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На сучасному етапі розвитку людства не спрацьовують за-
гальноприйняті, звичні норми та правила взаємодії людини з 
природою. У своїй діяльності людина все більше натикається 
на суперечності такої взаємодії, спричинені споживацьким ста-
вленням до природи та зростанням потреб. Важливою умовою 
виживання людства, на сьогодні, є екологічна доцільність будь-
якої діяльності та створення нового порядку, нових правил співі-
снування з навколишнім середовищем [9; 10].

Розуміння «доцільності» опирається на поняття «ціль» (мета) 
і генетично пов’язане з цілепокладанням як вагомим елементом 
людської діяльності, що характеризує як мислиннєві процеси так 
і саму діяльність [8].

Екологічно доцільна діяльність передбачає знання законів 
природи; непротиставлення людини і природи; сприйняття при-
родних об’єктів як повноцінних суб’єктів і партнерів взаємодії з 
людиною; збалансування непрагматичної і прагматичної моти-
вації у взаємодії з природою.

Колись звичні речі, сьогодні вже не можуть бути нормою 
життя. Сьогодні неприпустимою є така звична діяльність, як 
неконтрольоване використання водопровідної води та елект-
роенергії, скидання усього під ряд сміття в один сміттєвий бак, 
збирання на галявині квітів у букети, вирубування гілок та малих 
дерев для багаття або інших потреб, збирання та купівля перво-
цвітів тощо.

Досягти свідомо керованих змін у поведінці та діяльності 
можна тільки через внутрішні потяги та особисті переконання 
[1-3; 5]. Саморегуляцію, що обумовлена внутрішніми потягами 
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називають самовихованням. Тому процес екологічного вихован-
ня обов’язково має включати елементи самовиховання. Само-
виховання розглядаємо як свідомо керовану внутрішню роботу 
над собою, яка інтегрує уявлення про себе, розуміння власних 
дій та бажання самовдосконалюватися.

Найбільш доцільним для подібних впливів є старший підліт-
ковий вік та старшокласники. Цілеспрямованому самовихован-
ню сприятимуть такі особливості підліткового віку, як формуван-
ня соціальних мотивів поведінки, поява критичного ставлення 
до себе та світу. А самовиховання старшокласників можуть за-
безпечити такі характерні вікові особливості: зростання відпові-
дальності за власні дії та вчинки, ролі самостійних форм діяльно-
сті, формування мотивів самовизначення [2; 6].

Констатувальний етап експериментального дослідження 
засвідчив, що існує нагальна потреба в організації екологічно 
доцільного самовиховання підлітків та старшокласників, його 
спрямування на усвідомлення учнями повсякденних впливів ко-
жного на довкілля, ролі однієї людини у покращанні сучасної еко-
логічної ситуації; на компетентне вирішення протиріч взаємодії з 
природою, корекцію звичок і стереотипів поведінки. З’ясовано, 
що 44,5 % учнів намагаються регулювати свою поведінку, утім 
не завжди знають наскільки їхні дії шкідливі для природи, або 
їм не вдається робити так як вони вважають за потрібне. Ці дані 
засвідчують, по-перше, про недостатню обізнаність учнів щодо 
впливів своєї повсякденної діяльності на довкілля, по-друге, 
про наявність бар’єрів саморозвитку: певних стереотипів, зви-
чок, перепон, створених іншими.

Свою поведінку у природі дуже рідко регулюють 24,5 % уч-
нів. Ця регуляція поведінки обумовлена здебільшого зовнішніми 
умовами: «Якщо хтось буде садити дерева, я приєднаюсь», або 
— «Від одного мене нічого не залежить». Така позиція свідчить 
про відсутність відповідальності за свої дії та не усвідомлення 
своєї ролі у збереженні природи.

Значна частина опитаних, 28,9 %, вважає, що їхні дії не за-
шкоджують природі. Така позиція засвідчує, що учні не усвідом-
люють своїх впливів на довкілля. Виявлено 8,9 % учнів з байду-
жим ставленням до екологічних проблем найближчого довкілля 
— вони не бажають нічого робити для збереження природи.
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Враховуючи сутність екологічно доцільної поведінки, вікові 
особливості школярів, ґрунтуючись на результатах констатува-
льного експерименту із з’ясування стану самовиховання еколо-
гічно доцільної поведінки старших підлітків та старшокласників 
подальше дослідження спрямовуємо на розробку та впрова-
дження відповідних педагогічних технологій.

