
Анотація 

наукового дослідження під шифром «Vitae» 

У сучасних умовах формування української правової демократичної 

держави дуже актуальними стають проблеми соціальної активності людини, 

її свідомої участі в організації власного життя, на перший план висуваються 

проблеми інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у єдиний 

освітній простір. Кожного року кількість  дітей, що мають порушення слуху, 

збільшується, тому проблема інтеграції їх у соціум виходить на новий рівень 

і визначає актуальність нашого наукового дослідження. 

Науковий інтерес до даної проблеми зумовлений особливостями 

соціальної активності сучасних підлітків, поширенням поміж більшості з них 

байдужого ставлення до навколишньої дійсності, або проявом агресивності 

стосовно однолітків, орієнтацією на прагматичні цінності. Особливо це 

стосується підлітків з особливими освітніми потребами, зокрема порушенням 

слуху, у яких до означених проблем, додаються ще проблеми невпевненості у 

собі,  відчуття меншовартості, позиції жертви, відторгнення. Таким чином, 

актуальність означеної проблеми не викликає сумнівів, зумовила вибір нами 

теми наукового дослідження «Формування активної соціальної позиції у 

підлітків, які мають порушення слуху». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність форм та методів формування активної соціальної 

позиції підлітків, які мають порушення слуху. 

Об’єкт дослідження: активна соціальна позиція підлітків з 

порушеннями слуху. 

Предмет дослідження: форми і методи формування активної 

соціальної позиції підлітків, які мають порушення слуху. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан проблеми в науково-методичній літературі.  



2. На основі аналізу  науково-методичної літератури обґрунтувати 

основні поняття дослідження та розкрити теоретичні засади проблеми 

формування активної соціальної позиції особистості. 

3. Проаналізувати  особливості  розвитку підлітків з  порушенням слуху. 

4. Дослідити стан сформованості активної соціальної позиції підлітків, які 

мають  порушеннями слуху. 

5. Обгрунтувати форми і  методи формування активної соціальної позиції 

підлітків з порушеннями слуху. 

   Для вирішення поставлених завдань були використані наступні    

методи дослідження:  

 теоретичні: аналіз літературних джерел з метою визначення 

науково-теоретичного підґрунтя дослідження, синтез, узагальнення, 

порівняння, систематизація;  

 емпіричні: анкетування, тестування, спостереження, опитування. 

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 

Обсяг наукової роботи –  30 сторінок. 

Список використаних джерел складається з 32 найменувань. 

Сучасне суспільство потребує освічених, моральних, ініціативних, 

мобільних, соціально активних людей, які готові самостійно приймати 

відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки. 

Важливу роль при цьому відіграє активність людини. Характеристика 

активності як стану особистості, а також як її ставлення до навколишнього 

світу, оточення виражається у більш або менш енергійній самодіяльності, 

спрямованій на перетворення різноманітних аспектів діяльності та самих 

себе, у активній соціальній позиції. 

Соціальна позиція в науковій літературі розглядається як місце, 

положення індивіда в системі відносин у суспільстві, відповідає соціальному 

статусу людини у соціумі, визначеному за різними ознаками: віком 

матеріальним статком, рівнем освіти, професією, національністю, 



переконаннями, сімейним становищем та регламентує стиль поведінки; 

відображена у системі установок, мотивів, цінностей, які виступають 

регуляторами поведінки і діяльності виявляється у соціальної активності 

людини. Сутнісними характеристиками активної соціальної позиції є: 

самодетермінація, соціальна  взаємодія, усвідомлення  значимості власних 

дій та  власного внеску в життя суспільства, колективу, команди, 

відповідальність за них; вільний раціональний та креативний вибір суспільно 

значущої мети; відповідність  намірів, можливостей та індивідуальних 

якостей з вимогами до  певної діяльності,  взаємодії із соціальним 

середовищем. Активна соціальна позиція сприяє соціальній взаємодії і, як 

наслідок, підвищенню рівня інтегрованості, соціальної довіри в соціумі. 

Об’єктом нашого дослідження ми обрали підлітків, які мають 

порушення слуху, адже підлітковий вік є важливим періодом для 

становлення активної соціальної позиції, соціального розвитку дитини, 

посиленого формування якостей, здібностей, почуттів та навичок, необхідних 

для адекватної взаємодії з однолітками. Підлітки з порушеннями слуху іноді 

входять в антагонізм з культурою групи, що може призводити до їх 

відторгнення та соціальної ізоляції в середовищі однолітків. Для того, щоб 

дитина з особливими освітніми потребами відчувала себе впевненою, 

успішною, а в підлітковому середовищі формувалось об’єктивне, толерантне 

ставлення до людського розмаїття, потрібно приділяти увагу розвитку 

властивого для них почуття дорослості – усвідомленого ставлення до 

власного «Я», зі сформованою життєвою позицією.  

У ході дослідження стану сформованості активної соціальної позиції 

підлітків з порушеннями слуху було використано методики, які в 

сукупному розгляді результатів, дали об’єктивну картину щодо стану даної 

проблеми. Метою дослідження було з’ясувати, як підлітки розуміють 

поняття позиція, соціальна позиція, соціальна активність; як вони оцінюють 

своє місце в колективі, які шляхи бачать щодо розвитку власного життєвого 



потенціалу. Опитування щодо даної проблеми здійснювалося за допомогою 

розробленої нами анкети, тестів та ігрових ситуацій. 

Проведене дослідження дало можливість розробити Програму 

формування активної соціальної позиції у підлітків, які мають порушення 

слуху, яка побудована на концептуальних положеннях соціальної 

мобільності. Мета Програми: розширити обізнаність підлітків щодо поняття 

соціальний ліфт, розкрити особистісний потенціал учасників групи, 

сформувати позитивне відношення до себе, розвинути необхідні навички для 

ефективної реалізації себе в житті, відпрацювати навички прийняття рішень, 

постановки цілей та побудови перспективних планів, визначення наявних та 

необхідних ресурсів для здійснення запланованих дій та подолання 

труднощів на шляху до поставлених цілей.  

Програма формування активної соціальної позиції триває. На даний 

момент проведено проміжне дослідження рівнів її сформованості, яке 

виявило певну динаміку у проявах соціальної активності  та вертикальної 

мобільності у дітей підліткового віку, зокрема з порушеннями слуху. Маємо 

позитивну динаміку особливо щодо горизонтальної мобільності (розширення 

власного потенціалу дітей з порушеннями слуху, показниками якого є 

інтелектуальний, рефлексивний, мотиваційно-ціннісний, практично-дієвий) з 

подальшою мотивацією до переходу у вертикальний рівень мобільності.  

Проблема формування активної соціальної позиції у підлітків з 

порушеннями слуху не вичерпується даною науковою роботою і має багато 

перспективних напрямків дослідження. 

 

Ключові слова: позиція, соціальна позиція, підлітковий вік, порушення 

слуху, соціальна мобільність, соціальний ліфт.  

До роботи додаємо: 

- Акт про впровадження результатів наукового дослідження  

«Формування активної соціальної позиції у підлітків, які мають 

порушення слуху»; 



- копії подяк за волонтерську діяльність (Подяка за активну участь у 

2018-2019 навчальному році в роботі науково-проблемної 

волонтерської групи «Час для нас»; Подяка міського голови у номінації 

«Волонтер року 2019»); Подяка Виконавчого комітету Ніжинської 

міської ради за активну громадянську позицію, самовідданість та з 

нагоди відзначення 5-річчя Волонтерської групи «Час для нас»); 

- копія диплому 1 ступеня на Міжнародному інклюзивному конкурсі для 

учнів та студентів «Точки дотику» з темою дослідження 

«Формування асертивної поведінки у дітей, які мають порушення 

слуху»; 

- копії сертифікатів про участь у Міжнародних науково-практичних 

конференціях, вебінарах; 

- копії публікацій (статей, тез) по проблемі дослідження.  
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ВСТУП 

У сучасних умовах, коли українське суспільство формує правову 

демократичну державу, на перший план висуваються проблеми соціальної 

активності молодої людини, її свідомої участі в громадських справах та 

організації власного життя. Суспільству, що розвивається, потрібні освічені, 

моральні, соціально активні люди, які готові діяти в його інтересах, 

самостійно приймати відповідальні рішення щодо реалізації державної 

молодіжної політики. Вони мають бути мобільними, динамічними, 

креативними та ініціативними, мати розвинене відчуття відповідальності, 

принциповості. Молодь має відігравати провідну роль у житті суспільства й 

держави, оскільки вона являє собою ту соціальну групу, яка несе в собі 

величезні потенційні можливості. Адже індикатором благополуччя, сталого 

розвитку держави є життєві орієнтації молоді, її активна соціальна позиція. 

Довгий час процес становлення підлітків являв собою засвоєння  чітко 

структурованої системи норм, правил поведінки, цінностей, зобов’язань, 

характерних для  суспільства, які на даний момент втрачені, переглянуті. 

Реалізація активної життєвої, соціальної позиції можлива за умови, коли  

у молоді будуть сформовані: компетенції як система знань, умінь, навичок; 

заповзятливість, енергійність як здатності до творчої, інноваційної,  

перетворюючої діяльності; відповідальність за себе  та інших; здатність до 

самовдосконалення, самопожертви; мобільність як готовність до зміни 

життєвих ролей і адаптації до нових умов; працелюбність як  показник 

соціальної позиції і джерело задоволення  

Проблема соціальної активності є предметом дослідження багатьох 

науковців: актуальні питання соціального становлення особистості 

висвітлено в роботах О. Безпалько, І. Звєрєвої, А. Капської, Л. Коваль, І. 

Ковчиної, М. Лукашевич, В. Поліщук; сутність феномену соціальної 

активності, її структуру та загальні закономірності розвитку розкрито в 

наукових дописах К. Абульханової-Славської, Є. Ануфрієва, О. Леонт’єва, А. 

Мудрика, Т. Мальковської, В. Петровського, С. Рубінштейна та ін.; 



4 
 

особливості особистісно-орієнтованого виховання обгрунтовано у статтях  І. 

Бех, І. Якиманської та ін.; питанням розвитку в дітей соціальної активності 

через колектив, особливостям виховання людини в колективі присвячені 

праці А. Макаренка; соціальна позиція розглядається В. Сухомлинським як 

важливий фактор у вихованні всебічно розвиненої особистості. Проблема 

формування соціальної активності особистості стала предметом 

дисертаційних робіт Н. Клімкіної, О. Тельн, Л. Нафікової, В. Косовець та 

інших учених, але вона не вичерпується даними науковими роботами і має 

подальші перспективи її дослідження.  

Наш науковий інтерес зумовлений особливостями соціальної активності 

сучасних підлітків, поширенням поміж більшості з них байдужого ставлення 

до навколишньої дійсності, або проявом агресивності, булінгу стосовно 

однолітків, орієнтацією на прагматичні цінності. Особливо це стосується 

підлітків з особливими освітніми потребами, зокрема порушенням слуху, у 

яких до означених проблем, додаються ще проблеми невпевненості у собі,  

відчуття меншовартості, позиції жертви, відторгнення. Таким чином, 

актуальність означеної проблеми не викликає сумнівів, зумовила вибір нами 

теми наукового дослідження «Формування активної соціальної позиції у 

підлітків, які мають порушення слуху». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність форм та методів формування активної соціальної 

позиції підлітків, які мають порушення слуху. 

Об’єкт дослідження: активна соціальна позиція підлітків з 

порушеннями слуху. 

