoņstvo „zdieľaní―. Semioticky výraz tejto „karikatúry―, autor poníma ako „ospravedlnenie
hlúpeho správania― a mnoho ľudí to začalo kopírovať pri tvorbe svojich vlastných krátkych
komiksov, videí, alebo ako doplnok manipulovaných fotografií. Neskôr v roku 2010 si svoju kresbu
nechal patentovať (Klepek 2015).
Tento fenomén známy ako „internet meme― sa rozńiruje a variuje do rôznych podôb. Populárne
karikatúry sa dostávajú do detského výtvarného prejavu. Diťa vyuņíva tento výrazový prostriedok
pre sprostredkovanie emócie aj mimo digitálny priestor. Často tento fenomén (vizuálny výrazový
prostriedok) môņeme nájsť vo výtvarných prácach ņiakov alebo pri voľnej tvorbe tzv. „Doodle art―
(náčrtky a drobné voľné kresby v zápisnikovej forme).
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Moņnosti sociálnych sietí ponúkajú aj iné spôsoby sebaprezentácie, a to za pomoci videa, alebo
animácie. Vznikajú tzv. Vblogy, čo je skratka Videoblogu. Najrozńírenejńie sprostredkovateľom je
od roku 2005 internetová spoločnosť Youtube, ktorá dáva moņnosť nahrávať vlastné videá na ich
internetový server. Vzniká fenomén youtuberingu z pomenovania „YouTuber― (pravidelný tvorca
a prispievateľ videí na svoj osobný kanál) Moņnosť zaloņenia vlastného kanálu je vekom limitované
od 13 rokov.Táto právna hranica je v mnohých prípadoch obchádzaná deťmi, ktoré zámerne
uvádzajú nepresný dátum narodenia pri registrácií, alebo sú registrované inou osobou, ktorá je
zákonným zástupcom a pôsobí ako administrátor účtu. Tvorcovia sa snaņia pravidelne pridávať
zaujímavé príspevky na svoj kanál a snaņia mať príjem sledovateľov, mnoņstvo prehratí, ktoré sú
pri vyńńích hodnotách finančne oceňovane spoločnosťou YouTube. Začiatočníci prechádzajú
pomyselným levelom videorecenzií na produkty alebo tzv. Gameplay videa, kedy predstavujú
vlastné schopnosti zvládnutia počítačovej hry zachytenej skrz software na snímanie videa z
obrazovky. Videa doplňujú vlastným hlasový a textovým komentárom, niekedy sprevádzaný
humorom a v krajnom prípade vulgarizmom. Ďalńí pomyselný level tvoria vlastné nápadité relácie,
kde dieťa vystupuje ako moderátor a prezentuje svoje subjektívne názory na rôzne sociálne témy.
Vzniká subjektívny videoblog. Vyńńie levely tvoria vlastné hrané, alebo animované filmy. Dieťa je
motivované sociálnym ocenením, meraným počtom pozretí a teda sa uņ snaņí o vyńńí stupeň kvality.
Je nútené vedieť obsluhovať strihací software a zvládnuť prácu so audio-video technikou.
Tématicky zaujímavé a dobre spracované video príspevky majú úspech a virálnym spôsobom sa
ńíria po webových a sociálnych sieťach.
V roku 2015 prichádzajú na trh prvé 360° kamery, ktoré dokáņu snímať komplexný pozorovací
uhol. Video je moņné prehrávať na PC alebo „smart― zariadeniach, na sociálnych sieťach, ako
Facebook a YouTube. Súčasťou mobilných telefónov, alebo tabletov sú gyroskopické zariadenia,
ktoré slúņia na určenie polohy alebo natočenia predmetu. Vďaka tomu dokáņe zariadenie voľne
sledovať pohyb, ktorý simultánne reaguje na polohu v 360° statickom ,alebo pohyblivom obraze.
Uņívateľ sa dostáva do role „kameramana―, ktorý si vyberá uhol pohľadu vo virtuálnom prostredí.
Moņnosťami výberu vlastného uhla na scénu, odpadá ńtylizované autorské rozprávanie a
komponovanie obrazu ako to je pri klasickom filmovom formáte. Je to fenomén, ktorý môņe
spôsobiť revolúciu budúcnosti filmografie.
Vizuálne prostredie čoraz viac dostáva virtuálnu podobu. Deti vidia veľké moņnosti
sebaprezentácie prostredníctvom nových médií. Sociálnym prostredím a smerovaním
komunikačných technológií sú motivované vzdelávať sa v oblasti digitálnych médií, či uņ je to
fotografia, film, animácia, alebo počítačová grafika. Sociálne ocenenie vo virtuálnom prostredí sa
neskôr premieňa na reálne, ako je to napríklad na festivale Utubering v Českej republike od
roku 2015, kde sa stretávajú populárni youtouberi so svojimi fanúńikmi. Akcia nesie prívlastok
„festival pro generácii Z― (Křenková 2015)
Generácia Z je pomenovanie ľudí narodených okolo roku 2000, alebo „deti milénia― narodené
1991-2005 (Sujansky, Ferri-Reed 2009). Charakterizujeme ich ako deti narodené do digitálneho
sveta, ovplyvnené technológiou uņ v predńkolskom veku, podliehajúce „multitaskingu―
(vykonávanie viac činnosti simultánne). Momentálne je to generácia ľudí, ktorá bude nastoľovať
nadchádzajúce trendy rýchlosti a flexibility orientácie v modernom svete. Ich práca a tvorba bude
formovať úplne inú kultúru, s akou sme sa stretávali doposiaľ. Rýchlo meniace sa trendy,
inovatívne aplikácie a túņba po originalite sa stanú piliermi. Odrazí sa to nastoľujúcich
spoločenských poņiadavkách kreatívneho prístupu na rôznych postoch a v zamestnaniach.
Záver
V stručnom náhľade do problematiky nových médií, sme charakterizovali momentálny stav
nových médií v kontexte doby a ich umiestnenie v edukácií výtvarnej výchovy na poli formálnom
a neformálnom. Neustále sa potvrdzuje, ņe dynamickosť v premenlivosti trendov nových médií a
ich vývoj postupuje rýchlim krokom. Záleņí na pedagógoch aký postoj zaujmú a ako vyuņijú
moņnosti súčasných fenoménov vo výučbe. Deti a nastupujúce generácie vnímajú mediálny
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a virtuálny svet ako prirodzené prostredie, v ktorom je dôleņité sa orientovať, aby v spoločnosti
nezaostávali, ale napredovali. Digitálne média slúņia ako pomôcky uľahčujúce mnoņstvo činností
a sú moderným spôsobom na vyjadrenie, sebaprezentáciu a podnikanie. Vyhliadky pre rozvoj
digitálnych médií majú stúpajúcu a priaznivú tendenciu. Je nańou „povinnosťou― pochopiť ńtruktúry
digitálneho - virtuálneho sveta, zákonitosti súvisiace so spôsobmi komunikácie, spôsoby ńírenia
informácií, aby sme mali rozhľad a vyhli sa negramotnosti, ktorá je neospravedlniteľná
v informačnej, postmediálnej dobe. Informačných zdrojov je mnoho a orientácia je náročná, preto je
potrebné byť v pozore, selektívne filtrovať, sledovať trendy, nezaostať.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АРТ-ТЕРАПІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
APPLICATION OF MEANS OF ART THERAPY IN EDUCATION
Ольга Донченко
Olga Donchenko
Анотація
Стаття присвячена проблемі можливості застосування засобів арт-терапії в освітній
галузі. Автором визначені теоретико-методологічні засади арт-терапії та її базові
психотерапевтичні концепції: психоаналітична, гуманістична, трансперсональна та
онтосинергетична. Виявлено, що залежно від сфери застосування, виділяються три напрями
арт-терапії: педагогічний, психотерапевтичний та соціальний, описано провідні особливості
педагогічного напрямку. Автор зазначає педагогічні функції арт-терапії та розкриває
механізм її розвивального ефекту. Також у статті описується досвід сучасних дослідників
щодо застосування засобів арт-терапії в освітніх цілях.
Annotation
The article discusses the possibility of using of means of the art therapy in the education. The
author defines theoretical and methodological foundations of art therapy and its basic
psychotherapeutic concepts: psychoanalytical, humanistic, transpersonal and ontosynergetic. The
author identifies that, depending on the scope three areas of art therapy can be defined: pedagogical,
psychotherapeutic and social, and describes the main features of the pedagogical thread. The author
notes the pedagogical functions of art therapy and reveals the mechanism of its developmental
effect. The article also describes an experience of modern researches in using of art therapy for
educational purposes.
Ключові слова: арт-терапія, педагогічний напрямок арт-терапії, інноваційний метод.
Key words: art therapy, art therapy in education, innovative method.
Вступ
Важливим аспектом реформування освіти в Україні є запровадження технологій, що
сприяють реалізації гуманістичної спрямованості педагогічного впливу. Розв‘язання завдань
глибокого пізнання кожного учасника освітнього процесу, забезпечення його самореалізації
та розкриття потенційних можливостей, індивідуалізації та диференціації навчання,
виховання, розвитку неможливе в рамках лише традиційних форм та методів. Тому
нагальною потребою сучасної освіти є пошук інноваційних методів, що відповідають
вимогам часу.
Наукові
доробки
сучасних
вчених,
зокрема,
Г. Батищевої,
Т. Борисової,
О. Вознесенської, Л. Гаврилової, В. Драганчук, Ю. Дрешер, У. Дутчак, А. Копитіна,
Т. Крижанівської, Л. Лебедєвої, О. Олексюк, О. Отич, В. Петрушина, Г. Побережної та ін.,
доводять, що одним із найефективніших засобів гармонізації розвитку особистості є
мистецтво, застосування якого знаходить втілення в арт-терапії.
Серед вітчизняних дослідників методу найбільш відомими є наукові здобутки
Л. Волкової, Є. Пінчук (кольоротерапія), О. Вознесенської (драмотерапія), Г. Побережної,
М. Полякової (музикотерапія), А. Бреусенко-Кузнєцова (легендотерапія), Є. Голубєвої,
С. Мельниченка (створення анімації з терапевтичними цілями).
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1. Теоретико-методологічні засади арт-терапії
1.1. Базові концепції психологічного впливу методу арт-терапії
Арт-терапія в Україні як напрям психолого-педагогічної діяльності є новою галуззю та
перебуває в стадії швидкого розповсюдження. Це спричинює той факт, що на сьогодні
відсутнє не лише її загальноприйняте визначення, а і єдність у використанні самого терміну
(креативна терапія, експресивна терапія, терапія творчим самовираженням, інтермодальна
арттерапія, зображувальна теріпія, візуально-пластична терапія, терапія мистецтвом).
Ведуться гострі суперечки щодо історично обумовленої другої складової терміну –
«терапія», що надає йому медичного, психотерапевтичного забарвлення.
Для розуміння сутності даного методу звернемось до найбільш розповсюджених його
визначень. Так, В. Беккер-Глош [1] визначає арт-терапію як художню творчість, пов‘язану з
дією трьох факторів: експресії, комунікації, символізації. Н. Пурнис [8] – як метод художньої
терапії, спрямований на корекцію емоційної, когнітивної, комунікативної, регулятивної сфер
особистості, що призводить до розвитку особистісного потенціалу, розкриття творчого
потенціалу. Арт-терапія як метод передбачає використання тих чи інших прийомів,
спрямованих на навчання людини бачити в своїй зображувальній продукції певний смисл та
усвідомлювати його зв‘язок зі змістом свого внутрішнього світу та досвіду, а також на
розвиток здатності до бачення «внутрішнього діалогу», до інтроспекції та рефлексії.
М. Либман визначає термін як використання засобів мистецтва для передачі почуттів та
інших змістів психіки людини з метою зміни структури його світовідчуття. Т. Колошина
надає наступне визначення «арт-терапія – терапія за допомогою різноманітних видів
мистецтва, один із сучасних напрямків психотерапії». М. Кисельовою [5] арт-терапія
визначається як метод, що пов‘язаний з розкриттям творчого потенціалу індивіда,
вивільненням його прихованих енергетичних резервів і в результаті знаходження ним
оптимальних способів вирішення своїх проблем.
Неоднозначність наведених визначень пов‘язана із багатоманітністю теоретичних
уявлень про арт-терапію та практичних підходів до її використання.
Традиційно арт-терапія базується на чотирьох базових психотерапевтичних концепціях.
Психоаналітичний та психодинамічний підходи засновані на теоріях З. Фрейда та
К. Юнга. В рамках першого Е. Крамер підкреслює, що основним механізмом дії арт-терапії є
сублімація руйнівних імпульсів (почуття гніву, болю, тривоги, страху), що є профілактикою
їх безпосереднього прояву у вчинках. Засновником та найбільш яскравою представницею
психодинамічного підходу є М. Наумбург. В його межах використовуються техніки
зображення снів, фантазій, страхів тощо з їх подальшою інтерпретацією. Продукт художньої
діяльності розглядається як вираження найбільш значущого в даний момент несвідомого
матеріалу (витиснених глибинних думок та почуттів, внутрішніх конфліктів) у візуальних
формах з метою його усвідомлення.
Відмінність гуманістичного підходу арт-терапії від попередніх яскраво
продемонструвала програма Дж. Рін, ідея якої полягає в тому, щоб «члени групи займались
внутрішнім пошуком способу самовираження, а не активним пошуком проблем, які треба
вирішити та переживань, які необхідно актуалізувати».
Вона пропонує учасникам довіряти своєму власному сприйняттю; давати собі повну
свободу дії з художнім матеріалом; робити те, що найбільш приємно, не порівнювати свою
роботу з роботами інших; усвідомлювати, що кожен з нас перебуває в процесі постійної
зміни і що художня творчість може висловлювати наші захоплення, експериментування і
особистісний ріст.
Важливу роль в становленні даного напрямку зіграли теорії К. Роджерса, А. Маслоу
(самоактуалізація, досягнення цілісності), Е. Фромма (здатність людини транцендувати
себе). Л. Лебедєва [6] зазначає, що метою гуманістичної арт-терапії є сприяння розкриттю і
розвитку сутності людини, її позитивного потенціалу, власної роботи над особистісними
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змінами і зростанням, спонукання людину взяти відповідальність за саморозвиток на себе.
При цьому пріоритетними є аксіологічні, розвивальні, реадаптаційні аспекти над
діагностичними.
Трансперсональний підхід (С. Грофф, Д. Кемпбелл, Ш. Макнифф, К. Юнг) пов'язаний з
емоційним відреагуванням через спонтанну художню діяльність, розширенням діапазону
особливих чи змінених станів свідомості (пов‘язані з релігійними, пренатальними та ін.
переживаннями), що дозволяють особистості отримати доступ до матеріалу, відсутнього в
індивідуальному досвіді (колективного несвідомого).
Онтосинергетичний підхід в арт-терапії обґрунтовує В. Нікітін [10, с. 111-128].
Виходячи з теорії синергетики, дослідник постулює думку, відповідно до якої арттерапевтичний процес є багаторівневим динамічним феноменом, в межах якого здійснюється
системне моделювання ситуації переходу і самоорганізації психіки у стан більш високого
рівня порядку. Центральним об'єктом процесу при цьому може виступати поняття
«композиція», інтерпретація значення якого в художній творчості дозволяє визначити
критерії завершеності образотворчої дії. По суті, арт-терапевтичний процес включає три
етапи: 1. деструктуризація і трансформація стійкої системи сприйняття і розуміння
проблемної ситуації, що склалася в особистості в процесі онтогенезу («занурення в хаос»).
2. системний аналіз генезису проблеми, дійсний досвід переживання творчого пошуку нових
рішень («буття в хаосі»). 3. інтерпретація власного досвіду творчості, побудова нової
системи координат у сприйнятті та оцінці свого ставлення до проблеми («вихід з хаосу»).
1.2. Особливості педагогічного напрямку арт-терапії
Залежно від сфер застосування виділяється три самостійних напрями арт-терапії:
педагогічний, психотерапевтичний (медичний) – в роботі з інвалідами, тяжко хворими,
пристарілими, та соціальний (терапія зайнятістю) – робота в центрах зайнятості, в притулках,
дитячих будинках, таборах біженців, місцях позбавлення волі. Відповідно до них художня
творчість є гармонізуючим, лікувальним чи відволікаючим фактором.
В рамках нашого дослідження ми дотримуємось педагогічного напряму арт-терапії, що
призначений для розвивальної, виховної, корекційної роботи з метою гармонізації процесів
індивідуального та соціального становлення особистості.
Використання незвичного для галузі освіти терміну «терапія» не суперечить, а
відповідає головній ідеї гуманістичної педагогіки, оскільки трактується не лише в
буквальному значенні – лікування (від лат. therapia), а в сенсі «догляд, турбота». «Арттерапія» в науково-педагогічній інтерпретації розуміється як турбота про емоційне
самопочуття та психологічне здоров‘я особистості, групи, колективу засобами художньої
діяльності (Л. Брусиловський, О.Дьюхерст-Меддок, А. Копитін, Л. Лебедєва, А. Сизова).
Педагогічний напрямок арт-терапії має неклінічну спрямованість та розрахований на
потенційно здорову особистість, або особистість з особливостями в розвитку. На перший
план в педагогічному напрямку виходять завдання розвитку, виховання, соціалізації.
Центральною фігурою арт-терапевтичного процесу при цьому виступає особистість, що
прагне до самореалізації та розширення діапазону своїх можливостей [6]. В. Макаров вважає,
що арт-терапія повністю відповідає потребі людини в м‘якому, екологічному підході до її
проблем, неуспішності, неповної самореалізації.
Ми погоджуємось із думкою В. Беккера-Глоша [1] , який вбачає призначення арт-терапії
не в тому, щоб виявляти психічні вади або порушення, а навпаки, спрямованості на сильні
сторони особистості, а здатності внутрішньої підтримки та відновлення цілісності людини.
О. Вознесенська, Президент громадської організації «Арт- терапевтична асоціація»,
вказує на практичне значення використання технологій арт-терапії в освіті, обґрунтовуючи
його тим, що учасники педагогічного процесу здобувають цінний досвід позитивних змін,
поступово відбувається поглиблене самопізнання, самосприйняття, гармонізація особистості,
розвивається рефлексія й аналіз своєї поведінки, думок і почуттів, розширюються зв‘язки з
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іншими людьми, формується взаємоповага та взаєморозуміння при груповій роботі, здатність
до вираження своїх почуттів і ставлень до інших [2, с. 2-3].
2. Особливості використання арт-терапії в освіті
2.1. Провідні педагогічні функції арт-терапії
Арт-терапія в освіті, на думку Л. Лебедєвої [6] дозволяє розв‘язувати наступні завдання:
1. Виховні. Учасники вчаться коректному спілкуванню, співпереживанню, дбайливим
взаєминам з однолітками і дорослими. Це сприяє моральному розвитку особистості,
забезпечує орієнтацію в системі моральних норм, засвоєння етики поведінки. Відбувається
глибше розуміння себе, свого внутрішнього світу (думок, почуттів, бажань). Складаються
відкриті, довірчі, доброзичливі відносини з педагогом. Арт-терапія дозволяє створити умови
не лише для прояву справжніх переваг, духовних цінностей, але і для їх виховання.
2. Корекційні. Успішно коригується образ «Я», який раніше міг бути деформованим,
поліпшується самооцінка, зникають неадекватні форми поведінки, налагоджуються способи
взаємодії з іншими людьми. Хороші результати досягнуті в роботі з деякими відхиленнями в
розвитку емоційно-вольової сфери особистості.
3. Психолого-терапевтичні. «Лікувальний» ефект досягається завдяки тому, що в
процесі творчої діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості,
емпатійного спілкування, визнання цінності особистості іншої людини, турбота про неї, її
почуття, переживання. Виникають відчуття психологічного комфорту, захищеності, радості,
успіху. У результаті мобілізується цілющий потенціал емоцій. Отже, арт-терапевтична
практика є тим засобом, завдяки якому відкривається шлях до внутрішнього світу.
4. Діагностичні. Арт-терапія дозволяє отримати відомості про розвиток та індивідуальні
особливості. Це коректний спосіб спостереження у самостійній діяльності, пізнання
інтересів, цінностей, внутрішнього світу, неповторності, особистісної своєрідності, а також
виявлення проблем, що підлягають спеціальній корекції. У процесі занять легко виявляються
характер міжособистісних відносин і реальне становище кожного в колективі, а також
особливості сімейної ситуації. Арт-терапія виявляє і внутрішні, глибинні проблеми
особистості.
5. Когнітивні. Л. Лебедєва зауважує, що в арт-терапії навчальні цілі спеціально не
ставляться, і про когнітивну функцію арт-терапії прийнято говорити в контексті формування
у людини цінної соціальної навички. Научіння, тобто набуття різноманітного досвіду,
відбувається поступово та непомітно. Завдання арт-терапевтичної роботи полягає в тому,
щоб стимулювати учасників вчитися завдяки досвіду, який раніше ними не усвідомлювався,
«розкрити» логіку та доводи тих чи інших вчинків, що раніше не усвідомлювались. На думку
К. Тісдейла, чим більш зрозумілою людина стане сама для себе, чим краще зрозуміє ефекти
впливу власної особистості на оточуючих, тим більше вона буде здатною до осмислення
можливих відхилень у своїй поведінці. Іншими словами, несвідоме, яке приховане цензурою,
не лише проявляється, але й усвідомлюється. Пізнаючи щось нове про себе, особистість
розвивається інтелектуально та емоційно.
Арт-терапія дозволяє навчитися змінювати установки особистості та в цілому
поведінкову програму, вчить людину більш активно використовувати фантазію,
формулювати думки, усвідомлювати ті обмеження, які накладає реальність з її соціальними
законами, а також реалізувати творчі потреби. В цілому освітня цінність арт-терапії полягає
в розвитку пізнавальних та творчих навичок, а також в розвитку у людини уявлень про
внутрішній світ людини, його духовно-моральну, емоційно-вольову та пізнавальну сферу.
6. Розвивальні. Завдяки використанню різних форм художньої експресії складаються
умови, за яких кожна дитина переживає успіх у тій чи іншій діяльності, самостійно
справляється з важкою ситуацією. Діти навчаються вербалізації емоційних переживань,
відкритості у спілкуванні, спонтанності. В цілому відбувається особистісний ріст людини,
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знаходиться досвід нових форм діяльності, розвиваються здібності до творчості,
саморегуляції почуттів і поведінки.
Розвивальний ефект при цьому досягається в процесі художньої творчості особистості, її
динамічної взаємодії з образотворчими продуктами, матеріалами, керівником та учасниками
групи в атмосфері емоційної турботи і підтримки, результатом якої є різні способи
самовираження, прояву несвідомого, символічні образи, відображені в образотворчому
продукті. Як підсумок, учасники арт-терапевтичного процесу набувають цінного досвіду
позитивних змін: відбувається поглиблене самопізнання, самоприйняття, гармонізація
розвитку, особистісне зростання, що є потенційним шляхом до самовизначення,
самореалізаціі, самоактуалізації. Основними суб‘єктами арт-терапевтичного процесу є учасник
(дитина, учень, студент) та арт-терапевт (педагог чи психолог), що взаємодіють між собою
вербально на символічному, асоціативному рівні, а також засобами невербальної, візуальної
комунікації через продукти творчості. В процесі складається арт-терапевтичний простір,
складовими якого є арт-терапевт, учасник та художній образ, створений учасником. Такий підхід
до арт-терапевтичного простору пояснює особливу роль арт-терапевта: створення безпечної
атмосфери, відчуття надійності границь, в межах яких можливе відреагування різноманітних
почуттів в художніх образах. Педагогічна модель арт-терапії не передбачає психотерапевтичної
підготовки та спеціальних знань. Вона методологічно заснована здебільшого на гуманістичній
теорії, а також інтегрує в собі теорії та концепції педагогіки, психології, мистецтва, філософії,
антропології, культурології, етики, естетики та ін.
Застосування арт-терапевтичних засобів в освіті має значущі переваги, зокрема не має
обмежень в застосуванні, є екологічним, викликає позитивні емоції, зумовлює атмосферу
довіри тощо.
2.2. Досвід застосування засобів арт-терапії в освітніх цілях
Вітчизняними та зарубіжними вченими накопичено та описано досвід застосування
засобів арт-терапії в освітніх цілях.
Так, інтегрований спецкурс для підготовки студентів мистецьких вишів, що спирається
на арт-педагогічні принципи, пропонує У. Дутчак [3]. Їх використання, на думку автора,
дозволяє діагностувати емоційний стан та рівень спрямованості учасників на здійснення
естетико-виховної діяльності, створити умови для творчої самореалізації та здобуття
особистісного досвіду спілкування з різними видами мистецтва, активізувати процес
професійного самоусвідомлення.
Серед методів арт-терапії У. Дутчак пропонує: створення колажів на теми: «Я і моя
майбутня професія», «Світ арт-терапії», «Естетичне виховання в школі», «Я і колектив»
тощо; техніки, в основі яких лежить малювання: малювання автопортретів студентами на
спільному аркуші, малювання емоційного спектру, малювання музики, яка прослуховується
та власних емоцій, викликаних цим музичним твором; прийоми бібліотерапії: підбір
поетичних творів відповідно до власного психоемоційного стану, підбір студентами
поетичних творів, образи яких найбільш влучно відповідають їх психологічним
характеристикам, застосування літературного мистецтва в синтезі з музичним та
образотворчим (підбір зразків різних видів мистецтва певного емоційного спрямування),
створення власної поезії (відображення свого емоційного стану, відображення стану,
навіяного музикою тощо); методи музикотерапії: «музичні сни», «музична медитація»,
«музичне малювання». Застосування цих прийомів забезпечує відповідність змісту твору
потребам та бажанням студента, доступність та зрозумілість образів, максимальну
наближеність до емоційного стану кожного студента, досягнення катарсичного ефекту в
процесі творення.
Програму рефлексивно-творчого тренінгу-практикуму (РЕТТ), що включає серед інших і
арт-терапевтичні технології, пропонує Н. Пов'якель [7]. Він спрямований на професійний
розвиток творчого потенціалу і саморегуляції особистості, творчих мисленнєвих здібностей
352

