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ВПЛИВ ФОРМАЛЬНО-ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПСИХІКИ НА ВИЯВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ  

І ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ СХИЛЬНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Анотація: У статті визначено взаємозв’язок між формально-динамічними властивостя-
ми темпераменту і комунікативними, а також організаторськими схильностями особистості в 
процесі предметної діяльності різних категорій персоналу виробничого підприємства.

Аннотация: В статье определена взаимосвязь между формально-динамическими свой-
ствами темперамента и коммуникативными, а также организаторскими склонностями лич-
ности в процессе предметной деятельности различных категорий персонала производствен-
ного предприятия.

Summary: The article defined the relationship between formal-dynamic properties of temper-
ament and communicative and organizational inclinations of personality in the process subject of 
various categories of staff of the production company.

Постановка проблеми в загально-
му вигляді. Сучасний стан суспільства 
відрізняється нестабільністю в багатьох 
сферах життя особистості – політичній, 
соціальній, виробничій, особистісній. 
Аналізуючи особистісні параметри, ми 
акцентуємо увагу на індивідуально-ти-
пологічних особливостях особистості 
і, в-першу чергу, на темпераментних 
особливостях, які визначають не тільки 
когнітивні, емоційні, але і поведінкові 
прояви. Саме від зазначених темпера-
ментних особливостей багато в чому за-
лежать прояви комунікативних і органі-
заційних здібностей.

Поняття «індивідуально-типологічні 
особливості» розкривається в роботах 
Г. Айзенка, М.К. Акімової, Б.Г. Ананьєва, 
Є.П. Ільїна, Н.С. Лейтес, В.С. Мерліна, 
В.Д.  Небиліцина, В.М. Русалова, В.В. Ри-
балкі, Б.М. Теплова, Б.І. Цуканова і ін. 
У психологічній літературі як найбільш 
значущих індивідуально – типологічних 
особливостей виступають: властивості 
нервової системи, між півкульна функціо-
нальна асиметрія мозку, темперамент [1]. 

Дослідженнями в області комуніка-
тивних здібностей в різний час займали-
ся психологи С.Л. Рубінштейн, А.Г. Ко-
вальов, В.М. Мясищев, К.К. Платонов, 
Г.С. Васильєв, А.А. Кидрон, Н.В. Кузь-
міна, Л.М. Мітіна, Е.А. Голубєва, 
М.К. Кабарда, В.В. Бурлаков, Н.І. Ка-
расьова, Е.А. Кукуєв, Т.П. Абакірова, 
Н.А. Воробйова та інші [2].

Вивчення впливу індивідуально-ти-
пологічних властивостей на формуван-
ня комунікаційних здібностей дозволяє 
уточнити загальні положення щодо осо-
бливостей формування та розвитку кому-
нікації в різних сферах суспільного життя.

Аналіз останніх публікацій. Най-
більш дослідженими на сучасному етапі 
є проблеми комунікаційних здібностей 
змісту, сутнісних характеристик, струк-
тури комунікативних здібностей і законо-
мірностей їхнього розвитку. С.Д. Макси-
менка, Ж.М.  Глозман, Н.А. Вінніченка, 
Л.В. Засєкіної та інш.

Разом з тим, з нашої точки зору, в 
літературі недостатньо висвітлено пи-
тання про той вплив, який чинять інди-
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відуально-типологічні властивості на 
формування і функціонування комуні-
кативних та організаційних схильностей 
особистості.

Метою статті є представити резуль-
тати дослідження впливу формально-ди-
намічних властивостей психіки на про-
яви комунікативних і організаторських 
схильностей людини.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Метою дослідження є аналіз 
суб’єктно-об’єктних відносин та їх про-
яви в умовах стабільності/нестабільнос-
ті суспільства.

Для реалізації мети дослідження було 
дібрано комплекс методик, що дозволя-
ють підтвердити або спростувати вису-
нуту гіпотезу: 

– опитувальник структури темпера-
менту (ОСТ) В.М. Русалова [3]; 

– методика діагностики комунікатив-
них схильностей (КОС-2) [4].

У дослідженні взяли участь праців-
ники виробничої компанії в кількості 
160 осіб різного професійного рівня: ке-

рівники різного рівня – 25 осіб; вироб-
ничі працівники – 108 осіб; обслуговую-
чий персонал – 27 осіб.

Результати емпіричного дослідження 
за методикою «Діагностика особливос-
тей структури темпераменту» В.М. Ру-
салова.

Виходячи з внутрішньої чотирьохста-
дійної системи, В. М. Русалов, допускає 
існування чотирьох фундаментальних па-
раметрів організації поведінки людини.

Перший характеризує у найбільш уза-
гальненій формі широту (вузькість) афе-
рентного синтезу. Другий відображає сту-
пінь легкості (складності) перемикання з 
одних програм поведінки на інші. Третій 
показує ступінь швидкості виконання тієї 
чи іншої програми поведінки. Четвертий, 
базальний параметр формального аспек-
ту поведінки, відображає поріг чутливос-
ті до можливих розбіжностей результату 
дії з акцептором результату дії. Резуль-
тати діагностики за методикою В.М. Ру-
салова дозволяють зіставляти кількісні 
показники та виявляти певні тенденції.

Табл. 1 
Кількісні показники за методикою В. М. Русалова (середні значення)

групи  
співробітників
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керівники 7,4 8,1 8,6 5,0 7,5 4,9 7,5 5,5
виробничі робочі 7,2 7,6 8,1 7,0 8,2 7,0 8,0 7,3
обслуговуючий персонал 6,8 7,4 7,8 8,2 7,3 7,2 7,6 8,0

Табл. 2
Індекси структури темпераменту за категоріями персоналу

Склад персоналу İ  
ергічності

İ 
пластичності

İ  
темпу

İ  
емоційності

Керівники різного рівня 0,99 1,70 1,15 0,91
Виробничі робочі 0,88 1,10 1,00 0,96
Обслуговуючий персонал 0,93 1,03 1,03 1,03
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Аналіз результатів, представлених у 
таблиці, дозволяє представити резуль-
тати аналізу у вигляді індексів. Так, для 
розрахунку індексів ми зіставляємо зна-
чення особистісних значень і соціальних 
значень. Тому значення індексу вище, 
ніж одиниця і нижче одиниці.

I ерг. = ергічність/соціальна ергічність 
I пласт. = пластичність/соціальна плас-

тичність
I темп. = темп/соціальний темп
I емоц. = емоційність/соціальна емо-

ційність
Відобразимо отримані результати у 

вигляді таблиці (Табл. 2).
Отримані значення дозволяють нам 

визначити індекс прояву формально-ди-
намічних властивостей особистості по 
кожній групі працівників:

ІΣ = І ерг. * І пласт. * І темп. * І емоц.