Предмет дослідження: форми і методи формування активної 

соціальної позиції підлітків, які мають порушення слуху. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан проблеми в науково-методичній літературі.  
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2. На основі аналізу  науково-методичної літератури обґрунтувати 

основні поняття дослідження та розкрити теоретичні засади проблеми 

формування активної соціальної позиції особистості. 

3. Проаналізувати  особливості  розвитку підлітків з  порушенням слуху. 

4. Дослідити стан сформованості активної соціальної позиції підлітків, які 

мають  порушеннями слуху. 

5. Обгрунтувати форми і  методи формування активної соціальної позиції 

підлітків з порушеннями слуху. 

   Для вирішення поставлених завдань були використані наступні    

методи дослідження:  

 теоретичні: аналіз літературних джерел з метою визначення 

науково-теоретичного підґрунтя дослідження, синтез, узагальнення, 

порівняння, систематизація;  

 емпіричні: анкетування, тестування, спостереження, опитування. 

Практичне значення дослідження. Отримані результати дослідження,  

його висновки та розроблений нами зміст програми з формування активної 

соціальної позиції дітей підліткового віку, які мають порушення слуху, 

можуть бути використані в практичній діяльності соціальних працівників 

різних типів навчальних закладів, у позашкільних навчальних закладах, 

діяльності волонтерів, які працюють з даною категорією дітей та у процесі 

фахової підготовки студентів спеціальності соціальна робота у закладах 

вищої  та позашкільної освіти. 

Апробація дослідження. Результати наукової роботи були висвітлені на 

2 Міжнародних науково-практичних конференціях та в 3 публікаціях у 

наукових збірниках.  

До роботи додаємо Акт про впровадження результатів дослідження та 

сертифікати участі у вебінарах та конференціях з інклюзивної освіти. 
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

АКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ  

1.1.Соціальна активність  як вияв соціальної позиції людини   

У сучасних умовах формування української правовової демократичної 

держави дуже актуальними стають проблеми соціальної активності людини, 

її свідомої участі в організації власного життя. Важливу роль при цьому 

відіграє активність молодого покоління. Характеристика активності як стану 

особистості (риса, що базується на потребах, інтересах, ціннісних 

орієнтаціях, виражається у внутрішній готовності до дії), а також як 

ставлення особистості до навколишнього світу, оточення і виражається у 

більш або менш енергійній самодіяльності, спрямованій на перетворення 

різноманітних аспектів діяльності та самих себе, у активній соціальній 

позиції [1]. Соціальна активність особистості є поняття  міжпредметне і в 

однаковій мірі використовується і розглядається на платформі філософії, 

соціології, психології, педагогіки. Зміст його досліджували науковці - 

філософи: Е. Ануфрієв, Г. Арєф’єва, В. Афанасьєв, В. Бєлєнький, Л. Буєва, 

Ю. Волков, Ф. Вяккерев, М. Демін, Т. Лапіна, М. Каган, Р. Косолапов, В. 

Кремянський, Л. Петрушенко, Б. Українцев та інші. Узагальнюючи різні 

підходи, вони виділили два філософських напрямки у тлумаченні соціальної 

активності особистості. Перший, представниками якого є  Е. Ануфрієв, Г. 

Арєф’єва, Л. Буєва, Ю. Воробйов, В. Ушаков та інші, полягає у розумінні 

соціальної активності особистості як особливого типу ставлення соціального 

суб’єкта до природного і соціального середовища в процесі творчо-

перетворювальної діяльності. Наступний напрямок розглядає соціальну 

активність як  особливий тип відносин між особистістю і соціальним 

середовищем, який реалізується в процесі соціальної діяльності по 

перетворенню цього соціального середовища  відповідно до  суспільно 

сформованих цінностей людини [11, с. 237].   

Вчені стверджують,  що соціальна активність особистості розкривається 

через творчу діяльність, спрямовану на збереження системи, її подальший 
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розвиток та на зміну не тільки навколишнього світу, але й самої людини [4]. 

Л. Архангельський, Л. Буєва, В. Мордкович, Г. Малінін, М. Сужиков - 

представники  іншого напряму  розглядають соціальну активність 

особистості як внутрішню властивість (потреби, інтереси, внутрішню 

готовність до дії, усвідомлення, енергійну діяльність), спрямовану на 

перетворення різних сфер дійсності й самих соціальних суб’єктів, їх стан, 

якість, що виявляється у здатності до цілеспрямованої взаємодії із 

середовищем  [19].  

Процес формування соціальної позиції має довготривалий характер і є 

досить складним і суперечливим .Це пояснюється тим, що сама особистість, 

її діяльність, умови соціального середовища, в якому проходить її 

життєдіяльність, кожного разу зміннюються, не завжди можуть бути 

прогнозованими. Це  обумовлює  зацікавленість людини проблемами 

громади, інших людей; вироблення уміннь самостійно обирати способи і 

засоби діяльності, прийняття рішень, здійснення самоконтролю і 

самокорекції.  

 Позиція (від лат. Position – положення, становище) – це комплексна 

характеристика особистості, її діяльності, відношень і вчинків, устаткована 

система переконань і ставлень до реальної дійсності, яка виявляється у 

відповідній поведінці і вчинках; це погляд на ту чи іншу проблему, у якому 

визначено характер дій та поведінки; це узагальнена характеристика 

поглядів, уявлень, установок окремої людини чи групи, у статусно-рольовій 

структурі. Вибір позиції являє собою світоглядну, моральну орієнтацію; 

суб’єктивний акт, на який впливає статус  особистості, її соціальний і 

моральний досвід [26].  

Соціальна позиція, в науковій літературі, розглядається як місце, 

положення індивіда в системі відносин у суспільстві, відповідає соціальному 

статусу людини у соціумі, визначеному за різними ознаками: віком 

матеріальним статком, рівнем освіти, професією, національністю, 

переконаннями, сімейним становищем та регламентує стиль поведінки [21].      
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Проблеми формування соціальної позиції людини розглядали  науковці (Б. 

Ананьєв, Г. Андрєєва, Л. Божович, І. Бех, І. Кон, Т. Мальковська, І. 

Мілославова, А. Мудрік, Н. Пономарчук, А. Реан, С. Харченко та ін.).   

Досвід щодо формування соціально активної особистості проаналізовано в 

роботах І. Беха, Б. Вульфова, П. Кананіхіна, Т. Мальковської, А. Мудрика, Н. 

Пономарчук, М. Рожкова, Л. Спірина, Л. Уманського, Г. Філонова, М. 

Ященко та інших. Проблема соціальної активності людини  знаходяться в 

полі зору зарубіжних учених (І. Кант, А. Адлер, Дж. Дьюї, А. Маслоу, Е. 

Еріксон та інші). Соціальна позиція відображена у системі установок, 

мотивів, цінностей, які виступають регуляторами поведінки і діяльності 

виявляється у соціальної активності людини. Остання  є важливим напрямом, 

що забезпечує успішну соціалізацію особистості і готовність уміло долати 

труднощі; вона відображає спрямованість людини на служіння інтересам 

суспільства.  

Джерелом соціальної активності, а значить і соціальної позиції 

особистості, за твердженнями психологів (К. Абульханова-Славська, Ю. 

Гіппенрейтер, В. Крутецький, Н. Лейтес, А. Петровський, С. Рубинштейн, Д. 

Фельдштейн)  є її фізіологічні, соціальні та духовні потреби. В процесі свого 

розвитку людина, її  природна здітність – соціальна активність / позиція 

перетворюється в соціальну систему настанов, інтересів, потреб та способів  

взаємодії особистості  в соціумі. В цей процес включається важливий 

компонент – усвідомлення суспільних явищ, соціальних відносин, соціальних 

потреб (потреби у колективній взаємодії та відповідних мотивах, що 

спонукають до співпраці), які мають громадянську  спрямованість і 

визначають активність у практичній діяльності, соціально- ціннісного 

спрямування [32].  

У педагогіці проблемою активної соціальної позиції особистості 

опікувалось  багато дослідників (Л. Архангельський, Б. Вульф, В. Бехтєрєв, 

А. Зосимовський, Т. Лапіна, А. Макаренко, Т. Мальковська, В. Сластьонін, Г. 

Смирнов, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький та ін.), які 
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розглядали це поняття з точки зору діяльнісного підходу: активна соціальна 

позиція – це ступінь прояву сил, можливостей і здібностей особистості як 

члена колективу, члена суспільства [3]; це актуальна соціальна потреба, 

перетворююча здатність, властивість, стійка інтегративна якість особистості, 

що формується в соціальній діяльності, яка пов’язана із задоволенням 

виниклої потреби та реалізується  в певній системі цільових установок, 

мотивів,  інтересів особистості. Як здатність перетворення, соціальна 

позиція, формується через відповідні соціальні знання, вміння й навички, 

спрямовані на власний розвиток і  актуалізацію середовища відповідно до 

партнерських  інтересів особистості та суспільства [16]. Як стійка 

інтегративна характеристика активна соціальна позиція виявляється в 

ініціативності, старанності, соціальній відповідальності, вимогливості до 

себе, цілеспрямованості тощо [31].  

Соціальна  позиція  поліфункціональне явище: 

1) його ідентифікаційна функція полягає в усвідомленні свого «Я» як 

представника  певної соціальної спільноти; 

2) цілеутворююча функція полягає у перетворенні цілей даної спільноти 

на особистісні цілі; 

3) мотиваційна функція виявляється в стимулюванні активності людини,  

спрямуванні її  на процеси  креативного державотворення, різні видах 

суспільно корисної діяльності (еколого-економічній, навчально-трудовій, 

техніко-технологічній тощо) [20]. Соціальна позиція може бути реалізована 

через соціальні ролі, які виконує людина протягом свого життя (виконавця 

або лідера).  

Виходячи з попередніх визначень, сутнісними характеристиками 

активної соціальної позиції є: самодетермінація (потреби, самоусвідомлене 

спонукання, готовність до діяльності); соціальна  взаємодія (взаємозв’язок, 

взаємодія  особистості  з  соціумом, через пізнання, спілкування,  соціально  

продуктивну  діяльність, як засоби розвитку особистості й соціального 

середовища); усвідомлення  значимості власних дій та  власного внеску в 
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життя суспільства, колективу, команди, відповідальність за них; вільний 

раціональний та креативний вибір суспільно значущої мети; відповідність  

намірів, можливостей та індивідуальних якостей з вимогами до  певної 

діяльності,  взаємодії із соціальним середовищем. Активна соціальна позиція 

сприяє  соціальній взаємодії і, як наслідок, підвищенню рівня інтегрованості, 

соціальної довіри в соціумі [27]. 

На сьогоднішній день в науковій літературі розглядаються три основні 

види соціально-активної позиції: згода (у вигляді добровільного прийняття 

соціальних реалій); включеність (у вигляді можливості вільного виразу 

думок, які переважно сприймаються лише як «соціальний фон»); участь (у 

вигляді реалізації  соціальними суб’єктами власних задумів у дії). 

Домінування в суспільстві певної форми соціального діалогу обумовлює 

характер, динаміку, спрямованість, просторові та часові межі соціальної 

позиції особистості. 

Таким чином, узагальнюючи твердження вчених щодо сутності поняття 

соціальна позиція, ми розглядаємо його як складну структуру, яка 

характеризується потребою до дії та реалізується в соціально-значущій, 

спрямованій назовні діяльності. Соціальна позиція характеризується  

усвідомленням, прийняттям інтересів суспільства, окремих спільнот, 

колективів і команд та  готовністю та виробленими вміннями реалізовувати в  

активній самостійній діяльності. Важливими її ознаками є сильне, устале 

прагнення  здйснювати вплив на соціальні процеси та дієва участь у 

суспільному житті з метою постійно змінювати, перетворювати форми та 

елементи співіснування людей у суспільстві, або, навпаки, берегти та 

зміцнювати їх.  

