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Нещерет В.К.
Тернопольский государственный медицинский университет 
имени И.Я. Горбачевского МОЗ Украины

САМОРЕГУЛЯЦИИ КАК СИСТЕМНО ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОЦЕСС 
ВНУТРЕННЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Аннотация
В статье исследованы теоретические вопросы сущности осознанной саморегуляции студентов. Про-
анализированы основные научные концепции произвольной активности студентов в контексте само-
регуляции. Выделены функциональные звенья, которые реализуют структурно полноценный процесс 
саморегуляции. Определены основные стили саморегуляции. Сформулированы рекомендации по со-
вершенствованию саморегуляции будущих специалистов, необходимой для эффективного выполнения 
учебной деятельности.
Ключевые слова: саморегуляция, стили саморегуляции, воля, учебная деятельность.

Neshcheret V.K.
I. Horbachevsky Ternopil State medical University

SELF-DIRECTION AS A SYSTEM ORGANIZED PROCESS  
OF STUDENTS’ INTERNAL MENTAL ACTIVITY

Summary
The theoretical issues of the nature of students’ self-direction are studied in the article. The basic concepts 
concerning the voluntary activity of students in the context of self-direction are analyzed. Functional units 
which implement structural fully-realized self-direction process are emphasized. The basic styles of self-
direction are defined. Recommendations to improve future professionals’ self-direction, which is necessary 
for the effective implementation of educational activities, are formulated.
Keywords: self-direction, self-direction style, will, learning activities.

УДК 355.233.2:2-457-053.7

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ  
ДО УСВІДОМЛЕНОГО МАТЕРИНСТВА

Новосільська Т.М., Денисюк О.М.
Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті здійснено аналіз особливостей підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства. Роз-
глянуто науково-методичні матеріали та видання вітчизняних вчених, що стосуються дослідження 
цього питання. В статті також висвітлені напрями та принципи здійснення підготовки дівчат-підлітків 
до усвідомленого материнства, як важливий компонент статевого виховання. В основі підготовки є 
самопізнання та самовдосконалення, сприйняття себе, як майбутньої жінки, дружини і матері. Не менш 
важливим є сприяння усвідомленню особистої відповідальності за власне репродуктивне здоров’я і 
формування необхідних базових навичок усвідомленого материнства. На основі обробки теоретичного 
матеріалу запропоновані складові компоненти профілактичної програми з підготовки дівчат-підлітків до 
усвідомленого материнства.
Ключові слова: материнство, усвідомлене материнство, принципи, напрями, підготовка, дівчата-підлітки.

© Новосільська Т.М., Денисюк О.М., 2017

Постановка проблеми. Сьогодні поряд 
із складною соціально-економічною та 

політичною ситуацією, зниженням загально-
го рівня життя населення можемо спостеріга-
ти також зміни моральних норм та цінностей. 
Особливої уваги заслуговують питання під-
готовки молоді до створення сім’ї та усвідом-
леного ставлення до виконання батьківських 
обов’язків.

На сьогодні існує проблема відмови матерів 
від новонароджених дітей у пологових будинках. 

Причиною цього явища часто є надто юний вік 
матері, тяжкий матеріальний стан, відсутність 
необхідних знань і уявлень молодих дівчат про 
сімейні стосунки і виховання дітей, відмова бать-
ка взяти на себе відповідальність за виховання 
та матеріальне забезпечення дитини.

Важливим для уникнення сумних наслідків 
у вигляді відмови від дітей і безвідповідального 
ставлення до батьківських обов’язків є форму-
вання у дівчат, майбутніх матерів, усвідомленого 
ставлення до створення сім’ї і виховання дітей.
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Проблема усвідомленого материнства була ви-
світлена в працях багатьох вчених. Психологічні 
аспекти усвідомленого материнства розглядали-
ся у працях таких вчених: Є. Смірнова, Н. Усти-
нова, Т. Андрєєва, І. Пасічник, А. Прокопенко, 
Ю. Ткачова, О. Проскуряк, А. Конончук та ін. 
Соціально-педагогічні аспекти усвідомленого ма-
теринства висвітлювалися у працях Т. Алексє-
єнко, О. Песоцької, О. Лещенко, Н. Островської 
та ін. Особливості формування навичок усвідом-
леного материнства досліджувалися у працях 
І. Братусь, К. Лапчак, Т. Веретенко, Г. Лактіно-
вої, Л. Буніної, В. Кравця та ін. Проблему готов-
ності до материнства досліджували такі вчені: 
В. Брутман, Н. Максимовська, О. Несторова та ін.