В таблиці 3 представлено отримані 
результати:

Табл. 3
Показники індексів формально-

динамічних властивостей за всіма 
групами персоналу

Склад персоналу Значення 
індексів

Керівники різного рівня 1,76
Виробничі робочі 0,93
Обслуговуючий персонал 1,02

 
Очевидним є розрив між значеннями 

керівників і виробничим персоналом різ-
ного рівня (1,76 і 0,93 відповідно). Тому, 
невипадково виникла необхідність ви-
значити значення індексів темпераменту 
у всіх категорій персоналу підприємства 
і, в першу чергу, індекс готовності до 
предметної діяльності.

Табл. 4
Показники індексів у керівного складу, виробничих робітників та обслуго-

вуючого персоналу

Показники індексів керівники робочі обслуг. 
персонал  

1 Індекс загальної емоційності 10,5 14,3 16,2 ↑
2 Індекс емоційного дисбалансу 16,3 15,5 15,4 ↓
3 Індекс загального темпу –0,5 -0,3 0,2 ↑

4 Індекс готовності до предм. 
діяльності 15,5 14,8 14,2 ↓

5 Індекс готовності до соц. діяльності 12,4 15,2 14,5
6 Індекс предметної активності 24,1 22,9 22,3 ↓
7 Індекс соціальної активності 19,9 23,2 22,1
8 Індекс загальної активності 44 46,1 44,4
9 Індекс активного дисбалансу 4,2 -0,3 0,2

Табл. 5
Результати емпіричного дослідження за методикою КОС-2  

(середні значення)
Категорії персоналу Комунікативні схильності Організаційні схильності

Керівники різного рівня 13,6 15,8

Виробничі робочі 12,0 10,2
Обслуговуючий персонал 8,0 6,6
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Аналіз отриманих значень індексів 
свідчить, що існують розбіжності в ін-
дивідуальній психіці людини формаль-
но-динамічного і змістового рівнів, що 
знаходить відображення у значеннях 
середніх показників по професійному 
рівню.

Виявлено три тенденції:
1) зростання значення індексу у пред-

ставників виробничої сфери та обслуго-
вуючої сфери (Індекс загальної емоц., 
Індекс загального темпу);

2) зменшення значень індексу (Індекс 
емоц. дисбалансу, Індекс готовності до 
предметної діяльності, Індекс предмет-
ної активності);

3) приблизно однакові значення або 
не виявлено певної тенденції (Індекс го-
товності до соціальної діяльності, Індекс 
соціальної активності, Індекс загальної 
активності).

Таким чином, виявлено розбіжності у 
формально-динамічному аспекті психі-
ки керівників виробництва і у представ-
ників виробничої та обслуговуючої сфер, 
що знаходить відображення в комуніка-
тивних процесах і ефективності кому-

нікацій. Проаналізуємо взаємозв’язок 
отриманих результатів за методикою 
В. М. Русалова (ОСТ) з результатами, 
отриманими в ході дослідження за мето-
дикою КОС-2. 

Так, керівники демонструють ви-
сокий рівень прояву комунікативних і 
організаторських схильностей (13,6 та 
15,8), виробничі робітники – середній 
рівень. Найбільш низькі значення – у об-
слуговуючого персоналу (8,0 і 6,6), що 
відповідають рівню нижче середнього.

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження, і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Для ви-
явлення впливу формально-динамічних 
властивостей психіки на комунікативні 
та організаційні схильності різних кате-
горій персоналу нами проведено аналіз, 
який представлений в графічному вигляді:

З підвищенням значення індексу спо-
стерігаємо підвищення комунікативних 
схильностей (А) у співробітників. Ана-
логічна ситуація зі зміною значень за 
шкалою організаторських схильностей 
(В). В обох випадках найбільші значення 
демонструють керівники. З цього випли-

Рис. 1. Залежність комунікативних властивостей (А) і організаційних  
властивостей (В) від значення індексу готовності до предметної діяльності
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ває: чим вище рівень потреби в засвоєнні 
предметного світу і прагнення до різно-
манітності форм розумової і фізичної ді-
яльності, тим вище схильність до кому-
нікації та організаторських здібностей 
персоналу підприємства. Більш високі 
показники за шкалою організаторських 
схильностей у керівників (15,8 балів), 
ніж комунікативних (13,6 бала) обумов-
лені специфікою діяльності даної кате-
горії персоналу. Таким чином, виявле-
но, що комунікативні та організаційні 
властивості особистості залежать від 
формально-динамічних властивостей 
особистості. Нами отримано кількісний 
вираз темпераментних особливостей і 
проявів особистості.

Узагальнимо результати за двома ме-
тодиками: зіставимо показники індексів 
формально-динамічних властивостей за 
всіма групами персоналу (табл.3) з показ-
никами комунікативних і організаторських 
схильностей (табл. 5) на одній площині, 

застосувавши дорівнюючий коефіцієнт:
Зазначимо, що найбільшим значенням 

формально-динамічних властивостей 
(у керівників) відповідають найбільші 
значення комунікативних і організатор-
ських схильностей. При цьому, зростан-
ня значень кривої також наочно демон-
струє відхилення за показниками двох 
інших груп: середнім результатам кому-
нікативно-організаційних схильностей 
робочих відповідають низькі показни-
ки темпераментних особливостей і, на-
впаки, при низькому рівні схильностей 
(у обслуговуючого персоналу) до кому-
нікації та організованості, відзначаємо 
середні показники формально-динаміч-
них властивостей.

Це свідчить про те, що прояви осо-
бистості (організаторські та комуніка-
тивні) залежать не тільки від особис-
тісних схильностей, але й від ступеня 
залученості (вмотивованості) у вироб-
ничий процес.

Рис. 2. Взаємозв’язок між комунікативними,  
організаторськими та формально-динамічними 

властивостями різних груп персоналу
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ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Анотація: У статті розкрито зміст, завдання та функції індивідуальної програми розвитку 
як невід’ємної складової організації навчально-виховного процесу дітей з особливими освіт-
німи потребами в умовах інклюзивного навчання.

Аннотация: В статье раскрыто содержание, задачи и функции индивидуальной про-
граммы развития как неотъемлемой составляющей организации учебно-воспитательного  
процесса детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного об-
учения.

Abstract: This article reveals the content, problems and functions of individual programs as 
an integral part of the organization of the educational process of children with special educational 
needs in the conditions of inclusive education.