у майбутніх психологів-практиків. Навчання студентів основам арт-терапії створює єдиний
арт-терапевтичний та освітній простір, що сприяє їх професійному становленню та
особистісному зростанню.
Т. Кисельова та С. Бєловолова описують ефективне запровадження арт-терапевтичного
методу як засобу збагачення соціокультурного досвіду молодших школярів. Дослідницями
була розроблена програма педагогічної арт-терапії «Арт-гармонія», основним призначенням
якої є розв‘язання задачі активізації їх внутрішнього потенціалу, підвищення мотивації до
різноманітних видів художньої діяльності, розвитку творчої активності, формування
адекватної міжособистісної поведінки та конструктивного спілкування на основі емоційнозначущої діяльності. Складають програму такі методичні блоки: музикотерапія, танцювальна
терапія, театральна терапія, ізотерапія.
Використання засобів арт-терапії з метою розвитку емоційного інтелекту дошкільників
обґрунтовує Л. Животенко [4]. Нею запроваджена програма «Весела карусель», призначена
для занять з дошкільнятами 5–6 років у позашкільному навчальному закладі. Її мета –
сприяти своєчасному та ефективному розвитку важливих психічних процесів, від яких
залежить становлення творчої активності дитини, покращення її соціальної адаптації.
Серед арт-методів в рамках програми використовуються: робота з манкою, пластиліном,
глиною, солоним тістом, аплікація з природних матеріалів, малювання долонями,
пальчиками, паличками, казки, ляльковий театр, інсталяція, колажування, робота з тілом.
Програма охоплює сфери життєдіяльності дошкільників та містить такі модулі: «Я та моє
тіло», «Я та моя мова», «Я та мої емоції», «Я та Я», «Я й інші», «Я та моя сім‘я». Таким
чином, вона є індивідуальним освітнім маршрутом обдарованих дошкільників.
Л. Лебедєва, наголошуючи на необхідності вивчення основ арт-терапії студентами
педагогічних вузів, зазначає, що їх можна використовувати як технологію у таких варіантах:
частково, у вигляді окремих прийомів, техніки, процедур в конкретних виховних справах
(заходах) в період різних педагогічних практик, як складовий компонент
загальнопедагогічної технології в літніх оздоровчих таборах (дозвілля дітей, різні форми
виховної роботи), як систему арт-терапевтичної роботи з дітьми в процесі волонтерської
практики у сфері додаткової освіти (в установах соціально-психологічної допомоги, центрах
дитячої творчості, притулках, дитячих будинках, на експериментальних майданчиках),
спільно з викладачами з арт-терапії, психологами, соціальними педагогами у формі
супервізій, в роботі студентських клубів, молодіжних неформальних об'єднань та ін.
Заключення
Таким чином, незважаючи на те, що арт-терапія в Україні знаходиться на стадії
становлення та характеризується відсутністю чіткості та однозначності методологічних
засад, вона виступає ефективним, поліфункціональним інноваційним методом, повністю
відповідає сучасним тенденціям гуманізації освіти, сприяє розкриттю потенціалу кожного
учасника педагогічного процесу та його самоактуалізації. Численні дослідження довели
можливість її застосування з дітьми дошкільного віку, школярами, студентами, дорослими.
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ПРОФЕСІЙНІ ЗДАТНОСТІ ДO ЗАСТОСУВАННЯ ТАНЦТЕРАПІЇ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
PROFESSIONAL ABILITIES FOR APPLYING DANCE THERAPY
IN VOCATIONAL ACTIVITY OF A SPECIALIST OF SOCIAL FIELD
Катерина Петровська
Catherine Petrovskaya
Анотація
У статті розкрито питання застосування методу танцтерапії у професійній діяльності
фахівця соціальної сфери. Визначені професійні компетенції та здатності, якими повинен
володіти фахівець, що використовує цей метод у своїй роботі.
Annotation
In the article the problem of dance therapy application in professional activity of a specialist of
social field is covered. They determine professional competences and abilities that a specialist must
have for applying this method in his work.
Ключові слова: танцювально-рухова
компетенції, фахівець соціальної сфери.
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Вступ
Особливості розвитку соціальної сфери суспільства, ускладнення суспільного життя
громадян внаслідок соціальної, економічної і політичної кризи держави потребують
прогресивних підходів у підготовці фахівців, формуванні вітчизняної інтелігенції, еліти
нації. Звідси виходить, що сучасний фахівець, а особливо фахівець соціальної сфери має
бути не лише професійно підготовленим до майбутньої діяльності, а й уміти самостійно
орієнтуватися в потоці передових технологій, творчо підходити до вирішення професійних
завдань, володіти здатністю та проявляти готовність до використання нетрадиційних форм
роботи у своїй професійній діяльності. До однієї з нетрадиційних форм роботи, що
особливим чином не використовується у професійній діяльності фахівця соціальної сфери ми
відносимо тацювально-рухову терапію. Саме тому, окрім кваліфікаційних вимог, що
поєднують у собі сукупність професійних вимог, характеристик, показників, цінностей,
ролей, функцій тощо, фахівець соціальної сфери повинен володіти здатностями, що
необхідні для ефективного використання у своїй роботі методу танцтерапії.
Різні аспекти проблеми використання методу танцтерапії висвітлено у працях ряду
науковців (Н. Веремєєнко, А. Гіршон, Е. Гренлюд, В. Козлов, В. Лабунська, В. Никитін,
Н. Роджерс, С. Руднєва, Н. Пасинкова, А. Шкурко, Т. Еднрюс та ін.). Так, наприклад,
В. Лабунська та А. Шкурко займалися розробкою танцювально-експресивного тренінгу, як
нового напряму соціально-психологічного тренінгу. Г. Гельниць досліджував ритмікомузичну рухову терапію як основу психогігієнічного підходу до дитини. Використання
танцювально-рухової терапії у вирішенні проблеми самоприйняття запропонував М. Бебік.
Проблема професійного становлення і компетентності фахівця соціальної сфери широко
обговорюється у науково-професійній літературі. Методологічні й теоретичні аспекти розвитку
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професійної компетентності соціального працівника розглянуті в роботах С. Харченко,
В. Докучаєвої, Н. Краснової, Н. Ларіонової, Д. Разіної, Е. Зєєра, А. Маркової та ін. Формуванню
професійної компетентності соціального працівника присвячені дослідження вітчизняних і
зарубіжних учених, зокрема, А. Белінської, В. Бочарової, В. Сидорова, І. Ляшенка, І. Миговича,
Г. Попович, Є. Холостової та ін.
Інформаційний опис професії соціального працівника, вимоги до особистісних якостей
спеціаліста соціальної сфери представлено в працях Л. Тюпті і О. Тюпті «Інформаційний
матеріал опису професії», «Фахівець із соціальної роботи», «До питання про якості фахівця
соціальної роботи». Автори акцентують, що різноманітність та розгалуження проблем, обсяг
знань і вмінь, необхідних фахівцеві з соціальної роботи майже безмежні [1].
Російська дослідниця Ю. Василькова, спираючись на педагогічну спадщину
А. Макаренка, виділяє три основи професіоналізму фахівця із соціальної роботи –
майстерність, знання виховного процесу, уміння, наявність педагогічного такту. Звертаючись
до роботи Є. Синиці «Педагогічний такт», автор наголошує, що «педагогічний такт – це
професійна якість вчителя, за допомогою якого він у кожному конкретному випадку
застосовує до учнів найбільш ефективний спосіб виховання. При формуванні моделі
спеціаліста в соціальній роботі окремі автори (Р. Овчарова, Є. Студьонова, Н. Шмєльова,
М. Фірсов та ін.) зазначають необхідність брати до уваги таке поняття, як імідж спеціаліста.
Слід відзначити, що незважаючи на велику кількість досліджень присвячених
танцтерапії, напрями вивчення цього методу стосуються передусім використання його як
форми мистецтва зцілення в психотерапії, практичній психології, реабілітації та корекції.
Саме тому досі ще не з‘ясовано, які професійні здатності необхідні фахівцю соціальної
сфери для того, щоб вдало інтегрувати цей метод у свою професійну діяльність.
1. Теорія та практика застосування методу танцтерапії
1.1. Терапія мистецтвом як гуманітарний вид діяльності
Все частіше інтегративною основою, яка об‘єднує зусилля педагогіки та соціальної
роботи виступають методи і технології, що зорієнтовані на використання мистецтва в
корекційно-розвивальному процесі. Терапія мистецтвом, як гуманітарний вид діяльності,
повністю реалізує потребу педагогіки, соціальної роботи і психології в екологічному підході
до розвитку особистості.
В нашій країні більшість методів терапії творчістю починають формуватися тільки зараз.
Обмежена кількість досліджень з даної проблеми, недостатнє їх висвітлення в науковометодичній літературі, не дають можливості широкого практичного застосування даних
методик в соціальній роботі, хоча потреба в цьому стає все більш очевидною. Швидко
зростаючий інтерес до різноманітних напрямів терапії творчістю (танцтерапія, ізотерапія,
музикотерапія, маскотерапія тощо) пояснюється ефективністю її застосування в
реабілітаційних центрах, що обумовлено орієнтацією її методів на властивий кожній людині
потенціал думок, почуттів, самозцілення, прагнення до гармонії, творчості.
Під терапією мистецтвом більшість дослідників (Л. Казакова, І. Малкіна-Пих, Л. Роговік
та ін.) розуміють лікування, засноване на заняттях художньою творчістю, терапію творчим
самовираженням; передбачається також виховання і адаптація особистості в соціумі за
допомогою занять мистецтвом [2]. Суть методу полягає в терапевтичному впливі за
допомогою художньої творчості, що дозволяє людині висловлювати свої думки,
переживання в візуально-образній формі. Сам терапевтичний процес можна уявити як
безперервну тристоронню комунікацію і взаємодію між основними її елементами або
учасниками: об‘єктом (дитина, підліток, молодь, дорослий тощо), суб‘єктом (психолог,
педагог, реабілітолог, фахівець соціальної сфери тощо), матеріалом або продуктом
художньої діяльності (музика, пластичні рухи, художні зображення тощо).
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1.2. Історія розвитку танцтерапії як провідного методу терапії мистецтвом
Танцювальна терапія стала допоміжним методом реабілітації ветеранів ще в роки Другої
світової війни. Багато ветеранів не могли говорити, або не сприймали вербальні форми
роботи. Основна ідея полягала в тому, що танець – це особливим чином організоване
спілкування. Контакт з клієнтом встановлювався через рух. Засновниця цього методу Меріен
Чейс використовувала ритм як напрям, а рух – як вміст. Потім проводився аналіз характеру
рухів клієнтів для діагностики та корекції вже традиційними методами [3].
Другою подією інтеграції цього методу з мистецтва в терапію, стало відкриття
транквілізаторів. Дослідження показали, що ендорфіни, які виробляються мозком під час
танцю, знижують больові відчуття, діючи як транквілізатор. Танцювальна терапія виступила
і як альтернативна програма для лікування психічних розладів. Було відмічено значне
зменшення тривожності в танцювальних групах, тому цей метод ефективно використовувати
при лікуванні стресу і ряду психосоматичних порушень.
Третім чинником, що сприяв популярності танцювально-рухової терапії, можна назвати
зростання інтересу до тренінгів особистісного зростання і людських взаємин. Сьогодні
танцювальна терапія все більше орієнтується на роботу із здоровими людьми, з метою
розвитку у них здатності cприймати себе, ефективної міжособистісної і групової взаємодії.
Досвід групової танцювальної терапії дозволяє розширити усвідомлення себе за допомогою
візуального зворотного зв‘язку. Група танцювальної терапії – це мікрокосмос різних
соціальних ситуацій. В результаті клієнти отримують безпосередній і точний зворотний
зв‘язок і освоюють ширший спектр поведінкових можливостей.
Інтерес до танцювальної терапії зріс також у зв‘язку з дослідженнями в області
невербальної комунікації – кінезіки. Манера і характер рухів відображають особистісні
особливості людини. Більшість людей не вміють виражати себе без слів. За думкою
дослідників дуже важливо через танець (як засіб самовираження і спілкування), навчити їх
використовувати універсальну мову руху, слухати себе, свою інтуїцію. Цей досвід полегшує
процес вирішення будь-якої проблеми [3].
1.3. Напрями сучасного використання методу танцтерапії
Зараз спектр використання методу танцювально-рухової терапії значно розширився.
Існує групова і індивідуальна робота з дітьми і дорослими, за допомогою якої можна
вирішити свої особистісні проблеми, пов‘язані із стосунками з іншими людьми, тривогами і
страхами, кризисними життєвими ситуаціями, втратою життєвого сенсу, нерозумінням себе.
Також існує родинна танцювально-рухова терапія, де можна вирішити родинні проблеми; є
дитячі групи для дошкільників і школярів, що розвивають творчі здібності, комунікативні
навики, допомагають підготуватися і адаптуватися в школі. Існують унікальні програми для
дітей (дитячо-батьківські групи), що коректують дисгармонійний розвиток дитини (такі як
затримка психічного розвитку, мінімальна мозкова дисфункція і т. д.); робота з людьми, що
страждають розладами харчової поведінки (анорексія, булімія); підготовка подружніх пар до
батьківства перед пологами, а також для післяродової підтримки – спеціальні групи для
малят від 0 до 3 років і їх мам. Починає розвиватися робота з людьми, що страждають
посттравматичними розладами, з дітьми-інвалідами, вимушеними переселенцями,
біженцями.
Корекційна робота за допомогою танцю будується із застосуванням вправ і танцювальних
рухів, направлених на пізнання тіла, усвідомлення його частин, ваги, розвиток відчуття простору.
Для дії на глибоку чутливість тіла використовуються рухи, що активізують м‘язи, допомагають
відчути своє тіло через тактильну взаємодію, відновити психомоторну активність організму,
відчуття глибокої чутливості і одночасно психологічного відчуття довіри. Такі структуровані сесії
часто включають вивчення базових ритмів, дихальні вправи, техніки балету і сучасного танцю,
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велику різноманітність форм етнічного танцю, а також ігрові взаємодії і різного роду танцювальні
імпровізації [4].
Таким чином, можна сказати, що використання цього методу вимагає від фахівця
соціальної сфери досить глибокої підготовки, так як цей вид взаємодії може будити сильні
емоції, яким не так-то просто знайти простір для вивільнення.
2. Застосування методу танцтерапії у професійній діяльності фахівця соціальної
сфери
2.1. Професійні здатності танцтерапевта
В результаті аналізу програми підготовки танцтерапевтів різних шкіл в Україні та за
кордоном, ми визначили професійні здатності, якими повинен володіти фахівець соціальної
сфери для ефективного застосування методу танцювально-рухової терапії у своїй
професійній діяльності.
Набір певних професійних здатностей об‘єднує таке поняття як професійна компетенція.
Компетенція (від лат. competentia – взаємно прагну; відповідаю, підходжу) – це основна
характеристика особистості, завдяки якій людина діє ефективно згідно з прийнятим
критерієм і щонайкраще в якій-небудь ситуації або роботі; комплекс з навиків, знань і
установок (attitude) в просторі взаємодії (Б. Блюм, М. Головань, О. Карпенко, О. Овчарук,
О. Пометун та ін.).
Ми виділяємо наступні професійні компетенції необхідні фахівцю соціальної сфери для
застосування методу танцювально-рухової терапії: позиціювання, діагностика, терапевтична
взаємодія, рефлексія (табл.1).
Таблиця 1. Професійні здатності для застосування танцтерапії
у професійній діяльності фахівця соціальної сфери
Компетенція
Навички
Знання
Установки
та
можливості здатність
Позиціювання − пізнання і розкриття місця
себе;
методу (основні техніки, створювати простір
− самопрезентації;
моделі та стилі роботи, довіри, максимально
− встановлення першого груповий процес, групова «чистого»
контакту з клієнтом.
динаміка, структура сесії). сприйняття клієнтів.
− аналізу
і − знання
в
галузі здатність знаходити
Діагностика
«прочитування» тіла і загальної психопатології; баланс між минулим
руху;
− теорія руху та анатомії; досвідом
і
− психологічного
− системи аналізу рухів сприйняттям
консультування.
за
Лабаном,
основи неповторного
Бартенієфф (LMA-BF).
сьогодення.
− знання теорії розвитку; здатність змінювати
Терапевтична - встановлення
− групової динаміки;
установки
в
взаємодія
терапевтичних
− терапевтичних
залежності
від
стосунків;
стосунків.
специфіки клієнта
- використання
або групи, цілей і
перенесення і контр
завдань
терапії,
перенесення;
контексту.
- інтервенції;
- терапевтичні кордони;
- завершення терапії;
- емпатійні навики;
- навики ведення.
− вербалізації досвіду − різні форми рефлексії здорова цікавість,
Рефлексія
на
різних (вербальної і невербальної); неупередженість,
«психологічних мовах»; − методи дослідження в розум дослідника.
танцтерапії.
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Розглянемо кожну професійну компетентність більш детально. Позиціювання – це
визначення свого місця і ролі по відношенню до самого себе, до клієнтів, в терапевтичному
співтоваристві, в соціумі; визначення своєї професійної ідентичності. Підчас професійної
підготовки до використання цього методу фахівцю необхідно: глибше пізнати і розкрити
себе, оволодіти здатністю до самопрезентації, встановлення першого контакту з клієнтом;
знання про місце та можливості методу (основні техніки, моделі та стилі роботи, груповий
процес, групова динаміка, структура сесії); здатність створювати простір довіри,
максимально «чистого» сприйняття клієнтів.
Наступна компетентність це діагностика. Під діагностикою, як професійною
компетенцією ми маємо на увазі збір інформації про клієнта (спостереження і діагностика з
точки зору руху і тіла). У цьому сприйнятті важливо все: вік (порівняно з віком інших людей
в групі), місце в крузі, жестикуляція і міміка. Є і інший спосіб, формалізований: анкети,
опитувальники, чек-листи, тести. До здатностей, необхідних для даної компетенції, ми
можемо віднести: спостереження за рухом і аналізу руху; здатність до психологічного
консультування, що допомагають екологічно вводити і уточнювати необхідну для аналізу
інформацію; знання в галузі загальної психопатології, теорії руху та анатомії, системи
аналізу рухів за Лабаном, основи Бартенієфф (LMA-BF); здатність знаходити баланс між
минулим досвідом і сприйняттям неповторного сьогодення [4].
Діагностика може повторюватися кілька разів впродовж терапії. І, кажучи про цей цикл
ми вже переходимо до наступної професійної компетенції – терапевтичної взаємодії. Під
терапевтичною взаємодією ми розуміємо підтримку і ведення психотерапевтичного процесу,
який включає: терапевтичні інтервенції; контейнірування; терапевтичні стратегії;
конструювання техніки.
Кажучи про навики усередині цієї компетенції, ми маємо на увазі як базові навики,
загальні для всіх видів терапій: встановлення терапевтичних стосунків, використання
перенесення і контрперенесення, інтервенції, терапевтичні кордони, завершення терапії; так і
специфічні, танцтерапевтичні навики, такі як емпатійні навики (відзеркалюванння,
повторення, підстроювання, побудова невербальних стосунків, кінестетична емпатія,
підтримка); навики ведення: як і коли використовувати структуру, утримувати кордони,
ідентифікувати індивідуальні і групові теми і працювати з ними, використовуючи
символічний рух, інтеграцію вербального і невербального матеріалу.
Для компетенції терапевтичної взаємодії нам потрібні знання теорії розвитку, групової
динаміки, терапевтичних стосунків тощо. Багато в чому, об‘єм і перспектива освоєння знань
визначатиметься основними теоретичними перевагами терапевта. Установки в процесі
терапевтичної взаємодії багато в чому залежать від специфіки клієнта або групи, цілей і
завдань терапії, і міняються залежно від контексту.
Коли танець завершений, терапевтичний експеримент проведений, виконана деяка
робота, приходить час озирнутися назад, на те, що було зроблене, пригадати, прислухатися
до себе, що це було для мене, що я виношу з цього танцю. Настає момент для рефлексії –
різні форми зворотного зв‘язку і осмислення досвіду.
Для цієї професійної компетенції важливе знання про різні форми рефлексії (вербальної і
невербальної), методах дослідження в танцтерапії, оскільки саме методологія дослідження дає
нам простір понять і логіку розуміння процесу. Звісно, це вимагає навиків вербалізації досвіду
на різних «психологічних мовах» під час презентації програми для клієнтів, адміністрації, колег.
Здорова цікавість, неупередженість, розум дослідника – такими словами ми можемо описати
сутнісну установку для цієї компетенції [3].
Заключення
Отже, нами було розкрито питання застосування методу танцтерапії у професійній
діяльності фахівця соціальної сфери; визначені професійні компетенції та здатності, якими
повинен володіти фахівець, що використовує цей метод у своїй роботі.
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ПСИХОЛОГІЯ І ОСВІТА
PSYCHOLOGY AND EDUCATION

SPOLOĈENSKÝ VÝZNAM VZDELÁVANIA
SOCIAL IMPORTANCE OF EDUCATION
Miroslav Řádek
Miroslav Radek

Abstrakt
Vzdelávanie od počiatku ľudskej civilizácie patrilo medzi spôsoby uchovávania
a odovzdávanie zručností a schopností človeka, ktoré mu pomáhali preņiť a rozvíjať sa.
Predkladaný článok sa zaoberá spoločenským významom vzdelávania ako stredoveku, kedy dostalo
podobu modernej inńtitúcie aņ po 20. storočie. Analýzou textu odborných publikácií identifikujeme
spoločenské a politické súvislosti vzdelávania. Cieľom je dokázať ako sa politická moc podieľa na
formovaní systému vzdelávanie a variácie motívov, ktoré za snahou o ovplyvňovanie obsahu
vzdelávania sú. Osobitne predstavíme ideologické prístupy k vzdelaniu.
Annotation
Education from the beginning of human civilization was one of the ways to store and transfer
of skills and abilities of man that helped him survive and develop. This papar deals with the social
importance of education from the Middle Ages, when given such a modern institution to the 20th
century. Text´s analysis scientific publications identify social and political context of education.
The aim is to demonstrate how political power is sharing of the education system and variations of
themes by a desire to influence the content of education. Particularly we introduce ideological
approach to education.
Kľúčové slová: vzdelávanie, systém, politika, ideológia
Key words: education system, politics, ideology

Úvod
Vzhľadom na definície vzdelávania, hlbńie ozrejmenie si jeho ńirokého významu a v súlade s
cieľom publikácie je táto kapitola venovaná dejinám inńtitucionálneho vzdelávania. Budeme sa
pritom zaoberať inńtitucionálnym vzdelávaním organizovaným cirkvou a ńtátom. Výber
vzdelávania organizovaného cirkvou a ńtátom je podľa nás relevantné z dvoch dôvodov: 1. v rámci
inńtitucionálneho vzdelávania ide o dominantný typ edukácie a 2. cirkev a ńtát sú inńtitúcie
s najväčńím vplyvom na obsah a formu vzdelania ľudskej populácie ako takej. Nevyhneme sa
pritom ani civilizačnému sporu medzi cirkvou a ńtátom ako významnému, dlhotrvajúcemu
a váņnemu historickému a sociálnemu konfliktu západnej civilizácie. Eńte predtým ale vznesieme
niekoľko poznámok k dejinám vzdelávania.
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1. Vzdelávanie ako historický fenomén
Inńtitucionálne vzdelávanie je jednou z reálií, ktoré sprevádzajú ľudstvo od čias, kedy človek
začal vedome organizovať vlastnú spoločnosť. Snahu o systematické vzdelávanie nachádzame uņ
pri civilizáciách dávneho staroveku. Napriek časovej a civilizačnej vzdialenosti a na doplnenie
významu vzdelávania predstavíme hodnotu vzdelania u Ņidov z 13. storočia, ktorí si v tomto období
povaņovali za ideál vzdelaného panovníka a svoje spoločenské usporiadanie Paul Johnson
v Dejinách ņidovského národa označil za tzv. katedrokraciu: „Ideálem by bylo, aby kaņdý veřejný
činitel byl zároveň i význačným učencem a aby kaņdý učenec pomáhal vládonout. Ņidé nikdy
nepovaņovali initektuální schopnosti za překáņku pro administrativní funkce. Oblíbený anglosaský
postoj, ņe literární a studijní váńeň zeslabuje u člověka úřední autoritu, jim byl cizí. Právě naopak.
A zatímco nezasvěcencům přepadalo studium Tóry nezáņivné, akademické a vzdálené od reálného
ņivota, oni ho pokládali za ten prostředek, který prohlubuje moudrost potřebnou k vládnutí nad
lidmi a vńtěpuje také do srdcí pokoru a zboņnost, tedy cnosti zabraňující tomu, aby člověka moc
zkorumpovala.“105 Autor okrem iného ďalej opisuje fungovanie ņidovskej katedrokracie ako
záleņitosť niekoľkých významných ņidovských rodín – akademické dynastie, pričom vzdelanecká
alebo akademická tradícia trvala aņ do prvej svetovej vojny.
Váňa ako jeden z mála slovenských autorov venujúcich sa dejinám pedagogiky rozdelil históriu
vzdelávania do nasledujúcich období:
- výchova a vzdelávanie v otrokárskej spoločnosti,
- výchova a vzdelávanie vo feudálnej spoločnosti,
- pedagogický systém Jána Amosa Komenského,
- burņoázna pedagogika v 17. a 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia,
- výchova a vzdelávanie v období národného obrodenia,
- výchova a vzdelávanie v druhej polovici 19. storočia,
- výchova a vzdelávanie na konci 19. storočia a na začiatku 20. storočia,
- ńkola a pedagogika prvej polovice 20. storočia,
- ńkola a pedagogika druhej polovice 20. storočia.
Ako neskôr ukáņeme, pedagogika a vzdelávanie boli s rastom ľudského poznania predmetom
politického a ideologického záujmu, a preto je potrebné zmieniť sa, ņe uvedená publikácia (VÁŇA,
J. Dejiny pedagogiky) vydaná na začiatku 70. rokov 20. storočia v ČSSR je poznačená ideológiou
a dobou v ktorej vznikala. Zachováva si vńak pritom svoju odbornú hodnotu a povaņujeme ju za
jednu z fundamentálnych prác o dejinách pedagogiky na Slovensku.
Dejiny pedagogiky oboznamujú s teóriou a praxou výchovy, vzdelávania a vyučovania detí,
mládeņe a dospelých od vzniku ľudskej spoločnosti aņ po súčasnosť. Skúmajú a objasňujú otázky
vzniku, stavu a vývinu výchovy, výchovno-vzdelávacích zariadení a pedagogických teórií
v konkrétnych historických podmienkach vývoja ľudskej spoločnosti. Výchova je samostatný
spoločenský jav v rámci spoločenských javov. Tieto sú podobne ako napr. prírodné javy ovládané
konkrétnymi zákonitosťami. Zákonitosti vzdelávania ako spoločenského javu sú predmetov
vedeckého výskumu. Následne základnou úlohou dejín pedagogiky je zisťovanie a hodnotenie
spôsobov utvárania výchovy a vzdelávania. Výskum pritom berie na zreteľ odlińné civilizačné,
kultúrne, etnické a historické okolnosti zákonitostí vývinu výchovy, výchovno-vzdelávacích
zariadení a teoretických náhľadov na výchovu. Ciele, obsah a metódy výchovy a vyučovania sa
menia v súvislosti so zmenami v spoločenskom ņivote. Pochopenie zákonitostí vývinu výchovy bez
poznania elementárnych zákonov vývoja ľudskej spoločnosti nie je moņné.
Váňova interpretácia vzniku vzdelávania vychádza najskôr zo vzniku písma a následne
osvojenie si písania malo byť dôvodom pre vznik prvých ńkôl. „Z praktických potrieb rozvinutého
hospodárstva a obchodu vznikalo v ńtvrtom tisícročí pred nańím letopočtom písmo. V krajinách
Prednej Ázie to bolo klinové písmo, v Egypte obrázkové – hieroglifické písmo. Vynález písma mal
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obrovský význam pre ľudstvo. Písmo umoņnilo nielen zaznamenávať významné udalosti a rozličné
praktické údaje, nevyhnutné na príklad pre obchod, ale aj uchovávať cenné pracovné skúsenosti
a rozličné pozorovania prírodných javov, ktoré boli ņivotne dôleņité pre ņivot vtedajńích ľudí.
Znalosť písma a rozličných poznatkov sa obmedzovala iba na kňazskú kastu a prísluńníkov
panovníckych rodín. Tí udrņiavali svoje vedomosti v tajnosti, aby sa odlińovali od zotročeného
pracujúceho ľudu ako vládnuca kasta, ktorá nemusí pracovať, pretoņe najväčńie tajomstvá jej vraj
zverili samotní bohovia. Tieto tajomstvá odovzdávali iba uzatvorenému kruhu osôb, predurčenému
na privilegované postavenie v spoločnosti. Na ich vyńkolenie vznikali ńkoly pri chrámoch a pri
panovníckych dvoroch. V nich sa mládeņ vládnucej triedy učila písať, počítať a osvojovala si
ostatné vedomosti, ktoré jej zabezpečovali moc nad zotročeným ľudom.“106
Syntéza vzdelávania a politickej moci, ich vzájomné podmieňovanie a dva základné systémy
vzdelávania – pri chrámoch a pri panovníckych dvoroch – sú prítomné uņ pri vzniku vzdelávania.
Ďalńou historickou etapou, ktorá poznačila vńeobecnú edukáciu je vzdelávanie v starovekom
Grécku. Grécko tvorené viacerými mestskými ńtátmi malo dva základné vzdelávacie systémy, ktoré
mali pôvod v najvýznamnejńích mestských ńtátoch – Sparte a Aténach. Spartská výchova mala
etatisticko – vojenský charakter. Sparta ako vojenský mestský ńtát vychovávajúcich z chlapcov
budúcich bojovníkov.
„V siedmich rokoch ich dali od ńtátneho ústavu, kde sa do 18 rokov pod vedením dozorcov učili
nevyhnutným vlastnostiam vzorných vojakov. Spali v spoločných barakoch ma tvrdej posteli cez
celý rok bez prikrývok, chodili bosí a len hrubý odev ich chránil proti zime. V zime i v lete sa kúpali
v studenej vode a za najmenńí priestupok ich bičovali. Nielen dozorcovia, ale aj kaņdý spartský
občan mohol telesne potrestať chlapca, ktorý sa nejako previnil. Výchova v Sparte nebola vecou
rodiny alebo vychovávateľov, ale vecou verejného záujmu.107
Vzdelávanie dievčat a ņien sa v tejto historickej etape nevykonávalo a v Sparte ako
militaristickom ńtátnom zriadení nemalo miesto o to viac, vzhľadom na fakt, ņe ņeny sa na boji
priamo nezúčastňovali. Oproti tomu v Aténach ako centre obchodu a kultúry malo v porovnaní so
Spartou iný charakter.„Ruńný politický ņivot, pomerne vysoká hospodárska úroveň a veľký rozvoj
kultúry, toto vńetko spôsobilo, ņe výchova v Aténach nadobudla iné formy ako v Sparte. Tu uņ
nestačila iba telesná výchova, hoc aj v Aténach jej venovali značnú pozornosť. Deti aténskych
otrokárov museli mať aj mravnú a estetickú výchovu, no aj rozumové vzdelanie. Táto výchova,
ktorej cieľom bola kalokagatia (kalos kai agathos – krásny fyzicky i duńevne) bola harmonická
výchova v chápaní otrokárov: vzťahovala sa iba na deti aténskej aristokracie a vylučovala celkom
prípravu na fyzickú prácu, ktorá patrila otrokom a bola teda nedôstojná slobodného občana. Vedy
a umenia, ktorými sa zaoberali slobodní občania, nazývali sa preto „slobodné umenia“.108
Okrem tejto charakteristiky aténskeho systému vzdelávania bol významnou odlińnosťou tohto
systému aj fakt, ņe v Aténach vzdelávanie neorganizoval ńtát, vzdelávanie tu bolo záleņitosťou
rodiny. Deti do 7 rokov boli v spoločnosti tzv. súkromných pestúnov, ktorí sa o deti v predńkolskom
veku starali a venovali sa najmä hrám. Od 7 rokov smeli ísť chlapci do súkromnej ńkoly. Dievčatá
zostávali doma naďalej s pestúnmi, pretoņe vtedajńí názor na vzdelávanie dievčat bol záporný.
Existovalo presvedčenie, ņe dievčatá nemajú mať vzdelanie, pretoņe nebolo potrebné pre ich
budúce spoločenské poslanie byť matkami starajúcimi sa o rodinu. Ņeny sa dokonca nesmeli
zúčastňovať na verejnom ņivote, nesmeli chodiť do tzv. gymnázií a neboli im prístupné ani
olympijské hry. Výchova dievčat prebiehala len v rodine, kde sa učili domáce práce, tanec, hudbu
a spev.
Ńkoly do ktorých nastupovali 7 roční chlapci zo spoločensky privilegovaných rodín boli
súkromné a za výučbu sa uņ vtedy platilo tzv. ńkolné – teda poplatok za vzdelávanie. Pre ich
vzdelávanie do 13 rokov existovali dva druhy ńkôl – ńkoly gramatistov boli zamerané na
osvojovanie si základných úkonov písania, čítania a počítania a ńkoly gitaristov, kde sa vyučovala
hra na gitare, lýre, ďalej tanec, spev a recitovanie. Okrem toho sa zvláńť prebiehala telesná
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výchova. Po 13 roku veku ņivota navńtevovali chlapci palestru – zápasnícku ńkolu zameranú len na
telesnú výchovu. Chlapci z najbohatńích rodín po 16 roku ņivota navńtevovali gymnázium, kde sa
okrem ďalńieho pestovania telesnej kultúry diskutovalo o kultúre, umení, politike a filozofii.
Grécky model vzdelávania prevzali vrátane ďalńích civilizačných výdobytkov antického
Grécka Rimania. Aj v starovekom Ríme začínalo vzdelávanie detí v rodine a neskôr pokračovalo
v súkromných ńkolách. Rímsky vzdelávací systém vńak v cisárskom období zmenil svoje
zameranie. „Úloha ńkôl v tomto období je pripraviť svetovládnemu Rímu dostatok úradníctva pre
najrôznejńie odbory ńtátnej správy. Z tejto stránky sa eńte viac uplatnili ńkoly rétorov, ktoré okrem
toho poskytovali i vyńńie politické vzdelanie. Vńetky tieto ńkoly prestávajú byť v cisárskej dobe
súkromnými ńkolami a stávajú sa ńtátnymi učilińťami. Cisársky reņim spoznáva, akým dôleņitým
nástrojom môņu byť ńkoly vládnucej triede, ak sú v jej rukách. Preto ńtát ustanovuje na ńkolách
učiteľov, platí ich zo ńtátnej pokladnice, dáva im určité privilégiá, odbremeňuje ich od rozličných
povinností, ustanovuje dozor nad ńkolami, a to vńetko preto, aby si zabezpečil výchovu oddaných
sluņobníkov.“109
Môņeme teda konńtatovať, ņe k prvému pońtátneniu systému vzdelávania, ktorý doposiaľ
fungoval ako privátny, dońlo na prelome letopočtov v cisárskom Ríme. Získavame tak významný
historický dôkaz o súvise vzdelávania a politiky.
Historickou etapou nadväzujúcou na antický starovek je kresťanský stredovek. Kresťanstvo
pritom môņeme chápať ako náboņenské dedičstvo upadajúceho rímskeho impéria, ktoré sa stalo
kľúčovým prvkom pre podobu nastávajúceho stredoveku. Za významného kultúrneho a politického
nástupcu Rímskej ríńe sa povaņuje Byzantská ríńa, ktorá má kresťanskú identitu vrátane zásluh
o jeho rozsiahle a hlboké ńírenie vôkol vlastného územia (okrem iného aj do severnej Afriky
a strednej Európy). Na začiatku svojho pôsobenia bolo kresťanstvo nepriateľské voči rímskej
vzdelanosti. Vychádzajúc z presvedčenia, ņe jediným pravým ņivotom je posmrtný ņivot zamietali
prvotní kresťanskí predstavitelia prevaņne vńetko, čo učil antický starovek. Boli proti vzdelaniu,
zamietali telesnú kultúru, boli proti kráse umeleckých výtvorov, či uņ to boli obrazy, sochy alebo
hudba. Táto negácia sa spočiatku odrazila aj v náhľade na ńkolstvo a výchovu a prechodne viedla
k zníņeniu vzdelania. Napriek tomu vzdelávanie existovalo ako nástroj pre prípravu duchovných.
„Ńkoly, pokiaľ ich spočiatku kresťania zriaďovali, slúņili iba potrebám cirkevným a náboņenským.
Na začiatku kresťanstva to boli ńkoly katechumenov a katechetické ńkoly. V ńkolách katechumenov
vyučovali tých, ktorí chceli byť prijatí do kresťanskej cirkvi (katechumeni). Neboli to ńkoly len pre
mládeņ, ale vstupovali do nich i dospelí, ktorí sa pripravovali na krst. Čítanie, písanie a rátanie sa
v nich nevyučovalo, ich znalosť získavala kresťanská mládeņ v pohanských ńkolách. Podľa vzoru
rímskych pohanských vysokých ńkôl si cirkev zriaďovala vlastné učilińtia na výchovu kňazov
a učiteľov kresťanského náboņenstva.“110
Zmenou počiatočného postoja kresťanskej cirkvi k vzdelávaniu bolo umoņnené čiastočné
zachovanie kultúrneho dedičstva a vzdelanosti staroveku a neskôr sa stala kresťanská cirkev okrem
iného aj ústrednou vzdelávacou inńtitúciou západnej civilizácie – tzv. ochrankyňou vzdelanosti.
Výhod spojených so vzdelávaním si cirkev bola do budúcnosti vedomá a snaņila sa praktický
monopol na inńtitucionalizované vzdelávanie si zachovať. „Na začiatku stredoveku monopol
intelektuálneho vzdelania preńiel do rúk kňazov, a tak sa dostalo aj vzdelanie samo vzdelanie
postate teologický ráz. Preto sa začiatky organizovanej ńkolskej výchovy v období raného
feudalizmu objavujú najprv pri kostoloch a kláńtoroch. Sú to cirkevné ńkoly, ktorých poslaním je
predovńetkým vyńkoliť kňazov. Okrem toho si vńak zabezpečuje cirkev svoj vplyv na vládnucu triedu
tým, ņe vychováva v týchto ńkolách mládeņ.“111
Cirkev ako jediná spoločenská inńtitúcia zabezpečujúca vzdelávanie popri vzdelávaní kňazov
poskytovala vzdelanie aj laikom. Cirkev vlastný vzdelávací systém rozvíjala. Od 6. storočia
fungovali tzv. kláńtorné ńkoly s výučbou siedmych základných predmetov, ktorými boli gramatika,
rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia a muzika. Začínalo sa s výučbou gramatiky,
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aby ņiaci získali schopnosť učiť sa latinčinu v ktorej boli vtedy písané vńetky náboņenské texty.
Podľa vzoru kláńtorných ńkôl boli neskôr zriaďované tzv. katedrálne ńkoly, ktoré organizovali pri
svojich sídlach biskupi a ich účelom bola výchova svetských kňazov. Učitelia a ņiaci sa právali
podľa pravidiel – kánonov. Podľa toho sa nazývali kňazi pôsobiaci v tomto type ńkôl – kanoníci. Uņ
v tomto období stál na čele ńkoly kanoníkov rektor, čo je zase pomenovanie, ktoré majú hlavní
predstavitelia vysokých ńkôl a univerzít. Môņeme tak vidieť ďalńí dôkaz cirkevného pôvodu
ńkolstva.
Osobitne na území Slovenska existujú najstarńie dôkazy o pôsobení inńtitucionalizovaného
vzdelávania z 12. storočia. „Na Slovensku máme najstarńie správy o kapitulskej ńkole v Nitre (z
roku 1111). Okrem toho boli kapitulské ńkoly v Bratislave a na Spińi. O kláńtorných ńkolách na
Slovensku sa priame správy nezachovali. Najstarńia správa o slovenskej farskej ńkoly (vo Várade)
je z r. 1378, treba vńak predpokladať, ņe jestvovali uņ skôr. Veľký vplyv na zveľadenie ńkolstva
a vzdelanosti v nańich krajinách malo zaloņenie univerzity v Prahe a rozvoj mestských ńkôl.“112
Existuje historický predpoklad, ņe Cyril a Metod eńte v období pred 12. storočím zaloņili v časoch
Veľkej Moravy ńkolu na osvojovanie si hlaholiky a taktieņ na výučbu kňazov vyńkolených na
ńírenie písma v tomto písme. Konkrétne historické dôkazy chýbajú.
Vznik svetského ńkolstva je datovaný aņ do prelome 12. a 13. storočia a súvisí s rozvojom
obchodu a remesiel. Toto obdobie priamo predchádza renesancii. V 12. storočí najskôr vzniklo
v talianskom meste Bologna zdruņenie poslucháčov a profesorov právnictva a v roku 1224 sa toto
zdruņenie oficiálne premenilo na univerzitu. Obdobný priebeh mal aj vznik univerzity v Salerne,
ktorá sa orientovala na lekárstvo. Okrem týchto svetských vysokých ńkôl od roku 1206 v Paríņi
pôsobila vysoká ńkola zaloņená priamo cirkvou so zameraním na teológiu a slobodné umenia.
„Móda― univerzít prechádzala do ďalńích miest a v strednej Európe tak vznikla Praņská univerzita
v roku 1348, ďalej v Krakove a Viedni. Na území Slovenska pôsobila univerzita aņ od roku 1467
vďaka panovníkovi Matejovi Korvínovi, ktorý získal súhlas pápeņa na zaloņenie Academie
Istropolitany. „Zatiaľ čo univerzity v strednej Európe sa v tom čase utápali v scholastike, bola
bratislavská univerzita celkom humanistická. O jej organizácii, profesoroch a ńtudentoch sa
zachovalo veľmi málo správ. Je vńak známe, ņe mala ńtyri fakulty. Na bratislavskej univerzite
pôsobil i slávny hvezdár a humanista Ján Regiomontanus. Koncom 15. storočia univerzita
v Bratislave zanikla.“113
Aj z tohto dôvodu získavali Slováci vzdelanie v zahraničí, pričom najčastejńie odchádzali do
nemeckých krajín a na univerzitu do Prahy. Takto okrem iného dochádzalo k ovplyvňovaniu
slovenskej inteligencie nemeckou filozofiou, čo sa prejavilo najmä v 19. storočí ako kľúčový faktor
vo vzťahu k moderným politickým dejinám Slovenska. Rovnako ako rozvoj univerzitného ńkolstva,
nadobudlo v rovnakom období rozmach základné ńkolstvo, ktorý podnietil rozvoj obchodu
a remesiel v mestách. Tzv. mestské ńkoly zakladali meńťania pre svoje deti, aby nadobudli
vzdelanie. Napriek tomu, ņe financovanie mestských ńkôl bolo kompetenciou obyvateľov miest, aj
tu cirkev dohliadala nad vzdelávacím procesom, ktorý bol ale neskôr napádaný. „Od farských ńkôl
preberali mestské ńkoly svoje umiestnenie pri farách a kostoloch, učiteľov a zo začiatku i obsah
vyučovania. Spočiatku boli pod právomocou cirkevných orgánov, ktoré nad nimi vykonávali dozor
a ustanovovali učiteľov, ale finančné náklady znáńala mestská správa. Čoskoro sa vńak meńťania
doņadujú osamostatnenia týchto ńkôl. O to bojovali mestá ustavične a húņevnato, v Čechách aņ do
husitskej revolúcie, ktorá teraz dala moc nad mestskými ńkolami do rúk konńelov. Hoc aj potom
ďalej trval istý vplyv cirkevných a univerzitných orgánov, predsa vlastná správa a vedenie týchto
ńkôl patrili mestám. Zriaďovanie mestských ńkôl znamenalo účinný zásah do monopolu cirkvi na
vzdelanie.“114
Okrem toho boli zriaďované aj ńkoly na vidieku a zriedkavo sa v mestách vyskytovali tieņ
súkromné ńkoly v ktorých jednotlivci ovládajúcich základné písanie a počítanie vyučovali základnú
gramotnosť. O ńkolstve na Slovensku v 14. storočí sa zmieňuje tieņ dejepisecká učebnica Dejiny
112

