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усвідомлює їх соціальну значущість. Вони видаються шестирічкам поки що як індивідуальні цінності, 

виступаючи лише окремими компонентами ціннісних орієнтацій, що розвиваються [1, с. 32]. 

У залежності від мети та обставин, щоб сформувати громадянську і, водночас, соціальну 

компетентності, на уроках можна використовувати: роз‘яснення; розповіді, колективні та індивідуальні 

бесіди; аналіз життєвих ситуацій, обговорення з учнями літературних, літературно-публіцистичних творів, 

газетних статей і повідомлень з відповідною правовою оцінкою того, що трапилось; читання художніх 

творів; вікторини; конкурси; створення спеціальних педагогічних ситуацій, екскурсії; включення дітей у 

процес вибору органів самоврядування (наприклад, вибору президента класу, чергових, відповідальних за 

певні напрямки життєдіяльності колективу); ділові ігри (правовий тренінг), робота у групах та парах, 

запрошення працівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів з відповідними 

виступами на правову тематику.  

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку молодшого школяра важливе значення мають 

громадянська та соціальна компетентності, які передбачають розвиток громадянської свідомості, вироблення 

вмінь міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, 

робити власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових 

суспільних відносин, адекватної орієнтації, захищати власні інтереси, поважати інтереси і права інших. 
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Зараз однією з актуальних задач технічних університетів є розвиток не тільки гнучких «softskills» та 

професійних навичок у студентів, сформованість яких є в інформаційний вік мірилом успіху, але і розвиток 

вмінь по збереженню психічного здоров'я у майбутніх фахівців під час їх професійної діяльності. Важливим 

аспектом для креативної трансформації та модернізації сучасної вищої освіти є прищеплення студентам 

умінь та навичок для здобуття психічного здоров'я під час професійної підготовки та в майбутній 

професійній діяльності. 

Можемо зазначити після спілкування зі студентами різних напрямів підготовки та спеціальностей, що 

багато хто сприймає психічну норму за психічне здоров'я, що не є одне і теж. До психічно нормальних 

відносяться як невротики, так і особистості з прикордонними розладами особистості, яких досить високий 

відсоток зі студентів. В цьому процесі велику роль грає проблема набуття психічного здоров'я. Це в першу 

чергу володіння базовими навичками психіки, здорова самооцінка, впевненість в собі, вміння будувати 

відносини з оточенням, емоції при цьому повинні бути адекватні й гнучкі, які перетікають одні в інші, а 

постійна натхненність особистості майбутнього фахівця підвищує рівень його майстерності. Впевненість 

студента в собі формує у нього адекватну самооцінку, яка підвищує стійкість до стресу, відчуття особистісних 

кордонів та дозволяє будувати здорові стосунки з оточуючими, а гнучкість та адаптивність дозволяє бути 

завжди відкритим до нового досвіду для позитивної трансформації. Психічне здоров'я – це в першу чергу 

напрацьована навичка, який дозволяє стати ефективніше як студенту, так і колективу в якому він знаходиться. 

Ми повністю поділяємо думку німецького психіатра Карла Леонгарда, що акцентуації особистості – це 

крайні варіанти норми, тобто надмірно посилені риси характеру. Радянський психіатр Андрій Євгенович 
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Личко зауважив, що кожна з акцентуацій має вразливість до певних ситуацій, тобто знаходження людини в 

середовищі негативної для його акцентуацій, може викликати розлади особистості, при цьому кожна сильна 

якість характеру або акцентуація може допомогти реалізуватися у певній діяльності, в якій вона має стійкість. 

Важливим етапом в креативній трансформації майбутніх фахівців є вміння виділення своїх акцентуацій 

у себе і як наслідок усвідомлення своїх сильних й слабких сторін. Варто відзначити, що одна акцентуація 

здатна вирівнювати іншу, а вміння перемикатися між різними акцентуаціями в залежності від роду діяльності 

дозволяє зробити майбутнього фахівця більш ефективним, стресостійким в умовах багатозадачності. 

Лікар-психіатр Пономаренко Віктор Вікторович у своїй книзі «Практична характерологія. Методика 

7 радикалів» виділяє сім акцентуацій: истероідну, епілептоідну, паранойяльну, емотивну, шизоїдну, 

гіпертимну, тривожну. Истероіду або демонстративному типу характерна найширша рамка сприйняття 

дійсності, можуть у найменших деталях представити свої бажання, мають подвійні стандарти, тобто 

перевагу своїх цінностей над інтересами й цінностями інших людей. Для епілептоідного типу характерне 

застрягання в образах, злопам'ятність, часті емоційні вибухи, поважають ієрархію й владу, не терплять 

утиск прав, часто нехтують мораллю. Параноял або цілеспрямований характерна енергійність, 

незалежність, самостійність, ставлення високих цілей і досягнення завдяки нестандартним підходам, та 

високі результати в індивідуальній творчій роботі. Для емотива характерна стабільність, повага особистих 

та кордонів людей, баланс в у всьому, тактовність, підвищена чутливість, вразливість, дуже незатишно 

почуваються в стресових і кризових ситуаціях, намагаються всірозв'язувати питання без конфліктів, не 

люблять брати відповідальність на себе. Шизоїдному типу характерна замкнутість, інтроверсія, багатий 

внутрішній світ, незалежне мислення, висока ефективність в самоті, максимально збережена 

індивідуальність, не ведеться на стандартні шаблони й стереотипи, недолік в неадекватній емоційної 

реакції, складності в комунікаціях, не терплять вторгнення в їх внутрішній світ. Гіпертимному типу або 

маніакальній акцентуації характерна екстраверсія, піднесений настрій, товариськість, енергійність, високим 

життєвим тонус, вміння щиро дружити, ефективні в пошуку нових контактів, відсутність рамок, небезпек 

не помічають, робота в жорстких рамках не дасть реалізуватися, перетворюючи її сильні сторони в безлад і 

не адекватну самооцінку. Тривожно недовірливий або чуттєвий психотип ефективний при монотонній 

діяльності, полюбляє зливатися з оточенням для уникнення небезпеки.Векстремальних ситуаціяхвін не 

ефективний, добре відчуває особисті кордони. Ще ми вважаємо важливо розглянути психотип гипотим або 

депресивну акцентуацію.Для нього характерна дбайливість, шаблонність, поважання ієрархії та 

справедливості, мрії без реалізації.Цей тип присутній ідеальним підлеглим, бо вони не мають амбіцій, що 

характернодля трикутникаКартмана (перебуваючи в позиції жертви в пошуках рятівника або агресора), 

беззаперечно виконують вказівки керівництва. 

Таким чином, можемо зазначити, що дуже важливим є прищеплення студентам умінь та навичок для 

здобуття психічного здоров‘я, тому що саме ці уміння та навички захищають свідомість майбутніх фахівців 

та готують їх до результативної інженерної праці з яскраво вираженими творчими рисами. Вважаємо, що 

усвідомлення саме своїх акцентуацій характеру допоможе майбутньому фахівцю більш ефективно їх 

використовувати під час вищої освіти та своєї майбутньої професійної діяльності залежно від ситуацій: 

ставити цілі як параноял, організовувати виробничий процес як епілептоід, управляти колективом як 

емотив, виказувати навички менеджера як естероід, працювати над проектами як гипотим, спілкуватися з 

фахівцями гипертім, проявляти вміння ризик-менеджменту як тривожно-недовірливих, розробляти та 

впроваджувати інженерні інновації як шизоїд. Все це є шлях до професійного успіху майбутнього фахівця. 
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