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Початок ХХІ століття характеризується духовно-моральною кризою 

суспільства, виявляючи компенсаторний процес, спрямований на 

відродження загальнолюдських ціннісних орієнтацій. Одночасно в 

педагогічних сферах підвищується інтерес до медико-біологічних засад 

педагогічного процесу як інструменту не тільки покращення здоров’я 

учасників освітнього процесу, не тільки засобу формування в них навичок 

здорового способу життя, але й впровадження в освітню галузь інклюзивної 

парадигми, що спрямована на інтеграцію дітей з особливими потребами в 

освітній процес української школи, а також на виявлення 

здоров’язберігаючих ресурсів педагогічних систем.   

Розглянемо цей процес на основі аналізу інклюзивного та 

здоров’язберігаючого ресурсу "педагогіка успіху та радості", яка постає 

істинно інклюзивною педагогікою сучасності.  

Одним із найважливіших пріоритетів нашої цивілізації є успіх, з 

досягненням якого пов’язуються практично всі життєві цінності сучасної 

людини, серед яких найголовніша – щастя. Серед своєрідних аспектів 

педагогічної системи В. О. Сухомлинського є його “Школа радості, яка 

виявляє ще один синергетичний ресурс (відкритість оточенню), оскільки 

базується на положенні, що одним із головних чинників розвитку дітей є 

атмосфера їхнього підвищеного настрою, урочистості, естетичної 

екзальтації, що позитивним чином відкриває дитину до світу у всіх проявах 



її навчальної та, загалом, життєвої активності.  

У контексті "Школи радості" доречно навести й "школу радості й 

успіху" А. С. Бєлкіна, яка спрямовує діяльність педагога на активізацію в 

учнів стану емоційної радості та базується на принципі "завтрашньої 

радості" А. С. Макаренка, коли весь педагогічний процес спрямований на 

те, як викликати у дітей почуття радощів, забезпечити успіх у навчанні. Як 

пише А. С. Бєлкін, успішність у шкільному навчанні (незалежно від 

навчальної дисципліни та типу навчання), переживання успіху в навчальній 

та ігровій діяльності визначають подальшу життєву траєкторію людини, її 

соціальний статус та загальну успішність у майбутньому дорослому житті.  

Відтак, успішність дитини хоча б в одній сфері діяльності приводить до 

формування психологічної установки на успішність та радість, що завдяки 

синергетичному ефекту спрямовує будь-яку діяльність дитини на 

досягнення успіху. І навпаки, якщо дитина не пізнала успіх та радість у 

сім'ї, під час перебування у дитячому садочку, під час навчання у школі, то 

в подальшому житті для неї буде вельми проблематичним досягти успіху. 

У цьому зв’язку особливо важливим є синергетичний принцип "талант 

– це сума талантів і здібностей", оскільки основою для всіх спеціальних 

здатностей є загальні здатності ("генеральний чинник інтелекту", 

"базальний чинник обдарованості"). Тож завдання з розвитку в людини 

окремої якості має бути водночас і завданням розвитку "помежованих" 

якостей і здібностей, коли для того щоб виховати фахівця, потрібно, крім 

занепокоєння про спеціалізацію, розвивати "людину взагалі", людину в 

цілому. 

Це відповідає синергетичному принципу нададитивності (виявляє 

системні властивості цілого), реалізацію якого можна ілюструвати 

практикою Вальдорфської школи, де дитина з першого класу включається 

паралельно з вивченням точних дисциплін у заняття художньо-естетичного 

циклу (музика, живопис, скульптура, архітектура, театр). Особливо цікавим 

тут є використання евритмії – особливого виду мистецтва як синтезу думки 

й слова, кольору, музику, рухів.  
Успішність, з іншого боку, заперечує егоцентризм (та егоїзм), оскільки 

саме неуспішність має тенденцію викликати захисну реакцію – підвищену 

самооцінку, яка є певною функцію егоцентричної позицією людини. 

Суттєво також, що науковці ще в 70-ті роки ХХ століття довели, що 

деструктивна поведінка школярів прямо пов'язана зі шкільною 

неуспішністю, а А. Маслоу показав, що поведінка та спілкування залежать 

від рівня успішності учня у навчанні. При цьому успіх в навчанні веде до 

зміцнення самостійності, самоповаги, покращення взаємин з оточуючими, 

зміни самопочуття учня. Нині ця теза може здатися парадоксальною, 

оскільки успіх у сучасному суспільстві, яке все більше занурюється в 

безодню аморальності, починає визначатися іншими критеріями. 

Тобто нерозв'язний характер внутрішнього протиріччя між вимогами 

батьків і в цілому зовнішнього середовища, неможливість їм відповідати 

виявляє джерело постійної афективної напруженості, що в багатьох 



випадках призводить до компенсаторної гіпертрофії власного "Я", та 

розвитку егоцентризму, хворобливого самолюбства і неадекватного почуття 

власної гідності. Егоцентризм у даному випадку виконує захисну функцію в 

конфлікті між "Я"  та ""не-Я", призводячи до “закриття” "Я", до 

перекручування механізмів оцінки дійсності, сприяючи розвиткові 

агресивного відношення до дійсності.  

Отже, нездатність учня виявити свої здібності перед класом може 

призвести до покарання поганою оцінкою та моральним засудженням, що 

демобілізує учня, підриваючи віру в свої можливості. Як наслідок, 

знижується пошукова активність учня. Це зумовлює появу нових невдач та 

формування замкнутого кола неуспішності. М. Селігман у концепції 

"навченої безпорадності" довів, що люди, перед якими ставилися завдання, 

які принципово не мали розв'язку, виявлялися нездатними в подальшому 

виконати легкі завдання, які мали розв'язок. Було доведено, що захистом від 

безпорадності у навчанні постає досвід перемог, тобто досвід 

психологічних станів і поведінки у випадках, коли вдається контролювати 

ситуацію. 

І навпаки, успіх є шляхом до радості та синергетичного поєднання "Я" 

та "не-Я".  

Відтак, успіх, що постає одним із головних життєвих пріоритетів 

людини, як целепокладальна категорія пов’язується з процесом 

ефективного досягнення людиною життєвих цілей. Люди, які ясно й чітко 

усвідомлюють свої життєві цілі та засоби їх реалізації, досягають у житті 

значно більшого, ніж решта інших, хто не ставить перед собою цілей і не 

бачить життєвих перспектив. Останні часто відчувають вакуум життєвого 

сенсу, оскільки смисл як система цілей людського існування розуміється як 

мета, як "думка про мету", що є потенційною  категорією, спрямованою у 

майбутнє. 

Неуспішність призводить до розвитку комплексу неповноцінності та 

через захисну психологічну реакцію може формувати комплекс переваги 

над іншими людьми, що оскалює агресивне ставлення людини до 

оточуючого світу. Неуспішність учнів часто трансформується у стійку 

психологічну установку, яка визначає появу нових невдач і призводить до 

формування замкнутого кола неуспішності й безпорадності. Деструктивна 

поведінка школярів часто пов’язана зі шкільною неуспішністю.  

За таких умов успішність дитини хоча б в одній зі сфер діяльності веде 

до формування психологічної установки на успішність і радість у житті. 

Успіх у навчальній діяльності веде до зміцнення самостійності, самоповаги, 

поліпшення взаємин з навколишніми, веде до гармонізації поведінки всіх 

учасників освітнього процесу. Водночас вкорінення дитини в одній формі 

успіху може призвести до деструктивної прив’язки до такого специфічного 

успіху, що може мати негативні наслідки у подальшому житті. 