VÁŇA, J. Dejiny pedagogiky. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava. 1971. str. 33.
Tamtieņ, str. 40.
114
Tamtieņ, str. 41.
113

365

Slovenska, ktoré spomínajú kapitulské a mestské ńkoly, ktorých sponzorom boli mestské
samosprávy, pričom vyučovanie zabezpečovala miestna fara, prípadne iné cirkevná inńtitúcia.
„Základ ńkolského vyučovania tvorilo čítanie, písanie, počítanie a spev. Za vyńńí stupeň vzdelania
sa pokladalo absolvovanie siedmych umení. Ińlo o gramatiku, dialektiku-logiku, rétoriku,
aritmetiku, geometriu, hudbu a astronómiu. Vyučovalo sa v latinčine. Mestské ńkoly vo väčńom
mnoņstve navńtevovali aj synovia bohatńích meńťanov a zemianski synovia, ktorí sa pripravovali na
úradnícku kariéru. V kláńtorných ńkolách sa pripravovali predovńetkým budúci rehoľníci.“115 Od
čias antiky aņ do obdobia renesancie platilo, ņe vzdelanie získavali chlapci z privilegovaných
vrstiev spoločnosti. Renesancia túto prax priamo nezmenila, ale práve v tých to časoch sa ozývajú
hlasy ku ńkolskej reforme. Vo svojej dobe boli hodnotené ako revolučné, avńak to, čo sa zdalo byť
z kritériách doby za neprípustné alebo nemoņné (alebo dokonca nesprávne), sa stalo vzorom pre
organizáciu ńkolstva tak, ako ho poznáme v súčasnosti. Anglický filozof a politik Thomas Morus
(1478-1535) v rámci svojej predstavy o ideálnom ńtáte navrhoval povinnú ńkolskú dochádzku
rovnako pre chlapcov aj dievčatá, pričom ich výučba mala prebiehať v ich materinskom jazyku.
V prostredí strednej Európy zanechal významné názory na vzdelávanie rodák pravdepodobne
z Moravy Jan Amos Komenský (1592-1670). Komenský ako najvýznamnejńí učenec v otázkach
pedagogiky zadefinoval a prehlboval vńeobecnú pedagogiku. Jeho diela boli prekladané do
viacerých jazykov a preto má jednoznačne celoeurópsky význam. Komenského odborný záujem
bola zameraný na didaktiku (dielo Didactica), pod ktorou rozumel nielen teóriu vyučovania, ale aj
teóriu výchovy a ńkolskú organizáciu. Navrhoval skvalitnenie vzdelávania zavedením presného
poriadku, pričom túto potrebu zdôvodňoval existenciou v prírode, inńpiroval sa teda aj prírodnými
vedami. Prírodovedecký prístup v Komenského teórii je vyjadrený synkritickou metódou. Ide
o metódu vychádzajúca z predpokladu, ņe pedagogické zásady majú vychádzať z príbuzných javov
v prírode. Komenského spisy vychádzajú zo synkritickej metódy natoľko dôsledne, ņe vzdelanie,
morálka ako aj viera (zboņnosť) vychádzajú z prírody. Zameranie vzdelávanie malo mať vńeobecný
charakter. „Musíme uņ dokázat, ņe na ńkolách vńichni mají býtio vyučování vńemu. Nerozuměj tomu
tak, jako bychom na vńech poņadovali poznání vede a umění (zejména poznání dokonalé a co
najpronikavějńí). Vņdyť to svou povahou není ani uņitečné, ani ņádnému člověku moņné pro krátkost
nańeho ņivota.“116
Ńkolu doslova nazýval „dielňou ľudí―. Vzdelávanie tieņ podrobil osobitej kritike, kedy v
Kapitole XI. Dosud nebylo dokonale účelných ńkol poeticky priblíņil podobu dokonalej ńkoly: „kde
se totiņ mysl ņáků ponořuje v lesk moudrosti, aby rychle pronikala vńechno zřejmé i tajné (jak praví
Kniha moudrosti 7, 17), kde mysl a její city jsou vedeny ke vńeobecnému souladu ctností, kde srdce
je vábeno boņskou láskou, ba skoro píjeno, takņe jiņ nyní pod sluncem zvykají si ņít nebeský ņivot
vńichni ti, kdoņ jsou svěřeni křesťanským ńkolám, aby byli napájeni pravou moudrostí. Krátce, kde
vńichni vńemu vńestranně mají býti vyučováni.“117 Spisy obsahujú rôzne praktické podrobnosti
a zásady pre vzdelávací proces, dávajú aj návody pre odstraňovanie prípadných chýb.
2. Formovanie súĉasného modelu vzdelávania
Technický pokrok vņdy súvisel so snahou o kompletizáciu ľudského vedenia a následne
vplýval na obsah a spôsob vzdelávania – a naopak. Vzájomný vplyv pokroku a systematického,
formálneho vzdelávania stál aj pri ďalńej etape vývoja inńtitucionalizovaného vzdelávania. Názory
renesančných filozofov na vzdelávanie nańli svoje uplatnenie v rámci spoločenských reforiem
v druhej polovici 18. storočia, teda v období osvietenstva. Mária Terézia zaviedla v Habsburskej
monarchii okrem iných v 70 rokoch 18. storočia tzv. ńkolskú reformu. Súčasťou reformy ńkolského
systému malo nasledujúce:
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1. zavedenie vńeobecnej povinnej ńkolskej dochádzky a ńkolského poriadku
2. zavedenie tzv. triviálneho ńkolstva pozostávajúceho z ľudových ńkôl; meńtiackych ńkôl;
lýceí a gymnázií
3. zruńenie latinčiny a zavádzanie národných jazykov vo výučbe
4. pońtátnenie ńkolstva a eliminácia vplyvu cirkvi na vzdelávanie
5. zakladanie nových ńkôl
Praktické zmeny vzdelávacieho systému mali zreteľný politický rozmer. Eńte v 50. rokoch
18. storočia časť ńkolstva preńla pod kontrolu ńtátu, ktorý pritom prińiel do istého konfliktu
s cirkvou, kedy okrem iného preńli jezuitské ńkoly pod organizáciu ńtátu a tradiční rehoľní kňazi
boli z vyučovania vylučovaní. V rovnakom období vznikol poradný orgán panovníčky pre
zavádzanie ńkolskej reformy, ktorý môņeme chápať ako priameho predchodcu súčasného
ministerstva ńkolstva. „Mária Terézia vyhlásila ńkolstvo za politikum, za vec ńtátneho záujmu. Uņ
v roku 1752 podriadili stredné ńkoly ńtátnemu dozoru a ich učebné osnovy zlepńili. Niektoré
reformy sa uskutočnili aj na univerzitách, latinčinu ako vyučovací jazyk obmedzili. V roku 1759
zriadila Mária Terézia dvornú ńtudijnú komisiu, najvyńńí ńkolský úrad, ktorý mal jednotne
spravovať rakúske ńkolstvo a starať sa o zlepńenie jeho stavu. V komisii, ktorá trvala aņ do
zriadenia ministerstva vyučovania v roku 1848, sústreďovali sa návrhy na reformu ńkôl.“118
Prvý ńkolský poriadok z roku 1774 (Schulordnung) platným na území Habsburskej monarchie,
ktorého autorom bol Ignác Felbiger, nanovo kategorizoval ńkoly poskytujúce elementárne
vzdelanie:
- triviálne ńkoly (1-2 triedne pre deti vo veku 6-12 rokov z neprivilegovaných vrstiev
spoločnosti)
- hlavné ńkoly (3-4 triedne pre stredný stav pripravovali na ďalńie ńtúdium)
- normálne ńkoly (sídliace v tzv. krajinských mestách, určené na prípravu budúcich učiteľov).
Okrem týchto, bola zavedená aj kontrola fungovania ńkolstva. V roku 1785 bola zriadená
funkcia tzv. krajských komisárov pre dozeranie nad ńkolstvom, od kedy v kaņdej krajine pôsobil
tzv. hlavný ńkolský dozorca. Zavedená bola aj reforma stredného ńkolstva osobitne pre Uhorsko. Jej
autorom bol rodák zo Ņiliny a jeden z prvých slovenských národovcov Adam Kollár. Vyplývala
z nej nová sústava ńkolstva a niesla názov Ratio educationis. Pokrokársky charakter reformy
spočítal najmä v sprístupňovaní vzdelania pre neprivilegované skupiny obyvateľstva, náboņenskej
tolerancii, výučbe v materinskom jazyku.
Charakter inńtitucionálneho vzdelávania zostal nezmenený aņ do konca prvej svetovej vojny,
kedy atmosféra spoločenskej radikalizácie a zmeny spoločenského usporiadania najmä v strednej
Európe mali vplyv aj na vzdelávaciu politiku a ńkolstvo ako také. Do prvej svetovej vojny bol
systém ńkolstva rozńírený o predńkolskú výchovu. V českých krajoch boli jasle a materské ńkoly
zakladané od 70. rokov 19. storočia. Odborné zdroje ale neuvádzajú začiatok predńkolskej výchovy
v Uhorsku, a preto nemáme spoľahlivý údaj o začiatku predńkolskej výchovy na Slovensku.
Zmena ńtátneho usporiadania (zánik Rakúsko – Uhorska a vznik Československej republiky)
a politického reņimu (zánik monarchie a vznik liberálnodemokratická republika), ktoré
predstavovali fundamentálne spoločenské zmeny mali svoj následok na inńtitucionálne vzdelávanie.
V roku 1922 bol prijatý zákon č. 226/1922 Sb. z. a n. – tzv. malý ńkolský zákon nanovo ustanovil
povinnú ńkolskú dochádzku, zaviedol výučbu nových učebných predmetov a menil názvy
niektorých ńkôl. „Zákon ustanovil osemročnú ńkolskú dochádzku, ktorá sa na Slovensku uskutočnila
aņ od ńkolského roku 1927/ 1928. Názov meńtiackej ńkoly sa zamenil slovom ,občianska´. Naďalej
sa vńak vńeobecne pouņíval názov ,meńtiacka ńkola´. Podľa zákona sa zaviedli na ľudovej
a občianskej ńkole nové učebné predmety: občianska náuka a výchova, ručné práce, náuka
o domácom hospodárstve.“119 Ńtruktúra ńkolstva mala takmer súčasnú podobu:
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vek
3 – 6 rokov
6 – 14 rokov
14 – 18 rokov
19 – viac rokov

Tabuľka 1. Ńtruktúra ńkolstva v 1. ČSR
ńkolské zariadenie
materská ńkola
ľudová ńkola (6 – 11 rokov)
meńtianska ńkola (11 – 14 rokov)
jednoročný učebný kurz
niņńie odborné ńkoly
stredná ńkola
učňovské ńkoly
vyńńie odborné ńkoly
vysoká ńkola