Постановка проблеми. На сучасно-
му етапі розвитку освіти дітей з психофі-
зичними вадами все більшого поширен-
ня набуває інклюзивна освіта, яка має на 
меті усунути існуючи бар’єри у навчан-
ні та вихованні таких дітей у загально-
освітньому просторі та у їх соціалізації. 
У зв’язку з тим, що інклюзивна освіти 
набуває широкого застосування виникає 
проблема організації ефективного на-
вчально-виховного процесу для дітей з 
особливими освітніми потребами у за-
гальноосвітньому просторі. На перший 
план виходить необхідність індивідуалі-
зації цього процесу, яка забезпечується 
за допомогою складання індивідуальної 
програми розвитку дитини.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій показав, що складання інди-
відуальної програми розвитку потребує 
залучення великої кількості фахівців, 
ресурсів та вирішення низки завдань, які 
сприятимуть всебічному та гармонійно-
му розвитку дитини з особливими освіт-
німи потребами, яка навчається у загаль-
ноосвітньому навчальному закладі.

Формування цілей статті. Висвітли-
ти основні складові, завдань та функцій 

індивідуальної програми розвитку дити-
ни, яка навчається в інклюзивному класі.

Виклад основного матеріалу. Ві-
тчізняні фахівці В. Бондарь, А. Колу-
паєва, С. Миронова, Ю. Найда, Т. Сак, 
М. Сварник, М. Синьов, Л. Фомічова 
та ін. визначають інклюзивну освіту як 
процес розвитку загальної освіти, що 
передбачає її доступність для всіх ді-
тей – як із психофізичними вадами, так 
і їх здорових однолітків. Особливістю 
навчання дітей із особливостями психо-
фізичного розвитку в загальноосвітньо-
му просторі виступає те, що вони по-
требують індивідуального планування 
навчально-виховного процесу, яке має 
на меті:

1. Розробку комплексної програми 
розвитку дитини з особливими освітні-
ми потребами, що допоможе педагогіч-
ному колективу закладу пристосувати 
середовище до потреб дитини;

2. Надання додаткових послуг та 
форм підтримки у процесі навчання;

3. Організацію спостереження за ди-
намікою розвитку дитини;

4. Надання допомоги батькам дитини 
чи особам, що її замінюють [2, с. 2].
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Основним письмовим документом, 
який висвітлює основі напрямки, мето-
ди, прийоми, форми роботи фахівців із 
дитиною з особливостями психофізич-
ного розвитку в межах загальноосвіт-
нього навчального закладу є індивіду-
альна програми розвитку.

Вчені Н. Дятленко, А. Колупаєва, 
Ю. Найда та ін. визначають основною 
метою складання індивідуальної про-
грами розвитку вироблення командою 
фахівців спільного бачення ефектив-
ності організації навчально-виховного 
процесу дитини з особливими освітніми 
потребами в умовах загальноосвітнього 
простору [1].

Н. Софій зазначає, що індивідуальна 
програма розвитку виступає контактом 
між педагогічним колективом та батьками 
чи опікунами дитини, зокрема визначаю-
чи характер освітніх послуг та форм під-
тримки, та виконує низку функцій [5, с. 6]. 
Основними функціями виступають:

• Навчально-методична (визначає пе-
релік послуг, які необхідні дитині з осо-
бливими освітніми потребами; містить у 
собі загальну інформацію про учня, що 
допомагає відповідно адаптувати чи мо-
дифікувати навчально-виховний процес 
під можливості кожної дитини; визначає 
додаткові послуги, наприклад, послуги 
логопеда чи психолога).

• Комунікативна (надає всю необхід-
ну інформацію для батьків чи осіб, що їх 
замінюють, щодо необхідності індивіду-
ального планування; виступає показни-
ком потенційних можливостей учня для 
фахівців та батьків).

• Менеджмента (містить в собі перелік 
різних видів додаткових послуг, що у свою 
чергу допомагає здійснювати кадровий 
розподіл та планування роботи з учня-
ми з особливими освітніми потребами).

• Забезпечення підзвітності (уклада-
ючи індивідуальну програму розвитку 

школа бере на себе зобов’язання виді-
ляти ресурси для учня, про які повинні 
бути проінформовані батьки учня).

• Моніторингу дотримання норматив-
них положень та оцінки (допомагає про-
слідкувати чи виконуються всі описані 
завдання та чи надаються всі послуги, 
які описані в індивідуальній програмі 
розвитку) [4].

Виконання та підтримання вище за-
значених функцій спрятиме ефективній 
реалізації індивідуальної програми роз-
витку дитини.

Індивідуальна програма розвитку 
дитини розробляється на рік і перегля-
дається двічі на рік. У разі необхідності 
перегляду документу, будь-хто із членів 
команди може ініціювати позачергову 
зустріч для обговорення та внесення 
змін (наприклад, дитина показує хороші 
показники у навчанні і потребує усклад-
нення завдань) [2, с. 5].

Дослідження науковців І. Кузави, 
А. Колупаєвої, Н. Софій та ін. показа-
ли, що під час створення індивідуальної 
програми особливу увагу слід зверта-
ти на розробку конкретних навчальних 
стратегій і підходів, а також системи до-
даткових послуг, які дадуть дитині змогу 
успішно навчатись в умовах інклюзив-
ного класу [3]. Індивідуальна програма 
розвитку містить такі розділи:

1. Загальна інформація про дитину: 
ІПБ, вік, телефони батьків, адреса, осо-
бливості психофізичного розвитку, дата 
зарахування дитини в навчальний заклад, 
строк, на який складається програма.

2. Наявний рівень знань і вмінь: ди-
тину вивчають упродовж 1-2 місяців та 
фіксують результати про вміння, схиль-
ності, труднощі і т. д.

3. Спеціальні та додаткові послуги: 
передбачаються заняття з фахівцями: 
логопедом, психологом та іншими спе-
ціалістами, індивідуальна програма роз-
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витку містить у собі розклад цих занять 
та їх кількість.

4. Адаптації і (або) модифікації. При 
складанні індивідуальної програми роз-
витку визначаються, яких адаптацій 
та модифікацій потребує дитина для 
ефективного навчання. У свою чергу 
адаптація змінює характер навчання, не 
змінюючи зміст або понятійну сутність 
навчального завдання, в той час як мо-
дифікації змінюють характер навчання, 
змінюючи зміст або понятійну склад-
ність навчального завдання [9 с. 15].

5. Строк дії індивідуальної програми 
розвитку.

6. Індивідуальний навчальний план та 
індивідуальна навчальна програма.

За А. Колупаєвою індивідуальний на-
вчальний план визначає перелік навчаль-
них предметів, послідовність їх вивчен-
ня, кількість годин, що відводиться на 
вивчення кожного предмета та тижневу 
кількість годин. Індивідуальна навчаль-
на програма дитини з особливостями 
психофізичного розвитку в інклюзив-
ному класі розробляється на основі ти-
пових програм загальноосвітніх шкіл з 
адаптацією під можливості дитини [3]. 

