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ТЕХНОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКА И КОНТЕНТНЫЕ ЗНАНИЯ – ВЫЗОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Традиционно преподаватель придавал особое значение лекции, тексту и 
доказательствам, с намерением, чтобы студенты осмыслили и вспомнили эту 
информацию в конце раздела или главы. Однако учителя, практикующие обучение на 
основе реформ, уделяют меньше внимания этим традиционным подходам и больше 
акцентируют внимание студентов на поисковое обучение.  
Обучение основанное на реформах и гибких учебных планах, предоставляет студентам 
возможность конструировать свое научное знание посредством активного обучения. 
Эти сдвиги в учебных подходах являются трудными и сохраняются в течение 
длительного времени, поскольку они требуют значительных изменений в практике.  
Наше исследование состояло в том, чтобы изучить использование преподавателями 
естественно-научных дисциплин в период предварительного обучения интерактивной 
системы, состоящей из компьютера, LCD-проектора, интерактивной доски и 
подключения к Интернету для обеспечения преподавания и обучения в области 
естественных наук. Каждый участник имел доступ к интерактивной системе во время 
исследования. 
Исследовательские вопросы, поставленные в работе, включали: 1. Будут ли учителя 
использовать интерактивную систему для учебных целей, 2. Какую форму примет эта 
инструкция, и 3. Будет ли инструкция соответствовать рекомендациям текущих 
документов по реформе в области естественно-научного образования. Результаты 
показали, что обучающиеся учителя существенным образом используют интерактивную 
систему для облегчения научно обоснованного изучения преобразований. 
Кроме того, результаты подтверждают использование определенных подходов по 
подготовке преподавателей в период предварительного обучения к использованию 
образовательной технологии для инструктажа по запросу, моделированию 
эффективного использования цифровых изображений и видеороликов, и подробного 
инструктажа по всем категориям изучаемых методов.  
Ключевые слова: учитель биологии, интерактивная система обучения, интерактивная 
доска, образование. 

УДК	[159.9.07+351.74]:17.022.1	

Інна Вікторівна ВОРОБЙОВА, 
кандидат	психологічних	наук,	старший	науковий	співробітник,	
старший	науковий	співробітник	науково-дослідної	лабораторії		
морально-психологічного	супроводження	службово-бойової	діяльності	НГУ		
науково-дослідного	центру	службово-бойової	діяльності	НГУ		
Національної	академії	Національної	гвардії	України	

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ 
ДИНАМІКУ ІМІДЖУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НГУ У МЕШКАНЦІВ 

ХАРКІВЩИНИ 

Досліджено соціально-психологічні детермінанти, які визначають імідж військовослужбовця 
Національної гвардії України (НГУ) та зміни в його оцінках у цивільного населення 
Харківщини. 
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динаміка іміджу. 

©	Воробйова	І.	В.,	2017	



Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. Харків, 2017 

 90	

У	 сучасній	 вітчизняній	 науці	 та	 практиці	 відбувається	 усвідомлення	 важливості	
діяльності	 з	 формування	 та	 оптимізації	 іміджу	 НГУ,	 причому	 не	 тільки	 як	 інструменту	
підтримки	 основної	 діяльності	 щодо	 забезпечення	 внутрішньої	 та	 зовнішньої	 безпеки	
держави,	а	й	як	однієї	з	головних	складових	цієї	діяльності.	

Дослідження	 проводилось	 за	 допомогою	 анкети,	 яка	 дозволила	 оцінити	 суб’єктивну	
значущість	 різних	 соціально-психологічних	 детермінант	 в	 процесі	 формування	 іміджу	
військовослужбовця	НГУ.	Перший	і	другий	блок	авторської	анкети	присвячено	визначенню	
ідеальних	уявлень	про	характеристики	військовослужбовців	і	їх	діяльності	(їх	значущість	в	
структурі	 образу	 військовослужбовця	 і	 його	 діяльності),	 третій	 –	 безпосереднім	
характеристикам	військовослужбовців	і	їх	професійної	діяльності.	

Крім	того,	анкета	включає	питання,	які	відбивають	«фільтри	реалізації	 і	сприйняття»	 і	
«впливи	на	формування	думки»	та	«здатність	поширювати	думку».	Зміни,	які	відбуваються	
на	 перехресті	 «демонстрації	 характеристик	 і	 діяльності	 військовослужбовцем»	 і	
«сприйняття	 їх	 населенням»	 визначалися	 за	 допомогою	 засобів	 математичної	 статистики,	
при	 порівнянні	 відповідей	 наданих	 на	 анкету	 військовослужбовцями	 і	 цивільним	
населенням.	 Звісно,	 ми	 усвідомлюємо,	 що	 таке	 порівняння	 не	 відбиває	 усі	 нюанси	 цього	
«перехрестя».	