Отже, метою статті є обґрунтування ефективності розроб-
лених технологій екологічно доцільного самовиховання старших 
підлітків та старшокласників.

Перш за все, в організації процесу самовиховання та по-
будові виховних технологій необхідно враховувати структуру 
поняття «самовиховання», а саме: самоспостереження (самопі-
знання) — самооцінка (самоусвідомлення) — самовдосконален-
ня (самовплив). У реалізації цих технологій роль вчителя мініма-
льна, він спрямовує діяльність, спостерігає, у разі необхідності 
допомагає.

Аналіз сутності самовиховання екологічно доцільної пове-
дінки школярів та відповідних теоретичних положень засвідчив, 
що технології самовиховання екологічно доцільної поведінки 
старших підлітків і старшокласників будуть ефективними, якщо 
грунтуватимуться на наступних загальнопедагогічних принци-
пах: емоціогенності; забезпечення діалектичного взаємозв’яз-
ку між поведінкою і цінностями особистості; активності суб’єкта 
у цілеутворенні.

Принцип емоціогенності процесу формування екологічно 
доцільної поведінки старших підлітків і старшокласників ґрун-
тується на взаємозв’язку мотиваційного і емоційного процесів. 
Забезпечать реалізацію цього принципу технології самоаналізу 
на усвідомлення реалістичних уявлень про себе, наслідки влас-
ної діяльності для природи, порівняння своїх дій стосовно при-
родного середовища з діями інших. Подібні технології спонука-
тимуть самопізнання, переживання учнів та внутрішній конфлікт, 
що сприятиме формуванню бажаних елементів поведінки.

Принцип активності суб’єкта у цілеутворенні (цілепокладан-
ні) ґрунтується на взаємозалежності мотивів поведінки і цілей, 
які ставить особистість: мотиви впливають на вибір мети, яка 
сама є потужним стимулом поведінки. Принцип реалізується че-
рез технології залучення школярів до формулювання загальної 
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мети, визначення етапності її досягнення, конкретизації етапних 
цілей тощо.

У побудові технологій самовиховання цьому принципу від-
повідатимуть такі, що формують вміння аналізувати свої можли-
вості, ставити екологічні цілі у власній діяльності, забезпечують 
здатність до свідомого вибору зразків та еталонів поведінки. Такі 
технології забезпечать актуалізацію самооцінки та самоусвідо-
млення.

Принцип забезпечення діалектичного взаємозв’язку між 
поведінкою і цінностями особистості ґрунтується на розумін-
ні поведінки не лише як зовнішнього прояву внутрішнього світу 
людини, але й як засобу формування її переконань. Принцип пе-
редбачає якомога ширше залучення школярів до посильної уча-
сті у вирішенні екологічних проблем, створення умов для здійс-
нення екологічно доцільних вчинків.

Технології самовиховання, що відповідають цьому принци-
пу, мають спрямування на формування вольових якостей, ак-
туалізацію екологічно доцільної поведінки у власній діяльності 
школяра. Дані технології спрямують особистість школяра на са-
мовдосконалення.

Враховуючи те, що невід’ємною частиною повсякденно-
го життя кожної людини є побут, саме на побутові звички варто 
найперше звернути увагу вчителям у формуванні екологічно до-
цільної поведінки учнів. Адже, побутова поведінка здебільшого 
відбувається автоматично на рівні звичних дій. У педагогічному 
словнику читаємо: «Звички — особлива форма поведінки, здій-
снення якої в певній ситуації набуває для особистості характеру 
потреби… внаслідок багаторазового повторення вони поступо-
во автоматизуються та відбуваються майже механічно, без роз-
думів…» [4, с. 135].

Науковці підтверджують, що буденний контекст людської 
діяльності є звичним і практично неусвідомлюваним. Закріплен-
ня досвіду такої діяльності відбувається в сім’ї та соціумі щодня 
в результаті повторюваності відношень між речами та людьми 
[7]. Велику роль в цьому процесі відіграють звички і традиції, що 
передаються від покоління до покоління.
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Психологи зазначають, що людина цінує свої звички і важко 
від них відмовляється, оскільки звичні дії та умови забезпечують 
їй спокій і рівновагу у соціальному просторі.

Тому у використанні технологій екологічного виховання по-
трібен такий психолого-педагогічний вплив, який спонукатиме 
екологічно доцільну поведінку школяра через переосмислення 
своїх дій, вчинків та звичок.