Індивідуальний навчальний план та 
індивідуальна навчальна програма розро-
бляється командою фахівців (вчителі, де-
фектологи) із залучення батьків дитини 
чи осіб, що їх замінюють. Слід зазначити, 
що не завжди дитина потребує розроб-
ки індивідуальної навчальної програми, 
тому що її можливості можуть відповідати 
вимогам загальних навчальних програм.

Науковці підкреслюють, що не варто 
плутати індивідуальний план розвитку 
з індивідуальним навчальним планом, 
адже індивідуальний навчальний план 
є однією із складових індивідуального 
плану розвитку дитини.

7. Інформація про прогрес дитини: 
збирання відомостей про досягнення 

учня. Т. Сак відзначає, що визначення 
рівня сформованості знань, умінь і на-
вичок учнів з особливими освітніми по-
требами здійснюється з метою забезпе-
чення позитивної мотивації до навчання, 
інформування дітей про їх індивідуальні 
досягнення, визначення ефективності 
педагогічної діяльності вчителів [8]. 

Індивідуальна програма розвитку 
має диференційований характер та роз-
робляється на основі аналізу проблеми 
розвитку учня та його освітніх потреб. 
Як зазначають дослідження науковців 
під час складання індивідуальної про-
грами розвитку звертається увага на до-
тримання таких вимог:

– Індивідуальна програма розвитку 
повинна містити всі необхідні складові, 
які допоможуть адаптувати освітнє се-
редовище до потреб дитини, адже це є 
найголовнішим завданням інклюзивної 
освіти.

– Довгострокові цілі й короткотер-
мінові завдання повинні бути чітко 
пов’язані між собою: тільки за допомо-
гою узгодженої роботи можна досягти 
успішного кінцевого результату.

– Під час розроблення індивідуальної 
програми розвитку використовуються 
рекомендації психолого-медико-педа-
гогічної консультації, які допомагають 
побудувати найефективніший план дій 
[7, с. 6].

Максимальній ефективності складан-
ня індивідуальної програми розвитку, за 
дослідженнями вчених в галузі інклю-
зивної освіти А. Колупаєвої, С. Мироно-
вої, Т. Сак, Н. Софій та ін. сприятиме: 
командна робота фахівців, її чітке плану-
вання та систематичність; інформування 
кожного фахівця, який складає програму 
розвитку про психофізичні особливості 
учня; формулювання рекомендацій фа-
хівцями та передача їх іншим педагогом, 
які будуть працювати з дитиною під час 
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уроків та в позаурочний час; чітке окрес-
лення цілі й завдання навчання вихован-
ня та розвитку дитини; чітке визначення 
обов’язків кожного члену команди; фік-
сування прогресу у розвитку дитини та 
методів оцінювання, які при цьому за-
стосовувались; забезпечення гнучкості 
процесу навчання та ефективності за-
своєння учнем знань та соціального до-
свіду; залучення батьків чи осіб, що їх 
замінюють до процесу складання індиві-
дуальної програми розвитку [6].

Висновки. Індивідуальна програма 
розвитку може мати різний вигляд, але 
вона повинна бути написана зрозумі-
лою для всіх мовою. Щоденні зусилля 
педагогів у реалізації окреслених цілей 
і завдань, і ретельне документування 
результатів є передумовами успішного 
навчання виховання й розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами в умо-
вах інклюзивної освіти.

Індивідуальна програма розвитку до-
помагає вирішенню ряду проблем: орга-
нізації навчання, виховання та розвитку 
дітей із особливостями психофізичного 
розвитку, їх теоретичне та практичне 
обґрунтування, забезпечення інформо-
ваності батьків дитини, вибору методів 
та принципів роботи фахівців, які су-
проводжують дитину та ін. Реалізація 
завдань, які визначає індивідуальна про-
грама розвитку сприятиме формуванню 
гармонійної особистості, яка зможе со-
ціалізуватись у суспільстві.

Перспективою дослідження ми вва-
жаємо дослідження особливостей скла-
дання індивідуальної програми розви-
тку в умовах інклюзивного навчання для 
кожної нозології. 

Література:
1. Дятленко Н. М. Спільне викладання в інклюзивному класі: метод. посіб / Н. М. Дятлен-

ко. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 24 с.
2. Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах ін-

клюзивного навчання» // Міністерство освіти і науки України. – К.: від 18 травня 2012. – 34 с.
3. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх на-

вчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Сав-
чук. – К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

4. Лорман Т., Депплер Дж., Харві Д. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. 
посіб. / Т. Лорман, Дж. Депплер, Д. Харві. – К.: 2010. – 28с.

5. Луценко І. В., Заєркова Н. В. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей 
з особливими освітніми потребами: метод. посіб. / І. В. Луценко, Н. В. Заєркова; за ред. 
Н. З. Софій. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 66 с.

6. Миронова С. П. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечен-
ня: навч.-метод. посіб. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 
нац. унт. ім. І. Огієнка, 2015. – 236 с.

7. Софій Н. З. Спільне викладання в інклюзивному класі: метод. матеріали. / Н. З. Софій. – 
К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 70 с.

8. Софій Н. З., Найда Ю. М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти: метод. посіб. / 
 А. О. Колупаєва , Ю. М. Найда, Н. З. Софій; за ред. Л. І. Даниленко. – К.: 2007. – 128 с.

9. Таранченко О. М., Найда Ю. М. Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій 
навчально-виховного процесу: навч.-метод. посіб. / О. М. Таранченко , Ю. М. Найда; за ред. 
Л. І. Даниленко. – К.: 2007. – 128 с.



15

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Наметченюк Г. В.
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист,

Відмінник освіти України
учитель історії спеціалізованої школи № 46

Леонідова Н. Г.
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

заступник директора з навчально-виховної роботи, 
учитель технології та економіки спеціалізованої школи № 46

Барецька О. О.
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії ,

методист 
Маріупольського науково-методичного центру Управління освітою,

Заслужений вчитель України

«МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА» ЯК ІННОВАЦІЙНА  
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПРАКТИЦІ  

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Анотація: В статті узагальнено практичний досвід взаємодії навчального закладу і музею в 
освітньому процесі; створено концептуально-змістову модель інноваційної технології музей-
ної педагогіки.

Анотация: В статье обобщено практический опыт взаимодействия учебного заведения и 
музея в образовательном процессе; создана концептуально-содержательная модель инно-
вационной технологии музейной педагогики.

Summary: The article colligates the practical experience of intercourse between school as an 
educational system and a museum in the educational environment, and the model of conceptual 
content creation of innovative technology of the museum pedagogy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку 
нашої держави проблема збереження 
культурних надбань набуває особливого 
значення. Національна доктрина розви-
тку освіти України в ХХI столітті ви-
значає: «Освіта виховує громадянина і 
патріота України, прищеплює любов до 
української мови та культури, повагу до 
народних традицій…». 