Vyńńie uvedené fakty o podobe ńkolstva v Československej republike neprezrádzajú nič
o revolučných zmenách ńkolstva. Pre pochopenia zmeny je potrebné priblíņiť dobové reálie, ktoré
sprevádzali v dotknutej dobe jeho fungovanie. Pri ustanovovaní dočasnej vlády Československej
republiky v roku 1918 sa stal ministrom ńkolstva Gustav Habrman. Ako člen sociálnej demokracie
(Československá sociálnodemokratická strana robotnícka) a líder odborového hnutia v textilnom
priemysle a bol presvedčeným protiklerikárom a boli mu blízke tzv. voľnomyńlienkárske názory.
Táto hodnotová orientácia sa vplývala na jeho výkon vo funkcii ministra ńkolstva. Hlavnou črtou
Habrmanovho prístupu ku ńkolstvu bolo, aby získalo čisto svetský charakter, ktorý mohlo získať len
potlačením vplyvu katolíckej cirkvi. Náboņenská výchova sa mala na ńkolách stať dobrovoľnou
a mala byť umoņnená výchova ostatných cirkví. Výnosy ministertva ńkolstva vńak neboli zamerané
vyslovene proti úlohe katolíckej cirkvi a citlivú otázku najskôr rieńili takto: „Výnos jeńte
nenadhazoval otázku náboņenského vyučování vůbec; ponechával dosavadní stav beze změny; bral
jen vychovatelům právo donucovat ņáky k návńtevě kostela a k přijímání svátostí. Dektet nebyl
motivován scela upřímně: zváděl s velkou starostlivostí, ņe v zimě by se chatrně oděné a útlé dívky
mohly v kostele nastudit. Tak to mohlo odůvodnit ministerstvo zdravotnictví. Činí-li tak ministerstvo
osvěty, je patrna snaha nevyhlańovat otevřený boj cirkvi katolické a učinit některá zralá uņ opatření
pokud moņno nenápadně.“120
Následne v máji 1919 bol vydaný nový výnos, ktorý účasť na náboņenských úkonoch ustanovil
ako dobrovoľnú. Rovnaký predpis ale vyslovene vyņadoval mať náboņenské presvedčenie ņiakov
a učiteľov v úcte – teda reńpektovať ho. Neskôr bol ministerstvom vydaný príkaz k výučbe
náboņenstva na stredných ńkolách, ktorý zaviedol výučbu v 1 – 3 ročníku strednej ńkoly, pričom v 4
a 5 piatej triede sa náboņenstvo nevyučovalo a nahradila ho tzv. morálna náuka. Vysoko citlivou sa
stalo vyvesovanie kresťanských kríņov v triedach ńkôl. Aj pri tejto otázke sa ministerstvo ńkolstva
postavilo k veci prezieravo. Kríņ ako symbol presvedčenia mohol zostať v triedach, ak vńak učiteľ
rozhodol, ņe kríņ v triede nebude, smel ho podľa výnosu zvesiť. Zvesenie kríņa ale musel odsúhlasiť
tzv. miestny činiteľ, ale dotknuté nariadenie ņiadnym spôsobom nedefinovalo, kto presne miestnym
činiteľom je. Väčńina učiteľského zboru, ktorá sa do verejnej diskusie zapájala bola za zvesenie
kríņov a podobný názor mal aj ńtátny tajomník ministerstva: „Stejné stanovisko zaujal na veřejné
schůzi zniverzitní profesor Drtina, státní tajemník v ministerstvu ńkolství. ,Krucifix ze ńkol nebylo by
třeba odstraňovat´, pravil, ,kdyby vedle něho byly umístněny symboly jiných konfesí a kultů: sońka
Buddhova, bible s kalichem, obraz Modony Raffaelovy a podobně´. Tento směr chtěl tedy učinit
z kříņe pouhou součástku ńkolních sbírek vedle vycpaných ptáků a kamenů a dovoloval mu mít jen
ukázkovou hodnotu pro účely učebné.“121
Historický sled udalostí medzi rokmi 1938-1989 obsahuje vládu nedemokratických
a totalitných politických systémov. Slovensko sa stalo v období rokov 1939-1945 autoritárskym
ńtátom. Ústava inńpirovaná talianskym fańizmom zaviedla tzv. stavovský ńtát v rámci ktorého bolo
povinnosťou vńetkých občanov byť členom niektorého ústavou definovaného stavu. To platila aj
o učiteľoch, ktorí boli organizovaní v stave verejných zamestnancov a osvetových pracovníkov.
Pôsobenie prvého ministra ńkolstva Jozefa Siváka okrem iného umoņnilo vznik Slovenskej
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akadémie vied a umení. Dobové súvislosti a neochota realizovať systematickú ideologizáciu
ńkolstva umoņnili jeho fungovanie v prakticky nezmenených podmienkach v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím prvej ČSR. Po rozvrate a rozbití Československa nastala na Slovensku
a v českých krajinách odlińná situácia. Pokiaľ Slovensko zostávalo v niektorých oblastiach
pokojnou krajinou, Česko pod názov Protektorát Čechy a Morava bolo pod priamou nacistickou
správou. Táto okolnosť sa podpísala na zatváraní českých ńkôl na vńetkých úrovniach. Zatvorenie
českých univerzít v 17. novembra 1939 sa napokon stalo medzinárodným symbolom ńtudentstva.
Kvalitatívne odlińná situácia nastala po roku 1948, kedy bola v Československu nastolená
komunistická totalita. V období rokov 1945 – 1948 bolo obnovované ńkolstvo do jeho predvojnovej
podoby, čo znamenalo odstraňovanie germanizačných opatrení a uņ v Końickom vládnom programe
bola zadefinovaná snaha o tzv. zľudovenie ńkoly. Ruský jazyk sa stal povinným predmetom.
Zľudovenie ńkoly bolo po roku 1948 nahradené novým pojmom – kultúrna revolúcia. Tzv.
demokratizácia ńkolstva a vzdelávania mali byť prvým prejavom kultúrnej revolúcie. Prístup
komunistickej moci na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia charakterizoval Klement Gottwald:
„Nańe ńkoly, najmä stredné a vyńńie, musia ľudovodemokratickej republike vychovávať verných
ľudí a veci ľudu a národu oddaných ľudí. Pre reakciu niet miesta ani na nańich ńkolách. Okrem
prehĺbenia odborného ńkolenia musíme nańu novú inteligenciu v kurzoch a v ńkolách vychovávať
v duchu najpokrokovejńieho svetonázoru, v duchu dialektického a historického materializmu,
v duchu marxizmu-leninizmu... Dopustili by sme sa váņnej chyby, keby sme sa neusilovali, aby sa
neusilovali, aby sa tento pokrokový svetonázor stal názorom celej nańej ľudovodemokrtickej
spoločnosti.“122
Ńkolstvo sa stalo nástrojom ideologickej indoktrinácie komunistickej strany. Deti a mládeņ boli
zdruņovaní v organizáciách pod vedením komunistickej strany. Pre mladńej deti bola určená tzv.
pionierska organizácia a pre dospievajúcu mládeņ a mladých ľudí do 30 rokov to bol Socialistický
zväz mládeņe (SZM). Učebné osnovy a obsah učebníc boli postupom času prispôsobené
ideologickému učeniu marxizmu-leninizmu. Najviac týmto spôsobom postihnutými boli humanitné
predmety. Náboņenstvo sa na ńkolách nevyučovalo, nahradila ho tzv. občianska náuka. Kríņe
vystriedali aktuálne menené nástenky s ideologickými heslami. Učiteľský zbor tvorili výhradne
ľudia so (deklarovaným) socialistickým presvedčením a rovnako prijatie na strednú a vysokú ńkolu
u detí a mládeņe bolo podmienené dobrým tzv. kádrovým posudkom. Napriek tomu, ņe socialistické
ńkolstvo malo byť určené rovnako pre vńetkých, v skutočnosti neboli na stredné a vysoké ńkoly
prijímaní ņiaci a ńtudenti s nesprávnym politickým profilom, pričom nemuseli spáchať ņiadny
„politický prečin― – postačujúce bolo mať v rodine reņimu nekonformných rodinných prísluńníkov.
Na začiatku 70. rokov 20. storočia sa začali zlepńovať materiálne podmienky a zázemie ńkolstva.
Učitelia boli v rámci spoločenského systému členmi spoločnosti s relatívne vysokým spoločenským
statusom, ktorý bol čiastočne odmenou za politickú lojalitu voči reņimu. Ńkolstvo sa v tomto období
vńestranne vzdelávacím systémom. Na území Slovenska vzniklo vńestranne zamerané ńkolstvo
a bolo rozvíjané na vńetkých jeho stupňoch. Existovala ambícia poskytnúť ńkolám aj ďalńiu výbavu
ako priestor pre telesnú výchovu v interiéry aj exteriéry a stabilnou súčasťou sa stalo aj ńkolské
stravovanie a tzv. druņinami, kde zostávali mladńie deti počas prítomnosti ich rodičov v práci.
2. Politicko-ideologické prístupy ku vzdelávaniu
V predchádzajúcej kapitole sme prostredníctvom predstavenia histórie vzdelávania od
prvopočiatkov po 20. storočie priblíņili význam vzdelávania, načrtli jeho význam a na viacerých
miestach poukázali na prepojenie inńtitucionalizovaného vzdelávania s politikou. Vzhľadom na
okolnosť, ņe moderná politika obsahuje politické ideológie, môņeme nájsť tri základné ideologické
pojatia vzdelávania.
Konzervatívny prístup preferuje tradičné hodnoty vo vzdelávaní. Presadzuje výučbu
náboņenstva na ńkolách a snaņí sa zamedziť výučbe predmetov, ktoré popierajú tradicionalistické
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alebo priamo náboņenské presvedčenie. Príklad predstavuje spoločenská diskusia o vyučovaní
evolučnej teórie (darvinizmus) a tzv. kreacionizmu alebo inteligentného dizajnu (stvorenie vyńńou
mocou). Ide o diskusiu, ktorá prebieha najmä v Spojených ńtátoch amerických (USA). Kresťansky
zaloņení tradicionalisti mobilizujú verejnosť v prospech názoru pre vyučovanie teórií vzniku sveta,
ktoré jeho vznik vysvetľujú ako Boņí zámer. Konzervatívci stáli v rámci diskusie o platnosti teórie
evolúcie výučbe a jej výučbe na ńkolách na strane odporcov, pretoņe teória evolúcie do istej miery
popiera náboņenský výklad sveta z Biblie.
Okrem toho konzervativizmus nie je stotoņnený s tzv. integrovanou výučbou na ńkolách
v rámci rieńenia rómskej otázky. Problematika Rómov a ich spôsobu ņivota v sebe obsahuje otázku
zaberajúcu sa ńkolskou výchovou rómskych detí. Odborná verejnosť pritom nemá jednoznačný
názor na výučbu Rómov v oddelených triedach a ńkolách určených pre rómske deti a oproti tomu na
tzv. integrovanú výučbu, v rámci ktorej sú rómske deti vyučované spoločne v triedach s deťmi
z väčńinového bieleho etnika. Konzervativizmus je skeptický voči integrovanej výchove
a upozorňuje na moņnosti jeho neúspechu pri integrácii Rómov v rámci vzdelávacieho systému.
Starńie príklady konzervatívneho vnímania vzdelávania môņeme nájsť tieņ pri vzdelávaní
dievčat a ņien. Tradicionalistický názor vnímal ņenu predovńetkým ako matku starajúcu sa
o domácnosť. Okrem toho existovali predsudky voči intelektuálnemu potenciálu ņien ako takých.
Podobne bol konzervativizmus odmietavý pri vzdelávací členov spoločensky neprivilegovaných
skupín obyvateľstva.
Liberáli chápu vzdelanie ako nástroj prosperity a potenciálneho bohatstva spoločnosti, ktorý
má do budúcnosti poskytnúť kaņdému jedincovi príleņitosť pre jeho ņivotnú cestu za ńťastím.
Slovenská liberalistická ńtúdia Vysoké ńkolstvo na Slovensku – realita, problém a moņné rieńenia
o vzdelaní priamo tvrdí: „Vzdelanie nie je bohatstvom národa ani spoločnosti, ale konkurenčnou
výhodou jednotlivca na trhu práce a vzácny statok, ktorý je predmetom ponuky a dopytu
konkrétnych subjektov – na strane dopytu sú jednotlivci so záujmom o vzdelanie a na strane ponuky
pôsobia vysoké ńkoly.“123 Liberalistický prístup ku vzdelávaniu a jeho fungovaniu ako systému
inklinuje k hodnotám slobody, samoregulácie, samosprávnosti ńkôl a odmieta ideologizáciu.
Ńkolstvo má predstavovať útočisko nezávislého myslenia a vedeckého bádania. Nezávislosť
akademickej obce má byť zaručená tak, ņe bude existovať na súkromnoprávnom princípe.
Samoreguláciu vzdelávania predstavuje princíp fungovania na báze konkurencie medzi
jednotlivými ńkolami, pokiaľ moņno bez prílińných zásahov verejnej autority. Sú preto
prvopočiatočnými zástancami rovnostárskeho prístupu – liberálny ideál predstavuje spoločnosť
občanov s rovnakými právami a povinnosťami bez ohľadu na rozdiely. Vzdelanie má byť
poskytnuté vńetkým členom spoločnosti a aby sa tak skutočne stalo, sú zástancami povinnej
ńkolskej dochádzky. 124 Liberalizmus bol politickou ideológiou, ktorá inńpirovala vznik ņenského
hnutia v 19. storočí. Medzi základné poņiadavky patrilo aj moņnosť získať rovnaké vzdelanie pre
ņeny ako pre muņov (Londýnska univerzita umoņnila na svojej pôde ńtudovať od roku 1878).
Liberálne rovnostárstvo sa prejavilo napr. aj pri ruńení rasovej segrácie vo výučbe v 60. rokoch
20. storočia v Spojených ńtátoch amerických (USA). V súčasnosti majú liberáli kladný vzťah
k spoplatňovaniu ńtúdia najmä na vysokých ńkolách a sú kritikmi fungovania verejného ńkolstva.
Totalitarizmus predstavuje spôsob vlády v rámci ktorého verejná autorita (ńtát) vládne svojmu
obyvateľstvu terorom a vńestranným násilím. Pouņíva politickú propagandu na zakrývanie svojej
podstaty a prostredníctvom tajnej polície sleduje vńetok verejný a súkromný ņivot obyvateľov na
svojom území. Totálne ovládnutie spoločnosti so sebou nesie nevyhnutnú kontrolu vzdelávania od
útleho veku detí aņ po získavanie najvyńńích vedeckých/ akademických hodnotí a funkcií.
Totalitarizmus sa sústreďuje najmä na obsah vzdelávania, čomu je prirodzene prispôsobený spôsob
výučby. Totalitarizmus ako taký svojim spôsobom predstavoval rozchod s tradíciou západnej
vzdelanosti, pretoņe z jeho pohľadu obsahovali myńlienky vyučované na ńkolách a univerzitné,
ktoré boli v rozpore s totalitnými ideológiami. Najmä totalitné ńkolstvo v nacistickom Nemecku
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malo byť zbavené akýchkoľvek humanistických zásad a malo vychovávať nemeckú mládeņ podľa
rasistických teórií. Totalitné ńkolstvo je preto zbavené nielen myńlienok, ktoré sú z pohľadu
totalitných ideológií závadné, ale reņim dôsledne kontroluje učiteľský stav a neumoņňuje
podieľanie sa na výučbe učiteľom u ktorých existujú pochybnosti alebo sa priamo voči reņimu
postavili. Expanzionistická zahraničná politika totalitarizmov si vyņaduje u detí a mládeņe fyzickú
zdatnosť, a preto telesná výchova nie je zameraná len na správny telesný vývoj a zdravotný stav
detí a mládeņe, prípadne profesionálne ńportové výkony. Totalitarizmu ide o výchovu nových
bojovníkov, ktorých bude potrebovať pre novú vojnu a tieņ z propagandistických dôvodov, pretoņe
ńport pre totalitarizmus predstavuje významnú príleņitosť pre propagandu na medzinárodnej úrovni.
Záver
Politická rovina inńtitucionálneho vzdelávania doposiaľ nie je rozńírenou témou odborných
publikácií. Prirodzene existujú publikácie skúmajúce vzdelávanie zo psychologického,
sociologického alebo antropologického hľadiska, avńak vplyv politiky a ideológie na vzdelávanie
doposiaľ stojí na okraji celkového záujmu o vzdelávanie. Najmä s pouņitím historických metód je
ale moņné vidieť najskôr od racionálnej snahy o inńtitucionalizáciu vzdelávania zo strany cirkvi
a neskôr ńtátu, cez vzájomný spor cirkvi a ńtátu o udrņanie / získanie kontroly nad systémom
vzdelávania a najmä nad jeho obsahom aņ po premyslenú a úplnú kontrolu systému vzdelávania
totalitnými hnutiami.
Je moņné ale predpokladať, ņe spor o charakter vzdelávania bude pokračovať. Hoci sa môņe
zdať, ņe vzdelávanie stojí na okraji priorít súčasnej spoločnosti, vo viacerých krajinách prebieha
váņna celospoločenská diskusia o jeho fungovaní, ktorá je vyvolávaná primárne samotnými
pedagógmi. Okrem toho existujú mimovládne iniciatívy zamerané na uplatňovanie tzv.
homeschoolingu – teda domáceho vzdelávania, ktoré je rozvinuté v rôznej miere dominantne
v západných krajinách.
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ПІСКОВА ТЕРАПІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ
SAND THERAPY AS A TOOL OF SELF-KNOWLEDGE OF PERSONALITY
Ольга Малихіна
Olga Malikhina
Анотація
У статті розглянуто концептуальні засади роботи з методом піскової терапії. Зроблено
аналіз теоретичних аспектів виникнення та використання піскової терапії як інструменту
самопізнання особистості. Викладені сучасні уявлення про особливості використання методу
піскової терапії. Проаналізовано погляди на виникнення та сутність піскової терапії відомих
зарубіжних психологів. В статті підкреслено, що основна дія піскової терапії спрямована на
розуміння клієнтом своїх внутрішніх процесів, з точки зору періодичності психічного
розвитку та проявів архетипів в символіці ландшафту і обраних мініатюрних фігурок.
Annotation
The article discusses the concept of work with the method of sand therapy. Analyzed of the
theoretical aspects of the origin and use of sand therapy as a tool of self-knowledge of personality.
Set out modern ideas about the features of using the method of sand therapy. Analyzed views on the
origins and nature of sand therapy known foreign psychologists. The article pointed out that the
main effect of sand directed at understanding the client of their internal processes, from the point of
view of periodicity of psychic development and manifestation of the archetypes in the symbolism of
the landscape and selected miniature figurines.
Ключові слова: піскова терапія, аналітичний підхід, самозцілення.
Key words: sand therapy, analytical approach, self-healing.
Вступ
Метод піскової терапії (Sandplay – пісочна гра) є одною з незвичайних технік
аналітичного процесу, розглянутого через призму юнгіанської психології, під час якої
аналізований – дитина або дорослий будує власний мікрокосм з піску і мініатюрних фігурок.
Це метод, який має за собою цікаве минуле, усталені основи теорії і техніки в сьогоденні.
Піддатливість піску провокує бажання створити з нього мініатюру реального світу. Тут
людина виступає як творець, не прив'язана до результатів своєї праці. Дитина створює з
піску замок, деякий час милується на нього, а потім хвиля або вона сама руйнують творіння.
Один сюжет життя завершується, поступаючись місцем наступному. І так нескінченно.
Здавалося б, все так просто. Але саме ця проста, природна для людини дія зберігає
унікальну таємницю буття: все приходить і йде, немає нічого такого, що було б непоправно
зруйноване – просто старе поступається місцем новому. Багаторазово проживаючи цю
таємницю, людина досягає стану рівноваги, при цьому в її внутрішньому просторі істотно
зменшується частка метушні і буденності.
Пісочна терапія орієнтована на властиві кожній людині внутрішній потенціал здоров'я і
сили. Її акцент – на природньому прояві думок, почуттів і настроїв у творчості, прийняття
людиною себе такою, якою вона є, разом з властивими їй способами самозцілення і
гармонізації. Це задовольняє потребу сучасної людини в найбільш природних, комплексних
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способах лікування і гармонізації, в яких рівну роль відіграють розум і почуття, тіло і дух,
чоловіче і жіноче, інтроспекція і активна дія.
Основна дія піскової терапії спрямована на розуміння клієнтом своїх внутрішніх
процесів як руйнівного так і творчого порядку. Прояв внутрішніх процесів розглядається з
точки зору періодичність психічного розвитку та прояви архетипів в символіці ландшафту і
обраних людиною мініатюрних фігурок.
1. Теоретичні аспекти використання піскової терапії як інструменту самопізнання
особистості
1.1. Концептуальні засади піскової терапії
У пісочній терапії світ дитинства знову відкриває перед людиною свої двері, і ці двері
ведуть в несвідомі і приховані в ньому таємниці.
На початку століття психоаналітики зіткнулися з проблемою дитячого психоаналізу,
Вони виявили, що діти не можуть описувати своє занепокоєння словами, як це роблять
дорослі. Дітей, на відміну від дорослих, не цікавить дослідження власного минулого або
обговорення стадій розвитку. Діти часто відмовляються навіть пробувати вільно асоціювати.
Багато терапевтів, які працювали з дітьми, вдавалися до непрямого терапевтичного контакту
за допомогою спостереження за дітьми. М. Кляйн [3] стала використовувати ігрову техніку
як засіб аналізу при роботі з дітьми молодше 6 років з 1919 року. Вона вважала, що дитяча
гра, також як і поведінка дорослих, спрямовується прихованими мотиваціями і вільними
асоціаціями. М. Кляйн пише, що її спостереження дозволили вилучити з гри дитини
додаткову інформацію, ігри дозволили безпосередньо проникнути в дитяче несвідоме. Вона
виходила з припущення, що у порівнянні з промовою, дія більш властива маленькій дитині.
Вона надавала дитині масу дрібних іграшок, цілий світ у мініатюрі і давала йому діяти в
цьому іграшковому світі. Усі дії, вчинені дитиною в цій обстановці М. Кляйн порівнювала з
вільними асоціаціями дорослого і супроводжувала їх інтерпретаціями, подібно до того, як це
робиться з дорослими пацієнтами [3, с. 101].
Приблизно в цей же самий час А. Фрейд писала: ―...ми відразу переносимо весь
знайомий дитині світ в кімнату аналітика і надаємо дитині свободу дій в ньому, на очах у
аналітика, але без втручання з його боку. Таким чином, ми вивчаємо різні реакції дитини,
ступінь його агресивності або співчуття, а також його установку відносно до різних
предметів і людей, зображений за допомогою іграшкових фігур... іграшковий світ зручний і
підпорядкований волі дитини; дитина може здійснювати в ньому всі ті дії, які здійснюються
в реальному світі, виключно в межах фантазії внаслідок того, що дитина має недостатню
силу і владу" [5, с. 380].
Техніка «піскової терапії» виникла в рамках юнгіанського аналітичного підходу і багато
в чому базується на роботі з символічним змістом несвідомого як джерелом внутрішнього
росту і розвитку. Приблизно в 40-х роках у Швеції з'явився «тест світу», розроблений
Ш. Бюлер [10], або так званий «Erica метод», який до цих пір використовується в Швеції як
діагностичний інструмент в дитячій психіатрії. В Швейцарії дещо пізніше в роботі з дітьми
почала використовуватися «техніка світу» М. Ловенфельд, взята з «тесту світу». У свою
чергу, Д. Калф [11] з «техніки світу» був розроблений терапевтичний метод – sandplay,
спочатку для роботи з дітьми, але в подальшому цей метод почав використовуватися і в
роботі з дорослими.
Д. Калф встановила, що серія картин з піску, створених дітьми або дорослими, фактично,
є триваючим конфліктом з несвідомим. Робота над лотком піску ініціює психічний процес
руху до цілісності, і може призвести до зцілення і розвитку особистості [11, с. 42].
«Фантазія – мати всіх можливостей, де подібно всім протилежностям, внутрішній і
зовнішній світи з'єднуються разом» [9, с. 51]. Розроблена К. Юнгом техніка активної уяви
може розглядатися як теоретичний фундамент пісочної терапії. Пісочницю К. Юнг визначав
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як дитячий аспект колективного несвідомого, можливість надати травматичному досвіду
видиму форму. Створення пісочних сюжетів сприяє творчому регресу, робота в пісочниці
повертає в дитинство і сприяє активізації «архетипу дитини». Пройшовши через власний
досвід знайомства зі своєю «внутрішньою дитиною», К. Юнг пише: «Домінанта дитини – це
не тільки щось з далекого минулого, але і те, що існує зараз, тобто, це не рудиментарний
слід, а система, що функціонує в сьогоденні. ...«Дитина» прокладає шлях до майбутнього
перетворення особистості» [8, с. 98]
Цей метод можна використовувати в роботі з дітьми від трьох років (а також як один з
етапів у роботі з підлітками і дорослими), з наступним спектром проблем:
- різні форми порушень поведінки
- складнощі у взаєминах з дорослими (батьками, вихователями, вчителями) і
однолітками;
- психосоматичні захворювання;
- підвищена тривожність, Страхи;
- труднощі, пов'язані із змінами в сімейному (розлучення, поява молодшого дитини, і
т. д.) і в соціальній ситуаціях (дитячий сад, школа);
- неврози.
Автор цього методу, Д. Калф, вважає головним принципом, покладеним нею в основу
роботи, – «створення вільного і захищеного простору». В якому клієнт – дитина чи дорослий
– може виражати і досліджувати свій світ, перетворюючи власний досвід і переживання,
часто незрозумілі або тривожні у зримі і відчутні образи. «Картина на піску може бути
зрозуміла як тривимірне зображення якогось аспекту душевного стану. Неусвідомлена
проблема розігрується в пісочниці, подібно драмі, конфлікт переноситься з внутрішнього
світу в зовнішній і робиться зримим» [11, с. 57].
В даний час метод ігри з піском однаково використовується в роботі і з дітьми, і з
дорослими. Ця техніка отримала широку популярність, і її застосування залишається
привабливим для багатьох фахівців.
1.2. Особливості методу піскової терапії
У пісковій терапії використовується дерев'яний піддон стандартного розміру
(50х70х8 см), пісок, вода і колекція мініатюрних фігурок. Дно і борти пісочниць зазвичай
пофарбовані в блакитний колір, що дозволяє моделювати воду і небо. Колекція включає в
себе все те, що зустрічається в навколишньому світі. Використовуються фігурки реальні та
міфічні, створені людиною і природою, привабливі і жахливі. Використання природних
матеріалів дозволяють відчути зв'язок з природою, а рукотворні мініатюри – прийняти те, що
вже існує. Для терапевта складання колекції може стати окремим творчим та захоплюючим
процесом. Також існує можливість змішувати пісок з водою, якщо клієнту необхідно
сформувати або створити різні вологі ландшафти типу болота. Так як пісок не встигає
висохнути за час перерви між сесіями, зазвичай sandplay-терапевти мають в кімнаті два лотка
з піском, щоб завжди можна було використовувати і сухий і вологий пісок [4, с. 18].
Матеріали, з яких вони виготовлені, можуть бути найрізноманітнішими; але необхідно
також мати камені, деревину, шматочки металу, скло і кольорові скляні намистини, морські
черепашки, та інші види сировини, щоб була можливість робити і зображати те, що важко
передати іншими засобами [2, с. 24]. Зазвичай все це "багатство" розташовується на
відкритих невисоких стелажах, з яких легко дістати необхідний матеріал навіть дитині.
Необхідно мати всі можливі фігури, щоб це давало стимул створювати дитині власний світ.
Що дійсно важливо – не загальна кількість фігур, а їх символічна цінність. Також важливо –
мати символічні фігури з інших культур, щоб була можливість представити «повністю
інший», незвичайний і «іноземний» світ в душі.
Деякі психотерапевти критикували прямокутну форму лотка і пропонували, щоб лоток
був квадратний або круглий, тому що такі форми, на їхню думку, збільшують психічну
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концентрацію і зосередження. На думку Д. Калф [11] інша форма лотка була б менш
правильною. Так, можна уявити яке різний вплив справляє на людину квадратна, овальна і
прямокутна кімната. Із-за нерівності вимірювань прямокутна кімната створює напруженість,
хвилювання і бажання руху, бажання йти вперед. Квадратна чи кругла кімната, навпаки,
створює баланс, відпочинку, концентрацію, спрямовану до центра. Безпосередньо
аналітичний процес можна порівняти з постійним пошуком центру в не центрированном
місці.
Можна запитати, чому матеріал, який використовується в лотку – пісок, а не, наприклад,
глина гончара. Жінка – клієнт Рут Гаман, відомого sandplay-терапевта, учениці Д. Калф
одного разу сказала красиву метафору з цього приводу. Вона сказала «Камені – споконвічна
матерія, а пісок – основа матерії у нескінченності часу. Це робить кожного уважним до
вічності. Пісок – матерія, яка була перетворена і майже стала рідкою і духовною». Дійсно,
пісок в сухій формі немов дзюрчить під руками і майже жидок.
Коли ми переміщаємо наші руки крізь сухий пісок, з'являється щось схоже на брижі на
воді. Ми можемо також переносити пісок, створювати тонкі форми, вітер і пісок у сукупності
викликають образи пустелі. Гра з сухим піском нагадує не тільки про гру в дитинстві, але
можливо також ніжний контакт з матір'ю чи з якимось іншою близькою людиною. Інші
клієнти, тільки торкнувшись піску, відчувають велику печаль. Вони можуть навіть сказати,
що це їм раптом нагадало їх велике бажання лагідно торкатись когось.
Змішаний з водою пісок стає більш темним і починає набувати якість землі. Пісок стає
стійким і йому можна надати форму. Тепер ми можемо створювати ландшафти або
тривимірні структури всіх видів. Але пісочні картини або скульптури не залишаються. Вони
не стають більш жорсткими після висихання, як це сталося б, наприклад, з фігурами,
зробленими з глини. За короткий час скульптура з піску розвалюється і розпадається.
І це важливо: пісочні картини – не витвори мистецтва, які повинні жити постійно, навіть
якщо ми знаходимо їх дуже красивими і значущими. Вони не повинні залишитися у
зовнішньому світі. Вони – образи душі, які стали на час видимими; кожен клієнт (і також
аналітик) несе їх в межах години, де їх вплив чинить свою дію на душу. Може відбутися
перетворення, і це проявиться пізніше в новій картині. Можна також говорити, що дитині
надається на годину несформований світ, в межах якого вона може формувати свій
індивідуальний світ. Її душа несе цей образ, а лоток передає його. Пізніше пісок стане знову
несформованим світом. Пісок: це – найкраще середовище, щоб дати тривимірне уявлення,
внутрішнього і зовнішнього, оскільки вони піддаються постійним змінам.
Від інших форм арт-терапії цей процес відрізняється простотою маніпуляцій,
можливістю винаходу нових форм, короткочасністю існування створюваних образів.
Можливість руйнування піскової композиції, її реконструкція, а також багаторазове
створення нових сюжетів, надає роботі певний вид ритуалу. Створення послідовних піскових
композицій відображає циклічність психічного життя, динаміку психічних змін. Тут не
потрібно якихось особливих умінь. Мініатюрні фігурки, природні матеріали, можливість
створення об'ємних композицій надають образу додаткові властивості, що відображають
різні рівні психічних змістів, допомагають встановити доступ до вербальних рівням психіки.
При роботі в психотерапії над розладами, що відбуваються з доби раннього дитинства, коли
дитина ще не могла розмовляти, зоровий образ є дуже важливим.
Зміст і характер предмета, що використовується в пісковій терапії, є для клієнта
"психічним матеріалом". В якості такого "психічного матеріалу" предмети поділяються на
різні групи, залежно від їх зовнішніх ознак. Крім того, при виборі предметів клієнт керується
матеріалами, з яких вони виготовлені. Зазвичай їх набір включає різні історичні та сучасні
фігури і об'єкти, що відображають повсякденну реальність, релігійні уявлення і світ
фантазій. Природні об'єкти складають особливу групу. Набір предметів, використовуваних у
пісковій терапії, був би "неживим", якби в нього не входили такі предмети, як каміння,
кістки, раковини, мінерали, дерево, солома, насіння, сухі квіти і листя, оброблене водою
скло, пір'я і т. д.. Предмети можуть бути виготовлені з різного матеріалу: пластмаси, гуми,
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металу, обпаленої глини, скла і т. д., шляхом лиття або штампування, а також вирізані
вручну з дерева або каменю.
Існує якісна різниця між предметами, створеними самою природою, без участі людини, і
тими, які є продуктом її діяльності. Природні предмети і матеріали з'явилися в результаті
природних процесів, протікаючих, можливо, багато мільйонів років, або – такі, як рослини –
зросли в наслідок впавшого в землю зерна, і тому символізують людські властивості, які
проявлялися в силу природних процесів і при наявності відповідних умов. Можливо, клієнт
звернувся за психотерапевтичною допомогою у зв'язку з тим, що йому не вдалося
реалізувати свій природний потенціал. Йому хочеться домогтись цього і досягти гармонії і
певних змін у своєму житті, використовуючи закладені в його психіці можливості
саморегуляції.
Вибираючи пісочницю, а не малюнок або живопис, клієнт тим самим прагне встановити
контакт із закладеним у ньому природним початком, і навпаки, вибираючи малюнок або
живопис, він хоче зберегти більш тісний зв'язок з людською культурою. У першому випадку
людина буде працювати переважно на внутрішньому, первинному рівні, а в другому випадку
– на зовнішньому, культурному.
Природні об'єкти і матеріали використовуються в ході різних ритуалів, медитації та
інших практиках у багатьох частинах світу. У культурі північноамериканських індіанців
знайдені в природі каміння та дерева, що нагадують фігури тварин (іноді їх спеціально
вирізують з цих матеріалів), використовують в якості талісманів, при медитації, з метою
лікування - для допомоги окремим особам або племені в цілому. Спостереження за життям
тварин послужили основою для численних легенд про якості різних тварин і притаманному
їм знання законів життя. «Закликаючи в якості свого помічника ту чи іншу тварину, людина
намагається встановити гармонійні відносини з тими якостями, носіями яких ця тварина є».
Різноманітні тотемні стовпи на північному заході Америки, символізують предків, які
забезпечують племенам захист, заступництво і вимагають шанобливого ставлення.
«Особистий тотемний стовп» – психотерапевтичний метод, розроблений трансперсональным
психологом Галлегос у 1990 р. Він пов'язаний з вивченням образів семи тварин «тотемного
стовпа», що знаходяться «всередині нас». Ці тварини асоціюються з сімома чакрами, або
енергетичними центрами, розташованими уздовж вертикальної осі людського організму. Цей
метод певною мірою пов'язаний з методом активної уяви К. Юнга [7]. Знайдені археологами
в різних частинах світу ляльок та фігурки тварин відображають потребу людей давнини
використовувати ці предмети в якості посередників при спілкуванні зі світом природи і
певними аспектами свого внутрішнього світу. Ці предмети використовувалися для гри або в
різних ритуалах, стаючи тим самим транзитними об'єктами між людьми і богами або між
людьми і їхніми почуттями. Таким чином, стає зрозумілим привабливість, якою володіють в
наших очах різні предмети, і те, чому обрані клієнтом у ході піскової терапії предмети,
фігури тварин позначають його певні особисті якості. Їх вибір також відображає потребу у
самовираженні і зцілення, що досягаються завдяки встановленню людиною внутрішнього
зв'язку з якостями відповідного предмету або тварини.
Вибір клієнтом тієї чи іншої готової мініатюри відображає його потребу в зціленні і
пов'язаний з характером і символікою обраної фігурки. Вибираючи пластмасові або гумові
фігурки, клієнт зазвичай орієнтується не на матеріал, з якого вони виготовлені, а на характер
фігурки і сюжет створюваної сцени. Металеві фігурки володіють різною достовірністю в
зображенні характеру образів [1, с. 34]. Вони зображують історичних діячів, будівлі,
священних тварин або являють собою декоративні шкатулки і прикраси різної якості. Деякі з
цих виробів пов'язані з місцевою традицією і не можуть бути придбані в інших частинах
світу. У той же час використовувані в пісковій терапії фігурки повинні викликати у клієнта
живий інтерес, який він далеко не завжди в змозі пояснити. Він може керуватися характером
фігурки, її розміром або забарвленням, визначеними віддаленими асоціаціями з нею, а також
матеріалом, з якого вона виготовлена.
Основний набір використовуваних у пісковій терапії предметів включає декілька сотень
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мініатюр. Вони поділяються на кілька категорій, кожна з яких включає ряд підгруп. Всі
предмети повинні бути достатньо міцними, щоб не руйнуватися від невмілого поводження.
Завжди є небезпека того, що колекція мініатюр виявиться занадто великою і все ж її розміри
не дозволяють задовольнити нагальні потреби клієнта. Це як у житті – неможливість, в
умовах, що склалися, задовольнити певні потреби може виступити чинником особистісного
зростання людини, спонукати її до зміни і реалізації свого творчого потенціалу.
2. Практичне
особистості