2.1. Особливості розвитку підлітків, які мають порушення слуху 

Підлітковий вік - один із найважливіших етапів становлення 

особистості, який науковцями визначається як критичний період, пов’язаний 

з кардинальними перетвореннями у сфері свідомості, діяльності та системи 

взаємин з одголітками та дорослими, з характерним переходом від дитинства 
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до дорослості, змінами у фізичній, соціальній та психологічній сферах, 

активним переосмисленням життєвих цінностей, цілей, мотивів і потреб, 

становленням моральності, відкриттям власного «Я» та становленням 

активної соціальної позиції.  

Проблему становлення особистості в підлітковому віці досліджували в 

своїх наукових роботах Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, І. Кон, А. 

Кронік, Дж. Мід, Г. Салліван; соціальну функцію сім’ї та її роль у створенні 

основ свідомості, системи відносин підлітків вивчали Б. Ананьєв, Г. 

Андреєва, А. Валлон, Е. Еріксон, І. Кон, В. М’ясищев; особливості впливу 

шкільного оточення – А. Алексюк, Л. Зюбін, О. Киричук, А. Фурман та ін.; 

специфіку впливу неформального оточення – С. Бєлічева, К. Лаврова, Л. 

Новікова, І. Полонська, Ю. Яковенко та ін. 

Основним чинником розвитку дітей підліткового віку є їх власна 

соціальна активність, спрямована на засвоєння важливих зразків поведінки, 

норм та стандартів, а також суспільних цінностей у побудові стосунків з 

дорослими та ровесниками; вони активно включаються у різні види 

суспільно корисної діяльності, що значно розширює сферу спілкування, 

можливості усвідомлення та прийняття важливих рішень, формування 

моральних якостей. 

За визначенням Л. Виготського, підлітковий вік є сенситивним для 

соціального та емоційного розвитку дитини, формування її соціальної 

позиції, компетентності, впевненості, активності [5]. Новоутвореннями цього 

вікового періоду є: суб’єктність, індивідуалізація, мотивація до певної 

діяльності та взаємодії, прагнення до особистісних ціннісних орієнтацій та 

ціностей групи та певної субкультури, опанування соціальними ролями в ній. 

Відбувається інтенсивне формування соціальної свідомості і переконань 

щодо  самоствердження та самовизначення у певних групах та об’єднаннях; 

розширення сфери самостійності, рольового включення в різні види 

діяльності з метою  задоволення потреби у виборі шляхів самореалізації та 
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самовдосконалення, оціночного ставлення до прийняття себе та однолітків 

[13]. 

Соціальна активність підлітків характеризується поєднанням 

суперечливих тенденцій соціального й особистісного характеру: з одного 

боку, у них з’являються негативні прояви (дисгармонійність, зміна дитячих 

інтересів, протестний характер поведінки стосовно дорослих, слабкість волі, 

протирічливе ставлення до власних емоцій та емоцій інших людей, 

неорганізованість, низька мотивація); з іншого боку, підлітковий вік 

відрізняється численними  позитивними проявами (домінує потреба в 

емоційному благополуччі, самостійності, різноманітності та змістовності 

відносин з однолітками, відповідальності у ставленні до себе та інших). 

Підлітковий вік важливий для формування Я-Концепції, системи 

самооцінок, уявлень про себе. Діти потребують внутрішньої впевненості у 

власних силах, щоб діяти самостійно у відповідності з соціальними нормами 

та вимогами до себе, які проявляються у самосвідомості та самоповазі. 

Вразливість, загострене почуття та прагнення справедливості, бажання 

активної дії – це також  ознаки підліткового віку. Якщо не задовольняються 

ці важливі аспекти зростання, є вірогідність виникнення деструктивної 

поведінки, підліткового бунту, який проявляється у відмові від спілкування, 

створенні свого власного, недоступного для дорослих світу (пошук 

підтримки в соціальних мережах, субкультурах), та в демонстративній, іноді 

агресивній, асоціальній поведінці [22]. 

Всі означені характеристики підліткового віку стосуються і дітей з 

особливими освітніми потребами, для яких цей період дитинства 

визначальний: процес соціалізації в соціальне середовище відбувається з 

певними особливостями, пов’язаними з порушеннями розвитку, комплексами, 

які спричинені цими порушеннями, недостатньо розвиненою сферою 

спілкування, несформованістю стійкої системи соціальних цінностей та 

установок. 
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Об’єктом нашого дослідження ми обрали дітей з порушеннями слуху, 

кількість яких з кожним роком в Україні збільшується, що виводить на новий 

рівень проблему їх інтеграції у соціум і визначає науковий інтерес до 

означеної нозології. Саме поняття «порушення слуху» часто 

використовується для опису розладів широкого діапазону, які пов'язані зі 

зниженням слуху включно до глухоти. Із 1000 новонароджених 6 дітей 

мають порушення слуху, в 1 із 6 фіксують глухоту. 

До категорії дітей з порушеннями слуху належать діти, які мають стійке 

(коли слух відновити не можна), двостороннє порушення слухової функції ( 

коли звичайне мовленнєве спілкування з оточуючими ускладнене або 

неможливе). До порушень слуху належать глухота, туговухість, пізня втрата 

слуху. Глухота – стійка втрата слуху, при якій розбірливе сприймання 

мовлення неможливе (слух пошкоджений і діти не можуть самостійно 

використовувати його для розвитку мовлення). Діти з порушенням слуху 

оволодівають мовленням за допомогою зорового та слухозорового способів 

сприймання словесного мовлення тільки у процесі спеціального навчання. 

Туговухість – стійке ураження слуху, яке викликає труднощі при сприйманні 

мовлення. Таких дітей називають слабочуючими: слух у них збережений 

настільки, що вони можуть самостійно оволодіти мінімальним словесним 

мовленням; сприймати на слух його розмовну гучність у процесі спілкування 

з оточуючими. 

Втрата слуху – це непомітний процес, що змушує людей ставитися до 

нього більш серйозно. У сучасній медичній практиці, завдяки новим 

технологіям, люди з порушенням слуху мають великі можливості повернути 

собі комфортне спілкування без обмежень, і отримувати задоволення від 

сприйняття звуків. І саме їм слухопротезування допомогає заново знайти 

можливість чути і жити тим життям, до якого вони звикли.  

Порушення слуху впливають на життєдіяльність людини, знижують 

самооцінку, соціальну активність особистості. Особливо це стосується дітей 

підліткового віку, характерними особливостями якого виступають зовнішня 
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незалежність, активна соціальна позиція, відповідне «примірювання» 

дорослих ролей та систем цінностей, що у дітей з порушеннми слуху може 

переростати у стійкі комплекси незадоволеності своїм станом, 

неспроможності зайняти лідерську позицію, проявляти впевнену поведінку 

стосовно себе та оточуючого середовища. Соціальна ініціативність підлітка 

як інтегральна якість також зумовлена його самосприйняттям, має ієрархічну 

структуру (від егоцентризму до сприймання себе як представника людства).  

Для дітей з порушеннями слуху характерними є певні бар’єри, які 

впливають на успіхи в навчанні (дитина у зв’язку з різними причинами може 

недочути інформацію, а від цього комплексувати, соромитись свого стану, 

своєї безпомічності у знаходжені відповіді на поставлені запитання), на 

взаємостосунки з однолітками (дитина може потерпати від насмішок, 

глузування, низького статусу у групі, соціальної ізоляції), на самооцінку, 

впевненість при прийнятті рішень, виявлення соціально-активної позиції. Ці 

діти вразливі і натикаючись на непорозуміння, відсторонене ставлення у 

зв’язку з їх особливостями, починають шукати середовище для спілкування з 

дітьми з такими ж порушеннями, в якому з одного боку вони знаходять 

платформу для розуміння один одного, допомогу в задоволенні потреб у 

самовиявленні та самоствердженні, а з іншого – це не дає можливості 

позбутися комплексів, розвивати свої здібності, впевненість, проявляти 

активну соціальну позицію. 

Життєдіяльність в соціумі є основою для соціального й особистісного 

розвитку підлітка з порушеннями слуху. Рівноправна партнерська взаємодія  

розвиває у нього здатність вільно вступати в різного характеру контакти, 

координувати свої дії, думки, почуття, співвідносити їх з думками і діями 

інших, передбачати позитивні та негативні аспекти взаємодії. У свою чергу, 

перебування таких дітей в колі однолітків (коли середовище сприймає їх 

особливість, різноманіття, специфічне реагування на дійсність) сприяє 

формуванню соціальної чутливості і моральних установок всіх без вийнятку 



15 
 

дітей; відкриває нові можливості соціоемоційної регуляції поведінки, 

формування емоційного інтелекту. 

Відносини підлітка з порушеннями слуху з навколишнім середовищем 

набагато складніші та змістовніші: приносять йому користь у задоволенні 

сенсожиттєвих потреб, вирішенні важливих питань, прийнятті 

відповідальних рішень, створенні власного образу «Я» через можливість 

самоствердитись, досягти певного успіху, високого статусу в колі однолітків. 

Потреба у самореалізації проявляється, насамперед, у бажанні утвердитись в 

своїй самоцінності, існуванні в статусі цікавої для інших особистості, що 

підтверджується саме пошуками опори в колі однолітків. З одного боку, на 

перший план виходить бажання спілкуватись, знаходити себе в спільній 

діяльності, колективному житті, а з іншого – бути прийнятим, необхідним, 

мати статус лідера. Підлітки з порушеннями слуху болісно сприймають, коли 

їх відкидає референтна група. Маючи високий рівень конформізму, тобто 

виявлення готовності до прийняття групових норм, безумовне схиляння 

перед лідерами, змінюють власну поведінку у відповідності з статусом у 

групі. Це пов’язано з частим відторгненням, ізоляцією дітей з порушеннями 

слуху від середовища однолітків, що впливає на самооцінку цих дітей. 

Система комплекс, яка проявляється у пасивній поведінці, постійному 

недооцінюванні їх можливостей, гіперопіці (бажанні батьків допомогти, 

зробити щось за них), яка призводить до агресивності, або налаштовує 

дитину на постійне очікування допомоги, захисту, жалості, поблажливості, 

визначає рівень сформованості соцілаьної позиції. 

Таким чином, підлітковий вік є важливим періодом для становлення 

активної соціальної позиції, соціального розвитку дитини, посиленого 

формування якостей, здібностей, почуттів та навичок, необхідних для 

адекватної взаємодії з однолітками. Підлітки з порушеннями слуху іноді 

входять в антагонізм з культурою групи, що може призводити до їх 

відторгнення та соціальної ізоляції в середовищі однолітків. Для того, щоб 

дитина з особливими освітніми потребами відчувала себе впевненою, 
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успішною, а в підлітковому середовищі формувалось об’єктивне, толерантне 

ставлення до людського розмаїття, потрібно приділяти увагу розвитку 

властивого для них почуття дорослості – усвідомленого ставлення до 

власного «Я», зі сформованою життєвою позицією.  

 

РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЗИЦІЇ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ 

СЛУХУ 

2.1. Дослідження сформованості активної соціальної позиції дітей 

підліткового віку, які мають порушення слуху. 