Однак, потребує дослідження питання підготов-
ки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства в 
умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-практичної літератури, в якій 
висвітлено особливості соціально-педагогічної 
діяльності з підготовки дівчат-підлітків до усві-
домленого материнства, дав змогу з’ясувати, що 
комплексна соціально-педагогічна робота з фор-
мування усвідомленого материнства є необхід-
ною умовою для попередження таких негативних 
соціальних явищ як рання вагітність, здійснення 
абортів, соціальне сирітство, тощо. 

Проблема підготовки учнівської молоді до 
сімейного життя, статевого та дошлюбного ви-
ховання знайшла своє відображення в дисерта-
ційних та монографічних дослідженнях таких 
вітчизняних вчених як: В. Каган, В. Колбанов-
ський (теоретичні основи статевого вихован-
ня); В. Постовий, Д. Перфильєвська, Є. Синова 
(взаємодія школи та сім’ї у підготовці учнів до 
шлюбу); Г. Храмцова, А. Хрипкова, А. Шибаєва 
(гігієнічні питання статевого виховання); В. Бой-
ко, Д. Луцик, Г. Чередниченко (підготовка до ви-
конання батьківських та материнських функцій); 
З. Зайцева, Р. Лемехова, І. Трухін (моральні ас-
пекти підготовки школярів до сімейного жит-
тя); Я. Мудрий (збереження репродуктивного 
здоров’я старшокласників у процесі підготовки 
до сімейного життя).

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Aнaлiзуючи нaуково-прaктичну 
лiтерaтуру, якa присвяченa висвiтленню соцiaльно-
педaгогiчної дiяльностi щодо формувaння у молодi 
усвiдомленого мaтеринствa, можнa констaтувaти, 
що комплекснa соцiaльнa роботa з формувaння 
усвiдомленого мaтеринствa є необхiдною умовою 
для попередження негaтивних нaслiдкiв, aле нa 
сьогоднi пiдготовкa до усвiдомленого мaтеринствa 
здiйснюється чaстiше зa все в рaмкaх окремих її 
склaдових.

Мета статті – проаналізувати особливості 
підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого ма-
теринства та запропонувати комплексну програ-
му підготовки до усвідомленого материнства у 
загальноосвітніх навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу. У науковій літе-
ратурі материнство розглядається як: соціокуль-
турний феномен сутність якого полягає у вино-
шуванні, народженні і забезпеченні жінкою умов 
для розвитку дитини (О. Баженова, В. Брутман, 
Т. Говорун В. Сидорова); як провідна соціальна 
жіноча роль, що ґрунтується на фізіологічних 

механізмах, еволюційній історії, культурних та 
індивідуальних особливостях (В. Кравець); як 
особлива потребово-мотиваційна сфера психо-
логії жінки, що формується впродовж життя 
(Г. Філіппова); біологічний та соціальний зв’язок 
дитини та матері, який являє собою основу для 
материнства на юридичному рівні (Л. Конева).

Підготовку до усвідомленого материнства 
можна розглядати як комплекс виховних та 
освітніх впливів на дівчину-підлітка, які спрямо-
вані на оволодіння нею нормами поведінки, що 
будуть необхідні в подальшому житті для ство-
рення міцної сім’ї і свідомого виховання дітей.

Дослідники В. Кравець, О. Кізь, О. Кікінеджі, 
виділили такі складові даного процесу, як: 

– демографічне виховання молоді (спрямова-
не на формування правильної репродуктивної 
установки); 

– формування контрацептивної культури, 
підготовка до прокреативної діяльності (інтимні 
стосунки як засіб відтворення потомства, дітона-
родження); 

– психолого-педагогічна підготовка (отриман-
ня знань, розвиток умінь, навичок з приводу ви-
конання батьківської ролі) [1, с. 4]. 

На думку О. Бялик, до даного переліку скла-
дових формування усвідомленого батьківства 
молоді слід додати ще такі складові, як: стате-
ве виховання та підготовка молоді до сімейного 
життя [3, с. 114].

Підготовкa до мaтеринствa, як і будь-
який виховний процес бaзується нa певних 
принципaх, a сaме:

– принцип єдиного підходу до формувaння 
усвідомленого мaтеринствa з боку бaтьків, 
педaгогів і медичних прaцівників, що виявляєть-
ся в спільності поглядів нa необхідність стaтевого 
виховaння, його мету, зaсоби, методи й зміст ме-
тодів зaлежно від віку виховувaних;

– принцип диференційовaного тa поетaпного 
хaрaктеру підготовки до усвідомленого мaтеринствa;

– принцип прaвдивості, що полягaє в досто-
вірності інформaції, яку отримують підлітки; 

– принцип ознaйомлення з прийомaми 
сaморегуляції, сaмоконтролю тa сaмокорекції по-
ведінки [2, с. 24].