застосування

піскової

терапії

як

інструменту

самопізнання

2.1. Характеристика механізму впливу піскової терапії
Піскова терапія орієнтована на властивий кожній людині внутрішній потенціал здоров'я і
сили. Її акцент – на природному вияві думок, почуттів і настроїв у творчості, прийняття
людини такою, якою вона є, разом з властивими їй способами самозцілення і гармонізації. Це
задовольняє потребу сучасної людини в найбільш природних, комплексних способах
лікування та гармонізації, в яких рівну роль відіграють розум і почуття, тіло і дух, чоловічі і
жіночі якості, здатність до інтроспекції і активної дії.
Для дітей – це ігровий спосіб розповісти про свої проблеми, показати свої страхи і
позбутися від них, подолати емоційне напруження. Адже гра для дитини – це необхідна,
природна і улюблена діяльність.
Фігурки, використані в пісочниці, можуть символізувати реальних людей і явища того
середовища, в яку включена людина. У пісковому середовищі можуть драматизуватися
реальні життєві ситуації, щодо яких людина відчуває певні труднощі. Розігрування в
пісочниці конкретних життєвих ситуацій дозволяє людині змінити ставлення до них і знайти
правильні для себе рішення, вибудувати нові відносини з самою собою і навколишнім
світом. В піскових картинах є ще один найважливіший психотерапевтичний ресурс –
можливість творчої зміни форми, сюжету, подій, взаємин. Людина, що грає в пісочниці з
мініатюрними фігурками, втілює постать чарівника, який вступає у взаємодію з природними
та соціальними силами. Оскільки гра відбувається в контексті казкового світу, людині
надається можливість творчої зміни ситуації або стану яка непокоїть її в даний момент.
Перетворюючи ситуацію в пісочниці, людина отримує досвід самостійного вирішення
труднощів і внутрішнього, і зовнішнього плану. В цьому і проявляється сила чарівника.
Накопичений досвід самостійних конструктивних змін, людина переносить їх у реальність.
К. Юнг вважав, що людина інколи не усвідомлює, наскільки складний і багатий
внутрішній світ. "Той, хто збирається вивчати душу, не повинен плутати її зі свідомістю,
інакше він приховає предмет дослідження від власного погляду", – писав він[8, с. 187]. Не
тільки яскраво усвідомлювані думки, почуття і відчуття становлять зміст нашої душі, але й
образи, народжувані в сутінках особистого несвідомого – те, що з нами колись відбувалося, а
потім забулося; те, що було витіснене. А десь там, в глибинах несвідомого, прихований ще й
колективний досвід наших предків... К. Юнг [8], як відомо, вважав, що існують загальні для
всіх людей міфологічні мотиви, які таяться в глибині несвідомого, – "архетипи". Вони
можуть ожити в грі людини з піском поряд з його особистими знаковими поняттями.
Все, що знаходиться в несвідомому, прагне проявитися назовні, і особистість також у
своєму розвитку прагне перейти з несвідомого стану до цілісного переживання самої себе"
[9, c. 202]. Займаючись творчістю, людина веде активний діалог зі своїм несвідомим.
Натхненна, вона черпає з нього ідеї і образи. Вони отримують матеріальне втілення в камені
або на полотні, слові або піску. Можливо, людина не зрозуміє – але відчує, що у неї є
проблеми, що необхідні зміни, і вона їх захоче – тоді образи можуть бути усвідомлені.
Виникне можливість рухатися далі в своєму розвитку, створювати нові образи, не схожі на
попередні. Дора Калф [11] виходила з гіпотези свого вчителя, згідно з якою, психіці людини
притаманне прагнення до цілісності і самозцілення. Вона стверджувала, що в процесі
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"піскової терапії" відбувається розвиток самосвідомості пацієнта. При цьому ландшафти,
створені дорослими клієнтами, відображають ті ж стадії психічного розвитку, що і роботи
дітей.
Сучасник і учень К. Юнга, Е. Нойманн [12], більш детально розробив уявлення про
етапи розвитку свідомості. Гра з піском дозволяє активізувати уяву і висловити образи при
цьому що виникають. Граючись людина може осмислити зміст несвідомого, створюючи
піщані ландшафти один за іншим. Образи є цілющими тому, що вони сприяють включенню
неусвідомлюваних психічних змістів свідомості. Людина "відпрацьовує" свої символи, свої
проблеми і таким чином долає внутрішню кризу. Е. Вейнриб [13], юнгіанський аналітик, у
1983 році запропонував схему опису стадій "піскової терапії". Схема дозволяє зрозуміти
зв'язок створюваних від сеансу до сеансу піскових композицій між собою і їх символічне
значення.
Все піддається аналізу терапевта – фігури і побудови, форми і колір. Аналізується
простір пісочниці, в якій клієнт будує свій світ. Існує карта, згідно якої пісочниця розділена
на ряд секторів, кожний з яких співвідноситься з свідомістю або несвідомим і архетипами.
Саме завдяки такому аналізу терапевт спостерігає за динамікою символів свого клієнта.
Коли клієнт говорить, що вже вистачить працювати, значить, процес самозцілення
завершений. В результаті курсу "піскової терапії" проходить тривога, страхи
Перевагами піскової терапії є те, що вона:
- допомагає висловити ті думки і переживання, які складно сформулювати словами
(особливо важливо для дітей і підлітків);
- звільняє творчий потенціал, внутрішні сили для вирішення важкої ситуації;
- актуалізує спогади, повертає до минулого досвіду з метою повторного переживання і
звільнення;
- дає можливість спробувати нові способи побудови відносин та вирішення конфліктів,
вибрати відповідний;
- дає можливість від ролі «потерпілого» перейти до ролі «творця» свого життя.
У роботі з піском, також як і в роботі зі сновидіннями у юнгіанському підході, важлива
серія робіт. Перші картини часто показують ситуації, які відображають те, що відбувається у
зовнішній реальності. Але незабаром виникають символи, які вказують на внутрішні
проблеми творця композицій. Граючи, він все глибше занурюється в себе і робить
внутрішню ситуацію видимою. Водночас, у процесі створення символічних картин
посилюється зв'язок між свідомістю і глибокими несвідомими шарами психіки, що несуть у
собі потенціал для зростання, зміни, і зцілення – між Его і Самістю, спрямованим принципом
всієї особистості [6, с. 116].
Залежно від власного розуміння цілей психологічної роботи, фахівець може зробити
акцент або на «усвідомлення», або на самопізнання, або на свідоме моделювання деяких
станів в пісочниці.
2.2. Майстер-клас «Піскова терапія – інструмент активізації внутрішніх ресурсів
людини»
Мета: На рівні символічної мови відкрити доступ до глибинних ресурсів психіки
особистості.
Тривалість: 2 години
Форма проведення: групова
Кількість учасників: 5-8 осіб
Допоміжні матеріали: пісочниця розміром 50×70, колекція мініатюрних фігурок,
природні матеріали, метафоричні карти «З скрині минулого» (метафора дитячих
переживань).
Розминка. Знайомство з піском.
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Знайомство з властивостями піску є обов'язковим елементом перед початком роботи з
ним. Воно допомагає клієнту встановити контакт з матеріалом, зняти механізми
психологічних захистів, зануритися у безпечний стан контролю своїх дій.
- Покладіть руки на пісок і покопайтися в ньому. Визначте контакт, який вам
приємний.
- Створіть максимально високу гору.
- Уявіть, що пісок імітує дощ. Подуйте на нього.
- З допомогою відбитка власних рук створіть образ якої-небудь тварини.
- Створіть двома мізинцями одночасно промені, сферу.
- Двома руками одночасно намалюйте два однакових кола.
- Намалюйте очі коханої людини. Прорисуйте їх вказівними пальцями.
Вправа « Моє місце у просторі»
I Етап: Кожен учасник обирає фігурку або предмет яка на даний момент асоціює його.
Знайти в фігурці те, що властиво учаснику (емоції, зовнішність, настрій), і проговорити, що
символізує для кожного учасника його фігурка. Дивлячись кожен на свою фігурку,
відповідають на питання: Що ви відчуваєте, дивлячись на цей образ?
II Етап: Потім, кожен учасник розташовує свою фігурку в пісочниці, потім вони можуть
походити навколо пісочниці, подивитися з різних ракурсів і відповісти на питання:
- Де Ваша фігурка знаходиться?
- Як можна назвати картину, яка вийшла, одним словом?
- Що Вам не подобається, в цій картині?
III Етап: Кожен учасник забирає свою фігурку з пісочниці, і називає п'ять асоціацій які
приходять в голову при назві його фігурки.
Питання для обговорення:
- Що було для вас важливим і корисним в цій картині?
- Можливо, Ви зробили відкриття або спостереження, щоб ви хотіли сказати?
Вправа «Мій життєвий шлях»
I Етап: Психолог пропонує учаснику вибрати і виставити фігурки по значущим етапах
його життя.
II Етап: Учасник складає діалог між різними етапами життя:
- Що хоче сказати новонароджений підлітку і навпаки?
- Що хоче сказати підліток юнакові, і у зворотній бік? ( і так з усіма фігурками
картини)
III Етап: Питаємо учасника що хочеться внести в свій життєвий шлях (змінити) і які
фігурки Вам у цьому допоможуть?
- Вам і фігуркам комфортно зараз?
- Яка переконструкція, для Вас сталася?
- Створюючи свій життєвий шлях, чи виникали у Вас відчуття, що Ви не знали куди
рухатися?
- На якому життєвому етапі, Ви не знали куди йти?
- Якими якостями володіють фігурки або предмети, які Ви доставили?
- Що Ви відчуваєте після того, як створили картину?
- Назвіть цю картину?
- Яка фігура найважливіша у Вашій картині?
- Які Ваші очікування від свого життєвого шляху?
Вправа «Хованки у пісочниці»
I Етап: Кожен учасник обирає фігурку і кладе в пісочницю.
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II Етап: Один учасник закриває очі, і, просунувши руку в пісочницю, психолог просить
витягнути який-небудь предмет. Далі задаються питання, вони допоможуть почати розповідь
і її розвинути аж до закінчення історії:
- «Як ти потрапив всередину цієї «таємної пісочниці»?»
- «Всередині чого ти власне перебував?»
- «Хто тебе туди посадив або ти сам туди заліз?»
- «Що ти там робив?»
- «Як довго ти там був?»
- «Що ти відчуваєш? Про що ти думаєш?»
- «Що позитивного і що негативного в тому, що ти там був?»
- «Про що ти мрієш? Чого ти хочеш?»
- «Що ти можеш розповісти про своє минуле, теперішнє і майбутнє?»
III Етап: Після того як учасник відповість на питання, він може створити продовження
історії про персонажа в пісочниці і написати, розповісти історію про його життя і пригоди.
Вправа «Історія»
I Етап: Психолог пропонує кожному з учасників в сліпу витягнути карту з колоди
метафоричних карт «З скрині минулого».
II Етап: Потім один з учасників розташовує в пісочниці картку яку витягнув, і, починає
по ній придумувати історію або казку, наступний учасник так само кладе свою картку в
пісочницю і дивлячись на неї продовжує історію, і так, поки всі учасники не проговорят.
Питання для обговорення:
- Які відчуття Вас відвідували, коли ви створювали історію?
- Що є для Вас Важливим і корисним у цій історії?
- Як цей сюжет може допомогти Вам у Вашому житті?
Заключення
Піскова терапія – один з методів психотерапії, який виник в рамках аналітичної
психології. Вона дає можливість доторкнутися до глибинного, справжнього Я, відновити
свою психічну цілісність, зібрати свій унікальний образ, картину світу.
Пісок і вода, як природні матеріали, що володіють унікальними властивостями і
здатністю викликати образи певного характеру, якими не володіють інші матеріали. Людина,
руки якого торкаються піску, інстинктивно намагається надати певну форму своїм почуттям
і думкам...
Так піскова терапія стає унікальним способом спілкування зі світом і самим собою;
способом зняття внутрішнього напруження, втілення його на несвідомо-символічному рівні,
що підвищує упевненість в собі і відкриває нові шляхи розвитку.
Для дітей – це ігровий спосіб розповісти про свої проблеми, показати свої страхи і
позбутися від них, подолати емоційне напруження. Адже гра для дитини – це необхідна,
природна і улюблена діяльність.
Сьогодні піскова терапія в Україні вже зарекомендувала себе як ефективний практичний
метод психотерапії, педагогіки, в психологічному консультуванні і театральному мистецтві.
Однак закінчена концепція піскової терапії ще не сформована. Це дає можливість внести свій
неповторний внесок у поширення і осмислення цього чудесного методу.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СИНДРОМУ
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MANIFESTATIONS OF THE SYNDROME OF
EMOTIONAL BURNOUT AMONG PEDAGOGICAL WORKERS
Тетяна Малихіна
Tatіаna Malykhina
Анотація
В статті порушено питання стану емоційного вигорання педагогічних працівників, що є
досить актуальним в наш час. Сформульована теоретична позиція вказує, що синдром
емоційного вигорання розвивається в процесі трудової діяльності у формі стереотипу
емоційної поведінки, який проявляється в особливостях спілкування. Розглянуті стадії,
моделі, симптоми емоційного вигорання вказують на його вплив на психічне та фізичне
здоров‘я працівника. Вираженість фаз синдрому емоційного вигорання у педагогічних
працівників носить прогресуючий характер.
Annotation
The article raised questions about the state of emotional burnout of teachers, which is very
relevant in our time. Theoretical position suggests that burnout develops in labor activity in the
form of stereotype of emotional behavior, which is manifested in the peculiarities of
communication. Considered stage, model, symptoms of emotional burnout testify to its impact on
mental and physical health of the employee. The severity of the phases of the emotional burnout
syndrome among teachers is a progressing.
Ключові слова: емоційне вигорання, педагогічні працівники, напруга, резістенція,
виснаження.
Key words: emotional burnout, exertion, resistance, exhaustion.
Вступ
На сьогодні явище емоційного вигорання є досить розповсюдженим через інтенсивний
соціальний, економічний і культурний розвиток сучасного українського суспільства.
Особливо гостро ця проблема постає в професійній діяльності педагога, оскільки сьогодення
підвищує вимоги, що висуваються до освітян та їх діяльності. Ризик розвитку синдрому
«емоційного вигорання» у педагогів пов'язаний з великою емоційною напруженістю
професійної діяльності, нестандартністю педагогічних ситуацій, відповідальністю і
складністю професійної праці.
Емоційне вигорання є особливою формою професійної дезадаптації, що призводить до
зниження якості роботи, втрати інтересу до неї і навіть до зміни професії та роду діяльності.
Воно є причиною порушень фізичного і психічного здоров‘я.
Вперше важливість питання емоційного вигорання було порушено в області медицини,
американським психіатром Х. Дж. Фрейденберг, як характеристики психологічного стану
здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з пацієнтами
(клієнтами) в емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги.
Нині є цілий ряд вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвячених вивченню
провідних чинників емоційного вигорання серед представників соціономічних професій в
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цілому і педагогів зокрема (В. Бойко, Н. Водопьянова, Е. Ганєєва, Т. Зайчикова,
Дж. Грінберг,
Л. Карамушка,
X. Маслач,
М. Скугаревська,
Т. Форманюк,
Х. Дж. Фрейденберг та інші).
Аналіз робіт (Дж. Грінберг, Х. Дж. Фрейденберг, X. Маслач та ін.) доводить, що серед
дослідників немає єдиного погляду на питання, що таке «синдром емоційного вигорання»,
які фактори обумовлюють його виникнення, а також яка його структура. Серед професійних
стресорів, що сприяють розвитку СЕВ, наголошується обов‘язковість роботи в строго
встановленому режимі дня, велика емоційна насиченість актів взаємодії. Стрес на робочому
місці – невідповідність між особистістю і вимогами, що до неї пред‘являються – є ключовим
компонентом СЕВ.
Не зважаючи на достатній інтерес до дослідження синдрому емоційного вигорання в
цілому та у педагогічній професії зокрема, проблема залишається актуальною з урахуванням
вимог сьогодення.
1. Теоретичні аспекти дослідження синдрому емоційного вигорання
1.1. Аналіз підходів до визначення синдрому емоційного вигорання
Проблемою ―вигорання‖ дослідники займаються протягом останніх тридцяти років;
―місцем народження‖ та становлення даного психологічного феномену є США. Як
відзначають західні психологи, історія вивчення вигорання в американській науці пройшла
дві фази, і в останнє десятиліття дослідження цього психічного стану виходять на якісно
новий рівень наукового пізнання.
Перший етап – це фаза ―пошуків‖ (70 рр. ХХ ст., США). Мета, яка стояла перед вченими,
полягала в тому, щоб дослідити природу та операціоналізувати поняття ―вигорання
особистості‖. Об‘єктом дослідження були спеціалісти ―допоміжних професій‖ (лікарі,
психологи, психіатри).
На даній фазі феномен вигорання вивчався у двох напрямках – психіатричному та
соціально-психологічному. Саме представник психіатричного (або клінічного) напрямку
американський психіатр Х. Дж. Фрейденбергер вперше підняв проблему синдрому
емоційного вигорання. Ним же в 1974 році був введений у науковий обіг термін ―синдром
емоційного вигорання‖ (burnout – від англ. горіти) для характеристики психологічного стану
здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з клієнтами,
пацієнтами в емоційно навантаженій атмосфері при наданні їм професійної допомоги.
Х. Дж. Фрейденбергер [24] вказував, що подібний стан розвивається у людей, які схильні до
співчуття, ідеалістичного відношення до роботи, разом з тим, нестійких, схильних до мрій та
нав‘язливих ідей. В цьому випадку синдром емоційного вигорання може представляти собою
механізм психологічного захисту у формі часткового або повного виключення емоцій у
відповідь на психотравмуючі впливи.
Він вивчав характеристики психологічного стану здорових людей, які знаходяться в
інтенсивному та тісному спілкуванні з клієнтами, пацієнтами в емоційно навантаженій
атмосфері при наданні професійної допомоги. Отже, симптоми вигорання та сутність
психічного здоров‘я були предметами дослідження психіатричного напрямку.
Наголошувалося також, що в осіб з синдромом ―burnout‖ спостерігалося порушення
професійних етичних принципів і трудової дисципліни. За визначенням Х. Маслач та
С. Джексон [26] синдром вигорання характеризується емоційним спустошенням, байдужістю
і навіть цинічним відношенням до клієнтів (пацієнтів) і негативним відношенням до себе,
відчуттям незадоволеності від своєї роботи і недооцінкою професійних досягнень,
порушенням взаємостосунків з колегами, в сім‘ї, погіршенням фізичного та психічного
здоров‘я і якості життя взагалі.
Спочатку під вигоранням розуміли стан знесилення з почуттям власної безпорадності,
потім воно стало змістовно неоднозначним, що призвело до значних утруднень у його
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вивченні. Б. Перлман, Є. Хартман [27] узагальнили численні визначення вигорання, виділили
три головних компоненти: емоційне знесилення, деперсоналізація, знижена робоча
продуктивність.
Другий підхід, з яким пов‘язані дослідження вигорання на фазі ―пошуків‖, був
соціально-психологічний. Концепт
―вигорання‖
як
трисимптомного
комплексу
сформулювали Х. Маслач та її колеги [26]. Х. Маслач як соціальний психолог вивчила
взаємодію людей в ситуативному контексті роботи. До ситуативних факторів вигорання були
віднесені: велика кількість клієнтів; оволодіння негативного зворотнього зв‘язку від клієнта;
недостатність особистісних ресурсів для боротьби зі стресом [26].
У 80-х роках ХХ століття почалась методологічна фаза у вивченні синдрому вигорання.
Основний фокус був спрямований на оцінку даного психічного стану. Складались
опитувальники і розроблялась методологія дослідження в рамках індустріальноорганізаційної психології. В 1981 році Х. Маслач було опубліковано інструмент MBI для
виміру вигорання [26].
При цьому вигорання стало розумітися як форма трудового стресу, яка пов‘язана із
поняттями задоволеності працею, організаційної культури і текучості кадрів. Індустріальноорганізаційний підхід об‘єднав клінічний та психологічний напрямки вивчення вигорання.
Як пише Х. Маслач, ―діяльність цих професіоналів вельми різна, але всіх їх об‘єднує
близький контакт з людьми, який, з емоційної точки зору, часто дуже важко підтримувати
тривалий час‖ [16, c. 57].
Згідно з сучасними даними, під ―психічним вигоранням‖ розуміється стан фізичного,
емоційного і розумового виснаження, що виявляється в професіях соціальної сфери. Цей
синдром включає в себе три основні складові, виділені Х. Маслач: емоційну виснаженість,
деперсоналізацію (цинізм) та редукцію професійних досягнень [16].
Основною складовою синдрому є емоційне виснаження, яке розуміється як почуття
емоційної спустошеності та втоми, викликане власною роботою. Даний стан виражається в
зниженому емоційному фоні, байдужості або емоційному перенасиченні, в агресивних
реакціях, появі симптомів депресії.
Деперсоналізація припускає цинічне ставлення до праці та об‘єктів своєї праці. Це може
бути або підвищення залежності від інших, або підвищення негативізму, цинічності
установок і почуттів по відношенню до об‘єктів своєї праці, яка виражається в подальшому
вигляді спалахів роздратування або конфліктних ситуацій.
Редукція професійних досягнень проявляється або в тенденції до негативного
оцінювання себе, своїх професійних якостей і можливостей, або в обмеженні своїх
можливостей, обов‘язків по відношенню до інших. У професіонала виникає почуття
професійної некомпетентності у своїй діяльності, усвідомлення неуспіху в ній.
Згідно моделі М. Буріша [23], розвиток синдрому емоційного вигорання проходить ряд
стадій. Спочатку виникають значні енергетичні затрати – наслідок екстремально високої
позитивної установки на виконання професійної діяльності. По мірі розвитку синдрому
з‘являється відчуття втоми, яке поступово замінюється розчаруванням, зниженням інтересу
до своєї праці. Варто відзначити, що розвиток емоційного вигорання індивідуальний і
визначається відмінностями в емоційно-мотиваціній сфері, а також умовами, в яких протікає
професійна діяльність людини. Велике значення для розуміння мають дослідження захисних
механізмів.
З точки зору Р. Плутчік і Х. Конте [28], розглядали синдром емоційного вигорання з
позиції психологічного захисту. Синдром емоційного вигорання, як і психологічний захист,
виникає в результаті дії психотравмуючих обставин і сприяє зниженню травмуючих
особистістісних переживань, зменшення тривоги, дозволяє нейтралізувати стан емоційної
напруженості.
В. Бойко, а слід за ним і Н. Цуканов, вважають, що синдром емоційного вигорання є
формою професійної деформації особистості, тому що можуть виникати його
дисфункціональні слідства, коли синдром емоційного вигорання негативно позначається на
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виконанні професійної діяльності та відносинах з партнерами. У концепції В. Бойко [2]
виділяються зовнішні і внутрішні чинники, детермінуючі синдром емоційного вигорання.
Зарубіжні дослідники Є. Пайнс, Е. Аронсон, К. Маслач, У. Торнтон виділяють три
чинники, що грають істотну роль в емоційному вигоранні: особистісний, рольовий,
організаційний.
Х Маслач і М. Лейтер [25] запропонували підхід який полягає в тому, що вигорання –
результат невідповідності між особистістю і роботою. Збільшення цієї невідповідності
підвищує ймовірність виникнення вигорання.
На теперішній час немає єдиного погляду на структуру синдрому вигорання, але не
дивлячись на відмінності у підходах до його вивчення, можна заключити, що він представляє
собою особистісну деформацію внаслідок емоційно напружених відношень в системі
―людина-людина‖.
1.2. Характеристика емоційного вигорання як психологічної категорії
Повернімося ще раз до визначення емоційного вигорання. Х. Маслач підкреслює, що
вигорання – це не втрата творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а ―емоційне виснаження,
що виникає на фоні стресу, викликаного міжособистісним спілкуванням‖ [16, c. 32].
Емоційне вигорання – динамічний процес і виникає поетапно, в повній відповідності з
механізмом розвитку стресу, в наявності всі три фази стресу:
1) нервова (тривожна) напруга – його створюють хронічна психоемоційна атмосфера,
дестабілізуюча обстановка, підвищена відповідальність, труднощі контингенту;
2) резістенція, тобто опір, – людина намагається більш-менш успішно захистити себе від
неприємних вражень;
3) виснаження – упокорення психічних ресурсів, зниження емоційного тонусу, яке
настає внаслідок того, що виявлений опір виявився неефективним.
Відповідно кожному етапу, виникають окремі ознаки, або симптоми, наростаючого
емоційного вигорання. Так у індивідуума, схильного до вигорання першого ступеня,
виявляються помірні, недовгі і випадкові ознаки цього процесу. Ці ознаки і симптоми
проявляються у легкій формі і виражаються в турботі про себе, наприклад, шляхом
розслаблення або організації перерви в роботі. На другій стадії вигорання симптоми
проявляються більш регулярно, носять більш затяжний характер, і важче піддаються
корекції. Професіонал може відчувати себе виснаженим після гарного сну і навіть після
вихідних.
В даний час виділяють близько 100 симптомів, так чи інакше пов‘язаних з СЕВ. Перш за
все, слід зазначити, що умови професійної діяльності часом можуть з‘явитися і причиною
синдрому хронічної втоми, який, до речі, досить часто супроводжує СЕВ.
Виділяються три ключові ознаки СЕВ:
- Розвитку СЕВ передує період підвищеної активності, коли людина повністю
присвячує себе роботі, відмовляється від потреб, з нею не пов‘язаних, забуває про власні
потреби, а потім настає перша ознака – виснаження. Воно визначається як почуття
перенапруги і вичерпання емоційних і фізичних ресурсів, відчуття втоми не проходить після
нічного сну. Після відпочинку ці явища зменшуються, однак відновлюються після
повернення в колишню робочу ситуацію.
- Другою ознакою СЕВ є особистісна відстороненість. У крайніх проявах людину
майже ніщо не хвилює з професійної діяльності, майже ніщо не викликає емоційного відгуку
– ні позитивні, ні негативні обставини. Втрачається інтерес до клієнта, який сприймається на
рівні неживого предмета, сама присутність якого часом неприємна.
- Третьою ознакою є відчуття втрати власної ефективності, або зменшення самооцінки
в рамках вигорання. Людина не бачить перспектив у своїй професійній діяльності,
знижується задоволення роботою, втрачається віра в свої професійні можливості.
Виділяють 5 ключових груп симптомів, характерних для CЕВ:
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1. Фізичні симптоми (втома, фізичне стомлення, виснаження; зміна ваги; недостатній
сон, безсоння; поганий загальний стан здоров‘я; утруднене дихання, задишка; нудота,
запаморочення, надмірна пітливість, тремтіння; підвищення артеріального тиску; виразки і
запальні захворювання шкіри; хвороби серцево-судинної системи);
2. Емоційні симптоми (нестача емоцій; песимізм, цинізм і черствість у роботі й
особистому житті; байдужість, втома; відчуття безпорадності і безнадійності; агресивність,
дратівливість; тривога, посилення ірраціонального занепокоєння, нездатність зосередитися;
депресія, почуття провини; істерики, душевні страждання, втрата ідеалів, надій або
професійних перспектив; збільшення деперсоналізації своєї або інших – люди стають
безликими, як манекени, переважає почуття самотності);
3. Поведінкові симптоми (робочий час більше 45 годин на тиждень; під час роботи
з‘являється втома і бажання відпочити; байдужість до їжі; мале фізичне навантаження;
виправдання – вживання тютюну, алкоголю, ліків; нещасні випадки – падіння, травми, аварії
та ін; імпульсивна емоційна поведінка);
4. Інтелектуальний стан (падіння інтересу до нових теорій і ідей в роботі, до
альтернативних підходів у вирішенні проблем; нудьга, туга, апатія, падіння смаку та інтересу
до життя; більша перевага стандартним шаблонам, рутині, ніж творчому підходу; цинізм або
байдужість до нововведень; мала участь або відмова від участі у розвиваючих експериментах
– тренінгах, освіті; формальне виконання роботи);
5. Соціальні симптоми (низька соціальна активність; падіння інтересу до дозвілля,
захоплення; соціальні контакти обмежуються роботою; мізерні стосунки на роботі та вдома;
відчуття ізоляції, нерозуміння інших та іншими; відчуття нестачі підтримки з боку сім‘ї,
друзів, колег) [22].
К. Маслач умовно поділяє симптоми емоційного вигорання на: фізичні, поведінкові і
психологічні [16].
До фізичних належать: втома; почуття виснаження; сприйнятливість до змін показників
зовнішнього середовища; астенізація; часті головні болі розлади шлунково-кишкового
тракту; надлишок чи нестача ваги; задишка; безсоння.
До поведінкових і психологічних: робота стає все важчою, а здатність виконувати її
дедалі менше; професіонал рано приходить на роботу і залишається надовго або пізно
з‘являється на роботі і рано йде; бере роботу додому; почуття неусвідомленої турботи;
почуття нудьги; зниження рівня ентузіазму; почуття образи; почуття розчарування;
невпевненість; почуття провини; почуття непотрібності; легко виникає відчуття гніву;
дратівливість; людина звертає увагу на деталі; підозрілість; почуття всемогутності (влада над
долею пацієнта); ригідність; нездатність приймати рішення; дистанціювання від пацієнтів і
прагнення до дистанціювання від колег; підвищене почуття відповідальності за пацієнтів;
зростаюче уникнення; загальна негативна установка на життєві перспективи; зловживання
алкоголем і (або) наркотиками [16].
Орел В. Є. [17] відзначає, що перерви в роботі надають позитивний ефект і знижують
рівень вигорання, але цей ефект носить тимчасовий характер: рівень вигорання частково
підвищується через три дні після повернення до роботи і повністю відновлюється через три
тижні.
Аналізуючи фази. симптоми та ознаки емоційного вигорання можна помітити певну
тенденцію – сильна залежність від роботи призводить до повного розпачу й екзистенційної
порожнечі. Сьогодні синдром вигорання визнано медичною та психологічною проблемою.

386

2. Емпіричне дослідження психологічних особливостей синдрому емоційного
вигорання у педагогічних працівників
2.1. Організація дослідження та методи діагностики особливостей синдрому
емоційного вигорання у педагогічних працівників
Метою нашого дослідження було з‘ясувати особливості прояву синдрому емоційного
вигорання у педагогічних працівників. Для поставленої мети нами було проведено
експериментальне дослідження, що проходило у два етапи:
Перший етап дослідження був спрямований на визначення психодіагностичного
інструментарію для з‘ясування показників особливостей прояву емоційного вигорання.
Другий етап передбачав дослідження показників особливостей прояву емоційного
вигорання. Для проведення дослідження СЕВ ми обрали методику В.В. Бойко ―Дослідження
емоційного вигорання‖ [2]. Методика дозволяє діагностувати ведучі симптоми ―емоційного
вигорання‖ і визначити, до якої фази розвитку стресу вони відносяться: ―напруги‖,
―резістенції‖, ―виснаження‖.
Кожна фаза стресу діагностується на основі чотирьох, характерних для неї симптомів.
I фаза – напруга. Слугує передвісником та ―запускаючим механізмом‖ у формуванні
―емоційного вигорання‖. Напруга включає в себе наступні прояви:
1. Симптом переживання психотравмуючих обставин. Проявляється усвідомленням
психотравмуючих факторів професійної діяльності, що важко усуваються або не усуваються
і постійно посилюються.
2. Симптом ―загнаності в клітку‖. Виникає не у всіх випадках, хоча виступає логічним
продовженням розвивачогося стресу. Коли психотравмуючі обставини дуже тиснуть і
усунути їх неможливо, до наступає відчуття безвиході. І якщо вихід не знаходиться, якщо не
спрацювує який-небудь засіб психологічного захисту, включаючи ―емоційне вигорання‖, то
людина переживає відчуття ―загнаності в клітку‖. Це стан інтелектуально-емоційного затору,
безвиході.
3. Симптом ―незадоволеності собою‖. В результаті невдач або нездатності вплинути на
психотравмуючі обставини, людина зазвичай відчуває невдоволення собою, обраною
професією, посадою, конкретними обов‘язками. Діє механізм ―емоційного перенесення‖ –
енергетика спрямовується не тільки і не стільки зовні, скільки на себе. Принаймні, виникає
замкнутий енергетичний контур ―Я і обставини‖: враження від зовнішніх факторів діяльності
постійно травмують особистість і спонукають її знову й знову переживати психотравмуючі
елементи.
4. Симптом ―тривоги і депресії‖. Виявляється у зв‘язку з професійною діяльністю в
особливо ускладнених обставинах, що спонукають до емоційного вигорання як засобу
психологічного захисту. Почуття незадоволення роботою і собою породжують потужні
енергетичні напруги у формі переживання ситуативної або особистісної тривоги,
розчарування в собі, в обраній професії, в конкретній посаді.
II фаза – резістенція (опір). На цій фазі людина починає усвідомлено або не усвідомлено
прагнути до встановлення психологічного комфорту, намагатися знизити тиск зовнішніх
обставин за допомогою засобів, які маються в його розпорядженні. Для цієї фази характерні
наступні симптоми:
1. Симптом неадекватного вибіркового емоційного реагування. Обмежується діапазон та
інтенсивність включення емоцій в професійне спілкування.
2. Симптом емоційно-етичної дезорієнтації. Емоції не пробуджують або слабо
стимулюють моральні відчуття.
3. Симптом розширення сфери економії емоцій. На роботі людина на стільки
втомлюється від контактів, розмов, відповідей на запитання, що немає бажання спілкуватися
навіть з близькими людьми.
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4. Симптом редукції професійних обов‘язків. Термін ―редукція‖ означає скорочення,
спрощення. В професійній діяльності, яка припускає широке спілкування з людьми, редукції
проявляються намаганнями спростити або скоротити обов‘язки, які вимагають емоційних
затрат.
III фаза – виснаження. Характеризується більш або менш вираженим падінням
загального енергетичного тонусу і послабленням нервової системи. Ця фаза представлена
наступними симптомами:
1. Симптом емоційного дефіциту. До професіонала приходить відчуття, що він не може
співпереживати, брати співучасть, відгукуватися на ситуації, які повинні його торкатися.
2. Симптом емоційної відстороненості. Особистість майже повністю виключає емоції зі
сфери професійної діяльності. Ніщо не викликає емоційного відгуку – ні позитивні
обставини, ні негативні.
3. Симптом особистісної відстороненості, або деперсоналізація. Відзначається повна або
часткова втрата зацікавленості до людини – суб‘єкту професійної дії: він сприймаєтся як
неістотний предмет, як об‘єкт для маніпуляцій.
4. Симптом психосоматичних і психовегетативних порушень. Це перехід реакцій
організму людини з рівня емоцій на рівень психосоматики.
Оперуючи смисловим змістом та кількісними показниками, підрахованими для різних
фаз формування синдрому ―вигорання‖, можна дати достатньо об‘ємну характеристику
особистості і, що не менш важливо, помітити індивідуальні міри профілактики та
психокорекції.
2.2. Якісні та кількісні показники прояву синдрому емоційного вигорання
Для констатації визначених показників прояву емоційного вигорання педагогічних
працівників було проведено психодіагностичне дослідження в якому взяло участь 50
вчителів загальноосвітніх шкіл міста Бердянськ та 50 працівників Бердянського
міськвиконкому, робота яких пов‘язана із документами.
Випробовувані отримували текст опитувальника бланк відповідей та інструкцію для
виміру рівня емоційного вигорання. На основі отриманих даних ми спробували простежити
залежність впливу особистісних і організаційних факторів на розвиток синдрому емоційного
вигорання. Кількісні показники результатів відповідей можна проаналізувати за допомогою
таблиці 2.1.
Розглядаючи фазу ―напруга‖, яка включає в себе прояви симптому переживання
психотравмуючих обставин, тривоги і депресії, симптом ―загнаності в клітку‖, симптом
―незадоволеності собою‖, яка слугує передвісником та ―запускаючим механізмом‖ у
формуванні ―емоційного вигорання‖. 100% педагогів та 100% службовців показали високий
показник симптому переживання психотравмуючих обставин, що проявляється як
посилювач усвідомлення психотравмуючих факторів професійної діяльності, що важко
усуваються або не усуваються зовсім.
Симптом ―незадоволеності собою‖ у 100% опитаних нами педагогів проявився на
високому рівні. Це говорить про те, що в результаті невдач або нездатності вплинути на
психотравмуючі обставини, педагоги зазвичай відчувають невдоволення собою, обраною
професією, посадою, конкретними обов‘язками. Діє механізм ―емоційного перенесення‖ –
енергетика направляється не тільки і не стільки зовні, скільки на себе. Принаймні, виникає
замкнутий енергетичний контур ―Я і обставини‖: враження від зовнішніх факторів діяльності
постійно травмують особистість і спонукають її знову й знову переживати психотравмуючі
елементи професійної діяльності. У цій схемі особливе значення мають відомі нам внутрішні
фактори, які сприяють появі емоційного вигорання: інтенсивна інтеріоризація обов‘язків,
ролі, обставини діяльності, підвищена совісність і почуття відповідальності. На початкових
етапах ―вигорання‖ вони нагнітають напругу, а на наступних провокують психологічний
захист.
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Фази
Напруга.
Резістенція.

