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Проблеми та питання підготовки вчителів до інклюзивного навчання 
описані в літературі та посібниках (Наприклад, «Педагогика и психология 
инклюзивного образования: учебное пособие» / Д.З. Ахметова, 
З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; «Інклюзивна освіта. 
Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб.» / Тім Лорман, Джоан Деппелер, 
Девід Харві) 

Також багато матеріалів є в напрацюваннях Канадсько-українського 
проекту www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua, окремо можна 
згадати посібник «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в 
Україні», 2011 за загальною ред. д. пед. н., проф. Колупаєвої А.А. 

Але, на наш погляд, не досить уваги приділяється підготовці інших 
фахівців супроводу, наприклад, психологів. В супроводі дітей в інклюзивній 
освіті велику роль грає фахова допомога психологів. Для їх підготовки 
потрібно ввести модулі, де їх будуть навчати знанням про відхилення у 
розвитку, психологічні особливості уразливих груп, основи корекційної 
роботи, роботи з кризовими психологічними станами, особливостям 
підтримки дітей в складних життєвих обставинах. Особливу роль тут 
виграють спеціальні тренінги, які направлені не тільки на підвищення 
психологічних знань, але й компетенцій з корекційної педагогіки та 
спеціальної психології. Зміст навчальної програми ВУЗів та тренінгів з 
інклюзивної освіти має бути направленим на прийняття філософії інклюзії, 
удосконалення вмінь спостерігати за дитиною, фіксувати зміни в поведінці, 
в динаміці засвоєння програми, вміння організувати супровід з 
максимальною ефективністю для розвитку дитини. 

Слід враховувати, що психолог надає фахову допомогу не тільки 
дитині з особливими освітніми потребами, але й усім учасникам процесу 
інклюзивного навчання: вчителі, батьки дитини, колектив однолітків, 
спільнота батьків усіх дітей класу, асистенти вчителя, логопеди, соціальні 
працівники, дефектологи. Вирішення таких задач вимагає високого рівня 
компетентності, підготовки фахівця і особистісних якостей, високого рівня 
усвідомлення важливості своєї роботи. 
 

Удовенко М.В. 

Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, 

г. Харьков 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВЕРБАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ РЕСПОНДЕНТОВ 

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА НА СЛОВО-СТИМУЛ «ЮМОР» 

Интерес к игривости как личностному свойству обусловлен, прежде 

всего, тем, что игривость лежит в основании игровой компетентности, 

которая является неотъемлемой частью профессионализма будущих 

психологов. Исследуя игривость и игровую компетентность, опираясь на 

теоретические и эмпирические исследования ученых, чей предмет изучения 

совпадает с кругом наших интересов, анализируя компоненты шкал 

опросников игривости, высокочастотные реакции крупнейшей выборки из 

4,795 респондентов и выделенные психолингвистические значения, было 

http://www.ussf.kiev.ua/
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выделено компоненты игривости: «сензитивность», «воображение», 

«чувство юмора», «легкость», «флирт», «шаловливость», «фьюг». 

Одним из компонентов игровой компетентности является чувство 

юмора. Психологические особенности понимания и использования юмора 

именно как компонента игровой компетентности (или компонента 

игривости) отражаются, во-первых, во взаимосвязи игривости и юмора с 

психологическим благополучием взрослого человека, а, во-вторых, 

положительной корреляции относительно здоровых или адаптивных стилей 

юмора с игривостью. 

«Новый словарь русского языка» Ефремовой Т.Ф. определяет юмор 

как: 1. Добродушный смех, незлобивая насмешка.// Отношение к чему-либо, 

проникнутое таким настроением. 2. Прием в произведениях литературы и 

искусства, основанный на изображении чего-либо в комическом, смешном 

виде.// Совокупность художественных произведений, проникнутых таким 

отношением к действительности. Однако, по нашему мнению, за пределами 

этой дефиниции остается ряд ассоциаций, обусловленных не только 

языковой картиной мира, но и особенностями женского и мужского 

восприятия данного стимула. Именно поэтому, выделения гендерных 

различий в вербальном поведении респондентов молодого возраста было 

решено проводить по результатам свободного ассоциативного эксперимента 

на слово-стимул «юмор». 