Соціальна активність досить різноманітна за своїм змістом, 

спрямованістю, рівнем усвідомлення. Виходячи зі структури активної 

соціальної позиції особистості та особливостей підліткового віку таких, як: 

досить розвинена мотиваційна сфера, засвоєні моральні цінності й норми; 

потреби до самовиховання й самоствердження; нове коло інтересів, цільових 

установок, ціннісних орієнтацій, які визначають вибір способу діяльності 

щодо задоволення потреб; визначено критерії та показники оцінювання 

сформованості цієї характеристики: 

1) інтелектуальний (когнітивний) критерій – передбачає оволодіння 

системою базових соціально-педагогічних знань, які відіграють важливу роль 

у становленні особистості; характеризується  показниками: 

поінформованість, сутнісні характеристики соціальної поведінки, соціальна 

грамотність – широта, глибина, усвідомлення соціальних функцій людини, 

стійке позитивне ставлення до громадських обов’язків;  

2)мотиваційно-ціннісний критерій – сукупність провідних мотивів, 

ціннісних орієнтацій, переконань, прагнень, установок на суспільно корисну 

діяльність. Показниками даного критерію є: усвідомлення активної 

соціальної позиції як цінності; налаштування на позитивний результат, 

мотиваційні орієнтації в міжособистісних відносинах; 
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3) практично-дієвий критерій характеризується оволодінням сукупністю 

стійких навичок поведінки, дій та операцій, що забезпечують розв’язання 

стандартних та нестандартних ситуацій в соціально значущій практичній 

діяльності, вмінь та навичок, засвоєння й узагальнення яких необхідне для 

формування активної соціальної позиції. Показники даного критерію: 

активна соціальна поведінка; позиція стосовно державної політики, її 

прийняття, виконання, відношення до символів держави; уміння 

співвідносити власні інтереси з інтересами команди; командна взаємодія; 

здатність генерувати нові ідеї; 

4) рефлексивний критерій є певною ознакою розвитку свідомості, яка 

відображає здатність уявляти себе на місці іншої людини, сукупність 

емоційних проявів, уміння керувати емоціями; важливість оцінки власного 

потенціалу в діяльності команди та особистісного становлення. Показником є 

самоаналіз соціально активної діяльності.  

Для виявлення рівнів сформованості активної соціальної позиції 

підлітків з порушеннями слуху було проведено дослідження серед 24 учнів 

ЗСО: з них 14 дівчат та 10 хлопців (опитування проводилось в класі, в якому 

навчаються діти, які мають порушення слуху, – 3 дитини). В опитуванні 

приймали участь всі учні, а не тільки з порушенням слуху, тому що 

важливою є робота з оточенням такої категорії дітей, створенням зони 

комфорту, середовища, в якому всі є унікальними, в чомусь талановитими, а 

тому не сприймається іншими як «не такі»; а просто особливі в своєму роді: 

по своєму реагують,  сприймають інформацію, навколишній світ і мають на 

це право, як і кожен з оточення. 

Визначення стану сформованості активної соціальної позиції у підлітків 

з порушеннями слуху було здійснене шляхом анкетування, проведення бесід, 

опитування. Щоб з’ясувати, який відсоток підлітків з порушеннями слуху 

має чітко визначену соціальну позицію, а у скількох опитуваних вона зовсім 

відсутня, ми розробили  відповідно  анкету «Визначення стану 

сформованості активної соціальної позиції у підлітків з порушеннями слуху». 
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Анкета містила 14 запитань, пов’язаних з вищезазначеними критеріями, на 

які пропонувалося відповісти кожному з респондентів.  

На запитання «Як ти себе оцінюєш в колективі?» 7 респондентів (29,2 

%) відповіли, що вважають себе ні на що не здатними та залежними від 

інших.  8 опитуваних (33, 3 %) вказали, що взагалі ніяк себе не позиціонують, 

і лише 4 підлітка (16,7%) оцінюють себе позитивно, як ініціативних, 

активних та відповідальних. 5 респондентів (20,8%) зазначили, що у 

компанії, у спільній справі зазвичай не виступають ініціаторами, а частіше 

слухають і критикують те,  що пропонують інші. 

На запитання «Ти можеш взяти на себе всю відповідальність за 

колектив та організувати вирішення певної проблеми?» – 17 опитуваних 

(70,8%) відповіли «ні», лише 7 підлітків (29,2%)  вказали, що в деяких 

ситуаціях можуть взяти на себе відповідальність за певну діяльність. 

Причинами цього може бути невпевненість у власних силах чи відсутність 

навичок та бажання приймати рішення за себе чи команду.  

Наступне питання – «Чи ставите ви зазвичай перед собою цілі, плани на 

майбутнє?» за відповідями всіх респондентів вияснилось, що більшість 

підлітків (11 – 45, 8 %) взагалі не задумується про майбутнє, деякі ( 9 чоловік 

– 37,5 %) – слідують вказівкам батьків та вчителів, бо вважають себе 

залежними від них у зв’язку з порушеннями здоров’я, і лише частина 

опитуваних (4 учні – 16, 7 %) вказали, що ставлять перед собою цілі, лише 

короткочасні, цілком реальні, адже не вірять у особистісний потенціал.  

При з’ясуванні «наявності потреби в самореалізації, мотиву досягнення 

успіху в суспільно корисній діяльності» вияснилось, що 7 респондентів 

(29,2%) взагалі не цікавить суспільно корисна діяльність, участь в роботі 

молодіжного центру, розробці міських проектів щодо інновацій в молодіжній 

політиці; 5 учнів (20, 8%) вважають, що у них недостатньо навичок для 

реалізації себе в громадській роботі та навчанні; 12 підлітків (50 %) бояться 

помилитися та бути аутсайдерами в соціальній групі, їм важко долати 

труднощі на шляху до мети. В даних відповідях простежується відсутність 
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вміння підлітків об’єктивно оцінювати свої дії, виділяти оптимальні способи 

поведінки в різних життєвих ситуаціях. Байдужість до реалізації державної 

політики, проблем громади, уникнення соціально значущого співробітництва 

свідчить про відсутність в опитуваних потреби до самореалізації та мотивації 

досягнення успіхів у суспільно корисній діяльності. 

На запитання «Чи легко Вам йти на контакт з новими людьми?» були 

отримані такі результати: 3 дітей підліткового віку, які мають порушення 

слуху, відповіли «ні, досить важко» пояснивши, що у зв’язку з проблемами 

здоров’я мали проблему з навішуванням ярликів, потерпали від глузування, і 

зараз бояться бути «білими воронами» у колективі та якимсь чином 

демонструвати свій авторитет. Як бачимо, існує проблема у налагодженні 

комунікації та інтеграції таких дітей у соціум, адже це важливий показник у 

формуванні соціальної позиції. Інші учні класу (21 дитина) зазначили, що 

мають бажання розширювати коло спілкування і намагаються 

удосконалювати цю навичку. 

Важливим показником мотиваційно-ціннісного критерію є 

прогнозування кінцевої мети діяльності команди, самостійне знаходження 

оптимальних шляхів її досягнення, передбачення ризиків, контроль емоцій, 

аналіз можливостей, ресурсів, довіра власній інтуїції. Тому наступним 

запропонованим респондентам питанням було: «Чи вдається тобі 

контролювати свої думки, почуття та переконання?», на яке більшість (13 

учнів – 54, 2%) відповіли «ні», 5 підлітків (20, 8 %) вказали, що іноді 

вдається, 6 дітей (25%) зазначили, що вміють та можуть контролювати зайві 

чи недоречні переживання та думки. Виходячи з аналізу відповідей на 

наступне питання «Чи вдається тобі передбачати труднощі?», на цей 

показник треба звернути увагу та пропрацювати його удосконалення, адже 

лише 3 опитуваних  (12,5%) в змозі передбачати труднощі, а більшість (21 – 

87,5%) взагалі не бачить в цьому потреби. 

На запитання «Чи згоден ти із твердженням, що мотивація відіграє 

головну роль у зміні своїх особистісних якостей, поведінки та загалом 
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покращення життя?» більшість опитуваних (19 учнів – 79, 2%) відповіли 

«так», додавши, що мотивації їм не вистачає. 

Наступним нашим кроком було з’ясування розуміння респондентами 

поняття «соціальна позиція». В даному питанні відповіді розійшлися майже 

порівну: 7 опитуваних (29, 2%) обрали варіант «це спрямованість людини на 

служіння інтересам суспільства»;  9 підлітків (37, 5 %) вказали: «це місце, яке 

займає особа чи група в системі соціальних стосунків, і відповідає їх 

соціальному статусу у соціумі»; 8 учнів (33, 3%) вважають, що соціальна 

позиція – це «якість людини, що виявляється в здатності суб’єкта до 

цілеспрямованої взаємодії із середовищем; внутрішня готовність до дії та 

проявляється як усвідомлена й енергійна діяльність, спрямована на 

перетворення різних сфер дійсності й самих соціальних суб’єктів». 

Далі ми з’ясували, які риси визначають активну соціальну позицію.  

Найбільш часто у відповідях опитуваних зустрічаються такі риси, як:  

потреба у перевірці своїх можливостей для самоствердження; ініціативність, 

старанність, соціальна відповідальність, вимогливість до себе, 

цілеспрямованість, бажання виділитися з натовпу. 

Отже, підсумовуючи відповіді опитуваних, можна зробити такі 

висновки: у більшості дітей підліткового віку, які мають порушення слуху, 

негативне ставлення до себе, їм важко інтегруватися в соціум, що тягне за 

собою зниження якості життя, успішності, самореалізації. Наслідками таких 

проявів можуть бути неправильне виховання, неуважність до дитини, 

відсутність спілкування, несприятливе навколишнє середовище, 

сформованість в результаті цього – комплексів, які сприяють або прояву рис 

жертви, або, ознак байдужості до всього. 
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Рис. 1. Рівень сформованості активної соціальної позиції за 

визначеними критеріями 

 

Однозначно виявлено, що формування активної соціальної позиції у 

даної категорії дітей є важливим процесом, який забезпечує засвоєння й 

відтворення соціального досвіду, гармонійне входження в суспільне життя;  й 

полягає в розкритті особистісного потенціалу, формуванні позитивного 

ставлення до себе, виявленні динаміки в різних суспільно значущих видах 

діяльності. 

Таким чином, дослідження показало наявність у соціальній позиції 

підлітків негативного або невизначеного ставлення до себе; відсутність 

навичок/бажання/потреби у реалізації себе у громадській діяльності, 

навчанні, дозвіллі, командній роботі; уміння стратегічного планування; 

ресурсів для здійснення поставлених цілей (у більшості опитуваних занижена 

самооцінка, тому вони ставлять перед собою короткочасні цілі, більш 

приземлені);  але в той же час відповідальне прийняття рішень за себе чи за 

команду, потреба в самореалізації та самовдосконаленні, прийнятті себе 

групою. Дані результати підтверджені не тільки у підлітків з порушеннями 
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слуху, але й в учнів всього класу, що і обумовило актуальність розробленої 

нами програми формування активної соціальної позиції підлітків.  

 

2.2.Обгрунтування Програми формування активної соціальної 

позиції у дітей підліткового віку, які мають порушення слуху 

Актуальність і важливість даної проблеми обумовила створення 

Програми формування активної соціальної позиції у дітей підліткового віку, 

які мають порушення слуху.  

Мета даної програми: розкрити особистісний потенціал учасників 

групи, сформувати уявлення щодо самопізнання, виявити стан сформованості 

активної соціальної позиції у підлітків з порушеннями слуху, сформувати 

позитивне відношення до себе, розвинути необхідні навички для ефективної 

реалізації себе в житті, відпрацювати навички прийняття рішень, постановки 

цілей та побудови перспективних планів, визначення наявних та необхідних 

ресурсів для здійснення запланованих дій та подолання труднощів на шляху 

до поставлених цілей.  