Як зазначалося раніше, підготовка дівчат-під-
літків до усвідомленого материнства є комплексним 
процесом, яка має включати наступні напрями:

1. Загальносоціальна підготовка
2. Моральна підготовка
3. Психологічна підготовка
4. Правова підготовка
5. Господарсько-економічна підготовка
6. Естетична підготовка.
Загальносоціальна підготовка включає в себе 

виховання правильного розуміння дорослості, 
формування почуття відповідальності за власну 
поведінку, ознайомлення з особливостями сучас-
ної сім’ї, значенням її у житті людини та суспіль-
ства; формування в школярок вміння планувати 
й реалізовувати свої життєві цілі, самостійно 
приймати рішення у життєво важливих ситуа-
ціях; виховання усвідомленого ставлення до збе-
реження свого здоров’я та турбота про здоров’я 
інших; підготовка виховання дітей у сім’ї.

Моральна підготовка має на меті вихован-
ня готовності до усвідомленого створення сім’ї 
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і формування рис майбутньої матері (доброта, 
ніжність, турботливість, чуйність, доброзичли-
вість, терпимість, принциповість, уміння слухати 
й розуміти іншу людину, вірність й відповідаль-
не ставлення до обов’язків). 

Психологічна підготовка формує спрямова-
ність на іншу людину, розуміння її зовнішніх 
проявів і внутрішніх станів; ознайомлення учнів 
із психологічними основами дружби й кохання, 
морально-психологічного клімату в сім’ї, етапами 
досягнення подружньої сумісності, умовами гар-
монізації сімейних відносин; навчання розумін-
ня психологічних відмінностей чоловіка і жінки, 
уміння враховувати їх у міжстатевому спілкуван-
ні, готовності долати конфліктні ситуації у сім’ї.

Правова підготовка включає ознайомлення 
школярів з основними положеннями сімейного 
права, з порядком укладання шлюбу, усвідомлен-
ня ними необхідності його державної реєстрації, 
правових наслідків незареєстрованих шлюбів; 
засвоєння учнями прав та обов’язків подружжя, 
особистих правовідносин між ними та майнових 
відносин, а також правовідносини між батьками 
та дітьми; пояснення таких державних актів, як 
позбавлення материнських і батьківських прав 
та усиновлення; ознайомлення з причинами, пра-
вовими основами та соціальними, економічними, 
психологічними та педагогічними наслідками 
розлучення, аліментними зобов’язаннями роз-
лучених; умовами укладення шлюбного контрак-
ту й виховання адекватного ставлення до цього 
правового акту; з окремими положеннями кримі-
нального права, що стосуються кримінальної від-
повідальності за ухилення від виконання бать-
ківських обов’язків.

Господарсько-економічна підготовка спрямо-
вана на формування психологічної установки на 
необхідність ведення домашнього господарства, 
готовності до домашньої роботи, орієнтування на 
рівномірний розподіл обов’язків з ведення до-
машнього господарства між усіма членами сім’ї, 
подолання хибних установок про поділ домаш-
ньої праці на чоловічу і жіночу, а по суті, тільки 
на жіночу; навчання дівчат-підлітків раціональ-
ної організації домашньої праці; прищеплення 
навичок ощадливості, економії, планування сі-
мейного бюджету.

Естетична підготовка. Формування уявлень 
про естетичну культуру сім’ї та міжстатевих 
стосунків; виховання в школярок поваги до сі-
мейних традицій, бажання примножувати їх, 
уміння організовувати сімейні свята; розширен-
ня уявлень про естетику побуту й бажання вно-
сити прекрасне в побут (красивий інтер’єр, квіти, 
гармонія в усьому). 

На основі аналізу теоретичного матеріалу було 
розроблено структуру програми з підготовки ді-
вчат-підлітків до усвідомленого материнства в 
умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Мета профілактичної програми: підготовка 
підлітків, дівчат до усвідомленого материнства 
через самопізнання і самовдосконалення. Фор-
мування усвідомленого ставлення до власного 
здоров’я, створення сім’ї, потреби в здоровому 
способі життя на шляху до батьківства. Форму-
вання навичок взаємодії в сім’ї.