Отже, перед навчальними закладами 
стоїть важливе завдання – у процесі на-
вчання та виховання формувати в учнів 
національну свідомість та глибоку по-
вагу до ментальності свого народу, ви-
ховувати громадян України. 

Одним із важливих засобів удоскона-
лення процесу комплексного виховання 

підростаючого покоління, розширення 
його кругозору, розвитку пізнавальних 
інтересів та здібностей є музейна педа-
гогіка, яка розглядає співпрацю музею 
та школи на рівних умовах. 

На нашу думку, максимальну ефек-
тивність від включення музею в освітній 
простір сучасної школи може забезпечи-
ти відповідна педагогічна технологія, 
яка буде прозорою, зрозумілою і доступ-
ною для всіх бажаючих. Таким чином, 
розробка і апробація педагогічної тех-
нології музейної педагогіки в сучасних 
умовах набуває виключної актуальності.

Аналіз досліджень. Зацікавленість 
старожитностями виникла ще у ХІХ 
столітті, у пік розвитку археології, коли 
з’являлись товариства любителів старо-
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житностей (1897р.), проте саме поняття 
музейної педагогіки з’явилось набагато 
пізніше, а саме в 90-х рр. ХХ століття, 
коли у Німеччині, а згодом, і в Польщі, 
Україні – науковці В. М. Кухарський, 
Е. Войнар, Т. Гадомська, та інші почали 
здійснювати низку нових досліджень, 
спрямованих на аспекти співпраці му-
зеїв та шкіл. Це був якісно новий етап, 
на якому науковці, вчителі, музейні пра-
цівники намагались по-новому розкри-
ти зміст та форми музейно-педагогічної 
взаємодії, визначити актуальні підходи 
в цій галузі з урахуванням авторських 
курсів і програм, запропонувати нові 
оригінальні методики[8, с. 20].

На сучасному етапі розвитку освіти 
підвищення ролі музейної педагогіки 
зумовлює потребу в уточненні її поня-
тійного апарату, та здійснення наукових 
досліджень, пов’язаних з теоретичними 
проблемами сучасної педагогіки[1, с. 3]. 

На думку педагога І. Козлової, «Му-
зейна педагогіка – це інноваційна педа-
гогічна технологія, яка базується на ін-
теграції суспільно-гуманітарних наук: 
історії, музеєзнавстві, мистецтвознав-
стві, природознавстві, культурознавстві, 
лінгвістиці, соціології, психології, філо-
софії та сприяє розвиткові творчих зді-
бностей учнів» [10, с. 2]. Сучасна захід-
на музеологія демонструє дискусії щодо 
статусу музейної педагогіки як науки  
[2, с. 182], хоча більшість учених і прак-
тиків працюють над розробкою шляхів 
реалізації освітніх функцій музеїв через 
запровадження спеціальних програм для 
різних категорій дітей [2, с. 411].

Серед наукових визначень та тлу-
мачень наукової педагогіки найбільш 
підходящим є те, що музейна педагогі-
ка – це галузь педагогічної науки, яка 
побудована на основі науково-практич-
ної діяльності й орієнтована на передачу 
культурно-освітнього досвіду в умовах 
музейного середовища, та сприяє фор-

муванню громадянсько-патріотичних 
почуттів дітей та молоді [19, с. 10]. 

Метою музейної педагогіки є допо-
мога в свідомому сприйнятті навчально-
го матеріалу. Вона може бути вузькою, 
спеціальною або широкою, передбачати 
навчальні та виховні завдання, для поси-
лення інтересу учнів до навчання [4; 15]. 

Отже, використання музейних фондів 
у навчально-виховній практиці є над-
звичайно потужною мотиваційною си-
лою засвоєння нових знань, організації 
науково-дослідницької роботи дітей та 
шкільної молоді.

Нині українська музейна педагогіка є 
галуззю знання, яка ще тільки формуєть-
ся. Багато її питань, зокрема пов’язаних 
із культурно-освітніми аспектами, до-
тепер перебувають у режимі активного 
обговорення, достатньо часто – дис-
кусійного [6; 13; 14]. Об’єктом пиль-
ної уваги стали питання про форми й 
методи організації культурно-освітньої 
діяльності музею, можливості викорис-
тання новітніх педагогічних технологій 
у музейному середовищі [1; 3; 8; 9; 10; 
23], розроблення й механізми реалізації 
освітніх програм у просторі музею [4; 
5; 14; 16; 18; 20; 22]. Аналіз історіогра-
фії свідчить, що більшість дослідників 
цілком справедливо визнають музейну 
педагогіку і як галузь наукового знання, 
і як сферу практичної культурно-освіт-
ньої діяльності музею [2; 16; 17; 21]. 

Метою даної статті є представлен-
ня інноваційної технології застосування 
музейної педагогіки у практиці сучасної 
школи.

Завдання:
– розглянути освітні можливості му-

зейної педагогіки;
– висвітлити етапи становлення тех-

нології музейної педагогіки в СШ № 46;
– проаналізувати концептуально-зміс-

тову модель інноваційної технології му-
зейної педагогіки в СШ № 46.
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Теоретична цінність: узагальнено 
практичний досвід взаємодії навчального 
закладу і музею в освітньому процесі; ство-
рено концептуально-змістову модель інно-
ваційної технології музейної педагогіки.

Виклад основного матеріалу. Педа-
гогічний колектив спеціалізованої школи 

з поглибленим вивченням новогрецької 
мови І-ІІІ ступенів № 46 м. Маріуполя, 
враховуючи специфіку навчального закла-
ду та місце розташування (селище Старий 
Крим Донецької області) обрав «Музейну 
педагогіку» основним засобом форму-
вання якісного освітнього середовища.

Таблиця 2.1.
Етапи становлення та реалізації технології «Музейна педагогіка»  

в СШ № 46 м. Маріуполя
І етап. Включення музею в освітній простір школи

Суб’єкти:   Педагогічна рада    Рада музею

Створено шкільний музей (2001р.) Музею присвоєно статус  
історико-етнографічного (2007 р.)