Мета конкретизувалася  в наступних завданнях: 

1. З’ясувати, який відсоток підлітків з порушеннями слуху має чітко 

визначену життєву позицію. 

2. Виявити причини, які впливають на занижену самооцінку підлітків з 

вадами слуху, їх пасивність у різних сферах життєдіяльності, 

відсутність осмисленого, усвідомленого вибору суспільно значущої 

мети та відповідальності за власні дії. 

3. Сприяти формуванню об’єктивної самооцінки підлітка з 

порушеннями слуху, яка ґрунтується на розвитку самоаналізу і 

зумовлює концентрацію зусиль, спрямованих на формування 

моральних якостей, визначення напряму саморозвитку, його 

орієнтування на соціально корисну діяльність. 

4. Відпрацювання навичок власної мотивації та підтримки у 

формуванні активної соціальної позиції, лідерства в командній 
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роботі (намічати стратегічні цілі, визначати місію, делегувати 

повноваження, приймати рішення, обгрунтовувати шляхи 

реалізації). 

5. Засвоєння базових соціальних знань (обізнаність у соціально 

значущих якостях особистості; знання соціальних норм і правил 

поведінки, уявлення про громаду як соціальне ціле), здатність до 

рефлексії (аналіз і оцінку результатів соціальної діяльності, власних 

дій і поведінки). 

В результаті здійснення усіх видів діяльності, передбачених програмою, 

ми очікуємо: 

1. Підвищення інтересу дітей до різних сфер соціальної діяльності, 

мотивації до самовираження й самореалізації в соціальних групах, 

усвідомлення власних дій та необхідності власного внеску в життя 

суспільства і відповідальність за них. 

2. Оволодіння системою базових соціально-педагогічних знань, які 

відіграють важливу роль у становленні особистості, формуванні активної 

соціальної позиції.  

3. Усвідомлення підлітками активної соціальної позиції як цінності; 

налаштування на позитивний результат, мотиваційні орієнтації в 

міжособистісних відносинах. 

4. Засвоєння дітьми сукупності стійких навичок поведінки, дій та 

операцій, що забезпечують розв’язання стандартних та нестандартних 

ситуацій в соціально значущій практичній діяльності, вмінь та навичок, 

засвоєння й узагальнення яких необхідне для формування активної 

соціальної позиції.  

5. Наявність знань та уявлень учасників про себе, рівень усвідомлення 

своєї приналежності до команди, свого статусу в ній, розуміння причин своїх 

помилок, знання механізмів саморегуляції та вміння ними користуватися. 
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6. Зменшення кількості безініціативних дітей підліткового віку з 

порушеннями слуху, які через невпевненість у власних силах та 

можливостях,  важко інтегруються в соціум. 

Учасники програми.Об’єктами соціально-педагогічної роботи в межах 

Програми формування активної соціальної позиції виступають діти 

підліткового віку, які мають порушення слуху, на базі ЗСО. Програма 

складається з трьох етапів: підготовчий, етап реалізації програми та 

підсумковий; та побудована на концептуальних положеннях соціальної 

мобільності (соціальний ліфт). Соціальний ліфт – механізм, відповідальний 

за переміщення у вищі соціальні страти найбільш соціально активних, 

здібних до праці у тій чи іншій сфері осіб, які мають реальні можливості 

досягти успіху і підвищити свій статус у соціальній ієрархії суспільства. Під 

вертикальною мобільністю розуміють переміщення індивіда або соціального 

об’єкта з одного соціального прошарку (ступені ієрархії) в інший. При цьому 

вирізняють як соціальний підйом, тобто висхідну мобільність (від дрібного 

службовця до керуючого великою компанією),  так соціальний спуск, рух 

вниз – низхідну мобільність (від середнього підприємця до 

некваліфікованого робітника). Горизонтальна мобільність має на увазі 

перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу, розташовану на тім же 

рівні, наприклад, перехід з однієї сім’ї в іншу при повторному шлюбі, з однієї 

фабрики на іншу, зміна громадянства. 

На підготовчому етапі ми вивчили попередній досвід роботи з 

формування активної соціальної позиції; провели діагностування стану її 

сформованості у дітей підліткового віку ЗСО, включаючи дітей з 

порушеннями слуху, розробили власну програму, підібравши інноваційні  

форми та методи роботи для досягнення поставленої мети з врахуванням 

особливостей цільової групи (інклюзивні класи ЗСО). 

На етапі реалізації було проведено заплановані заходи з 

використанням інтерактивних форм та методів роботи, які на сьогодні є 

найбільш актуальними в роботі вчителів, тренерів, педагогів освітніх 
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закладів, тому що, на відміну від традиційних, базуються на активній 

взаємодії учасників, при цьому основна вага надається взаємодії слухачів між 

собою. Такий підхід дозволяє активізувати процес, зробити його більш 

цікавим та менш втомлюваним.Тому саме інтерактивні методи були обрані 

нами для реалізації заходів у межах програми.  

Виходячи з дослідження стану сформованості активної соціальної 

позиції, ключовим елементом якої є усвідомлення важливості горизонтальної 

та вертикальної мобільності, у дітей підліткового віку під час опитування ми 

виявили, що більшість підлітків взагалі не задумується про власне майбутнє, 

деякі – слідують вказівкам батьків та вчителів, і лише частина з них ставлять 

перед собою цілі, лише короткочасні, адже не вірять у особистісний 

потенціал. Саме тому перше, на що ми вирішили акцентувати увагу, – це 

побудова позитивної життєвої перспективи у даної категорії дітей шляхом 

розкриття особистісного потенціалу; формування позитивного ставлення до 

себе, навичок приймати важливі рішення у житті та будувати перспективні 

плани, визначати необхідні ресурси задля реалізації бажаного та долати 

труднощі на шляху до поставлених цілей. Метою заняття «Від мрій до дій» 

(Додаток А),  проведеного для пділітків інклюзивного класу, було 

усвідомлення ними життєвої перспективи на символічному рівні, що 

допомогло проаналізувати уміння дітей, зокрема з порушеннями слуху, 

визначати власні мрії та бажання, ставити перед собою цілі, будувати 

перспективні плани. Важливии етапом заняття стало обговорення очікувань і 

отриманих результатів.  

Однією з основних причин соціальної пасивності дітей підліткового віку 

з порушеннями слуху є відсутність виокремлення особистісних цінностей, 

що є важливими для власного життя. Тому, в рамках програми, було 

проведено заняття на тему «Самопізнання. Мої цінності» (Додаток Б), 

завданням якого було сприяння виявленню життєвих цінностей 

(пріоритетних та другорядних) у житті учасників (вивчення себе через 

життєві цінності, які формують стосунки, поведінку та алгоритм прийняття 
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рішень). Наступна вправа «Люстерко моїх цінностей» (Додаток В) дозволила 

порівняти головні цінності, які мали і мають значення для дітей підліткового 

віку, зокрема з порушеннями слуху, на кожному етапі їхнього життя. З метою 

сформувати уміння визначати позитивні ресурси, що допомагають у 

досягненні цілей та житті загалом, було використано вправу «Позитивна 

злива», яка допомогла усвідомити позитивне в собі та оточуючих. За 

допомогою вправи «Карта моєї душі» (Додаток Д) було з’ясовано наявність у 

підлітків навичок глибокого і позитивного ставлення до своєї особистості та 

особистості іншої дитини шляхом аналізу намальованих ними карт.  

З метою сприяти усвідомленню дітьми підліткового віку власної 

активної позиції щодо набуття та використання своїх якостей та вмінь була 

проведенаа гра «Чарівний базар» (Додаток Е). Особливість цієї інтерактивної 

гри полягала в можливості «продати» свої якості, яких є бажання позбутися, 

та придбати ті риси характеру, які вони вважають необхідними для себе. 

Після обговорення, яка роль дітям більше сподобалася: покупця чи продавця, 

що при цьому вони відчували, що в результаті отримали, дійшли висновку 

про вільний самостійний вибір, який робить людина в своєму житті: навички 

можуть допомагати, перешкоджати, стати ресурсом, або зупинкою. Під час 

опитування дітей підліткового віку нам вдалося прослідкувати, що 72,8% з 

них не можуть взяти на себе всю відповідальність за колектив та 

організувати вирішення певної проблеми. Щоб поповнити знання дітей про 

поняття вибору та його вплив на життя, була проведена бесіда, у якій ми 

звернули увагу на поєднання вибору із відповідальністю (Додаток Ж).  

Виходячи з відповідей на питання в анкеті про роль мотивації у зміні 

своїх особистісних якостей, поведінки та загалом покращення життя, дійшли 

висновку, що багатьом підліткам не вистачає самомотивації, хоча вони 

розуміють всю її важливість. Тому метою наступного заняття було 

відпрацювати навички власної мотивації та підтримки у формуванні активної 

соціальної позиції. Зокрема, у вправі «Ситуація успіху» ми запропонували 

дітям записати власні ситуації успіхів, після чого зануритися в стан, який 
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вони відчували в той момент, прожити ситуацію знову, відновити якомога 

більше деталей, згадати, яких зусиль було докладено, аби успіх відбувся, 

пережити ті емоції ще раз, знайти місце для цього стану в своїй душі та 

зберегти його й цінувати, аби за потреби черпати в ньому підтримку. Таким 

чином, ми сприяли формуванню в учасників умінь схвалювати, 

підбадьорювати і надихати самих себе, згадуючи дії, які в минулому 

приводили до успіху, аби в теперішньому проявляти активність в соціально 

значущій діяльності.  

Важливою складовою активної соціальної позиції є вміння 

переборювати проблеми, які виникають на шляху до поставлених цілей. Саме 

для відпрацювання навичок подолання труднощів та формування активності, 

принциповості, відповідальності підлітки взяли участь у грі «Смуга 

перешкод», мета якої: довести, що подолання перешкод можливе тоді, коли 

учасник почувається впевнено та спокійно, коли він довіряє собі, своїм 

цілям, вибору та орієнтується на голос підтримки.   

Для визначення факторів впливу на формування активної соціальної 

позиції, сприяння формуванню в учасників почуття відповідальності за 

власні дії та розуміння їх впливу на оточуючих, було використано вправу 

«Як зайняти місце в соціальному ліфті?», під час проведення якої 

запропонували учасникам подумати та записати на аркушах: що робить 

людину соціально активною? Які асоціації виникають зі словами 

«активність», «соціальна позиція»? Після чого разом чітко визначили 

фактори, що формують цю якість особистості: 

  досягнення; 

  енергійність; 

  розвиток; 

  самодисципліна; 

  візія. 

Ще одним незамінним фактором для формування активної соціальної 

позиції є впевненість у власних силах та віра в себе. Для саморозкриття 
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унікальності учасники дописали підготовані нами незакінчені речення, які в 

кінцевому випадку утворили так званий «Вірш про себе» (Додаток К). Кожен 

підліток творчо та креативно підійшов до даної форми роботи, проявивши 

бажання та зацікавленість. Особливо привернуло нашу увагу те, як діти себе 

асоціюють з «чутливою орхідеєю», «неповторною картиною», «листом 

кленового дерева», «чистим аркушем паперу», що вказує на глибокий 

внутрішній світ та унікальність кожного. Хоча в деяких віршах переважають 

і песимістичні настрої, які проявляються в твердженнях «я одинокий», «мені 

не вистачає підтримки та впевненості в собі», «я переймаюсь через свої 

порушення здоров’я», все ж більшість дітей написали, що вірять у власні 

сили, хочуть самовдосконалюватися та пізнавати навколишній світ, ставати 

більш соціально активними та будувати життєву перспективу. 