Неадекватне виборче
емоційне реагування
Емоційно-етична
дезорієнтація
Розширення сфери
економії емоцій
Редукція
професійних
обов'язків

Виснаження.

Таблиця 2.1. Вираженість симптомів по фазам емоційного вигорання n=100 (у %)
Педагоги n=50
Службовці n=50
Симптоми
Низький Середній Високий Низький Середній Високий
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
Переживання
0
0
100
0
0
100
психотравмуючих
обставин
Незадоволеність
0
0
100
100
0
0
собою
―Загнанність в
2
2
96
2
98
0
клітку‖
Тривога і депресія
0
2
98
0
96
4

Емоційний дефіцит
Емоційна
відстороненість
Особистісна
відстороненість
(деперсоналізація)
Психосоматичні і
психовегетативні
порушення

0

8

92

0

86

14

2

10

88

14

76

10

12

10

78

76

14

10

2

16

82

14

74

12

10
14

22
26

68
60

66
78

14
20

20
2

6

24

70

8

74

18

2

36

62

60

22

18

Що ж стосується службовців, то всі опитані респонденти (100%) показали низький
рівень симптому ―незадоволеності собою‖. Тобто в опитаних не спостерігається відчуття
невдоволення собою, обраною професією, посадою, конкретними обов‘язками. Результати
невдач не впливають на психотравмуючі обставин. Дія механізмів ―емоційного перенесення‖
– енергетика направляється не тільки і не стільки на себе, скільки на зовні.
Спостерігаючи за результатами відповідей педагогів, ми бачимо, що майже у всіх
респондентів проявляється посилене усвідомлення психотравмуючих факторів професійної
діяльності, що важко усуваються або не усуваються зовсім. Цей показник склав 96% від
загальної кількості педагогів, що отримали високий рівень по даному симптомокомплексу.
Що ж стосується службовців, то в них на високому рівні цей симптом не проявився взагалі!
Майже всі вони показали середній рівень (98%). Такий високий показник у педагогів
пояснюється тим, що коли психотравмуючі обставини дуже тиснуть і усунути їх неможливо,
до них часто приходить відчуття безвиході. Вони намагаються щось змінити, ще і ще раз
обдумують незадовільні аспекти своєї праці. Це призводить до посилення психічної енергії
за рахунок індукції ідеального: працює мислення, діють плани, цілі, установки, смисли,
підключаються образи належного і бажаного. Зосередження психічної енергії досягає
значних обсягів. І якщо людина не знаходить виходу, якщо не спрацював який-небудь засіб
психологічного захисту, включаючи ―емоційне вигорання‖, то людина переживає відчуття
―загнутого в клітку‖. Це стан інтелектуально-емоційного затору, безвиході.
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Розглядаючи симптом ―тривоги і депресії‖, який є крайньою точкою у формуванні
напруги при розвитку емоційного вигорання, ми спостерігаємо майже таку саму картину, як і
в симптомі ―загнаності в клітку‖. Високий рівень прояву цього смптомокомплексу показали
98% педагогів і лише 4% службовців. Майже всі службовці (96%) показали середній рівень
прояву цього симптомокомплексу. На нашу думку, такий високий показник у педагогів
виявляється у зв‘язку з професійною діяльністю в особливо ускладнених обставинах, що
спонукають до емоційного вигорання як засобу психологічного захисту. Почуття
незадоволення роботою і собою породжують потужні енергетичні напруги у формі
переживання ситуаційної або особистісної тривоги, розчарування в собі, в обраній професії,
в конкретній посаді.
На фазі ―Резістенція‖ (опір), людина починає усвідомлено або неусвідомлено прагнути
до встановлення психологічного комфорту, намагатися знизити тиск зовнішніх обставин за
допомогою засобів, які маються в його розпорядженні. Намагання відгородити себе від
неприємних вражень супроводжується певними проявами.
Розглянувши результати вираженості симптомів по фазі ―Резістенція‖, ми також
спостерігаємо схожу картину між проявами рівнів кожного симптому у педагогів і
службовців. Дуже великий відсоток опитаних педагогів показав високий рівень прояву всіх
симптомів. Більша ж кількість службовців показала середній рівень вираженості симптомів
по цій фазі.
Варто відмітити, що показники по фазі ―Виснаження‖ різко відрізняються за
результатами у педагогів та службовців.
Досліджувана фаза – ―виснаження‖ – характеризується більш або менш вираженим
падінням загального енергетичного тонусу і послабленням нервової системи. Ця фаза
представлена чотирма симптомами. Симптом емоційного дефіциту, де до професіонала
приходить відчуття, що він не може співпереживати, брати співучасть, відгукуватися на
ситуації, які повинні його торкатися, проявився у 68% педагогів, і лише у 20% службовців.
Спостерігаючи за результатами відповідей педагогів ми бачимо, що симптом
особистісної відстороненості (деперсоналізація) в них також сильніше проявляється. Цей
показник склав 70% від загальної кількості педагогів, що отримали високий рівень по даному
симптомокомплексу. І лише 18% від загальної кількості службовців показали високий рівень
прояву цього симптому. У більшості службовців (74%) було виявлено середній рівень прояву
даного симптому. За результатами цих показників у даної категорії опитаних не
відзначається повна або часткова втрата зацікавленості до людини – суб‘єкту професійної
дії: вони сприймаются як неістотний предмет, як об‘єкт для маніпуляцій.
Прояви симптому емоційної відстороненості у педагогів також значно вищі. Цей
показник склав 60% від загальної кількості педагогів, і лише 2% від загальної кількості
службовців отримали високий рівень по даному симптомокомплексу.
Особливої уваги заслуговує симптом психосоматичних і психовегетативних порушень.
Це перехід реакцій організму людини з рівня емоцій на рівень психосоматики. На високому
рівні він склав 62% у педагогів і 18% у службовців.
У результаті проведеного дослідження нами були виявлені цікаві факти. Домінування
фази виснаження у педагогів пояснюється тим, що в них більш виражене подолання
загально-енергетичного тонусу і послаблення нервової системи. На нашу думку, це
пояснюється тим, що робота педагога повністю включає емоції в сфери професійної
діяльності. Що ж стосується службовців, то вираженість цієї ж фази виснаження
пояснюється особистісною відстороненістю або деперсоналізацією. Їх спеціальність
виключає повну зацікавленість в особистості людини, але включає високу відповідальність
за кожного працівника та установу взагалі, що також спостерігається у вигляді
психосоматичних і психовегетативних порушеннях.