Под вербальным поведением мы понимаем «поведение, которое 

включает вербальные реакции, такие как говорение, реагирование на слова, 

запоминание вербального материала и т. д.» (Оксфордский толковый 

словарь по психологии, 2002). 

Под языковым сознанием понимаем «совокупность психических 

механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании, то 

есть психические механизмы, обеспечивающие процесс речевой 

деятельности человека» (Стернин, 2005). Заметим, что такой подход к 

определению языкового сознания изучает и описывает его на 

психолингвистическом уровне. 

С целью выявления специфических черт вербального поведения 

испытуемых по половому признаку были построены «мужское» и 

«женское» ассоциативные поля на стимул «юмор». 

Таким образом, основанием для выделения специфических черт 

испытуемых женского/мужского пола, отраженных в тех или иных 

лексемах, послужило отсутствие последних в «мужском»/«женском» 

ассоциативном поле. Так, например, у женщин специфические черты нашли 

свое выражение в таких лексемах как «Настроение», «Лига Смеха», 

«Теплота», «Цирк», «Глупость», «Интеллект», «Краски», «Сарказм», у 

мужчин – «Политика», «Петросян», «Тупой», «Чувство», «игра», «стеб». 

Уникальных, единичных реакций мужчины дали больше, чем женщины. В 

тоже время характер ответов женщин более индивидуальный и менее 

https://vocabulary.ru/slovari/oksfordskii-tolkovyi-slovar-po-psihologii.html
https://vocabulary.ru/slovari/oksfordskii-tolkovyi-slovar-po-psihologii.html


ХАРКІВСЬКИЙ ОСІННІЙ МАРАФОН ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ – 2018 
Частина 2. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

 

283 

стереотипный. Для описания концепта «юмор» женщины использовали 

преимущественно оптативно-оценочные определения, мужчины же 

напротив – перцептивные. Можно утверждать, что ответы респондентов 

женского пола носят более эмоциональный характер, в то время как формы 

речевого поведения мужчин можно интерпретировать как эмоционально-

нейтральные. Анализ единичных реакций подтверждает эту гипотезу, а 

также то, что среди реакций женщин преобладают метафоры. По 

результатам сравнительного анализа наиболее часто эксплицируемых в 

женском и мужском ассоциативном словаре универсальных реакций не 

было обнаружено заметных отличий. Отличия наблюдаются только в 

порядке ассоциативного ряда. Сравнительный анализ уникальных 

ассоциатов дает возможность выделить наиболее значимые с позиции 

гендера ассоциаты, к таким относятся: «политика», «тупой», «чувство», 

«игра» - у мужчин, «настроение», «теплота», «цирк», «глупость» - у 

женщин. 

Следует отметить, что среди реакций как у мужчин, так и у женщин 

встречаются реакции с отрицательной коннотацией, В целом же в 

отношении респондентов к стимулу «юмор» преобладает эмоционально-

положительная оценка. 

 

Чепелєва Н.І., Підчасов Є.В. 

Еаціональний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

м. Харків 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ 

У сучасному суспільстві більшу частину інформації людина отримує 

за допомогою як традиційних (друкованих видань, радіо, кіно, телебачення), 

так і новітніх засобів масової комунікації з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерно опосередкованого 

спілкування, Інтернет, мобільної телефонії), стрімкий розвиток останніх 

потребує підготовки особистості до вмілого, а головне безпечного 

користування ними. Адже в епоху Інтернету, коли знання всього світу 

здаються доступними, ніхто не може контролювати потік інформації до 

аудиторії. І тут разом зі свободою слова приходить вседозволеність, 

неякісна медіапродукція. Наслідком цього в Україні постало гостре питання 

розвитку медіаосвіти, яка дасть знання про механізми маніпулювання 

психікою людини, що дозволять протистояти незаконним вторгненням в 

особистість, способи захисту себе. Не можна просто забороняти ту чи іншу 

інформацію. Потрібно вчити і дітей, і дорослих медіаграмотно 

опрацьовувати інформацію. Адже якщо не можна змінити медіа, треба 

змінити їхню аудиторію. 

На взаємодію з різноманітними медіа (телебачення, Інтернет, кіно, 