Наступним цікавим етапом роботи було створення «Книги життя». Ми 

запропонували дітям підліткового віку заплющити очі, уявити білий екран, 

на якому будуть послідовно змінюватись картини, дати волю своїй уяві, 

повернутися подумки в раннє дитинство, найщасливіші моменти життя, 

похвалити себе за кожну удачу, за кожен успіх; ті сторінки, де згадуються 

лише поразки, невдачі, образи, гнів, страх, - чи подумки вирвати зі своєї 

книги, зробивши з них паперові літачки, та відпустивши їх за вітром, або ж 

залишити їх та подякувати всім своїм учителям – життєвим проблемам і 

труднощам, за можливість порівняти і зрозуміти стан злету та падіння, 

гіркоту поразки й радість перемоги. 

Таким чином, кожен учасник зобразив після роздумів на аркушах паперу 

книгу свого життя, неповторну, особливу, не схожу на інші, яка визначила їх 

уявлення про важливість потрапляння в соціальний ліфт (Додаток Л). У 

більшості підлітків вийшла яскрава картина в світлих кольорах з окремо 

відведеним місцем для тих подій, досягнень та бажань, які ще не збулися, що 

символізує безпосередню віру в себе та надію на щасливе майбутнє. 

Підсумковий етап. Програма формування активної соціальної позиції 

триває. На даний момент проведено проміжне дослідження рівнів її 
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сформованості, яке виявило певну динаміку у проявах соціальної активності  

та вертикальної мобільності у дітей підліткового віку, зокрема з 

порушеннями слуху.  

 

Рис. 2. Рівень сформованості активної соціальної позиції за 

визначеними критеріями 

 

Маємо позитивну динаміку особливо щодо горизонтальної мобільності 

(розширення власного потенціалу дітей з порушеннями слуху, показниками 

якого є інтелектуальний, рефлексивний, мотиваційно-ціннісний, практично-

дієвий) з подальшою мотивацією до переходу у вертикальний рівень 

мобільності.  

ВИСНОВКИ 

Соціальна позиція – місце, положення індивіда в системі відносин у 

суспільстві, яке відповідає соціальному статусу людини у соціумі, 

визначеному за різними ознаками: віком матеріальним статком, рівнем 

освіти, професією, національністю, переконаннями, сімейним становищем та 
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регламентує стиль поведінки. Сутнісними характеристиками активної 

соціальної позиції є: самодетермінація; соціальна  взаємодія; усвідомлення  

значимості власних дій та  власного внеску в життя суспільства, колективу, 

команди, відповідальність за них; вільний раціональний та креативний вибір 

суспільно значущої мети; відповідність  намірів, можливостей та 

індивідуальних якостей з вимогами до певної діяльності,  взаємодії із 

соціальним середовищем.  

Об’єктом для проведення дослідницької роботи ми обрали дітей 

підліткового віку, які мають порушення слуху. Порушення слуху впливають 

на життєдіяльність людини, знижують самооцінку, соціальну активність 

особистості. Особливо це стосується дітей підліткового віку, який 

характеризується різкими якісними змінами, що охоплюють всі сфери 

становлення особистості. Визначення стану сформованості активної 

соціальної позиції у підлітків з порушеннями слуху було здійснене шляхом 

анкетування, проведення бесід, опитування.  

Актуальність і важливість вирішення даного питання обумовила 

створення Програми формування активної соціальної позиції у дітей 

підліткового віку, які мають порушення слуху, мета якої: розширити 

обізнаність підлітків щодо поняття соціальний ліфт, розкрити особистісний 

потенціал учасників групи, сформувати позитивне відношення до себе, 

розвинути необхідні навички для ефективної реалізації себе в житті, 

відпрацювати навички прийняття рішень, постановки цілей та побудови 

перспективних планів, визначення наявних та необхідних ресурсів для 

здійснення запланованих дій та подолання труднощів на шляху до 

поставлених цілей.  

Аналіз даних підсумкового етапу реалізації програми засвідчив, що вона 

є ефективною і по її завершенню будемо мати збільшення кількості підлітків 

з явно вираженою активною соціальною позицією та усвідомленням 

важливості вертикальної мобільності. Проблема формування активної 
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соціальної позиції у підлітків з порушеннями слуху не вичерпується даною 

науковою роботою і має багато перспективних напрямків дослідження. 
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Додаток А 
Заняття «Від мрій до дій» 

Мета: сприяти побудові життєвої перспективи учасників, визначенню їхніх мрій та 

бажань. 

Хід проведення: 

Сьогоднішнє заняття допоможе вам розкрити свій особистісний потенціал, 

сформувати позитивне ставлення до себе, навчитися приймати важливі рішення у житті та 

будувати перспективні плани, визначати необхідні ресурси задля реалізації бажаного та 

долати труднощі на шляху до поставлених цілей. А зараз ми пропонуємо вам послухати 

притчу «Про відкриті двері» 

 

Одного разу до мудреця прийшов юнак. Він пройшов довгий шлях, щоб знайти 

відповіді на свої питання, але ніхто не міг сказати щось таке, що задовольнило б його 

цікавість. Цей мудрець був останньою його надією, бо, як говорили люди, ніхто, окрім 

нього, не знав таємницю таємниць, дозволяючу знати все. І ось, удосвіта з трепетом в 

серці, він наблизився до житла і постукав в двері. Але ніхто не відкрив. Він почекав 

деякий час і знову постукав. Його душа наповнилася замішанням: він не знав, чи стукати 

йому або чекати. Але бажання пізнання отримало перемогу, і він знову, стараючись бути 

шанобливим, постукав. І знову нічого не сталося. І тепер уже страх огорнув його душу: 

страх сумніву - чи є за цими дверима мудрець, про зустріч з яким він так мріяв, і страх 

сумніву в собі - чи має він право так наполегливо домагатися, щоб поважний приділив 

йому, нікчемному, час. І був полудень, і настав вечір, а юнак все перебував між страхом і 

сумнівом. І подув вітер, і несподівано на порозі виникла сива людина.  

- Що ти робиш тут, юначе? - здивовано запитав він.  

- Я стукав в двері, щоб поставити вам питання, на які хочу знати відповіді, - 

відповів хлопець. 

Мудрець уважно подивився на нього і з посмішкою сказав:  

- А чи відомо тобі, що ці двері ніколи не зачиняли? 

 

Запитання для обговорення: 

Чого вчить ця притча? 

Яким чином вона пов’язана з темою нашого заняття? 

Якої помилки припустився юнак? 

Чи потрапляли ви у подібні ситуації в житті? Що ви при цьому відчували? 

 

  

Вправа «Колаж» 

Мета: сприяти побудові життєвої перспективи учасників на символічному рівні.  

Ресурси: аркуші для фліпчарту за кількістю учасників, журнали та газети різної 

тематики, клей, ножиці, олівці, фломастери. 

Хід проведення: на початку виконання вправи тренер звертається до учасників із 

запитаннями: «Чи знайомий хтось із технікою «колаж» і чи застосовував її колись? Які 

були результати?» 

Тренер вислуховує відповіді учасників, резюмує їх та повідомляє: 

«Саме слов «колаж» походить від французького «collage», що означає 

«наклеювання». Суть техніки полягає в тому, що людині пропонується на папері наклеїти 

картинки, фотографії, різні деталі з газет, журналів, плакатів, об’єднуючи їх певною 

темою. Колаж можна домалювати або доповнити різними написами. Саме цим ми і 

будемо займатися. Темою ваших колажів є «Мої мрії». 

Колаж неможливо зробити неправильно, у будь-якому випадку у вас вийде цікава 

картина, що відображає психологічний стан, особливості характеру, цілі та прагнення на 

нинішньому етапі життя. 
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Почнемо творити. Візьміть аркуш паперу, журнали і розгорніть їх, виберіть 

зображення, які вам подобаються, виріжте їх і розкладіть на аркуші паперу. Краще їх 

відразу не наклеювати. Коли ви зрозумієте, що картинок достатньо, знайдіть їм місце на 

аркуші. У процесі роботи, можливо, вам захочеться якісь зображення прибрати, 

замінивши їх іншими. Ні в чому не обмежуйте себе і наклеюйте картинки так, як вам 

хочеться. 

По завершенні подивіться уважно на свій колаж, можливо, вам захочеться його ще 

чимось доповнити або написати якусь фразу. 

Після закінчення роботи на звороті потрібно написати 5 асоціацій, які викликає у 

вас колаж». 

Учасники, використовуючи необхідні ресурси, створюють власні колажі на тему 

«Мої мрії».  

Обговорення колажу – важливий етап вправи, спрямований на рефлексію та 

усвідомлення. Процес обговорення має проходити поетапно: задається питання, на яке 

учасники дають відповіді, потім ставиться таке запитання. 

Запитання для обговорення: 

Розкажіть про те, як проходила робота? Як створювався колаж? 

Назвіть асоціації, записані вами на ваш колаж. 

Розглядаючи зараз колаж, де для вас найприємніше місце на ньому?Чи є на цьому 

колажі неприємне місце? 

Чи є тут центр? Що він означає для вас? 

Розкажіть про картинки, які містяться в центрі. Що вони для вас означають? 

Чи є на цьому колажі якісь зони? Як ці зони пов’язані або не пов’язані з центром?  

Чи є картинки в колажі, які вам не зрозумілі? 

Подивіться загалом на весь ваш колаж, назвіть ті асоціації, які тепер він у вас 

викликає. 

До уваги тренера: якщо хтось з учасників відмовляється обговорювати певні 

питання, то слід поважати його рішення. Не варто вимагати відвертості, адже ця вправа є 

досить інтимною і може зачіпати глибокі переживання учасника.  
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Додаток Б 
Заняття «Самопізнання» 

Мета: визначити загальнолюдські цінності, які існують в суспільстві, та виокремити 

особистісні цінності, що є важливими для власного життя. 

Хід проведення заняття 

1. Привітання 

Мета: налагодити позитивну атмосферу в групі, налаштувати учасників на роботу. 

Ресурси: аркуш для фліпчарту з написаною темою заняття та регламентом. 

Хід проведення: 

Тренер вітає учасників тренінгу, звертає їхню увагу на аркуш фліпчарту з темою та 

регламентом заняття. 

«У житті кожної людини настає період, коли вона питає себе «Хто Я?», «Що для мене 

важливо?», «Що я люблю?» тощо. Отримувати відповіді на ці питання є важливим 

процесом, а ще важливіше бути чутливим до відповіді. Адже розуміючи свої бажання, 

цінності, цілі, ми будуємо своє життя, стосунки з іншими і, що не менш важливо, 

стосунки з собою. 

Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою «Самопізнання»: займемось вивченням 

себе через життєві цінності та їх дослідження. Життєві цінності дуже важливі, тому що 

вони формують наші стосунки, поведінку, прийняті рішення і нас самих. Тому, не 

визначивши своїх життєвих цінностей, неможливо зробити життя таким, як ми хочемо, 

оскільки для нього просто не буде фундаменту. Отже, необхідно спочатку визначити 

життєві цінності, щоб зрозуміти, що дійсно важливо в житті для вас. Іноді питання 

цінностей упускають, бо здається, що на нього дуже складно відповісти. І навіть 

найрішучіша людина може не відразу визначити, що для неї є важливим у житті, а що – 

другорядним».   