390

Заключення
Питання стану емоційного вигорання у педагогічних працівників особливо важливе в
сучасних умовах змін суспільства.
Сформульована теоретична позиція вказує, що синдром емоційного вигорання
розвивається в процесі трудової діяльності у формі стереотипу емоційної поведінки, що
проявляється в особливостях спілкування.
Емоційне вигорання – це динамічний процес і виникає поетапно, у повній відповідності з
механізмом розвитку стресу, коли в наявності всі три фази стресу: нервове напруження,
резістенція (опір) і виснаження.
Розглянуті стадії, моделі, симптоми емоційного вигорання вказують на його вплив на
психічне та фізичне здоров‘я працівника.
Проведене дослідження рівня емоційного вигорання серед педагогів та працівників, що
працюють з документами, засвідчує, що у педагогічних працівників спостерігається високий
рівень по всім фазам емоційного вигорання. Вираженість фаз синдрому емоційного
вигорання носить прогресуючий характер, в залежності від віку, стажу та особистісних
якостей працівників.
Вигорання підступне через свою латентність: людина протягом тривалого часу може
навіть не підозрювати, що з нею щось подібне відбувається. Зростають напруга,
роздратування, тривога, агресія, неприязнь до тих, кому за покликанням вони повинні були
допомагати.
Варто відмітити, що емоційне вигорання дуже сильно впливає на людину, підриваючи її
здоров‘я та бажання працювати, і більш небезпечне на початку свого розвитку, бо
―страждаючий‖ від ―вигорання‖ професіонал не усвідомлює його симптомів. Саме тому
проблема емоційного вигорання є досить популярною і потребує подальших досліджень та
доробок.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ
З РОЗВИТКУ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ ІЗ ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ
У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
A CONCEPTUAL FRAMEWORK AND A SET OF MEASURES
FOR THE DEVELOPMENT OF A HUMANE ATTITUDE OF FUTURE TEACHERS
TOWARDS PEOPLE WITH DISABILITIES
Ганна Сизко
Anna Sizko
Анотація
Стаття присвячена проблемі розвитку гуманного ставлення майбутніх педагогів до
людей із фізичними вадами. Здійснено теоретико-аналітичний огляд літератури з проблеми
розвитку гуманного ставлення майбутніх педагогів, визначені особистісні риси майбутніх
педагогів, які входять до структури гуманного ставлення до людей із фізичними вадами. На
основі створеної моделі гуманного ставлення майбутніх педагогів до людей із фізичними
вадами, теоретично обґрунтована комплексна психолого-педагогічна програма з розвитку
гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів.
Annotation
The results of research of features of formed of humane relation are in-process presented for
students – future teachers. It is selected and the basic components of structure of humane
personality are described: kognitivniy, that is specified in cognitive qualities of subject, emotionally
evaluation – in the relation of personality, povedinkoviy – in the act of individuality of future
teachers. Certainly their value and role in the integral structure of personality of modern teacher.
The model of humane relation of future teachers is developed to the people with physical defects. In
theory grounded and the complex is practically realized psikhologo-pedagogical program on
development of humane attitude toward people with physical defects for future teachers.
Ключові слова: гуманність педагога, гуманізація відносин, гуманізація освіти,
професійна підготовка, навчально-виховний процес.
Key words: humanity of teacherhumanizing of relations, humanizing of education, professional
preparation, educational-educate process.
Вступ
Актуальною проблемою, яка потребує негайного розв‘язання, є подолання соціальної
ізоляції інвалідів, обмежень у їхньому спілкуванні з оточуючими, організація їхнього
дозвілля, навчання, пошуку роботи. У наш час стає актуальнішою проблема розвитку
гуманного ставлення майбутніх педагогів саме до людей із фізичними вадами. Оскільки існує
багато дітей і дорослих із різними психофізичними порушеннями, відповідно до категорій, ми
досліджуємо ставлення саме до людей із фізичними порушеннями, до яких належать:
порушення опорно-рухового апарату, порушення функцій слуху, порушення функцій зору.
Такий підхід дозволить глибше зрозуміти та усвідомити проблеми й перспективи психологопедагогічного підходу та закласти засади сприяння розвитку гуманного ставлення до даної
категорії осіб. Звідси випливає необхідність розробки психолого-педагогічних умов і засобів
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процесу розвитку в сучасного студента педагогічного вишу гуманного ставлення до людей із
фізичними вадами.
Однією з умов досягнення цієї мети є реалізація гуманістичної концепції під час
підготовки педагогів нового покоління.
Аналіз зазначених проблем підготовки вчителя сучасної школи знаходимо в роботах
вітчизняних та зарубіжних авторів, а саме: формуванню професійно значущих якостей
особистості майбутнього вчителя, його професійних умінь і навичок присвячено праці
О. Абдуліної, А. Алексюка, Г. Арутової, Є. Бажій, Г. Балла, В. Бойко, І. Богданової,
В. Бочелюка, В. Зливкова, І. Зязюна, З. Курлянд, Д. Ніколенка, В. Сластьоніна, Р. Хмелюк,
І. Шитова та ін.; у галузі розвитку особистості й гуманізації освіти та виховання працювали
В. Андрущенко, Г. Балл, Є. Барбіна, І. Бех, В. Бондарь, С. Гончаренко, І. Зязюн, М. Євтух,
В. Кремень,
Ю. Мальований,
О. Пєхота,
Г. Селевко,
В. Семиченко,
В. Серіков,
О. Сухомлинська, А. Сущенко, Т. Сущенко, І. Якиманська та ін.; щодо вивчення проблем
гуманізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищій школі, можна
назвати праці В. Бутенка, М. Вієвської, М. Євтуха, І. Кіреєвої, В. Кузя, О. Листопада,
Ю. Мальованого, С. Мусатова, Н. Ничкало, Л. Пелех, М. Ткаченко, Л. Філатової та ін.
Вивченню сутності гуманістичної психології і педагогіки присвячені роботи А. Макаренка,
А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, В. Сухомлинського, В. Франкла, Р. Штейнера,
К. Ушинського та ін. Представники зарубіжної гуманістичної педагогіки (Р. Мей,
Н. Шимковенські, С. Конг, Г. Лендрет, М. Клейн, В. Сатир, Т. Лірі, Г. Лефорж, Р. Сазек та ін.)
розглядають провідний принцип гуманізму виховання у підготовці фахівців-педагогів та
надають великого значення його здійсненню. Дослідження чинників, які зумовлюють
ставлення до інших людей, здійснювалося багатьма вченими (Б. Ананьєв, О. Бодальов,
Л. Виготський, Е. Ільєнков, Л. Коган, Г. Костюк, С. Максименко, Б. Ломов, В. М‘ясищев,
С. Рубінштейн, І. Ружичка, І. Сергієнко, Н. Чепелєва та ін.) у філософському, педагогічному,
психологічному та соціально-психологічному аспектах.
Фундаментальною умовою професійного розвитку педагогів є усвідомлення ними
необхідності зміни своєї особистості. Однак нині не існує єдиних уявлень про те, що таке
«взірцева» особистість педагога, оскільки поки що не зовсім зрозуміло, у чому необхідні зміни.
Тому психологічна програма має бути заснована на теоретичних уявленнях про особистість і її
розвиток.
На думку вчених (Г. Балл, І. Котова, Є. Шиянов та ін.), гуманність – це не стільки
особистісна риса, скільки стрижнева якість, що виражає ставлення людини до людини.
Гуманне ставлення до людей визначає гуманістичну сутність особистості.
Гуманні почуття протилежні як егоїстичним, так і альтруїстичним спонуканням. Вони
«знімають» також протиставлення «альтруїзм-гуманізм», що передбачає або принизливу
жертовність, або корисливе самолюбство. Ці почуття зумовлені такими міжособистісними
відносинами, за яких кожний член спільноти ставиться до іншого як до себе самого.
Сучасна життєдіяльність людини вимагає від неї таких якостей, як упевненість у собі,
рішучість, спроможність приймати ефективне рішення, мужність, витримка, вміння
переносити труднощі як фізичні, так і духовні. Тому структура гуманних почуттів не
обмежена такими базовими переживаннями, як чуйне ставлення і співчуття, особливо
необхідними тоді, коли людині неможливо надати якоїсь радикальної допомоги, наприклад,
людині із фізичними вадами.
Гуманні почуття проектуються не тільки на тих, хто потрапив у біду, переживають горе,
нещастя, а й на тих, кого вважають щасливими [7].
Гуманні почуття постають як синтез людинолюбності й ненависті до носіїв соціального
зла. Вони, як моральна цінність і мета досягнення кінцевого результату діяльності та
розвитку людини, закладені в положеннях та вимогах нормативно-правових документів, що
регулюють діяльність людини в суспільстві.
Психологічну основу гуманного ставлення до іншого становить певна готовність
суб‘єкта відчувати, переживати, діяти так, ніби цим іншим був він сам.
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У соціальній групі функціонування гуманних стосунків виражається у визнанні за
іншим, як і за самим собою, рівних прав й обов‘язків, у наданні сприяння й підтримки, а
також у вимогливому ставленні до себе, так само як і до інших.
Необхідною умовою виникнення гуманного ставлення до людини з фізичними
обмеженнями є розпізнавання стану, пережитого іншим. Таке ставлення може проявлятися в
різних формах діючого співпереживання: це співпереживання як співчуття у ситуації його
нещастя (С. Рубінштейн) й співпереживання як відчуття радості в ситуації його досягнень.
У звичному уявленні, людина з будь-якою фізичною вадою – це інвалід, який в
основному не працює й живе лише на пенсію. Упізнати їх можна за зовнішніми ознаками:
кульгавість, протези, милиці тощо.
У перекладі з англійської «інвалід» означає «непридатний». Та чи справді можна так
вважати? Приклади подібних стереотипів можна спостерігати саме в повсякденному житті,
формуванню яких сприяє наявна термінологія, яка призводить до чіпляння «ярликів», що
створює негативні соціальні установки. У науковій літературі людей з вадами фізичного
розвитку визначають як людей-інвалідів, де під терміном «інвалід» розуміють особу зі
стійким розладом функцій організму, зумовлених захворюванням, наслідком травм або з
уродженим дефектом, що призводить до обмеження життєдіяльності, необхідності
отримувати соціальну допомогу та захист [2, 42]; людей неповноцінних, нездатних
(з фізичним чи розумовим розладом). Окрім цих термінів, у науковій літературі [1; 2; 3]
трапляються й інші: «неповносправність», «люди з особливими потребами», «люди з
обмеженими функціональними можливостями» тощо.
Термінологія стосовно людей із фізичними обмеженнями досить невизначена. Термін
«людина з фізичними обмеженнями», який ми кваліфікуємо як особу, яка внаслідок
порушення здоров‘я потребує спеціальних умов для організації сімейного та соціального
оточення і самореалізації [2, 42], є гуманнішим та менш емоційно забарвленим.
Слід зауважити, що сучасні науковці віддають перевагу соціальному тлумаченню
проблеми неповносправності перед медичним. Медичне трактування акцентує увагу на
хворобі людини як детермінанті усіх її негараздів. Адже до вад фізичного розвитку належать
захворювання опорно-рухового апарату, сенсорної системи з порушенням їхнього
нормального функціонування та внутрішніми структурними змінами, які призводять
до інвалідності. Це людина, яка внаслідок певних причин має фізичні недоліки (ДЦП, вади
зору, слуху, вроджене каліцтво тощо), при цьому її інтелектуальний, емоційний та психічний
потенціал збережено, за винятком випадків, коли вторинні розлади спричинені саме
фізичними вадами.
Спираючись на висновки учених (Т. Добровольська, Е. Калижнюк, О. Раменська та ін.),
можна зауважити, що рухова обмеженість, яка є спільною властивістю всіх форм
захворювання, спричинює негативні зміни в психіці, а саме: агресивність, замкнутість, страх,
вразливість, комплекс меншовартості або завищену самооцінку тощо. Це значно погіршує
їхню. соціальну адаптацію. Завданням педагога є створення таких соціально-психологічних
умов, які будуть сприяти розкриттю індивідом власних можливостей, досягненню своїх
цілей. Важливо створити атмосферу безпеки, ситуацію, у якій відсутнє зовнішнє оцінювання.
Тільки за цих умов людина може виявити себе нестандартно, по-новому, творчо. Завдяки
«творчій активній поведінці» (К. Роджерс), вона діє продумано, прагне до самостійності,
спрямовує свої зусилля на досягнення власних цілей. Разом із тим самоактуалізація не може
бути реалізована без емпатійного розуміння й прийняття іншої людини, тобто взаємодії з
нею [10, 3].
Ставлення до людей із фізичними вадами – багатоаспектна проблема, у якій можна
виділити психологічні, педагогічні, моральні, національні й багато інших стосунків, що
складають цілісну систему їхньої взаємодії. Але важливою умовою результативної взаємодії
є гуманістичні начала. Саме на їхній основі можна формувати Людину не тільки освічену,
але й виховану: людяну, моральну, гуманну.
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Добре відомо, що від того, як ставиться людина до оточуючих, а особливо до осіб, які
мають фізичні вади, (поважає їхню гідність чи пригнічує, бачить у іншому унікальну
особистість чи невиразного індивіда), як говорить із ними, як розуміє їх, багато в чому
залежить комфортність чи дискомфортність самопочуття людини, її світосприйняття,
ставлення до оточення.
На думку Г. Свідерської, питання розвитку чуйності, здатності співчувати є життєвою
необхідністю, оскільки саме ці особистісно-психологічні риси становлять основу гуманної
поведінки людини [8].
Гуманне ставлення до людей із фізичними вадами – це прийняття, піднесення власної
гідності: сприймання людини такою, якою вона є, та ставлення до неї як до найвищої
життєвої і педагогічної цінності, визнання того, що кожний має право бути особистістю,
вільно здійснювати свій вибір і волевиявлення. Це й оберігання, підтримка і захищеність
людини, усвідомлення своєї унікальності та неповторності, створення необхідних умов для її
самоактуалізації.
Водночас, на думку Н. Слободяник, до змісту гуманних взаємин входять: визнання
людини найвищою цінністю, її прагнення до морально-духовного самовдосконалення;
орієнтацію на позитивне в людях, активне і творче утвердження його; постійну
спрямованість на людину, доброзичливе ставлення до неї; активне заперечення асоціальних
форм поведінки, неприйняття порушень принципу рівності та справедливості.
Змістовну структуру гуманних взаємин утворюють такі компоненти:
- когнітивний (знання про сутність гуманних взаємин);
- емоційний (гуманні почуття, потреба в розвитку гуманних взаємин);
- оціночно-орієнтувальний (оцінка, самооцінка, ідеали, переконання);
- дієво-практичний (уміння, звички, вчинки, дії, співпраця і взаємовідповідальність
тощо).
Процесуальними компонентами формування гуманних взаємин Н. Слободяник визначає:
- засвоєння доступних вікові морально-етичних знань про гуманність, гуманні якості
особистості, гуманні взаємини, гуманізм;
- вироблення відповідального ставлення до морально-гуманних вимог дорослих і
однолітків;
- формування морально-гуманних вчинків і звичок;
- оволодіння формами і методами саморегуляції власної поведінки [9].
На процес формування гуманного ставлення впливає ряд факторів: вікові особливості
психіки, здібності, рівень соціального досвіду і активності, розвиток моральних якостей,
стиль взаємовідносин керівника і вихованців тощо [9].
Аналіз досліджень сучасних учених свідчить, що розвиток гуманного ставлення
особистості відбувається й у результаті рефлексії своєї діяльності (цілей, цінностей, мотивів,
способів, умов, результатів), серед яких головною є ціннісна орієнтація на кожну людину,
незважаючи на її відмінності.
Тільки особистість з розвиненою установкою на моральність, якій властиві внутрішнє
самопіднесення, духовне самоопанування, особиста причетність до навколишнього
середовища заради справедливості, гуманізму, здатна проявляти гуманне ставлення до людей із
будь-якими фізичними обмеженнями.
Узагальнюючи погляди вітчизняних психологів (Л. Божович, М. Боришевського,
О. Бодальова, Г. Балла, Л. Виготського, Т. Гаврилової, Л. Долинської, О. Киричука,
В. Крутецького, С. Максименка, С. Рубінштейна, О. Скрипченка, В. Сухомлинського,
Т. Титаренко та ін.), вважаємо, що гуманне ставлення до людей із фізичними обмеженнями
передбачає особливий вид морального ставлення, змотивовані позитивні дії особистості, для
яких характерні висока усвідомленість, доброзичливість, безкорисливість, добровільна
діяльність, заперечення байдужості і жорстокості.
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1. Модель гуманного ставлення до людей із фізичними вадами
Вивчаючи проблему гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх
вчителів, необхідно перш за все розробити модель такого ставлення. Це допоможе нам при
розробці навчально-виховної програми, спрямованої саме на розвиток у студентів гуманного
ставлення до людей із фізичними вадами.
Вивчення проблеми ставлення до людей із фізичними обмеженнями показало, що в
останніх переважає песимізм, коли вони оцінюють можливості реабілітації, соціальної
адаптації, пасивність у мобілізації власних можливостей. Це пов‘язано не стільки з фізичним
станом, скільки з конфліктним характером соціальної адаптації. До людей із фізичними
обмеженнями переважає недоброзичливе ставлення оточуючих, що призводить до відчуття
образи та злості, сором‘язливості та неспокою, бажання залишитись на самоті. Саме тому,
соціальне самопочуття людей із фізичними обмеженнями можна оцінювати як негативне.
Ця проблема тісно пов‘язана з формуванням соціальних настановлень. Адже тільки за
умови вивчення того, як соціальний досвід відбивається на особистості, можна вирішити,
чим регулюються поведінка і діяльність людини. Звичайно виникає два запитання: чому
люди в певних ситуаціях чинять так чи так; чим вони керуються, обираючи саме цей мотив?
Певним чином вибір пояснюють поняттям соціального настановлення. У західній
соціальній психології існує традиція у вивченні соціальних настановлень (аттидюд).
У 1942 р. соціальний психолог М. Сміт (США) запропонував трикомпонентну структуру
аттитюда, у якій виділив:
а) когнітивний компонент (пізнання об‘єкта соціальної установки);
б) афективний компонент (емоційне оцінювання об‘єкта, симпатія чи антипатія до
нього);
в) поведінковий (конативний) компонент (послідовна поведінка щодо об‘єкта)
(наводиться за: [4]).
Отже, соціальне настановлення визначають як усвідомлення, оцінка, готовність діяти.
Один із елементів структури соціальної установки – її когнітивний компонент, за
допомогою якого пізнають об‘єкт установки. Якщо таким об‘єктом є людина з фізичними
вадами, тоді характер установки неоднозначний. Про це свідчать результати дослідження,
яке проводив Вінницький обласний центр соціальних служб для молоді серед здорового
населення області з метою визначення соціальної установки щодо людей із фізичними
вадами. Більшість опитаних вважає можливість для таких осіб жити повноцінним життям як
маловірогідну [4].
Серед факторів, що впливають на формування ставлення оточуючих до людей із
фізичними вадами, найбільшого значення надається рівню життя, проте акценти дещо
змінюються, виділяючи в цілому процесі важливість виховання і духовності.
Під час зустрічі з інвалідами в оточуючих виникає бажання полегшити чиєсь горе,
співпереживання, співчуття, бажання допомогти, навіть запропонувати гроші. Проте не всі
готові вести з ними бесіди.
Адже у контакті з інвалідами у більшості людей виявляється почуття жалю, незручності,
провини, бажання швидше піти – що спричинює в останніх гаму почуттів: образу,
байдужість, бажання залишитися на самоті, чекання конфлікту.
Отож зауважуємо, що проблеми інвалідів ускладнює байдужість людей, зайнятість
оточуючих тільки своїми проблемами, необізнаність із проблемами інвалідів, ставлення до
інвалідів як до «зайвих» людей і, нарешті, відокремленість інвалідів.
Маргінальний статус і психологічна депривація спричинюють хронічний стан
фрустрації, після чого виявляються такі стани, як: самотність, замкненість, розлюченість,
пригніченість, байдужість. Саме так виявляються особливості афективного компоненту
соціальної установки.
Характеризуючи поведінковий компонент соціальної установки, можна констатувати не
тільки його неоднозначність і суперечливість, а й пасивність здорового оточення у наданні
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практичної допомоги інвалідам з «переадресуванням» до сім‘ї, держави, громадських фондів
або до самих інвалідів [4].
У цілому соціальна установка на інвалідів характеризується неоднозначністю,
суперечливістю та негативністю, тому найважливішою проблемою сьогодення є саме
розвиток гуманного позитивного ставлення до людей із будь-якими фізичними вадами.
Формування гуманних взаємин здійснюється в ході спільної діяльності, що має
соціально-значущий і гуманний характер, і в разі забезпечення кожному можливостей для
співучасті, співпереживання, взаєморозуміння і співробітництва як з вихователем, так і з
іншими учасниками колективу (А. Бойко, В. Киричок, В. М‘ясищев).
Гуманне ставлення до людей із фізичними вадами
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Рис. 1. Модель гуманного ставлення майбутніх педагогів до людей із фізичними вадами
При цьому теоретичні дослідження проблеми дають підстави виділити основні
структурні компоненти моделі гуманного ставлення (рис. 1). Така модель може бути
використана як основа формування гуманного ставлення до всіх людей, проте, ми вважаємо,
що вона ефективна і при формуванні гуманного ставлення майбутнього педагога до людей із
фізичними вадами.
Виділені складові компоненти гуманного ставлення до людей із фізичними вадами
(рис. 1):
- когнітивний (знання специфіки людей із фізичними вадами, усвідомлення їх проблем
та особливостей гуманного ставлення до таких людей, заперечення асоціальних форм
поведінки до них);
- емоційно-оцінний (характеризує ставлення, яке проявляється у інтересі до людини із
фізичними вадами, їх прийнятті як рівних; емпатії, тобто розумінні досліджуваними проблем
людей із фізичними обмеженнями у формі співпереживання; прагненні до взаємодії із
такими людьми);
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- поведінковий (дозволяє визначити поведінку студентів щодо людей із фізичними
обмеженнями) компонент. Його складові: здійснення допомоги та підтримки в потребах
людей із фізичними вадами, безкорислива та добровільна діяльність, навички та вміння
спілкування із такими людьми.
Дослідження компонентів гуманного ставлення дають підстави визначити передумови,
що сприяють розумінню через суб‘єктивний образ людини з фізичними вадами, вольовій
саморегуляції поведінки майбутніх педагогів щодо людей із фізичними вадами.
Отже, показниками рівнів сформованості гуманного ставлення у майбутніх педагогів до
людей із фізичними вадами можуть бути: знання особливостей людей із фізичними вадами;
співпереживання, доброзичливе та щире ставлення, коректність і повага до них; допомога
людям із фізичними вадами, підтримка їх у скрутну хвилину, гуманний характер спілкування
та вчинки як норма співіснування з іншими людьми.
Відповідно, за такого трактування рівнів сформованості гуманного ставлення до людей
із фізичними вадами можна розглядати як критеріальні ознаки: високий рівень – гуманні
почуття, ідеали й переконання проявляються в діях та вчинках завжди і часто; середній
рівень – проявляються іноді, за вимогою; низький рівень – не проявляються ніколи та майже
ніколи.
2. Програма розвитку гуманного ставлення
Ґрунтуючись на теоретичних положеннях щодо структурної організації гуманної
особистості, можна припустити, що якщо активізувати всі основні складові компоненти
гуманного ставлення (когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий), то процес її розвитку
буде більш ефективний. На підставі цього положення була створена й апробована психологопедагогічна програма, в основу якої покладено індивідуально-творчий підхід у підготовці
майбутніх педагогів. Останній спрямований насамперед на корекцію самосвідомості фахівця,
що навчається, а також трансформацію його цінностей, установок і світоглядних ідеалів, які
б привели до самореалізації й самоактуалізації особистості майбутнього педагога, розвитку
його професійних здібностей, рефлексії, індивідуального стилю діяльності, що має
гуманістичний характер. Основний метод реалізації програми – особистісно-орієнтоване
навчання, що передбачає роботу як із групою, так і з кожним членом групи. Викладач, що
проводить заняття, моделює різні види стосунків між учасниками групи. Усі нижче описані
заняття були розподілені таким чином, щоб забезпечити поступове формування гуманного
ставлення у майбутнього педагога. Передбачали, що дана програма може поставати
успішним способом розвитку гуманного ставлення особистості майбутнього педагога до
людей із обмеженими фізичними можливостями. Застосування групових методів як засобів
формувального експерименту забезпечить:
1. Підвищення рівня самопізнання й рефлексії, що відповідно, впливає на ефективність
розвитку гуманного ставлення до людей із фізичними обмеженнями.
2. Здобуток нового досвіду, що розширює межі образу людини з фізичними вадами.
3. Придбання практичних навичок і вмінь вольової регуляції власної поведінки в
безпосередньому контакті з людьми з фізичними вадами.
4. Поглиблення інтересу студентів до взаємодії з людьми з фізичними вадами.
5. Розвиток у студентів здатності до співчуття, співпереживання (емпатії), толерантності
до людей із обмеженими можливостями.
Програма передбачає визначення змісту й особливостей компонентного складу студентів
із різними показниками гуманності, створення психолого-педагогічних умов розвитку
гуманного ставлення до людей із фізичними вадами.
В основі побудови програми становлення й розвитку особистості майбутніх педагогів
лежить положення щодо гуманізації освітньовиховного процесу, які запропоновані в працях
відповідного спрямування вітчизняних та зарубіжних психологів та педагогів
(Ш. Амонашвілі, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Сухомлинського, С. Шацького, тощо).
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Розробка психолого-педагогічної програми, спрямованої на розвиток у студентів
гуманного ставлення до людей із фізичними вадами, передбачає поетапну організацію
виховного процесу, постановку цілей на кожному етапі, розробку необхідного методичного
забезпечення й педагогічних технологій та перевірку дослідно-експериментальним шляхом
ефективності впровадження розробленої програми.
Розроблена й апробована в дослідженні система роботи з розвитку гуманних якостей
набуває ефективності за умов використання методів і прийомів, що сприяють розвиткові в
майбутнього педагога внутрішніх засобів саморозвитку, вольовій регуляції через:
- відкриття для себе усвідомлення своєї особистої позиції стосовно навколишнього світу
й оточуючих;
- розробка та реалізацію програми саморозвитку як свідомої діяльності, спрямованої на
більш повну реалізацію себе як особистості.
Практичну реалізацію ідеї психологічної підтримки в становленні особистості в
системі професійної освіти здійснюють у формі спецкурсу, розробленого на основі
програми «Психологічна підтримка становлення й розвитку особистості педагогів у
системі професійної освіти» [6].
Метою програми є поступове усвідомлення майбутнім педагогом можливості й
необхідності позитивних самозмін особистості, актуалізація психологічно позитивної
самоперебудови, метою якої є наближення до загальнолюдських цінностей, що сприяють
розвитку гуманного ставлення до людей із фізичними обмеженнями.
Основними завданнями психолога в роботі зі студентами є:
- підтримка у зміні, утвердженні особистістю своєї гуманістичної позиції;
- розвиток адекватного розуміння самого себе;
- активізація загальнолюдських цінностей;
- розуміння необхідності розвитку гуманного ставлення до людей із фізичними
обмеженнями;
- розвиток емоційної стійкості у складних життєвих ситуаціях;
- розвиток навичок вольової регуляції.
Якісні зміни в розвитку гуманного ставлення майбутнього педагога до людей із
фізичними вадами через особистісні зміни можуть виявлятися через певний час та
проявлятись у:
- зміні ставлення студентів до себе та до оточуючих;
- збільшенні частки діалогової взаємодії з одногрупниками;
- орієнтації майбутнього педагога на розвиток власної гуманістичної спрямованості;
- збільшенні ступеня самовіддачі, прагнення допомогти тим, хто потребує допомоги
оточуючих, ініціативності, толерантності, терпимості;
Успішність роботи також може бути зафіксована змінами в змістовій структурі особистості
за допомогою методики вивчення змістових рівнів особистості педагога: передособистісний
рівень, езопів, групоцентричний, гуманістичний та за допомогою методик, які
використовували на констатувальному етапі дослідження.
Специфіка студента не дає змоги підходити до нього з позиції прямого нав‘язування
процесу його саморозвитку. Може йтися про створення умов, що сприяють цьому
процесові, а також про виявлення та блокування умов, які йому перешкоджають. Тому
правильною позицією тут може бути психологічна підтримка становлення особистості й
надання психологічної допомоги майбутньому педагогу в розвитку власної гуманістичної
позиції.
Програма містить п‘ять блоків:
1 . Теоретичний блок. Тема «Ідеальний образ гуманної особистості майбутнього
педагога».
2. Інформаційно-мотиваційний блок. Тема «Самопізнання й саморегуляція
майбутнього вчителя».
3. Діагностувальний блок. Тема «Рівні розвитку якостей в структурі особистості
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майбутнього педагога» (передособистісний рівень, езоповий рівень, групоцентричний
рівень, гуманістичний рівень).
4. Блок емоційно-оцінної корекції ставлення до людей із фізичними обмеженнями.
Теми «Ціннісний вибір життєвих позицій» та «Проблеми ставлення до людей із фізичними
обмеженнями».
5. Відтворювальний блок становлення вольової регуляції діяльності майбутнього
педагога. Тема «Навчання майбутніх педагогів навичок вольової регуляції проявів
гуманного ставлення до осіб із фізичними вадами».
У першому блоці студентам пропонують тему, під час вивчення якої здійснюють
дослідження «ідеального» образу гуманної особистості майбутнього педагога;
формування понятійного апарату. Психолог (тренер) дає феноменологію поняття «гуманна
особистість». Аналізуються «ідеальні образи» педагога стосовно ставлення до людей із
фізичними обмеженнями. Здійснюють дослідження структури гуманної особистості
майбутнього педагога. Основний принцип практичної роботи з «ідеальним образом»
гуманної особистості майбутнього вчителя – дискусійний підхід, активізація «головних»
людських цінностей, необхідних для розвитку гуманного ставлення майбутнього педагога
до людей із фізичними обмеженнями.
До другого, інформаційно-мотиваційного блоку «Самопізнання й саморегуляція
майбутнього вчителя», входять завдання самопізнання та самодіагностики, що є
варіативною частиною програми. У блоці дають описи психотехнічних знань і умінь,
застосування яких значною мірою підвищує ефективність роботи майбутнього вчителя,
сприяє розвитку позитивного гуманного ставлення до людей із фізичними вадами. Основні
принципи роботи: стимулювання позитивної динаміки розвитку (як альтернатива
спрямованості на успіх, зняття напруження, зниження конфліктності тощо), діалогічний
підхід.
Третій блок – діагностувальний, – сприяє дослідженню студентами власної
особистості за методикою «Рівні розвитку якостей в структурі особистості майбутнього
педагога», що визначають розвиток гуманного ставлення до людей із фізичними
обмеженнями: передособистісний, езоповий, групоцентричний, гуманістичний»,
пов‘язаний з їх визначенням. У процесі роботи використовують діагностичні методики,
міні-лекції, корекційні вправи, актуалізують процес рефлексії та самопізнання.
До четвертого блоку – корекції емоційно-оцінного компоненту ставлення до людей із
фізичними обмеженнями, – входять теми «Ціннісний вибір життєвих позицій» та
«Проблеми ставлення до людей із фізичними обмеженнями» пов‘язані з усвідомленням
своїх конструктивних і деструктивних механізмів реагування на життєві труднощі,
зокрема на труднощі людей із фізичними обмеженнями. У роботі використовують такі
форми роботи, як перегляд відеоматеріалів, дискусії, корекційні вправи, групові ігри.
П‘ятий, – відтворювальний блок становлення вольової регуляції діяльності
майбутнього педагога, – спрямованої на розвиток поведінки щодо людей із фізичними
вадами. До блоку входить тема «Навчання майбутніх педагогів навичок вольової регуляції
гуманного ставлення до осіб із фізичними вадами». Ознайомлює з методами оволодіння
вольовою регуляцією своєї поведінки відносно людей із фізичними обмеженнями і дає
змогу практично опанувати їх у процесі спеціальних вправ.
У комплексній психолого-педагогічній програмі розвитку гуманного ставлення до
людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів застосовували такі основні методи:
Тренінг. Принципи організації тренінгів:
Принцип активності учасників. Під час занять членів групи постійно спонукають до дії:
виконання спеціальних усних і письмових вправ, програвання та обговорення рольових
ситуацій тощо.
Принцип дослідження позиції. У процесі роботи тренінгової групи створюються такі
ситуації, для виходу з яких немає готових рецептів, і учасникам доводиться самим шукати
вирішення проблеми.
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Принцип діалогізації взаємодії, тобто повноцінного міжособистісного спілкування,
заснованого на доброзичливості, довірі, щирості, терпимості.
Принцип самодіагностики. Тренер включає до занять запитання і вправи, розраховані на
те, щоб кожний з учасників групи розповів про себе, свої особисті позиції, свої ставлення до
близьких людей, знайомих, оточуючих, до людей із фізичними обмеженнями.
Рольові ігри. У програмі використовують рольові ігри. Їх проводять за такою схемою.
Група вибирає ситуацію із запропонованих керівником або створює її сама.
Дискусії. Звичайно, керівник пропонуює загальну тему для дискусії та кілька ключових
слів цієї теми для обговорення. Керівник дає учасникам необхідний довідковий матеріал
(концепції, принципи, факти, наукову літературу, довідники, словники, наочні матеріали, фото
людей із фізичними вадами, відеоматеріали), тобто базові відомості з поставленої проблеми.
Міні-лекції. Міні-лекції проводять у вигляді тематичних занять та здійснюють:
а) після проведення діагностичних вправ, інших видів самодослідження для того, щоб
створити інформаційну підтримку для знаходження відповідей на запитання;
б) на початку заняття, якщо наступна робота пов'язана з розглянутими на лекціях
питаннями.
Консультативні сесії. Варіативною частиною програми є консультативні сесії для
учасників, яким необхідна психологічна підтримка або допомога в переживанні власних проблем,
пов‘язаних із взаємодією із людьми, що мають вади фізичного розвитку. Основною технікою є
бесіда. Консультативні сесії проводить керівник програми, знайомий із психологічними
особливостями людини з обмеженими можливостями.
Заняття проводили один раз на тиждень протягом шести місяців. На початку
вивчення кожної теми студентам пропонували для прослуховування теоретичні заняття, в
яких їх знайомили з основними положеннями та проблемами відповідно до теми. Після
лекційної частини на кожному занятті проводились групові дискусії (дискусійні столи
та тематичні семінари). Учасники заздалегідь готували необхідний матеріал до вивчення
кожної теми, переглядали спеціально відібрані за тематикою нашого дослідження кіно- та
відеофільми із обов‘язковим наступним психолого-педагогічним аналізом, була
проведена психотехнічна робота (різноманітні психологічні ігри, вправи т ощо).
Можна стверджувати, що особливого значення необхідно надати специфіці спілкування,
адже воно виступає основним інструментом нашої тренінгової роботи. Саме спілкування є
процесом встановлення та підтримки цілеспрямованого, прямого або опосередкованого тими
чи іншими засобами контакту між людьми, що зв‘язані одне з одним у психологічному
значенні [5].
Спілкування в рамках роджеріанської терапії передбачає безумовне прийняття
особистості із фізичними вадами, емпатійне співпереживання сприяє розумінню та
усвідомленню їх проблем. Робота у відповідному режимі спрямована на розширення досвіду
гуманістичного спілкування, формування в майбутніх педагогів їхніх особистісних якостей,
навчання тому, що К. Роджерс називає прийняттям відповідальності за власні дії та вчинки.
Основну увагу в такому встановленні гуманного ставлення до людей із фізичними
вадами приділяють їхнім переживанням та почуттям. Під час виконання вправ здійснюють
переведення переживання, що виникло, на рівень рефлексивного усвідомлення, що дозволяє
наділити його системою смислів, збагатити власний досвід особистості.
Стосунки між учасниками нашої програми вимагають організації особливого
гуманістичного дискурсу. Тому ведучий на тренінгу працює в режимі формування
гуманістичних установок. Гуманістичні цінності дозволяють ведучому проникатися
почуттями та розуміти кожного учасника програми, що найбільш допомагає стимулювати
формування якостей, необхідних для становлення гуманності.
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Заключення
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав актуальність проблеми розвитку
гуманного ставлення до людей із фізичними обмеженнями як пріоритетної в процесі
підготовки майбутніх педагогів. Здійснено психологічний аналіз ознак гуманної особистості
педагога на сучасному етапі розвитку й становлення психолого-педагогічної науки.
Виділено й описані якості, що можуть сприяти розвитку гуманного ставлення до людей
із фізичними вадами (самоповага, самоконтроль, висока активність, товариськість,
спрямованість на спілкування, високий рівень інтернальності, низький прояв почуття
самотності, високий рівень активності та сили, лояльність, вірність, чесність, серйозність,
розвинене почуття обов‘язку.) та умови розвитку гуманного ставлення (професійне
визначення, гуманістична спрямованість, власна позитивна Я – концепція, соціальні
настанови).
Створено систему критеріїв, що визначають ставлення майбутніх вчителів до осіб із
фізичними вадами.
Виділено й описані основні компоненти структури гуманного ставлення до людей із
фізичними вадами (когнітивна складова: знання специфіки людей із фізичними вадами, їх
проблем та сутність гуманного ставлення до них; емоційно-оцінна складова: інтерес до
людей із фізичними вадами, їх прийняття, емпатія, прагнення до взаємодії з такими людьми;
поведінкова складова: безкорисливе та добровільне здійснення допомоги та підтримки в
потребах людей із фізичними вадами, вміння спілкуватись із ними). Визначено їхнє значення
й роль у цілісній структурі гуманного ставлення.
Створена психолого-педагогічна програма по розвитку гуманного ставлення до людей із
фізичними вадами містить у собі елементи соціально-психологічного тренінгу, тематичні
заняття, лекції та семінарські заняття, спрямовані, насамперед, на корекцію самосвідомості
фахівця, що навчається, а також трансформацію його цінностей, установок і світоглядних
ідеалів, які б привели до самореалізації й самоактуалізації особистості майбутнього педагога,
розвитку його професійних здібностей, рефлексії, індивідуального стилю діяльності, що
носить гуманістичний характер. Основним методом реалізації даної програми є особистісноорієнтоване навчання, що передбачає роботу як із групою, так і з кожним членом групи.
У процесі реалізації даної програми були використані наступні прийоми: логічний
аналіз, класифікація і систематизація фактів, пояснення психологічних ситуацій, розкриття
причин певної поведінки щодо людей із фізичними вадами. Проводили групові дискусії,
моделювання ситуацій, здійснювали психологічний аналіз кіно- та відеофільмів, різні
психологічні техніки, ігри тощо.
Програма дійсно сприяє розвитку якостей, що є показниками гуманного ставлення
майбутніх педагогів, підвищенню рівня розвитку самопізнання й рефлексії, придбанню
нового досвіду, що дозволяє розширити межі власного «Я», засвоєнню практичних навичок і
вмінь у роботі з людьми із фізичними вадами, активізації інтересу до оволодіння
психологічними й педагогічними знаннями, розвитку в майбутніх фахівців здатності до
емпатії й співпереживань, отриманню в процесі тренінгової роботи зворотного зв‘язку, що
впливає на розвиток гуманного образу «Я» та безпосереднього ставлення до осіб, що мають
фізичні обмеження в життєвому функціонуванні.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ "Я"
ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
THE MODEL OF THE FACILITATION OF THE SELF-IMAGE
FOR A PRESCHOOL AGE CHILD
Тетяна Сущинська
Tetyana Sushchinska
Анотація
У роботі представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення особливостей
формування образу "Я" дитини старшого дошкільного віку та фасилітації цього процесу
засобами танцювально-ігрової діяльності. Охарактеризовано провідні виміри образу "Я"
(складність, усвідомленість, узгодженість та емоційна забарвленість). Представлено
теоретичну модель фасилітації формування образу "Я" дитини старшого дошкільного віку.
Обгрунтовано значення танцювальної гри в контексті проблеми самосвідомості людини.
Annotation
The results of the theoretical and the empirical study of a formation of the self-image for a
preschool age child and a facilitation of this process by means of the dance and game activity were
represented in the work. The description of the major dimensions of the self-image (complexity,
awareness, consistency and emotional coloration) was given. The model of the facilitation of the
self-image for a preschool age child was developed with the means of the dance and game activity
through the development of a non-verbal expression. It was proved that there is a relationship of the
nonverbal expression from the specificity of the self-image
Ключові слова: образ "Я", самосвідомість, дитина старшого дошкільного віку,
невербальна експресія, танець, танцювально-ігрова діяльність.
Key words: self-image, self-consciousness, preschool age child, nonverbal expression, dance
and game activity.
Вступ
Становлення образу "Я" людини є актуальним питанням психології особистості. Аналіз
зазначеної проблеми представлено в роботах багатьох психологів (Р. Бернс, І. Бех,
О. Бодальов, Л. Божович, Л. Виготський, У. Джеймс, Е. Еріксон, О. Завгородня, І. Кон,
В. Кузьменко, М. Кун, А. Маслоу, С. Максименко, Р. Мейлі, А. Налчаджян, С. Пантилєєв,
А. Петровський, К. Роджерс, В. Столін, Н. Чєснокова, Т. Шибутані, І. Яворська-Вєтрова та
інші). Формування образу "Я" на ранніх етапах онтогенезу аналізуються в дослідженнях
Г. Абрамової, М. Боришевського, О. Запорожця, О. Кононко, В. Котирло, М. Лісіної,
В. Мухіної, Н. Непомнящої, Т. Піроженко, А. Сілвестру, О. Смірнової, Г. Урунтаєвої,
П. Чамати та інших. На основі зазначених праць визначаємо образ "Я" дитини старшого
дошкільного віку як суб'єктивну систему її знань та уявлень про себе, відносно стійку і
пластичну водночас, що змінюється, формується, проте може забезпечувати відносну
стабільність та автономність внутрішнього світу дитини. Недостатня структурованість,
відкритість впливам та пластичність образу "Я" дитини зумовлюють важливість створення
сприятливих умов його формування. Образ "Я" має соціальну природу і в дитинстві вплив
інших людей на його формування є найбільшим. Водночас в старшому дошкільному віці
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дитина вже вчиться критично ставитися до оцінок себе дорослими, порівнюючи їх судження
із власним досвідом. Формування образу "Я" відбувається на основі встановлення
співвідношення між індивідуальним досвідом дитини і тією інформацією, яку вона
накопичує в процесі спілкування.
Образ "Я" дитини складається зі знань про себе (стійкий зміст образу "Я", який дитина
може повністю пояснити, та який проявляється при самостійному складанні дитиною
вербального автопортрету) та з уявлень про себе (напівусвідомлений зміст образу "Я", який
ще не закріпився в свідомості у вигляді понять та актуалізується при застосуванні
проективного методу дослідження). Вважаємо, що знання про себе складають "зону
актуального розвитку", а уявлення про себе є "зоною найближчого розвитку".
Раннім утворенням уявлень дитини про себе, з якого й починається формування образу
"Я", є його фізичний компонент. Досвід сприйняття власного тіла є важливою
характеристикою та умовою формування цілісного образу "Я". Старший дошкільний вік є
сенситивним періодом в розвитку невербальної експресії. Дитина освоює вираження
почуттів за допомогою інтонації, міміки, пантоміми, що допомагає їй зрозуміти переживання
іншої людини. Проблема невербальної експресії висвітлюється в працях Д. Авербуха,
О. Горшкової, Ч. Дарвіна, Д. Ельконіна, В. Запорожця, К. Ізарда, В. Клименка,
В. Класовського, В. Лабунської, Л. Магур, В. Нікітіна, Я. Райковського, І. Сєчєнова,
І. Сікорського, М. Чистякової та інших. Будь-яка зовнішня форма самовираження (тілесна,
емоційно-чуттєва) відображає рівень сформованості самосвідомості особистості (В. Нікітін).
Якість демонстрації дитиною заданого емоційного змісту залежить від її досвіду тілеснорухового вираження емоцій та уваги дорослих до такої експресії. Людина, яка звикла з
дитинства під тиском дорослих пригнічувати свої почуття, реагуватиме на будь-яку ситуацію
найбільш звичним стереотипом, який часто не відповідає ситуації. Багаторазових
спостережень чужого прикладу недостатньо для формування рухових стереотипів,
адекватних вираженню різних емоцій, для цього необхідне підкріплення особистим тілесним
досвідом. Обговорення з дошкільниками почуттів буде малопродуктивним. Пантоміма та
жести у маленьких дітей є важливими засобами самовираження та спілкування. Дитина
знайомиться зі світом та самою собою через тілесний досвід під час руху та гри. Спеціально
організована танцювально-ігрова діяльність, в процесі якої дитина взаємодіє з однолітками,
дорослими, отримує від них зворотній зв‘язок, розвиває здатність дитини до невербальної
експресії, збагачує її самоусвідомлення та саморозуміння.
1. Провідні виміри образу "Я" дітей старшого дошкільного віку
1.1. Теорентичний аналіз психологічних досліджень щодо проблеми визначення
провідних вимірів образу "Я"
Характеристика рівнів сформованості образу "Я" дитини старшого дошкільного віку
потребує з'ясування його провідних вимірів. Аналіз психологічної літератури засвідчив
необхідність уточнення, доповнення, та систематизації запропонованих в літературі вимірів
образу "Я" дитини старшого дошкільного віку.
Виміри рівня розвитку самосвідомості представлені в дослідженні М. Розенберга. Він
пропонує декілька вимірів для порівняння рівня самосвідомості у різних людей на різних
стадіях розвитку: 1) ступінь когнітивної складності, диференційованості образу "Я" (число
усвідомлених особистісних якостей, рівень їх узагальненості); 2) ступінь суб'єктивної
значимості образу "Я" для (рівень розвитку рефлексії); 3) ступінь внутрішньої цілісності,
послідовності образу "Я"; наближеність реального "Я" до ідеального "Я"; 4) ступінь
стійкості, стабільності образу "Я" в часі; 5) ступінь самоприйняття, самоповаги, самоповага,
позитивне чи негативне ставлення до себе 15; 10; 13; 14.
О. Співак зазначає, що аналіз самоописів в процесі вивчення самосвідомості молодших
школярів здійснюється на основі визначення особливостей знань та уявлень дітей про себе,
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ступеня усвідомлення власних соціальних, емоційних, інтелектуальних і фізичних якостей.
Також аналізуються оцінки особистісних якостей дітей, очікуваних ними з боку значущих
інших, вивчається зміст та ступінь усвідомлення дітьми власних потреб, можливостей,
інтересів, стосунків з оточуючими, ставлення до себе 15.
А. Щетиніна пропонує оцінювати образ "Я" дитини через визначення рівня усвідомлення
свого "Я". Висновки ґрунтуються на результатах аналізу відповідей дітей на питання "Чому
ти себе таким вважаєш?" та на визначенні рівня самостійності при наданні
самохарактеристики. Високий рівень розвитку образу "Я" визначається, якщо дитина
самостійно називає і аргументує ті чи інші якості свого "Я"; аргументації носять
розгорнутий, пояснювальний характер. Дитина із середнім рівнем усвідомлення "Я" називає
свої якості з допомогою дорослого, але аргументує лише їх окремі оцінки. Дитина з низьким
рівнем розвитку образу "Я" дитини н навіть з допомогою дорослого називає лише поодинокі
якості сторін свого "Я", не пояснюючи їх 16.
О. Романенко, спираючись на дослідження І. Кона, називає такі виміри образу "Я" як
стійкість (тобто стабільність або мінливість уявлень індивіда про себе та свої якості),
впевненість у собі (відчуття можливості досягнути поставлених цілей), самоповагу
(прийняття себе як особистості, визнання своєї соціальної та людської цінності),
кристалізацію (легкість або складність змін індивідом уявлень про себе) 14.
О. Бєлобрикіна, досліджуючи особливості самосвідомості дітей, зазначає, що
показниками розвиненої самосвідомості є усвідомлення власних якостей особистості,
адекватна оцінка своєї поведінки та рівня домагань. У віці 4-6 років більшість дітей здатна
оцінити себе як особистість, але оцінюють, в основному, ті особливості поведінки,
особистісні якості, когнітивні здібності, на які звертають увагу оточуючі люди. При аналізі
дитячих самохарактеристик, отриманих в результаті бесіди, автор пропонує звертати увагу
на ті самохарактеристики, які дитина надає сама собі, а також на ті, які вона очікує від
найближчого оточення. Кількісна обробка даних дозволяє з'ясувати: сукупний та
індивідуальний кількісний діапазон самохарактеристик дітей і оцінок, що дитина очікує з
боку батьків, вихователів і однолітків своєї групи;- кількісний показник змістовного
різномаїття самохарактеристик та характеристик, що дитина очікує від найближчого
мікросоціуму Якісна обробка результатів дозволяє виявити статеву диференціацію
самохарактеристик, – емоційну і змістовну спрямованість самохарактерник та оцінок, що
дитина очікує від найближчого соціального оточення. При цьому, самохарактеристики
розподіляються за 4 групами: індиферентні оцінки, амбівалентні, негативні та позитивні 1.
Узагальнюючи результати теоретичного аналізу психологічних досліджень щодо
проблеми визначення провідних вимірів образу "Я", результати аналізу дитячих
самохарактеристик та враховуючи вікові особливості дітей старшого дошкільного віку, ми
вважаємо, що в плані оцінки образу "Я" дитини старшого дошкільного віку слід
орієнтуватися на такі виміри як складність образу "Я", усвідомленість його змісту,
узгодженість та емоційну забарвленість самохарактеристик.
Отже, охарактеризувати образ "Я" дитини старшого дошкільного віку ми можемо за
4 вимірами, визначаючи образ "Я" дитини як складний або спрощений, усвідомлений або
малоусвідомлений, узгоджений або хаотичний, позитивно забарвлений або негативно
забарвлений.
1.2. Складность образу "Я"
За цим виміром образ "Я" дитини може бути складний або спрощений. Рівень складності
образу "Я" визначається тим, наскільки багатомірними є уявлення та знання дитини про саму
себе. Чим складніше є образ "Я", тим більш наповненим може бути життя. Зацікавленість
видами діяльності, прагнення до успіху, до саморозвитку, до самовизначення, адекватний
вибір засобів досягнення певної мети, різноманітність соціальних контактів, багатогранність
інтересів залежать від того, що дитина про себе знає. Дитина зі складним образом "Я" є
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цікавою для оточуючих, вона завжди може знайти собі заняття, оскільки має широке коло
інтересів. І, навпаки, якщо уявлення про себе обмежені, у неї виникають труднощі при
необхідності зробити певний вибір діяльності. Складність образу "Я" надає відчуття
неповторності, значущості своєї особистості.
Про складність чи спрощеність образу "Я" дитини ми можемо говорити виходячи з того,
яку кількість різноманітних самохарактеристик дитина може собі надати та яким змістом
вони будуть наповнені. Також важливим показником рівня складності образу "Я" є
прагнення та бажання дитини. Для дошкільників характерними є бажання, пов'язані як із
сьогоденням, так і з найближчим та дальнім майбутнім; бажання, які стосуються як
задоволеності самої дитини (солодощі, іграшки, ігри, розваги, їжа тощо), так і спрямовані на
інших людей, тварин; пізнавальні та романтично-фантастичні тощо. Про складність образу
"Я" можна говорити не стільки за кількістю бажань, скільки за їх різноманітністю та
різноспрямованістю.
Складний образ "Я" є змістовним, диференційованим, різноплановий, комплексним,
наповненим. Знання та уявлення про себе дитини зі складним образом "Я" є багатогранними,
охоплюють різноманітні галузі її життя та стосуються більшості виокремлених нами груп
дитячих самохарактеристик. Бажання дитини є різноманітними, пов'язані не тільки із
сьогоденням, а більшою мірою з майбутнім. Різномаїття знань та уявлень про себе формує
гнучкість у поведінці та здатність обирати поведінкові патерни, що є адекватними ситуації.
Надаючи самохарактеристику, діти розуміють, що залежно від обставин можуть проявляти
різні емоції ("інколи слухняна, інколи ні", "я буваю і хорошою, і поганою, коли слухаюся,
допомагаю, не ображаю, то хороша, а коли настрій поганий, можу бути поганою"). При
виконані завдань, які вимагають надання самохарактеристик, діти майже не потребують
додаткових питань.
Спрощений образ "Я". Знання про себе дитини зі спрощеним образом "Я" стосуються
однієї-трьох груп характеристик. В основному це об'єктивні характеристики (ім'я, стать),
позначення емоційного ставлення до себе ("хороший/поганий"). Більшість бажаннь є
матеріальними (іграшки, солодощі, речі) та ситуативними ("щоб зараз мама забрала",
"пити"). Зустрічаються діти, які надають більше самохарактеристик, але всі вони
представляють одну тему ("зайчик, сіренький, біленький, маленький, вміє плигати, хочу
народитися зайчиком"). Такий образ "Я" ми визначаємо як спрощений фіксований.
1.3. Усвідомленість образу "Я"
За цим виміром образ "Я" дитини може бути усвідомлений або малоусвідомлений.
Визначальними чинниками розвитку образу "Я" дитини за К. Лісіною є спілкування, яке
набувається у взаємодії суб'єктів в системі "дитина — інші люди"; соціальна когніція, коли
дитина спостерігає за діями інших, але не вступає з ними в безпосередній контакт; та
індивідуальний досвід дитини, тобто, "досвід неспілкування", який накопичується в процесі
самостійної діяльності 7. Усвідомленість змісту образу "Я" виникає при використанні всіх
джерел його збагачення, але саме активність дитини є надважливим фактором самопізнання.
Як зазначав В. Нікітін, інформація, не підкріплена особистим тілесним досвідом, проходить
поза свідомістю. Якщо образ "Я" дитини ґрунтується виключно на характеристиках, наданих
ззовні, їх значення, як правило, дитина повністю не розуміє, засвоєні поняття не
пов'язуються з її досвідом.
Звичайно, особливостями дошкільного віку є те, що образ "Я" дитини формується в
системі "Я  ми", тобто вплив оточення є незаперечним і елементи запозичення будуть
присутні в будь-якому образі "Я" дитини, але в старшому дошкільному віці дитина вже
здатна на власному досвіді перевіряти ті характеристики, які отримує ззовні, критично
ставитися до думки неавторитетних для неї дорослих та одноліткі. Як зазначає Р. Бернс,
прагнення до відносної автономії закладається у дитини від 1,5 до 3-4 років (друга стадія
особистісного розвитку за Е. Еріксоном). Самостійність у дитини проявляється у
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самоствердженні та експериментуванні. На цьому тлі між малюком та найближчим
оточенням часто виникають конфлікти, що призводять до появи невпевненості в собі та у
власній автономії. Для дитини, у якої тільки починає розвиватися відчуття "Я", самооцінка є
важливою умовою адаптації до оточуючого світу. Самостійна дитина впевнена в собі, вона
активно прагне досліджувати світ, визначати межі своїх можливостей. Навіть не маючи
чіткого образу "Я" дитина раннього віку може бути впевнена у своїй здатності контролювати
власні рухи, а також дії інших людей за допомогою крику та інших сигналів. А вже з 34 років у дитини з'являються уявлення про те, якою людиною вона може стати. Природна
допитливість проявляється в дослідницькій поведінці дитини стосовно оточуючого світу і
себе самої 2. Довіра до себе та оточуючого світу, відсутність відчуття провини за власну
активність та допитливість є важливими умовами становлення здорової особистості.
В цей період дружні стосунки з однолітками переходять на інший рівень: діти
об'єднуються в групи, обирають друзів керуючись їх вчинками, поведінкою, моральними
якостями, наявністю спільних інтересів. Тобто діти вже мають певні уподобання, вчаться
оцінювати якості інших, що є важливим фактором розвитку здатності до самооцінювання. Ця
здатність в цей період є дуже важливою для дитини, тому що відбувається розширення
соціальних контактів, більшість дітей починає відвідувати гуртки, готується до школи тощо.
Якщо раніше дитина отримувала уявлення про себе переважно від близьких дорослих, то
тепер вона чує різноманітні характеристики від однолітків, керівників гуртків, майбутніх
вчителів тощо. І ці характеристики можуть протиставлятися та бути необ'єктивними.
Про ступінь зовнішнього впливу на образ "Я" дитини можна судити за наявністю чи
відсутністю посилань на думку значимих дорослих ("мама сказала, що я красива"), за рівнем
впевненості тону, стійкості до провокацій під час спілкування, за результатом дослідження
стратегії самопрезентації та рівня домагань дитини.
Усвідомлений (самостійно сформований) образ "Я". Формується відносно самостійно.
Дитина має власну думку щодо себе, навіть якщо в її основі є уявлення, отримані від
оточуючих. Дитина здатна критично ставитися до характеристик, наданих ззовні, при цьому
не відкидає їх, а усвідомлено використовує при створенні образу "Я", порівнюючи з власним
досвідом. Такій дитині складно нав'язати негативні характеристики, вона має впевнену або
конструктивну стратегію самоствердження, адекватний чи завищений рівень домагань.
Дитина може аргументувати надані самохарактеристики. При створенні образу "Я" вона
здатна спиратися не тільки на думку оточуючих, але й порівнювати її з результатами власної
діяльності.
Малоусвідомлений образ "Я" формується під впливом інших  залежний, конформний.
Дитина при самоописі посилається на думку дорослих ("тато сказав", "мама каже, що я 
Даніл, розумний, слухняний"), переважно використовує характеристики, пов'язані з
поведінкою, важливою для дорослих ("слухняний", "помічниця"). Дитина може відмовлятися
від своїх прагнень, приписуючи собі лише характеристики, отримані від оточення.
Інформацію про себе дитина отримує переважно від інших, не довіряючи власному досвіду.
Вона не може самостійно прийняти рішення, зробити вибір. Подібна позиція може значно
ускладнити подальше життя дитини в соціумі.
1.4. Узгодженість самохарактеристик
За цим виміром образ "Я" дитини може бути узгоджений та хаотичний. Цей вимір
дозволяє визначити ієрархію за значимістю елементів самоопису. Р. Бернс зазначає, що
людина може називати безліч самохарактеристик, але всі вони входять в образ "Я" з різною
питомою вагою, одні є дуже значимі для індивіда, інші – менш значимі. При чому, їх ієрархія
може змінюватися відповідно контексту, життєвого досвіду та навіть випадкових моментів
2. Важливо, коли людина розуміє, що для неї є головним, що другорядним, які сторони
особистості є сильними, на що можна спиратися, які потрібно розвивати, а на які можна не
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звертати увагу. Дитина в силу свого віку знаходиться в пошуку себе. Але елементарну
структуру образу "Я" дитини старшого дошкільного віку вже можна спостерігати.
Зробити висновки щодо узгодженості образу "Я" можна за визначенням чи відсутністю
центральної теми самохарактеристики та за наявністю чи відсутністю певних ціннісних
орієнтацій.
Узгоджений. Всі знання про себе гармонійно узгоджуються, дитина багато знає про себе,
розуміє, які у неї сильні сторони, які треба ще розвивати, а які для неї не є дуже важливими,
або заважають ("Я страшний і злий, як Баба-Яга, але це тільки в грі таким хочу бути,
насправді таким бути не хочу. Насправді я хороший, добрий, рідний, хочу вирости та стати
міліціонером або пожежником"). При цьому дуже важливим є певний баланс, узгодженість
між характеристиками, надмірна наповненість однієї з груп характеристик та бажань
(наприклад, матеріальні бажання чи фіксація на зовнішніх якостях) при відсутності
характеристик іншої спрямованості призводить до дисгармонії особистості, так само, як і
повне неприйняття певних сфер життєдіяльності людини.
Хаотичний. В уявленні про себе відсутня цілісність. Дитина з хаотичним образом "Я"
може хотіти все, та не знати, що є головним; може багато про себе знати, але не може
виокремити свої сильні сторони, не знає, на чому зосередитися, що саме є важливим, а що
другорядним. Характеристики, надані в різний час, відрізняються, тобто образ "Я" можна
визначити як ситуативний, хиткий. В той же час, дитина може взагалі не характеризувати
себе, відмовлятися відповідати на запитання, пов'язані з самохарактеристикою, або
відповідати формально ("не знаю, який я", "не знаю, чого хочу", "нічого не хочу", "ось такий
я, і все", "який-небудь, не знаю", "все хочу")
1.5. Емоційне забарвлення образу "Я"
За цим виміром образ "Я" дитини може бути позитивно забарвлений та негативно
забарвлений.
Цей критерій тісно пов'язаний з самооцінкою. Зацікавленість будь-яким об'єктом буде
тим вищою, чим позитивніше людина до нього ставитиметься, тим з більшим задоволенням
вона буде пізнавати цей об'єкт та прагнути з ним зустрічі. Це стосується і власної
особистості. Отже, зацікавленість власною особистістю, радість від зустрічі з самим собою
ми можемо оцінювати як ознаку позитивно забарвленого образу "Я".
Деякі діти досить чутливо, емоційно ставляться до себе, до власних успіхів чи невдач, їх
самохарактеристика відрізняється суб'єктивністю та свідчить про певне самоставлення
("великий красунчик", "розумничка-прерозумничка"). За цим ми можемо визначити емоційне
забарвлення образу "Я". Також спостерігається категорія дітей, у яких складно визначити
емоційне забарвлення образу "Я" на основі аналізу самохарактеристик. Ці діти є емоційно
невиразними, зовні проявляють байдужість, пасивність. У них не відчувається негативного
ставлення до власної особистості, в самоописі не зустрічаються як негативні, так і позитивні
характеристики. Дитина формально ставиться до виконання завдань, пов'язаних з її
особистістю, переважають об'єктивні характеристики (ім'я, стать, соціальні ролі). Не
спостерігається прагнення прикрасити свій малюнок. Переважають фрази "я не знаю",
"нічого не хочу", "більше ніякий", "коли вже можна йти?". Судити про емоційну
забарвленість образу "Я" таких дітей можна за результатами дослідження самооцінки.
Позитивно забарвлений. Діти із задоволенням виконують завдання щодо надання
самохарактеристик, малюють автопортрет, відповідають на питання щодо себе, своїх бажань,
уподобань. Самохарактеристики дитина може надавати або тотально позитивні ("я завжди
хороший"), або диференційовані ("коли б'юся  поганий, а коли дружу  хороший"), при
цьому зберігається загальне позитивне ставлення до власної особистості, яке не підлягає
сумніву (в методиці "Драбинка" дитина ставить себе на високі сходинки при дослідженні
загальної самооцінки), вірить в свої сили (має або високий, або адекватний рівень домагань
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та впевнену або конструктивну стратегію самоствердження), ці діти відразу помічають себе в
дзеркалі (2 частина методики "Фотокартки"), емоційно-позитивно реагують, посміхаються.
Негативно забарвлений. В основному діти цього віку мають тенденцію до позитивного
образу "Я", тому, під час нашого дослідження, нам не зустрілися діти, які мають виразнонегативний (саморуйнівний) образ "Я", але є такі діти, у яких негативні характеристики
зустрічаються дуже часто, особливо після ситуацій невдачі. Такі діти відрізняються
конфліктністю або замкненістю. Більшою мірою негативний характеристики дитина отримує
від дорослих або однолітків. Але негативне забарвлення все-таки є нестійким. І отримання
позитивних характеристик сприятиме створенню позитивного образу.
2. Невербальна експресія як одна з детермінант, що опосередковує формування
образу "Я" дитини старшого дошкільного віку
2.1. Механізм збагачення та усвідомлення образу "Я"
Дослідження М. Лісіної доводять, що знання та уявлення про себе дитина отримує, поперше, через досвід самостійної діяльності, по-друге, через досвід взаємодії з людьми, потретє, через спостереження за діями інших, без вступу в безпосередній контакт 7.
К. Малютіна виокремлює 3 етапи в процесі роботи щодо формування образу "Я" старших
дошкільників: 1) формування уявлень про себе, що відповідають проективному рівню
розвитку образу "Я"; 2) формування уявлень про свою схожість з однолітками та про свою
унікальність в створених ситуаціях самопізнання, на цьому етапі важливо збагачувати
словниковий запас поняттями, які дозволять дитині вербалізувати свої переживання та
емоційні стани, тим самим допоможуть дорослому зрозуміти переживання дитини в різних
ситуаціях; 3) формування особистісного рівня образу "Я" через включення дитини в ситуації
соціально-особистісної презентації, які допомагають їй усвідомити власну унікальність 8.
К. Панасенко, досліджуючи проблему самопрезентації дошкільників, зазначає, що ця
здатність сприяє більш повному усвідомленню уявлень про себе, оскільки, за Л. Виготським,
знаково-символічне опосередкування дозволяє перевести у внутрішній план, тобто зробити
усвідомленим, значущий досвід 12.
Але варто зазначити, що обговорення з дошкільниками проблем, почуттів не завжди
приносить очікувані результати. У віці, коли вербальні засоби спілкування ще недостатньо
сформовані, саме невербальне самовираження набуває особливої актуальності. І. Горєлов
стверджує, що пантоміма та жести у маленьких дітей є більш досконалими засобами
спілкування, ніж мова, тому саме рух дозволяє виразити те, що важко вимовити словами. В
дослідженнях проблеми формування образу "Я" перші переживання наявності свого "Я"
пов'язуються з досвідом тілесних відчуттів. Фізичний досвід м'язових дій і кінестетичні
відчуття забезпечують безпосереднє, негайне знання й переживання "Я". Тож, важливою
умовою розвитку особистості та формування уявлень про себе є здатність дитини адекватно
виражати свій внутрішній стан, свої почуття, емоції, ставлення до соціального оточення
через невербальні засоби, тобто здатність до невербальної емоційної експресії, яка
сприятиме появі адекватного зворотного зв'язку від оточуючих. Виразні рухи складаються з
фізичного (зовнішні рухи) та психічного (переживання, внутрішній стан) компонентів і
забезпечують узгодженість рухових дій, емоційної чуйності та засобів спілкування 9.
Виразні рухи, через які людина демонструє емоції та переживання мають як генетичну, так і
соціальну природу. Вони можуть бути спонтанними і відбуватися без участі свідомості, а
можуть виступати як форма мотивованої поведінки (такі рухи Я.Райковський називає
емоційними). Дослідження М. Нікітіна доводять, що якість адекватної демонстрації заданого
руху залежить від того, наскільки цей рух є знайомим, від міри сформованості адекватного
стереотипу руху. Багаторазові спостереження чужого прикладу "не забезпечують
формування когнітивної моделі для виконання адекватної ситуації психомоторної дії,
відповідно, інформація, не підкріплена особистим тілесним досвідом, проходить поза
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свідомістю" 11. Отже, досвід, отриманий в ситуаціях самопізнання та самопрезентація
дитини через виразні рухи сприятиме формуванню її образу "Я".
Також варто зазначити, що розуміння експресивної поведінки іншої людини допомагає
розширювати діапазон стереотипів реагування в різноманітних ситуаціях.
Психологічні дослідження Р. Бернса, Н. Веремеєнко, В. Лабунської, В. Нікітіна, К. Ізарда
та інших засвідчують, що проблема формування здатності до невербальної експресії
безпосередньо пов'язана з розвитком образу "Я". Будь-яка зовнішня форма самовираження
(тілесна, емоційно-чуттєва) відображає рівень сформованості самосвідомості особистості
(В. Нікітін) 11. В.Лабунська трактує невербальне вираження особистості як зовнішній
образ "Я", який репрезентує усвідомлювані та неусвідомлювані, стійкі та ситуативні
характеристики 5. Р. Бернс в роботі, присвяченій розгляду проблеми формування Яконцепції, зазначає, що в невербальній комунікації, в міміці, жестах, в експресивних рухах
усього тіла міститься важлива інформація про себе, адресована іншим, та відображується
ставлення інших до цієї людини 2.
Аналіз досліджень, в яких висвітлюється проблема усвідомлення та збагачення змісту
образу "Я" дитини, дозволяє висунути думку про те, що цей процес може відбуватися в двох
напрямках:
1) отримання власного досвіду  самопрезентація дорослому  інтерпретація дорослим
презентованого дитиною досвіду  більш глибоке усвідомлення дитиною власного досвіду
через пояснення дорослих;
2) привласнення соціально бажаних характеристик, наданих дорослими та засвоєння
відповідних ним моделей поведінки через спостереження за іншими, порівняння та
самоідентифікація  підкріплення (негативне чи позитивне) особистим досвідом 
застосування отриманого досвіду в ситуаціях самопізнання.
Самопрезентація