В	 анкеті	 також	 було	 запропоновано	 оцінити	 імідж	 військовослужбовців	 НГУ	 у	 різні	
«історичні	 періоди»,	 що	 дозволяє	 визначити	 значущість	 запропонованих	 соціально-
психологічних	 детермінант	 для	 динаміки	 іміджу	 військовослужбовця.	 Для	 цього	 було	
використано	кореляційний	і	дисперсійний	аналізи.	

Для	визначення	того,	які	із	соціально-психологічних	детермінант	визначають	напрямок	
змін	 іміджу	 було	 проведено	 додатковий	 аналіз	 даних.	 Так,	 у	 виборці	 за	 допомогою	
кластерного	аналізу	за	змінними	«Ставлення	до	військовослужбовців	НГУ	в	різні	 історичні	
періоди»	 було	 визначено	 підгрупи	 з	 переважно	 «позитивними»	 і	 «негативними»	 оцінками	
іміджу	військовослужбовця	НГУ,	а	в	них	підгрупи	з	тенденцією	до	покращення,	погіршення	
оцінок	та	зі	стабільними	оцінками.	

В	дослідженні	взяли	участь	харків’яни	–	типові	представники	активного	працездатного	
населення,	чоловіки	та	жінки	у	віці	від	20	до	60	років,	з	середньою	(незакінченою,	повною,	
середньо-спеціальною)	 та	 вищою	 (незакінченою,	 в	 тому	 числі	 студенти,	 повною)	 вищою	
освітою,	 які	 працюють	 (вчаться)	 у	 державному	 та	 приватному	 секторі	 народного	
господарства	країни.	

Таким	 чином,	 аналіз	 соціально-психологічних	 детермінант,	 які	 визначають	 динаміку	
іміджу	військовослужбовця	НГУ	у	харків’ян	дозволив	зробити	певні	висновки.	

Події	 «Євромайдану»	 істотно	 відбилися	 на	 ставленні	 харків’ян	 до	 військовослужбовців	
НГУ.	 Так,	 відразу	 після	 «Євромайдану»	 будь-яке	 згадування	 про	 військовослужбовців	 НГУ	
викликало	 роздратування,	 негативно	 позначалось	 на	 оцінках	 їх	 іміджу.	 В	 цей	 період	 чим	
«успішнішими»	 і	 «результативнішими»	 сприймалися	 військовослужбовці,	 тим	 більше	
обурення	 викликала	 їх	 діяльність,	 тим	 більш	 гнівними	 були	 оцінки	 їх	 іміджу.	 «На	 початку	
АТО»	 оцінки	 іміджу	 військовослужбовця	 залежали	 від	 уявлень	 про	 «ідеальний	 образ	
військовослужбовця	 НГУ»	 і	 це	 стало	 способом	 подолати	 негатив	 «Євромайдану»	 щодо	
ставлення	 до	 військовослужбовців	 НГУ	 для	 збереження	 уявлень	 про	 безпеку	 світу.	 На	
теперішній	час	оцінки	іміджу	військовослужбовця	НГУ	залежать	від	уявлень	про	«ідеальний	
образ	 діяльності	 військовослужбовця	 НГУ»,	 від	 усвідомлення	 багатогранності	 процесу	
взаємодії	 між	 цивільними	 мешканцями	 Харківщини	 і	 військовослужбовцями	 НГУ.	 Ця	
багатогранність	 взаємодії	 не	 дозволяє	 сформувати	 однозначність	 у	 ставленні	 до	
військовослужбовців	 НГУ,	 робить	 процес	 побудови	 іміджу	 військовослужбовця	 НГУ	 у	
свідомості	 харків’ян	 «відкритим»	 (таким,	 що	 немає	 завершення,	 а	 можливо	 і	 конкретного	
напрямку),	актуальним.	