Вправа «Мої цінності» 

Мета: сприяти виявленню життєвих цінностей (пріоритетних та другорядних) у житті 

учасників. 

Ресурси: аркуш для фліпчарту, маркери, бланки з цінностями, набір з 10 карток формату 

А6 для кожного учасника. 

Хід проведення: 

На першому етапі тренер звертається до учасників: 

«Наші життєві цінності – це наш внутрішній компас, за яким ми звіряємо кожен крок по 

життєвій дорозі. Є проблеми з навчанням, стосунками, роботою? Це тому, що наші 

внутрішні моделі світу не збігаються з тим, що є насправді. Важко приймати будь-яке 

рішення? А це тому, що ми не впевнені в тому, чого ми дійсно хочемо і що для нас 

насправді важливо. Коли у нас є певні переконання, нам легше зважувати варіанти і 

знаходити правильне рішення – адже життєві цінності людини служать їй опорою, і, 

слідуючи їм незалежно від обставин, ми починаємо жити більш повноцінним і 

продуктивним життям».  

Тренер звертається до групи: 

«Які ви знаєте життєві цінності?» 

Усі відповіді учасників тренер записує на аркуші фліпчарту. 

Учасники називають такі цінності: кохання, сімейні традиції, життя з батьками, власна 

майбутня сім’я, кар’єра, знання, ерудиція (глибокі всебічні знання, широка 

поінформованість), професійне навчання, професійний розвиток і зростання, захоплення, 

розваги, подорожі, відпочинок, гроші, особисті речі, особисте майно, внутрішній 

розвиток, перемоги і поразки духу, злети і падіння, здоров’я, спорт, краса і доглянутість 

тіла, дружба, спілкування, громадська діяльність, статус, повага, визнання, творчість, 

свобода як незалежність у діях, впевненість у собі, краса природи, мистецтво, фінансові 

заощадження, віра та любов, гармонія душі.  
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На другому етапі тренер звертається до учасників: 

«Ми з вами записали життєві цінності, які є у людини взагалі. Тепер спробуємо визначити 

цінності, які є у кожного з вас. Зараз ви отримаєте бланки, на яких зазначені цінності. 

Ваше завдання: записати цінності на картках та викласти їх від найважливіших до 

найменш важливих (на одній картці потрібно записати одну цінність). На виконання 

цього завдання ви маєте 5 хвилин».  

Учасники отримують бланки із зазначеними цінностями та протягом 5 хвилин створюють 

рейтинг своїх цінностей, які записані на окремих картках. По завершенні виконання 

завдання, тренер об’єднує учасників у пари для обговорення цінностей та повідомляє 

схему обговорення: 

«Зараз ми спробуємо визначити, наскільки обрані вами цінності важливі для вас. Для 

цього ми об’єднаємося у пари. Перший учасник з пари розкладає картки, на яких він 

зазначив свої життєві цінності згідно з рейтингом, другий учасник ставить йому питання, 

вказуючи на цінність під номером один: «Чи готовий ти це мати, але не мати цінність під 

номером два?» Наприклад: «Готовий ти мати здоров'я (перша цінність), але не мати 

цікавої роботи (друга цінність)?» Якщо відповідь «так», то все залишається як є, якщо 

відповідь «ні», то цінності міняються місцями. І питання ставиться знову. У підсумку на 

всі питання перший учасник має надати ствердну відповідь.  

По завершенні обговорення цінностей учасники міняються місцями, і процес 

повторюється. Кожен учасник з пари на обговорення рейтингу своїх цінностей має 5 

хвилин».  

Запитання для обговорення:  

 Чи вдалося вам побудувати рейтинг цінностей? 

 З якими труднощами ви зіштовхнулися? Чи вдалося їх вирішити? 

 Чому важливо визначати власні цінності? 

Чи різнилися ваші цінності в парі? Про що це вам говорить? 

Чому важливо поважати цінності іншої людини? 

До яких наслідків може призводити неповага цінностей іншої людини, групи людей, 

нації? 

Бланк до вправи   

Що може стати головним для вас у житті?  

Дуже важливо визначитися з тим, що є найбільш головним для вас, адже життєві 

цінності допомагають формувати характер і контролювати наші вчинки, бажання та 

рішення. Звичайно, у різних людей внутрішні установки різні: для одного найважливіше 

те, що здається не настільки важливим для іншого, а для третього і взагалі головний 

орієнтир у житті відрізняється від того, що важливо і для першого, і для другого. І все ж 

ми можемо перелічити цінності, які найчастіше згадуються різними людьми, які мають 

першочергове значення в їхньому житті і повинні мати особливе значення для кожної 

людини. Отже, які можуть бути життєві цінності?  

Список всіх життєвих цінностей величезний. Життєві цінності здорової 

особистості можна об’єднати у три основні групи цінностей:  

1. Особисте життя і відносини.  

2. Справа, бізнес, робота.  

3. Власний розвиток.  

Якщо ж і ці частини розділити на більш дрібні, у нас вийде такий список.  

Любов, захоплення, розваги та відпочинок  

Це цінності радості – люби, відчувай комфорт, насолоджуйся, живи у своє 

задоволення. Подорож в далеку теплу країну, де блакитне море і білий пісочок. Романтика 

зустрічей в кафе, де затишна напівтемрява і прекрасна людина навпроти. Розваги з 

друзями, ігри, квести тощо.  

Сім'я, взаєморозуміння, стосунки  
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Це тривалі відносини в парі, батьки і діти, друзі та близькі. Це цінність відносин з 

іншими людьми. Тут теж є любов – як турбота, увага, повага. Ось чоловік після робочого 

дня радісно йде додому – там його родина, його дружина і діти. Ось молодий хлопець 

кидає все і їде допомагати батькам з городом – тому що батькам вже важко, а він їх 

любить. Ось жінка куйовдить волосся дитині та сідає поруч, щоб почитати казку.  

Будинок, комфорт, гроші  

Це цінність упорядкованого побуту. Вона лежить на стику двох сфер – адже 

«будинок, комфорт, гроші» дуже потрібні для сім'ї і не завадять відпочинку. З іншого 

боку, гроші – це вже вихід у сферу «Справа, робота, бізнес». Молода пара на весь день їде 

на меблеве виробництво, щоб купити меблі у свою квартиру. Вони ретельно вибирають 

кожен стілець і кожну полицю – купити хочеться багато, а грошей менше, ніж хочеться.  

Моя справа, мої проекти  

Чим ви займаєтесь у житті? На що витрачаєте час, коли йдете на роботу? Які плани 

будуєте, засинаючи ввечері? Це все – цінність справи. Тут зібрано все, що стосується 

вашої роботи, ваших ідей і планів щодо вашого розвитку. Хлопець з підліткового віку 

захоплювався фотографією та відеозйомкою. Скрізь намагався вловити в кадр щось 

незвичайне. Минуло десять років – він знімає дорогі, якісні кліпи і хоче зняти власний 

фільм.  

Кар'єра, влада, статус 

Це цінність соціального розвитку – отримання більш високого соціального статусу, 

нових можливостей впливати і робити. Люди змінюють машини, купуючи все більш 

престижні марки. Або з часом їздять на більш дорогий курорт, ніж попереднього разу. 

Або отримують престижнішу освіту. Кожен з них показує свій статус і кожен багато 

працював, щоб досягти таких висот.  

Освіта, підвищення професійної кваліфікації  

Складно робити свою справу добре без освіти і досвіду. Тому цінність розвитку 

майстерності розміщена у сфері «Справа, робота, бізнес». З іншого боку, будь-яка освіта і 

підвищення професійної кваліфікації обов'язково приводить до особистісного розвитку. 

Тому цінність розвитку майстерності одночасно належить до сфери «Я і власний 

розвиток». Ось дівчина уважно дивиться, як виглядає голлівудська зірка на врученні 

«Оскара». Дівчина – стиліст, вона дивиться церемонію, щоб вловити наймодніші 

тенденції. Дівчина – на роботі.  

Особистісне зростання, соціальні та психологічні навички  

Це цінність розвитку особистості. Особистісне зростання можна коротко назвати 

словом «мудрість». Це зрілість, зважені висновки, увага до інших людей. Соціальні 

навички – це поведінка в суспільстві, наприклад, уміння розмовляти з різними людьми, 

знаходити до них підхід. Психологічні навички – це подолання своїх страхів, володіння 

своїми емоціями, чистота і ясність мислення. Дівчина була уїдливою і запальною, поруч з 

нею було важко. Вона зайнялася собою і стала м'якішою 176 в спілкуванні, акуратнішою у 

вираженні своїх почуттів. Одразу з'явилися люди, яким стало комфортно перебувати 

поруч із нею.  

Краса, здоров'я, гармонійний розвиток  

Зовнішність, здорове тіло, підтягнута мускулатура, доглянутість та охайність, 

вміння триматися рівно – це все цінність тіла. Ця цінність лежить на стику двох сфер: 

коли людина займається своїм здоров'ям, вона обов'язково розвивається, тому цінність 

справедливо входить у сферу «Я і власний розвиток». З іншого боку, краса і здоров'я 

сильно впливають на відносини, тому належать до сфери «Особисте життя і відносини». 

Спортивному, підтягнутому хлопцеві легше зацікавити дівчину, і такій же дівчині 

простіше привернути увагу хлопця до себе.  

Духовне зростання, пізнання життя, реалізація призначення 

 Якщо для вас важливо залишити в житті добрий слід – у вас найвищі мотиви, вас 

можна назвати людиною з духовними спрямуваннями. Важливо просто пам’ятати, що 
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добрий слід у житті робиться маленькими кроками (врятоване цуценя, піклування про 

бабцю, допомога подрузі тощо).   

Ви – особистість із набором своїх унікальних цінностей: 

  Ви демонструєте і моделюєте свої пріоритети в особистій та професійній 

поведінці, при прийнятті важливих рішень і під час міжособистісної взаємодії.  

Ви можете спиратися на свої цінності в родині, будуючи відносини з чоловіком або 

дружиною і виховуючи дітей.  

Ви коригуєте і встановлюєте життєві цілі, засновані на ваших головних 

особистісних критеріях.  

Тому виберіть саме ті значення, які дійсно найбільш важливі для вас, які 

визначають ваш характер. Вони будуть одним з найпотужніших інструментів, доступним 

вам, за допомогою якого ви зможете стати такою людиною, якою ви самі хочете бути. Це 

інструмент досягнення ваших цілей та мрій, інструмент побудови стосунків з іншими 

людьми та світом. Не проґавте свою можливість! 

Перелік можливих цінностей:  

Загальнолюдські цінності Пронумерувати від 1 до 32 

Кохання  

Діти  

Сімейні традиції  

Життя з батьками  

Власна майбутня сім’я   

Кар’єра   

Знання  

Ерудиція (глибокі всебічні знання, широка 

поінформованість) 

 

Захоплення  

Розваги  

Подорожі  

Відпочинок  

Гроші  

Особисті речі  

Особисте майно  

Фінансові заощадження  

Віра та любов до Бога  

Гармонія душі  

Внутрішній розвиток  

Перемоги і поразки духу  

Злети і падіння (динаміка постійного 

розвитку) 

 

Здоров’я   

Спорт, краса і доглянутість тіла  

Дружба, спілкування, стосунки  

Громадська діяльність  

Статус  

Повага  

Визнання  

Творчість  

Свобода як незалежність у діях і вчинках  

Впевненість у собі  

Краса природи, музики, мистецтва   
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Додаток В 
Вправа «Люстерко моїх цінностей» 

Мета: порівняти головні цінності, які мали і мають значення для учасників на 

кожному етапі їхнього життя.  