У розробці педагогічних технологій самовиховання еколо-
гічно доцільної поведінки старших підлітків та старшокласників, 
крім теоретичних положень бралися до уваги висновки констату-
вального експерименту про те, що велике значення для підлітків 
має потреба в самоствердженні, для них притаманне прагнення 
бути кращим, мати перевагу над іншими. А для старшокласників 
— в самовираженні — прагнення подобатися, отримувати висо-
ку оцінку інших. Сфера екологічної діяльності може задовольни-
ти бажання підлітків бути кращими за інших, а старшокласників 
— подобатися іншим. Наприклад, така обізнаність і такі вміння, 
які стосуються повсякденної діяльності, інтересів та потреб кож-
ного, це обізнаність та вміння екологічно безпечно облаштовува-
ти побут, розшифровувати маркування продукції, вміння компе-
тентно пояснити одноліткам чому не можна пити гарячі напої із 
пластикових склянок, які призначені тільки для холодних напоїв, 
чому завжди потрібно стискати порожні упаковки перед тим як 
викинути у смітник, чому необхідно намагатися частіше митися 
під душем, сортувати сміття тощо.

Саме та інформація, що стосується сфери власної діяльно-
сті, особистого впливу, протиріч, з якими вони стикаються що-
дня у взаємодії з природою, викликає у них найбільший інтерес. 
Такий підхід відповідає проголошеній ООН декаді освіти в інте-
ресах збалансованого розвитку, яка передбачає об’єднання зу-
силь для введення цілей сталого розвитку протягом щоденних 
рішень, а також можливості зміни стилю поведінки та зразків 
споживання на більш екологічно свідомі, щоб мати якомога мен-
ше негативних наслідків для довкілля [9].

Запровадженню в повсякденну діяльність учнів нових норм 
та правил життя сприятиме: демонстрація зразків такої поведін-
ки іншими; простота у виконанні; доступність для спроб.
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Як же спонукати екологічно доцільну діяльність учнів? Якщо 
брати до уваги безпосередню взаємодію учнів з природою — тут 
простіше. Адже, природа має потужний виховний потенціал, 
вона здатна викликати сильні емоції, переживання: естетичний 
вигляд природних об’єктів, спілкування з тваринами тощо. Якщо 
йдеться про повсякденно-побутову сферу, то у цій сфері еколо-
гічно доцільна діяльність має бути як апріорі — істина, яка не під-
лягає сумніву. Учні мають бачити і переймати зразки екологічно 
доцільної поведінки від авторитетних дорослих та однолітків 
у школі та інших соціальних інститутах. Для забезпечення цієї ви-
моги дуже вдалими є проектні технології.

Під час створення та реалізації проекту учень усвідомлює, 
що він не продукт свого життя, а його автор, що роль однієї лю-
дини у досягненні спільної мети може бути надзвичайно вели-
кою. Проектна діяльність допомагає підлітку та старшокласни-
ку подолати бар’єр стереотипів, відчути власну значущість, що 
для них так важливо.

Ще однією ефективною методикою екологічно доцільного 
самовиховання є програма самоаналізу, яка передбачає набір 
тестових завдань, виконуючі які учень крок за кроком з’ясовує 
для себе різні зразки та еталони поведінки, їх вплив на здоров’я 
людини та на природу. Порівнює свої дії з діями інших, а також 
аналізує можливі шляхи удосконалення своєї поведінки. Робота 
над програмою спонукає самосприйняття, тобто визнання у собі 
якостей, які викликають як позитивні так і негативні емоції. Також 
— самопрогнозування: можливість здійснити вихід за межі себе 
сьогоднішнього та ставити реальні завдання на майбутнє.

Також для актуалізації процесу самовиховання екологічно 
доцільної поведінки розроблено спеціальні вправи на самопі-
знання, самооцінку та самовдосконалення. Наприклад у вправі 
на самопізнання та з’ясування суперечностей екологічно доціль-
ної поведінки учню пропонується заповнити таблицю в якій опи-
сані екологічно не доцільні зразки поведінки та висловити свої 
емоції з приводу тієї чи іншої поведінки, виявити знання того, 
як ця поведінка впливає на довкілля, а також проаналізувати чи 
зробив би так він і чому.

Вправа на самоусвідомлення поведінки (частково).
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Опис поведінки
Якщо говорити відверто, 

чи зробив би так я? 

Сім’я в холодну пору обігріває квартиру, 
вмикаючи духовку у газовій плиті Чому?

Сусід постійно ставить своє авто на газон 
біля будинку Чому?