Результат: Музей осередок історико-етнографічної інформації

ІІ етап. Включення школи в освітній простір музею
Суб’єкти: Педагогічна рада Рада музею  Лабораторія педагогічної творчості 

Організація роботи музею за педагогічними принципами
Результат: Розробка технології «Музейна педагогіка»

ІІІ етап. Впровадження музейної педагогіки у навчально-виховний процес
Суб’єкти:  Рада музею  Екскурсійне бюро  

Навчальна діяльність Позакласна діяльність Позашкільна діяльність
Музейні уроки Тематичні класні години Волонтерський загін

Навчальні екскурсії  Зустрічі з цікавими людьми Історичні реконструкції
Віртуальні екскурсії Майстер класи Виставки

Результат: Створення банку дидактичних матеріалів на засадах музейної педагогіки

IV етап. Трансформація музею в осередок науково-дослідницької діяльності
Суб’єкти: Рада музею Історико-етнографічний Клуб «Пошук»  Школа тьютора
   Літня школа   НТУ «Астері»
1. Шкільні пошукові експедиції 

Краєзнавчі Етнографічні Фольклорні Екологічні
Результат: Поповнення музейних експонатів. Створення нових експозицій музею. 
  Міні-проекти. Міні-музеї. Виставки. Віртуальні презентації
2. Наукові дослідження
Результат: Науково-дослідницькі роботи учнів 
  Науково-публіцистичні, науково-методичні роботи педагогів
3. Форми конкурентної взаємодії 

Форми конкурентної взаємодії учнів Форми конкурентної взаємодії педагогів
Результат: Участь у предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах, наукових конференціях
Результат: Розширення музейних запасників. Формування бази наукових досліджень.   
Зростання рівня результативності участі в інтелектуальних змаганнях наукового 
спрямування
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Стратегічною місією технології «Му-
зейна педагогіка» ми вважаємо створен-
ня цілісної музейно-освітньої сфери че-
рез включення музею в освітній простір 
школи та включення школи в освітній 
простір музею.

Музейна педагогіка як інноваційна 
педагогічна технологія повноцінно за-
працювала в навчальному закладі, прой-
шовши тривалий шлях. Процес станов-
лення й розвитку здійснювався в чотири 
етапи: включення музею в освітній про-
стір школи; включення школи в освітній 
простір музею; впровадження музейної 
педагогіки у навчально-виховний про-
цес; трансформація музею в осередок 
науково-дослідницької діяльності (див. 
табл. 2.1).

Результатом роботи педагогічного 
колективу СШ № 46 стала розробка і 
практична апробація педагогічної тех-
нології «Музейна педагогіка», дієвість 
якої підтверджена досвідом (див. 2.2). 
В узагальненому вигляді технологія 
представлена в концептуально-змістовій 
моделі (див. рис. 2.1).

Технологія побудована на таких кон-
цептуальних засадах: системність, про-
цесуальність, технологічність, відтво-
рюваність, керованість, ефективність.

Комплексність. Впровадження му-
зейної педагогіки в практику роботи за-
гальноосвітнього навчального закладу 
має носити комплексний характер: впро-
ваджуватися в усіх сферах і напрямках 
освітньої діяльності за попередньо роз-
робленими планами, що виключає ви-
падковість і не прогнозованість дій і ре-
зультатів.

Процесуальність. Технологія впро-
ваджується поетапно, кожен етап ор-
ганічно випливає з попереднього – так 
досягається висока якість результату за 
рахунок поступового «занурення» в про-
цес роботи.

Технологічність. Методи і прийоми 
навчально-виховної роботи прості і до-
ступні учителю, дібрані так, щоб запо-
бігти перевантаженню, але забезпечити 
максимальний результат.

Керованість. Навчально-виховний 
процес здатний рухатися по заданій тра-
єкторії до запланованого результату, за 
потреби може бути скоригований.

Відтворюваність. Розроблений по-
рядок дій може бути відтворений в 
аналогічному загальноосвітньому на-
вчально-виховному закладі з подібним 
запланованим результатом.

Ефективність. Отримуваний сумар-
ний ефект від впровадження технології 
значно переважає сумарні витрати на 
процес її організації і здійснення.

В основу технології «Музейна педа-
гогіка» закладено такі принципи: науко-
вості, відкритості, варіативності, адап-
тованості, системності, оптимальності.

Науковість. В основі впроваджуваної 
технології лежить науковий підхід: гли-
боке вивчення і розуміння педагогами 
сутності музейної педагогіки і техноло-
гій навчання.

Системність. Технологія являє собою 
цілісну систему: об’єднання взаємодію-
чих частин в єдине ціле у відповідності 
до визначеної структури

Відкритості. Розроблена технологія 
є системою, відкритою для оновлення і 
покращення.

Адаптованість. Технологія легко 
адаптується до умов кожного конкрет-
ного навчального закладу.

Варіативність. Принцип тісно 
пов'язаний із адаптованістю: в умовах 
кожного навчального закладу можливе 
виникнення своїх варіантів реалізації 
технології, що не міняє її сутності.

Оптимальність. Технологія являє со-
бою систему, яка забезпечує найбіль-
шу відповідність існуючим умовам на-
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вчально-виховного закладу і вимогам 
навчально-виховного процесу.

Педагогічна технологія «Музейна пе-
дагогіка» виконує низку функцій:

• інформування (музей є осередком 
накопичення і зберігання інформації про 
навколишній світ та його історію);

• навчання (знайомство з музейними 
експонатами, самостійне їх збирання, 
створення експозицій активно навчає ді-
тей на реальних життєвих прикладах);

• розвиток творчості (спілкування з 
надбаннями культури розвиває творчий 
потенціал учнів);

Рисунок 2.1. Концептуально-змістова модель технології  
«Музейна педагогіка»
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• формування наукового світогляду 
(цьому сприяє науковий підхід до проце-
су поповнення запасників музею, опис, 
систематизація і дослідження предметів 
музейних експозицій, спілкування з му-
зейними працівниками і науковцями);

• додаткова освіта та дозвілля (музей 
розширює кругозір учнів, наповнює до-
звілля інтелектуальною і пізнавальною 
діяльністю);

• формування комунікативної компе-
тентності (вільне спілкування поза меж-
ами традиційно запрограмованих вимог 
«питання вчителя – відповідь учня» на-
ближує учнів до реалій побутової і про-
фесійної комунікації).

Покладені в основу концептуальні за-
сади і принципи, окреслені функції обу-
мовлюють конструктивні компоненти 
педагогічної технології «Музейна педа-
гогіка»: цільовий, змістовий, процесу-
ально-діяльнісний, результативний.

Цільовий компонент містить мету і 
завдання технології.

Мета технології: включення музею в 
освітній простір сучасної школи як по-
вноправного суб’єкту навчально-вихов-
ного процесу.

Завдання:
– озброїти педагога методичними 

прийомами застосування музейної тех-
нології в навчально-виховному процесі;

– розробити дидактичне забезпечення 
реалізації технології на практиці;

– зробити музей осередком науково-
дослідницької діяльності;

– розширити сферу освітньої взаємо-
дії навчального закладу засобами музей-
ної педагогіки

Змістовий компонент педагогічної 
технології «Музейна педагогіка» охо-
плює зміст методичної та навчально-ви-
ховної діяльності за чотирма блоками: 
інформаційним, навчальним, пошуко-
вим, науково-дослідницьким. 