Збагачення та
усвідомлення
змісту образу
"Я"

=

Активність
дитини в
ситуаціях
самопізнання,
отримання
досвіду.

Характеристика.,
отримана від
оточуючих.

+

Спостереження
за іншими
людьми.

=

Збагачення та
усвідомлення
змісту образу
"Я"

Підкріплення інформації особистим
досвідом
Рис. 1. Механізм збагачення та усвідомлення образу "Я".
Але в кожному випадку ефективності цього процесу сприятиме залучення тілесного
досвіду та рухової активності.
Доцільність звернення до невербальної експресії в контексті формування образу "Я"
пояснюється наступним:
- по-перше, невербальна експресія дозволяє використовувати мову тіла, як
найдоступнішу для дитини, та тілесний досвід, як перший досвід самосприйняття та
самовідчуття, та працювати з тими уявленнями дитини про себе, які ще не оформилися у
формі понять, та не можуть вербалізуватися;
- по-друге, в процесі цілеспрямованого розвитку здатності до невербальної експресії
активізуються джерела поповнення знань дитини про себе (власна активність дитини, досвід
спілкування та механізм соціальної когніції): відбувається актуалізація неусвідомленого
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досвіду діяльності дитини; через підвищення зовнішньої виразності внутрішній світ дитини
стає більш зрозумілим іншим, що сприяє розширенню інформації, яку дитина отримує про
себе від інших; засвоєння виразних рухів, які мають соціальну природу, відбувається через
спостереження за невербальними проявами, руховими стереотипами інших та використання
їх у власному руховому досвіді, що збагачує образ "Я" дитини та робить його більш
усвідомленим;
- по-третє, вдалість демонстрації дитиною заданої емоції обумовлюється наявністю у
дитини достатнього досвіду перебування в емоціогенних ситуаціях та вміння розуміти та
усвідомлювати власні емоційні стани та емоційні стани інших, користуватися цим досвідом
для формування різноманітних рухових стереотипів, загальноприйнятих в соціумі (через
інтеріорізацію прикладів реагування інших людей) або самостійно вироблених, але
зрозумілих іншим.
Тож, першою гіпотезою нашого дослідження є думка про те, що існує зв'язок між рівнем
сформованості образу "Я" дитини старшого дошкільного віку та її здатністю довільно
виражати емоції в рухах.
2.2. Танцювально-ігрова діяльність як ефективний метод психологічного супроводу
формування образу "Я" дитини
Ми визначили, що конструктивний образ "Я" характеризується не тільки достатньою
кількістю знань дитини про себе та їх різномаїттям, але й їх усвідомленістю, узгодженістю та
позитивною забарвленістю. Також, ми передбачаємо, що існує зв'язок між рівнем
сформованості образу "Я" дитини старшого дошкільного віку та її здатністю довільно
виражати емоції в рухах.
Отже ефективність психологічного супроводу формування образу "Я" дитини
полягатиме в можливості в комплексі вирішувати завдання щодо, по-перше, розширення
невербального репертуару самовираження, по-друге, в позитивному впливі на показники
конструктивності образу "Я".
Враховуючи природну потребу дитини в русі та беззаперечний позитивний вплив танцю
на розвиток здатності до невербальної експресії та образ "Я", а також ґрунтуючись на
визначенні ігрової діяльності як провідної в дитячому віці, ми вважаємо, що саме ці види
діяльності (танцювальна та ігрова) сприятимуть формуванню конструктивного образу "Я"
дитини старшого дошкільного віку.
Танцювальна діяльність в широкому розумінні є видом творчої діяльності людини,
призначеної для ігрового впливу на виконавця чи для видовищного ефекту засобами імітації
жестів, ритмічної зміни поз, які є образною мовою для відображення емоційного стану
людини 179. Танець задовольняє потребу в русі, дає вихід енергії. Аналіз літератури
доводить, що через рух і танець відбувається розкриття змісту образу "Я" (М. Бергер,
Н. Веремеєнко, А. Гіршон, Е. Грьонлюнд, В. Козлов, Р. Лабан, С. Ліпинська, Л. Мова,
В. Нікітін, Н. Оганесян, Л. Роговик, Д. Ходоров, Т. Шкурко та інші). Танець є спонтанною
трансформацією внутрішнього світу в рухах (К. Рудестам). Танцюючи, людина може не
тільки виразити, але й змінити себе за допомогою рухів. С.Ліпинська доносить думку про те,
що поняття "Я", створене виключно розумом, часто виявляється абстракцією, яку неможливо
зрозуміти та пізнати. І саме тіло є тією реальністю, в якій можна знайти своє "Я" 6. У
людини є певний образ свого "Я", і навіть якщо він не відповідає реальності, поставити його
під сумнів досить непросто. Образ "Я" відображається в образі тіла. Усвідомлене
дослідження і розкриття нових можливостей через танець і рух дозволяє прийти до нового
розуміння свого "Я", своїх можливостей. Під час танцювальної імпровізації людина може
зустрітися (або повторно зустрітися) з тими аспектами досвіду, які раніше відчужувалися,
деформувалися, спотворювалися або ігнорувалися 4. Створення нового "Я" завжди легше
починати з руху, зі здивування від відкриття нових рухів. В русі і танці легше, ніж у
повсякденному спілкуванні, дозволити собі побути різним, безпечно і творчо проявити все
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різноманіття станів і якостей. Це пов'язано з "умовністю" танцю, але така умовність не
скасовує безпосередньої реальності переживання нового стану 3.
Ігрова діяльність – форма діяльності в умовних ситуаціях, вона є основною формою
вияву активності дитини дошкільного віку та основним засобом пізнання зовнішнього світу.
Гра не є продуктивною діяльністю, в грі дитина захоплюється переважно процесом.
Водночас гра втілює активне прагнення дитини до певної мети , виражає її здатність
оперувати предметами, спілкуватися, налагоджувати стосунки. Результативність гри
виявляється у пізнавальних, емоційних надбання. Гра відбувається для власного
задоволення, вона є добровільним, неповторним та творчим процесом. Психологічною
основою гри є природна емоційна сутність дитини (перевага почуттів, свобода та щирість
при їх вираженні), яка шукає вираження у фізичній та психічній сферах. Сюжет гри сприяє
емоційному самовираженню дитини. Гра формує особистість, сприяє надбанню соціального
досвіду. Дитина пізнає свій внутрішній світ та взаємини між людьми, переживає радість та
невдачі. Спочатку вона тільки наслідує дорослих, а потім настає період усвідомлення, який
характеризується здатністю самостійно визначати мотиви, настанови, орієнтири.
Танцювально-ігрова діяльність об'єднує танець та гру, допомагає дітям відкривати
своє тіло та душу, сприяє розвитку особистості, її потенційних можливостей, допомагає
краще зрозуміти себе, свої бажання, прагнення.
Танець розуміється не тільки як ритмічний рух (А. Абрамова, А. Менегетті), але й як гра
(Й. Хейзинг, Д. Ходоров), в якій дитина може проявити ставлення до себе, до інших людей,
до світу, відтворити найбільш емоційні, значущі ситуації свого життя. Танцювальна гра
(Е. Грьонлюнд, Н. Оганесян), як і будь-яка ігрова діяльність, відбувається в умовних
ситуаціях, відрізняється образністю та спрямована на всебічний розвиток дитини,
вивільнення емоцій, усвідомлення мотивів, почуттів, поведінки тощо. Окрім цього, під час
танцювальних ігор використовуються танцювальні рухи, які несуть символічну форму та
відображають почуття. Тіло – реальний інструмент, за допомогою якого людина може
впливати на світ та реально спілкуватися з ним. В танцювальних іграх саме тіло є
інструментом самовираження. Внутрішній світ трансформується в рухи, дитини краще
усвідомлює власне тіло, вчиться відчувати його сигнали, сприймати імпульси. Танцювальна
гра дозволяє відчути свободу та радість руху.

Танцювально ігрова
діяльність

Рис.2. Танцювально-ігрова діяльність.
Танцювальна діяльність надає естетичності рухам; розвиває творчі здібності;
використовує тілесну мову, засоби невербального самовираження; впливає на фізичне "Я";
трансформує внутрішній світ у зовнішній (через рух); дозволяє отримати негайний досвід
активної діяльності, використовує в якості допоміжних засобів музику, ритм. Ігрова
діяльність відзначається символізмом, образністю, умовністю, сюжетністю, в процесі гри
важливим є не стільки результат, скільки сам процес, ігрова діяльність здійснюється з метою
самовираження та засвоєння соціально-культурного досвіду. Танцювально-ігрова діяльність
інтегрує всі ці особливості та функції, що визначає її ефективність в процесі психологічної
роботи з образом "Я" дитини.
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Рис. 3. Модель психологічного супроводу формування
конструктивного образу "Я" дитини старшого дошкільного віку
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Ми визначаємо танцювально-ігрову діяльності як таку, що в образній умовній формі дає
можливість дитині через невербальне самовираження, імітацію рухів, ритмічну зміну поз, в
естетичній формі, часто під музичний супровід, програвати свої зовнішні та внутрішні
почуття, що краще допомагає зрозуміти себе та свій внутрішній світ, пережити хвилюючі
ситуації, розвинути свою креативність, проекспериментувати зі своїм тілом та рухами,
розвинути естетичні почуття, та отримати сенсорне задоволення.
Отже, танцювально-ігрова діяльність, спрямована на самоусвідомлення та розширення
діапазону самовираження за рахунок розвитку здатності до невербальної експресії, може
бути ефективною при психологічному сприянні формуванню конструктивного образу "Я"
дитини старшого дошкільного віку.
Попередній теоретичний аналіз дозволяє нам розробити модель психологічного
супроводу формування конструктивного образу "Я" дитини старшого дошкільного віку
(рис.3). Згідно запропонованої моделі для визначення завдань та напрямків психологічного
супроводу формування конструктивного образу "Я" дитини необхідно з'ясувати рівень
конструктивності образу "Я" за такими вимірами як складність, усвідомленість змісту образу
"Я", узгодженість та емоційна забарвленість самохарактеристик. Конструктивний образ "Я"
потребує підтримки, профілактики виникнення можливих ускладнень, сприяння подальшому
розвитку. Малоконструктивий образ "Я" потребує корекційного та розвивального впливу.
Відповідно ступеня вираженості кожного з 4 показників сформованості образу "Я" дитини
старшого дошкільного віку за вимірами складності, усвідомленості, узгодженості та
емоційної забарвленості, поєднання яких дає нам певний тип образу "Я", визначаємо
провідні завдання психологічного супроводу. Враховуючи те, що невербальна експресія є
однією з умов ефективного застосування всіх джерел збагачення образу "Я", одним із
важливих завдань формування образу "Я" дитини вважаємо саме розвиток цієї здатності.
Цілеспрямована танцювально-ігрова діяльність, що застосовується в психологічному аспекті,
на нашу думку, є ефективним методом вирішення поставлених завдань.
Заключення
Проблема формування образу "Я" дитини старшого дошкільного віку передбачає
з‘ясування провідних вимірів його розвитку. Існує ряд досліджень, в яких представлено
виміри рівня розвитку самосвідомості людини на різних стадіях розвитку, в тому числі і
дитини дошкільного віку (О. Бєлобрикіна, Кон, М. Розенберг, О. Романенко, А. Щетиніна та
ін.). Побудову багатовимірної моделі образу "Я" дитини старшого дошкільного віку
дозволить різнобічно дослідити особливості образу "Я" дитини старшого дошкільного віку.
В плані виміру образу "Я" дитини старшого дошкільного віку слід орієнтуватися на такі
виміри як складність, усвідомленість змісту образу "Я", узгодженість та емоційна
забарвленість самохарактеристик. Аналіз образу "Я" дитини дошкільного віку окремо за
кожним виміром дає уявлення про відносний рівень його конструктивності. Під
конструктивним образом "Я" дитини дошкільного віку ми розуміємо такий, який є основою
для побудови складно-диференційованої, цілісної, впевненої, адекватної, позитивної Яконцепції на наступних вікових етапах розвитку особистості. Конструктивний образ "Я"
відзначається такими показниками як складність, усвідомленість змісту образу "Я",
узгодженість та позитивне забарвлення образу "Я", малоконструктивний – такими як
спрощеність образу "Я", неусвідомленість його змісту, хаотичність та негативне забарвлення.
Збагачення та усвідомлення змісту образу "Я" може відбуватися в двох напрямках:
а) отримання власного досвіду  самопрезентація  усвідомлення та інтеріорізація досвіду
через пояснення дорослих; б) надання характеристики дитині ззовні та засвоєння моделей
поведінки та стереотипів реагування через спостереження за іншими, самоідентифікація 
підкріплення (негативне чи позитивне) особистим досвідом (в тому числі тілесним) 
застосування отриманого досвіду в ситуаціях самопізнання. Але в кожному випадку
ефективності цього процесу сприятиме залучення тілесного досвіду та рухової активності.
416

Ефективність психологічної підтримки формування образу "Я" дитини полягатиме в її
можливості в комплексі вирішувати завдання щодо, по-перше, розширення невербального
репертуару самовираження, по-друге, в позитивному впливі на показники конструктивності
образу "Я". Враховуючи природну потребу дитини в русі та беззаперечний позитивний вплив
танцю на розвиток здатності до невербальної експресії та образ "Я", а також ґрунтуючись на
визначенні ігрової діяльності як провідної в дитячому віці, ми вважаємо, що саме ці види
діяльності сприятимуть формуванню конструктивного образу "Я" дитини старшого
дошкільного віку. Танцювально-ігрова діяльність є такою, що в образній, умовній формі дає
можливість дитині через невербальне самовираження, імітацію рухів, ритмічну зміну поз, в
естетичній формі, часто під музичний супровід, програвати свої зовнішні та внутрішні
почуття, що краще допомагає зрозуміти себе та свій внутрішній світ, пережити хвилюючі
ситуації, розвинути свою креативність, проекспериментувати зі своїм тілом та рухами,
розвинути естетичні почуття, та отримати сенсорне задоволення.
На основі теоретичного аналізу проблеми запропоновано модель психологічного
супроводу формування конструктивного образу "Я" дитини старшого дошкільного віку.
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