Очікувані результати.
1. Сформоване в учнів уявлення про особливості 

підліткового віку і взаємовідносин з однолітками.
2. Усвідомлення учасницями програми себе як 

майбутніх жінок і матерів.
3. Усвідомлення дівчатами відповідальності за 

власне репродуктивне здоров’я. 
4. Підготовка до усвідомленого створення сім’ї, 

народження та виховання дитини.
Структура програми складається з чотирьох 

блоків, що реалізують різні напрями підготовки 
до усвідомленого материнства, а саме:

Блок 1. «Особливості підліткового віку». Спря-
мований на сприяння усвідомленню учасницями 
себе як майбутніх жінок, підвищення рівня поін-
формованості дівчат про особливості підлітково-
го віку, взаємовідносини з однолітками, особли-
вості побудови взаємовідносин з представниками 
протилежної статі, створення такої мисленнєвої 
ситуації, що сприяє усвідомленню дівчатами до-
рослішання не лише як появи свободи дій, а і 
відповідальності за них.

Блок 2. «Репродуктивне здоров’я». Спрямова-
ний на інформування дівчат про важливість влас-
ного репродуктивного здоров’я, наслідки ризико-
ваної сексуальної поведінки і вплив шкідливих 
звичок на репродуктивне здоров’я жінки, соціаль-
ні медичні заклади, куди підліток може зверну-
тись за допомогою. Направлений на формування 
практичних навичок безпечної сексуальної по-
ведінки. Сприяє усвідомленню дівчатами відпові-
дальності за власне репродуктивне здоров’я.

Блок 3. «Щаслива сім’я». Цей блок спрямова-
ний на усвідомлення дівчиною себе як майбутньої 
дружини шляхом інформування про особливості 
ранніх шлюбів, ведення сімейного побуту, отри-
мання практичних навичок вирішення сімейних 
конфліктів.

Блок 4. «Материнство та догляд за дитиною». 
Блок має на меті підвищення рівня поінформо-
ваності про ознаки вагітності, ризики ранньої 
вагітності, підготовку до пологів, змін, що відбу-
ваються у житті сім’ї з появою дитини. Спри-
яє формуванню практичних навичок догляду за 
новонародженою дитиною, визначення потреб 
дитини і особливості її розвитку. Допомагає усві-
домленню відповідальності за власну дитину і 
важливості виконання батьківських обов’язків.

Висновки. Отже, підготовка дівчат-підлітків до 
усвідомленого материнства є складним і комплек-
сним процесом, який складається з демографічно-
го виховання молоді, формування контрацептив-
ної культури і психолого-педагогічної підготовки 
дівчат. На нашу думку, формування уявлень у 
дівчат про майбутнє подружнє життя і материн-
ство, підготовка до усвідомленого материнства 
має здійснюватись за такими напрямами як за-
гальносоціальна, моральна, психологічна, правова, 
господарсько-економічна і естетична підготовки. 
Не менш важливою є відповідність підготовки ба-
зовим принципам, таким як – принцип єдиного 
підходу до формувaння усвідомленого материн-
ства, принцип диференційовaного тa поетaпного 
хaрaктеру підготовки, принцип прaвдивості, прин-
цип ознaйомлення з прийомaми сaморегуляції, са-
моконтролю і самокорекції поведінки.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ  
К ОСОЗНАННОМУ МАТЕРИНСТВУ

Аннотация
В статье осуществлен анализ особенностей подготовки девушек-подростков к осознанному материн-
ству. Рассмотрены научно-методические материалы и издания отечественных ученых, касающиеся 
исследования этого вопроса. В статье также освещены направления и принципы осуществления под-
готовки девушек-подростков к осознанному материнству, как важный компонент полового воспитания. 
В основе подготовки лежит самопознание и самосовершенствование, восприятие себя, как будущей 
женщины, жены и матери. Не менее важным является содействие осознанию личной ответственности 
за собственное репродуктивное здоровье и формирование необходимых базовых навыков осознанного 
материнства. На основе обработки теоретического материала предложены компоненты профилактиче-
ской программы по подготовке девушек-подростков к осознанному материнству.
Ключевые слова: материнство, осознанное материнство, принципы, направления, подготовка, девуш-
ки-подростки.
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PECULIARITIES OF PREPERATION OF ADOLESENT GIRLS  
FOR CONSCIOUS MOTHERHOOD

Summary
The article analyzes the peculiarities of preparation of adolescent girls for conscious motherhood. The 
scientific and methodological materials and publications of Ukrainian and Russian scientists are considered, 
dealing with the study of this issue. The article also highlights the directions and principles for training 
adolescent girls for conscious motherhood, as an important component of sexual education. The preparation 
is based on self-knowledge and self-improvement, the perception of oneself as a future woman, wife 
and mother. Equally important is the promotion of awareness of personal responsibility for one’s own 
reproductive health and the formation of the necessary basic skills of conscious motherhood. Based on 
the treatment of theoretical material, the components of a preventive program for the preparation of 
adolescent girls for conscious motherhood are proposed.
Keywords: maternity, conscious motherhood, principles, direction, training, teenage girls.