Інформаційний блок змістового ком-
поненту включає правове та науково-ме-
тодичне забезпечення реалізації техно-
логії, як-то: 

– положення про шкільний музей, та 
супутні утворення (екскурсійні бюро, 
пересувні виставки, клуби за тематич-
ним спрямуванням, науково-дослід-
ницькі товариства тощо);

– розробки педагогічних семінарів, 
круглих столів та ін., спрямованих на 
підготовку педагогічного колективу до 
застосування технології «Музейна педа-
гогіка» в усіх видах навчально-виховної 
діяльності;

Навчальний блок змістового компо-
ненту створюється вже навченими пе-
дагогами, що увійшли до педагогічної 
лабораторії:

– розробки дидактичних матеріалів за 
предметним і тематичним спрямуванням 
для застосування в урочній, позаурочній 
та позашкільній навчально-виховній ді-
яльності;

– розробки уроків, виховних годин, 
заходів із застосуванням технології 
«Музейна педагогіка».

Пошуковий блок змістового компо-
ненту охоплює зміст роботи клубів за 
інтересами (наприклад, історико-етно-
графічного), експедиції, звітні проекти 
(міні-виставки, експозиції, етнографічні 
свята і т.п.)

Науково-дослідницький блок охо-
плює зміст роботи шкільних наукових 
товариств, літньої школи, школи тьюто-
ра і под.:

– науково-дослідницькі роботи учнів; 
– науково-методичні роботи педаго-

гів.
Процесуально-діяльнісний компо-

нент містить заходи з поетапного впро-
вадження технології музейної педагогіки 
в практику роботи навчально-виховного 
закладу. У загальному вигляді процесу-
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ально-діяльнісний компонент представ-
лений у Таблиці 2.2. 

Поетапна діяльність розподілена від-
повідно до змістових блоків (інформа-
ційного, навчального, пошукового, на-
уково-дослідницького). 

На першому та другому етапах від-
бувається накопичення інформаційного 
блоку змістового компоненту.

Перший етап впровадження техноло-
гії музейної освіти є включенням музею 
в освітній простір школи Розпочинається 

Таблиця 2.2.
Процесуально-діяльнісний компонент педагогічної технології  

«Музейна педагогіка»
Процесуально-діяльнісний компонент

Інформаційний блок
1. Включення музею в освітній простір школи
– організація музею, створення Ради музею
2. Включення школи в освітній простір музею
– робота педагогічної лабораторії
– створення методичного забезпечення технології
– підготовка вчителів до застосування технології «музейна педагогіка»
– організація діяльності музею за педагогічними принципами

Навчальний блок
3. Впровадження музейної педагогіки в навчально-виховний процес
– розробка та підготовка дидактичних матеріалів до різноманітних форм навчально-ви-
ховного процесу ( урок, тематична класна година, майстер – клас)
– створення «екскурсійного бюро», підготовка учнів-екскурсоводів
– робота над історичними та етнографічними реконструкціями

Пошуковий і науково-дослідницький блоки
4. Трансформація музею в осередок науково-дослідницької діяльності

Пошуковий блок
4.1. Пошукова діяльність
– робота історико-етнографічного клубу;
– розробка локального нормативно-правового та науково-методичного забезпечення 
шкільних пошукових експедицій;
– організація шкільних експедицій за основними напрямками: краєзнавча, етнографічна, 
екологічна, фольклорна.
– включення педагогів, учнів та їх батьків в процес створення тематичних проектів, міні-
проектів( на основіокремих музейних експонатів та міні-музеїв)

Науково-дослідницький блок
4.2. Наукові дослідження
– робота школи тьютера щодо формування в учнів навичок науково-дослідницької 
діяльності;
– залучення до пошукової та науково-дослідницької діяльності активних суб’єктів 
освітнього процесу(літня школа, наукове товариство учнів (НТУ);
– забезпечення участі школярів в інтелектуальних змаганнях наукового спрямування(МАН, 
конференції та форуми);
– залучення учнів та вчителів до участі у формах конкурентної взаємодії(предметні 
олімпіади, різноманітні конкурси, виставки, презентації…)
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він із заснування шкільного музею, для за-
безпечення діяльності якого створюється 
нормативно-правова, науково-методична 
база та матеріально-технічне забезпечен-
ня. Ця робота виконується адміністраці-
єю та педагогами навчального закладу і 
керівником музею: виділяється примі-
щення, кошти, розробляється і затверджу-
ється внутрішнім наказом статут музею. 
Створюється рада музею та набирається 
актив учнів для поповнення експозиції. 

На другому етапі відбувається вклю-
чення школи в освітній простір музею. 
Для цього створюється лабораторія пе-
дагогічної творчості, до якої входять 
учителі різних дисциплін. Завданням ла-
бораторії стає освоєння технології «Му-
зейна педагогіка» і розробка семінарів, 
майстер-класів, практикумів тощо, по-
кликаних навчити педагогічний колек-
тив навчального закладу застосовувати 
технологію в усіх видах навчально-ви-
ховної діяльності. Робота музею, таким 
чином, організовується за педагогічни-
ми принципами.

Третій етап – впровадження музейної 
педагогіки в навчально-виховний про-
цес – стає можливим внаслідок сумлін-
ної роботи на перших двох етапах: роз-
робляється навчальний змістовий блок. 
Тепер починає працювати весь педаго-
гічний колектив, який готує дидактичні 
матеріали для використання в навчально-
виховній діяльності, розробляє уроки, 
виховні години, позакласні заходи тощо. 

Четвертий етап – трансформація му-
зею в осередок науково-дослідницької 
діяльності. На цьому етапі наповнюють-
ся пошуковий і науково-дослідницький 
блоки змістового компоненту, розширю-
ються інформаційний і навчальний.

Пошуковий блок: створюються клуби 
за інтересами, проводяться експедиції 
(відповідно, інформаційний блок попо-
внюється алгоритмом проведення екс-
педицій). За результатами пошукової 
діяльності здійснюються різноманітні 
звітні проекти (міні-виставки, експози-
ції, етнографічні свята і т.п.), розробки 
яких поповнюють навчальний блок.

Науково-дослідницький блок: ство-
рюються наукові товариства учнів, ве-
деться робота літньої школи, школи 
тьютора тощо. Відповідні програмні 
документи (статути, положення, програ-
ми), науково-методичні роботи вчителів 
розширюють інформаційний блок зміс-
тового компоненту технології, а розроб-
ки занять, наукові дослідження (учнів і 
вчителів) і под. доповнюють скарбничку 
навчального блоку.

Поетапне впровадження технології 
«Музейна педагогіка» веде до прогнозо-
ваних результатів, що складають резуль-
тативний компонент, представлений у 
таблиці 2.3.