Відкритість	процесу	формування	іміджу	військовослужбовця	НГУ	у	свідомості	харків’ян	
призводить	до	того,	що	позитивність	оцінювання	іміджу	військовослужбовця	НГУ	залежить	
від	 загального	 позитивного	 ставлення	 особи	 до	 життя	 («життєвого	 оптимізму»),	 від	
активності	 її	соціальної	позиції,	вимогливості	до	себе	і	свого	соціального	оточення	(в	тому	
числі	 і	 військовослужбовців	 НГУ	 і	 їх	 професійної	 діяльності).	 Ця	 позитивність	 оцінювання	
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іміджу	військовослужбовця	НГУ	збільшується	при	збільшенні	позитивності	оцінок	окремих	
характеристик	військовослужбовців	і	їх	професійної	діяльності.	

Стабільність	 позитивного	 оцінювання	 іміджу	 військовослужбовця	 НГУ	 у	 свідомості	
харків’ян	при	усвідомленні	дії	на	них	соціально-політичного	тиску	пов’язана	зі	сприйняттям	
військовослужбовців,	 як	 «захисників»	 (родини,	 малої	 батьківщини),	 здатних	 (заради	
благополуччя	близьких)	протистояти	соціально-політичним	впливам.	

Позитивність	 оцінок	 іміджу	 військовослужбовців	 НГУ	 зменшується	 при	 зменшенні	 їх	
відвертості,	щирого	прагнення	захищати	інтереси	населення	країни	і	збільшенні	прагнення	
до	зовнішніх	ефектів	(«показовості»),	прагнення	відповідати	чиїмсь	(політичним)	вимогам,	а	
не	змісту	своєї	професійної	діяльності.	

Харків’яни,	 які	 мають	 високий	 соціальний	 статус	 (є	 соціально	 незалежними)	 та	
відчувають	 власну	 здатність	 захищати	 свої	 інтереси,	 проявляють	 стабільну	 критичність	 в	
оцінках	 організації	 діяльності	 НГУ,	 але	 при	 цьому	 своєю	 участю	 у	 волонтерському	 русі	
намагаються	полегшити	умови	служби	військовослужбовців-учасників	АТО.	

Одержано 12.02.2017 

Исследованы социально-психологические детерминанты, которые определяют имидж 
военнослужащего Национальной гвардии Украины (НГУ) и изменения в его оценках у 
гражданского населения Харьковщины. 
Ключевые слова: социально-психологические детерминанты, имидж военнослужащего 
НГУ, динамика имиджа. 
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ОСНОВЫ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

Освещены проблемы воспитания идейно-политической культуры молодежи в семье на 
основе использования направления государственной политики в области укрепления 
семьи и повышения роли семейного воспитания в укреплении и развитии семейных 
ценностей, внедрении в сознании молодежи идей национальной независимости. 
Ключевые слова: семья, идейно-политическая культура, независимость, идеология, 
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За	 годы	 независимости	 накоплен	 опыт,	 который	 показал,	 что	 человек,	 общество	 не	
могут	существовать	без	идеи	 и	идеологии.	Ибо	сознание,	душа	человека	живет,	постоянно	
ощущая	 потребность	 в	 жизненной	 идее,	 побуждающей	 его	 к	 активной	 деятельности,	
способной	находить	ответы	на	многочисленные	вопросы.		

Устойчивый	 интерес	 родителей	 к	 событиям	 и	 явлениям	 общественно-политической	
жизни,	 стремление	 к	 расширению	 политического	 кругозора,	 политическая	 книга	 в	 руках	
старших,	обязательный	обмен	впечатлениями	о	прочитанном,	увиденном	и	услышанном,	в	
котором	реализуется	твердость	социальной	позиции	и	ценностных	ориентаций	взрослых,	–	
все	 это	 стимулирует	 возникновение	 и	 развитие	 у	 ребенка	 интереса	 к	 политическими	
знаниями,	 к	 политическому	 самообразованию,	 пробуждает	 желание	 следовать	 примеру	
родителей.	 Важным	 стимулом	 формирование	 политической	 сознательности	 подростков	
является	 поощрение	 родителями,	 их	 участия	 в	 работе	 политических	 клубов	 и	 кружков.	
Оказание	детям	помощи	в	подготовке	и	политинформации,	к	классным	часам	и	т.	п.	нередко	
родители	 сами	 принимают	 непосредственное	 участие	 в	 идейно-воспитательной	 работе:	
руководят	деятельностью	школьных	клубов,	помогают	организовать	тематические	классные	
часы,	 вечера	 вопросов	 и	 ответов,	 проводят	 беседы	 и	 лекции.	 Такое	 участие	 не	 только	
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