Ця вправа відповідає принципу емоціогенності та задіює 
механізми самоспостереження, актуалізує внутрішній конфлікт, 
якщо емоції не співпадають з поведінкою (емоції з приводу пев-
ної поведінки можуть бути негативні, а поведінка така ж сама).

Наступна вправа спрямовує школярів на самовдоскона-
лення. Вона пропонує проявити вольові зусилля і зробити вибір 
у поведінці.

Вправа на самовдосконалення.
Я скажу собі STOP, коли:

Захочу купити первоцвіти;
Захочу стати на газон;
Мені дадуть гарячий напій у пластиковій склянці;
Побачу продукцію без маркування;
Викидатиму у смітник використану батарейку…

Вправа спонукає формування вольових якостей учнів, акту-
алізує екологічно доцільну поведінку у власній діяльності. Спри-
яє свідомому вибору зразків поведінки. Відповідає принципу 
забезпечення діалектичного взаємозв’язку між поведінкою і цін-
ностями.

Наведемо приклад ще однієї вправи із самовдосконален-
ня, утім вона спрямована на самовдосконалення через аналіз 
поведінки іншого. Учню пропонується проаналізувати поведін-
ку друга та скласти йому повчання, якщо поведінка є шкідливою 
для довкілля.

Вправа на аналіз поведінки іншого.
1. З’ясувати у товариша, чи вдається йому економити ре-

сурси (воду, електроенергію), сортувати сміття, дбати про зеле-
ні насадження тощо і з якими труднощами він стикається.

2. Скласти поради для сусіда і переконати, що з цим можна 
впоратися.

Така вправа забезпечує переосмислення власної поведінки 
через усвідомлення поведінки іншого. Складаючи повчання ін-
шому, учень закріплює їх сам.

•
•
•
•
•
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Зазначені технології самовиховання екологічно доцільної 
поведінки старших підлітків та старшокласників увійшли в про-
граму самовиховання. Програма самовиховання побудована 
за такою схемою — спочатку актуалізуються механізми самопі-
знання: самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, потім — 
внутрішня робота над собою: самовплив та самовдосконалення. 
На реалізацію програми відводиться 34 години (1 год. на тиж-
день), з яких: 2 години теоретичних та 32 години практичних са-
мостійних занять.

Логічним продовженням дослідження буде організація са-
мовиховання підлітків та старшокласників через створення еко-
логічно доцільного середовища в школі.

Проведене дослідження засвідчило, що самовиховання еко-
логічно доцільної поведінки — це обов’язкова умова досягнення 
збалансованих стосунків людини з природою, а також — важли-
ва складова екологічного виховання школярів, особливо почина-
ючи зі старшого підліткового віку.
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Доказана актуальность и эффективность разработанных технологий 
самовоспитания экологически целесообразного поведения старших 
подростков и старшеклассников.
Ключевые слова: самовоспитание, поведение, экологическая целе-
сообразность.

The urgency and efficiency of the developed technologies of self-
education of ecologically expedient behaviour of teenagers and senior 
pupils is proved.
Keywords: self-education, behaviour, ecological expediency.

УДК 376.54: 7

О. А. Комаровська, м. Київ

ПРЯМА ТА ОПОСЕРЕДКОВАНА ТВОРЧІСТЬ 
У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ
Стаття присвячена з’ясуванню місця виконавської інтерпретації в стру-
ктурі художньої обдарованості, для ідентифікації якої підтверджується 
необхідність виокремлення виконавських здібностей як її змістового і 
діяльнісного концентрату.
Ключові слова: виконавська інтерпретація, пряма та опосередкована 
творчість

Різноаспектні дослідження такого актуального феноме-
ну, як художня обдарованість, досить давно і активно здійс-
нюються переважно в мистецтвознавстві та естетиці як філо-
софії мистецтва, зокрема в контексті творчості (М. М. Бахтін, 
М. А. Бердяєв, Н. Л. Дмитрієва, М. С. Каган, Л. Т. Левчук, В.І. Мазепа, 
О.І. Оніщенко, Л. Н. Столович та ін.). Це зрозуміло, оскільки ху-
дожня обдарованість безпосередньо пов’язана з мистецтвом. 
Пріоритетними напрямами психолого — педагогічних дослі-
джень є вивчення психологічних особливостей творчого про-
цесу, зокрема в конкретному виді мистецької діяльності (му-
зиці, сценічній творчості, живописі тощо), який, виявляючись 
у результатах (творах мистецтва), детермінується внутрішніми 