Ресурси: кольорові олівці, фломастери і фарби, папір А4 за кількістю учасників, 

плакат «Люстерко моїх цінностей» . 

 Хід проведення: Тренер звертається до учасників та озвучує завдання: «Під час 

виконання попередньої вправи ми з вами говорили, що відповідно до ситуацій чи періодів 

життя людини, у неї можуть переважати ті чи інші цінності. Зараз я пропоную вам 

намалювати себе в трьох люстерках, які характеризують життєві та особисті цінності на 

різних етапах вашого життя.  

Перше люстерко – «Моє минуле». Малюючи своє минуле у цьому люстерку, 

пригадайте: що мало цінність для вас у минулому, наприклад в дитинстві, які життєві 

цінності для вас були пріоритетними.  

Друге люстерко – «Моє теперішнє». Зобразіть у ньому, що має цінність на сьогодні 

для вас, які життєві цінності зараз пріоритетні.  

Третє люстерко – «Моє майбутнє». Намалюйте у ньому те, що матиме цінність в 

майбутньому, які цінності будуть у пріоритеті, наприклад, через 10 років».  

До уваги тренера! Для полегшення виконання вправи тренеру варто підготувати 

плакат, на якому буде зображено зразок розміщення люстерок та ключові питання, на які 

варто звертати увагу під час зображення цінностей у люстерках . 

Запитання для обговорення:   

Як вам було створювати образи своїх цінностей на різних етапах життя? 

Чи вдалося зобразити всі три етапи: минуле, теперішнє, майбутнє? Що заважало, а 

що допомагало вам у цьому?   

Як ви вважаєте, як ваші цінності впливали, впливають та впливатимуть на 

вашежиття? 

Бланк до вправи 

Люстерко «Моє минуле»: Що мало цінність для вас у минулому, наприклад в дитинстві? 

Які життєві цінності для вас були пріоритетними у той час? 

Люстерко «Моє теперішнє»: Що має цінність на сьогодні для вас? Які життєві цінності 

зараз пріоритетні? 

Люстерко «Моє майбутнє»: Що матиме цінність для вас у майбутньому? Які цінності 

будуть у пріоритеті, наприклад, через 10 років. 
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Додаток Д 

 Вправа «Карта моєї душі» 

Мета: сприяти знайомству учасників з собою, формуванню у них навичокглибокого і 

позитивного ставлення до своєї особистості та особистості іншої людини. 

Ресурси: аркуші для фліпчарту, скотч, аркуші формату А3 за кількістю учасників, фарби, 

пензлики, кольорові олівці, фломастери, ножиці, клей. 

Хід проведення: 

Тренер звертається до учасників: 

«Використовуючи ресурси (аркуші формату А3, фарби, пензлики, кольорові олівці, 

фломастери, ножиці, клей) намалюйте карту своєї душі, представивши її довільним 

чином, наприклад, у вигляді земної кулі, материка, острова або карти уявної території. 

Необхідно дати назви об'єктам, що зображені на карті. На виконання завдання ви маєте 15 

хвилин». 

До уваги тренера! 

У разі, якщо учасник не хоче малювати, можна використовувати колаж як 

доповненняобразів. 

По завершенні індивідуальної роботи малюнок презентується групі, учасники 

розповідають про свою карту, чим вона наповнена, які скарби приховані, чи живе там 

хтось, чим займаються, до чого прагнуть. Інші учасники можуть ставити уточнювальні 

запитання. 

 До уваги тренера! 

Тренеру варто нагадати учасникам про повагу та заборону критики робіт один одного. 

Після презентації кожен учасник має вирізати свій малюнок і розмістити його на великому 

папері (дошці, з’єднаних аркушах для фліпчарту). Кожен може обрати місце своїй карті, 

«сусідів» та можливості взаємодії з ними і з далекими територіями. 

Запитання для обговорення: 

Як вам ваша карта? Які переживання вона викликає у вас? 

Чи знайшли ви в собі щось, що вас вразило або здивувало? 

Слухаючи розповіді інших, які думки, переживання у вас виникали? 

Чи були карти інших учасників подібні до вашої? Про що це вам говорить? 

За яким критерієм ви обирали сусідів? Як ви домовилися про взаємодію і сусідство з 

іншими? 
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Додаток Е 

Вправа «Чарівний базар» 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками власної активної позиції щодо набуття та 

використання своїх якостей та вмінь. 

Ресурси: аркуші паперу формату А4 за кількістю учасників, набори з 10 стікерів за 

кількістю осіб, фломастери, шпильки. 

Хід проведення: 

На першому етапі вправи тренер звертається до учасників: 

Візьміть по аркушу паперу та фломастери і вгорі великими літерами напишіть 

«КУПЛЮ», нижче розбірливим почерком, щоб могли прочитати торговці, великими 

літерами напишіть якості, які ви хотіли б придбати. Прикріпіть цей аркуш шпилькою на 

груди». 

Кожен учасник протягом 2 хвилин записує на аркушах формату А4 ті якості, які б 

він хотів придбати. У результаті аркуш може виглядати таким чином: 

 

Куплю: 

 

 доброту; 

 веселість; 

 цілеспрямованість; 

 сміливість;  

 уважність….. 

 

 

По завершенні написання учасниками якостей, які вони хочуть придбати, тренер 

роздає учасникам набори з 10 стікерів та продовжує: 

«Тепер візьміть стікери і на кожному стікері напишіть по одній якості, яку ви 

хотіли б продати чи обміняти на «базарі». 

Учасники протягом 2 хвилин на стікерах записують ті якості, які їм не подобаються 

у собі, якими вони можуть поділитися з іншими. Стікери клеються на другу половину 

аркуша, який підписується учасниками «ПРОДАМ». У результаті аркуш може виглядати 

таким чином: 

 

 

 

Куплю: 

 

 доброту; 

 веселість; 

 цілеспрямованість; 

 сміливість;  

 уважність….. 

Продам 

 

Впертість егоїзм 

надмірну 

відповідальність 
злість 

Неуважніст

ь 
лінь 
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Заздрощі непосидючість 

Впевненість принциповість 
 

 

На другому етапі кожен учасник має «продати» свої якості, яких він бажає 

позбутися, та придбати ті якості, які йому необхідні, відповідно до інструкції тренера: 

«Отже, ви на «Чарівному базарі». Пройдіться по ринку, придивіться до товару, 

ознайомтесь, кому які якості потрібні, хто чим торгує. Поводьтесь вільно, торгуйтеся. Тут 

немає ніяких обмежень. Ви можете обміняти свій «товар» на одну, дві, три якості, робити 

подвійний чи потрійний обмін. Тільки пам'ятайте: не можна просто віддавати якості, 

нічого не одержавши натомість. Обов'язково необхідно обмінятися якостями. Якщо вас 

щось не влаштовує, то шукайте варіанти». 

Тренер у процесі гри постійно стимулює активність на ринку. Гра припиняється або 

тоді, коли ринок самостійно «розходиться», або на розсуд тренера, який бере на себе роль 

директора й зі словами: «Вісімнадцята година вечора! Ринок закривається» закінчує торги. 
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Додаток Ж 
Інформаційне повідомлення «Що таке вибір?» 

Мета: поповнити знання учасників щодо поняття вибору та його впливу на життя. 

Ресурси: аркуші для фліпчарту,маркери. 

Хід проведення: 

Тренер звертається до учасників: 

«Як ви думаєте, що таке вибір? Які асоціації у вас викликає це слово?» 

Відповіді учасників тренер записує на аркуші для фліпчарту. Далі продовжує 

обговорення питання вибору: 

Навіщо нам щось вибирати? 

Що дає людині можливість обирати? 

Чи хтось із вас був у ситуаціях вибору, які вам запам’ятались? 

Чи можете ви поділитися своїм досвідом щодо цього? 

 

Після того, які учасники дали відоповіді на питання, тренер повідомляє: 

«Вибір – це коли нам необхідно обрати щось із кількох варіантів. Інколи ми 

вибираємо легко і, навіть, не помічаємо цього, от як: яким маршрутом поїхати додому чи 

що поїсти на сніданок.Аінколи це буває тяжко зробити, і ми докладаємо багато зусиль, 

щоб зрозуміти, який саме вибір правильний для нас у певний момент. 

Вибір завжди поєднаний із відповідальністю. Що це значить? Це значить те, що, 

обравши щось, людина має наслідки за свій вибір. Наприклад, коли ви обираєте розкрити 

секрет подруги і ділитися ним із кимось іншим, то ви тепер відповідаєте за наслідки 

розголошення цього секрету. І коли подруга дізнається про ваш вчинок, то ви 

намагаєтесь якось виправити ситуацію: або виправдовуєтесь, або вибачаєтесь, або 

злитесь на того, хто доніс про це, або нічого не робите… 

У нашій уявній ситуації ви зробили серію виборів: перший, коли обирали між 

зберегти секрет чи розповісти його; другий – як діяти в ситуації, коли подруга дізналася 

про ваш вчинок. І, як результат, як це вплинуло на стосунки з подругою? Тобто, 

обираючи варіант «розкрити секрет людини», я маю розуміти, як це може вплинути на 

стосунки з цією людиною. 

Також вибрати щось одне означає відмовитися від чогось іншого. Коли людина 

обирає з-поміж навчальних закладів один, то від інших доводиться відмовитися. Часто 

це супроводжується неприємними емоціями та роздумами. Інколи такі ситуації злять та 

дратують, інколи викликають почуття відчаю та розгубленості, інколи – забирають 

так багато сил, що вже й нічого не хочеться вибирати. І, навіть, нічого не робити – це 

теж вибір. 

На цю тему є чудова історія: 

«Учень прийшов до свого духовного наставника і каже: 

– Учитель, допоможи мені! Я хочу бути мудрою і успішною людиною. Але у мене 

нічого не виходить! 

– Чому ти так вирішив? – запитав учитель. 

– Мені не вистачає в житті мудрості. Багато рішень, які я приймаю, на жаль, 

виявляються хибними. Ось, наприклад, місяць тому переді мною був вибір, куди поїхати 

на відпочинок: в гори чи до моря. 

– І що ж ти вибрав? 

–Я поїхав у гори. 

– Відмінне рішення, – сказав учитель. 

– Я теж так думав, – зітхнув учень. – Але весь місяць мого відпочинку в горах йшов 

дощ. А мої друзі тим часом добре відпочили біля моря. І чому я не поїхав разом з ними? І 

такі ситуації дуже часто трапляються у моєму житті, – продовжував учень. – 

Учителю, підкажи, як мені стати мудрішим? 

Учитель подумав і відповів: 
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– Це дуже легко: просто повір у свій вибір!» 

Будь-яке рішення, яке ми приймаємо, – чогось нас вчить! 

– І ми не знаємо, що могло трапитися з нами біля моря. Можливо, ми б підхопили 

якусь хворобу і пролежали б увесь відпочинок у ліжку. Все дуже відносно. У будь-якому 

разі, головне – завжди займати активну позицію і приймати рішення. Будь-яке рішення 

краще, ніж його відсутність! Ми ніколи не дізнаємося, чи краща та дорога, на яку ми не 

звернули». 

 

Запитання для обговорення: 

Як ви думаєте, як вибір впливає на ваше життя? 

Що важливого для себе ви почули у цьому повідомленні? 
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Додаток К 
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Додаток Л 
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