Результати впровадження в загально-
освітньому навчальному закладі техно-
логії «Музейна педагогіка» відповідають 
поставленій меті: включення музею в 

Таблиця 2.3.
Результативний компонент педагогічної технології «Музейна педагогіка»
1. Реалізація технології «Музейна педагогіка» в практичній діяльності навчального за-

кладу
2. Створення на засадах «Музейної педагогіки» банку дидактичних матеріалів
3. Формування бази для наукових досліджень
4. Створення якісного освітнього середовища засобами музейної педагогіки
5. Включення освітньої сфери навчального закладу в світовий культурний та науковий 

простір



23

Київський науково-педагогічний вісник
♦

освітній простір сучасної школи як повно-
правного суб’єкту навчально-виховного 
процесу. Останній пункт результативного 
компоненту є прогнозованим за умов по-
дальшого розвитку технології – включен-
ня освітньої сфери навчального закладу 
в світовий культурний та науковий про-
стір. Мова йде про активну співпрацю 
з музеями навчальних закладів світу, з 
власне музеями, участь дітей і вчителів у 
всеукраїнських і міжнародних конкурсах, 
конференціях, педагогічних семінарах, 
технопарках, виставках, форумах і т.п.

Висновки. Незважаючи на відносну 
новизну і слабку сформованість галузі 
сучасної української музейної педагогі-
ки, слід зазначити її широкі освітні мож-

ливості, що допомагають реалізувати 
основну її мету – допомогу в свідомому 
сприйнятті навчального матеріалу. Ви-
користання музейних фондів у навчаль-
но-виховній практиці є надзвичайно 
потужною мотиваційною силою засво-
єння нових знань, організації науково-
дослідницької роботи дітей та шкільної 
молоді. Музейна педагогіка дозволяє: 
підвищити інтерес вихованців до на-
вчання; урізноманітнити форми і методи 
навчально-виховної роботи; посилити 
міжпредметні зв’язки; використовувати 
нестандартні види занять; підвищувати 
загальний рівень культури учнів та впли-
вати на формування їх свідомого став-
лення до культурної спадщини людства. 
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ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  
ОСОБИСТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ, ПІЗНАННІ,  
НАВЧАННІ ЗА РОЗГЛЯДОМ РОСІЙСЬКИХ  

І УКРАЇНСЬКИХ ПСИХОЛОГІВ

Анотація: Аналізуються підходи російських і українських вчених філософів і психологів до-
революційної доби, радянської психології та психологічних напрямків пострадянського часу: 
російської постнекласичної психології, етичної психології, педагогічної психології саме з при-
воду того, що таке самодетермінація і як вона пов’язана із самореалізацією особистості. Пред-
ставлені результати авторського емпіричного дослідження в галузі педагогічної психології. 

Аннотация: Анализируются подходы русских и украинских учёных – философов и психо-
логов дореволюционного периода, советской психологии, и психологических направлений 
постсоветского времени: русской постнеклассической психологии, этической психологии, 
педагогической психологии, – именно с точки зрения того, что такое самодетерминация и 
как она связана с самореализацией личности. Рассмотрены результаты авторского экспери-
ментального исследования самодетермиации в области педагогической психологии.

Summary: This paper analyzes the approaches of Russian and Ukrainian scientists – philoso-
phers and psychologists of the pre-revolutionary period, the Soviet psychology, Russian postnon-
classical psychology, ethical psychology, pedagogical psychology – in terms of what is Self-deter-
mination and how it related to self-realization of personality. The results of experimental research of 
self-determination in the field of pedagogical psychology.

Актуальність. Для того, щоб зрозу-
міти феномен самореалізцації, необхід-
но торкнутися таких проблем, як духо-
вність, совість, моральні цінності, віра, 
релігійний світогляд. Ключову роль в 
самореалізації відіграє самодетерміна-
ція (рефлексія, свідомість, за допомогою 
яких особистість не дозволяє зовнішніх 
маніпуляцій над собою). Моральні та 
духовні функції людини мають надпри-
родній статус (Чепелєва Н.В., 2009) [19]. 
Нормальний розвиток особистості веде 
до набуття людської сутності. Централь-
на характеристика людини – ставлен-
ня до іншої людини (Рубінштейн С.Л., 
1973) [16]. Особистість оцінюється в 
континуумі: людськість – нелюдськість, 
добро – зло. Звідціль виводяться поняття 
конструктивної і деструктивної самоде-
термінації, і відповідно, конструктивної 

і деструктивної самореалізації. Кон-
структивна самодетермінаія – обґрун-
тування і вибір добра, самореалізація 
добра, саморозкриття добрих талантів. 
Деструктивна самодетермінація – об-
ґрунтування і вибір зла, самореалізація 
зла, саморозкриття злих талантів [13]. 
Братусь Б.С. відмічає, що людина може 
бути цілком психічно здорова, водночас, 
вона може бути хворою, як особистість, 
тобто, не координувати вчинків із за-
гальнолюдськими цінностями, не спря-
мовувати своє життя на досягнення лю-
дяності, добра. Психічно здоровий, але 
особистісно хворий – діагноз більшої 
кількості сучасних людей [1;2;3].
Філософський розгляд самодетермі-

нації і самореалізації особистості
Філософську концепцію самодетер-

мінації свого часу запропонував Левиць-
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кий С.О. Він акцентував увагу на тому, 
що саме здійснення людиною свободи є 
її вступ на шлях детермінації. Свобода 
має обов’язково пройти через самореа-
лізацію. Нереалізована, нездійснена сво-
бода не перебуває у детермінації. Але, 
така свобода – без результатів. Здійсню-
ючи будь-яку дію, або вчинок, людина 
має зіставити їх з будь-яким смислом, 
ідеєю. Логіка здійснення ідеї призво-
дить до самообмеження як початку здій-
снення самодетермінації. На початку, 
перед здійсненням якогось задуму, пе-
ред людиною – ціла низка можливостей. 
У свободі нею вибирається та чи інша 
можливість, в результаті самодетермі-
нації постановка більш конкретної цілі 
вимагає самообмеження. На думку Ле-
вицького С.О. існує ієрархія детермі-
націй: 1) матеріальна детермінація – їй 
підкоряються матеріальні предмети; 
2) вищі форми детермінацій – обов’язок, 
цінності, геніальність, святість. Вищі 
і нижчі детермінації перехрещуються. 
Ми входимо в їх закономірний рух, ми 
спонукані детермінаціями. Назовні нас – 
детермінація законів матеріального сві-
ту; всередині – детермінація інстинкту 
самозбереження, пристрастей, боротьби 
мотивів. Ми не вільні у причинній де-
термінації, хоча можемо використати її в 
інтересах доцільної діяльності. Людина 
наділена свободою. Свобода виявляєть-
ся у: 1) виборі цільової детермінації; 2) у 
відповідальному ставленні до обраного 
шляху; 3) у самовизначенні, самообме-
женні, що здійснюються в процесі само-
детермінації – це вищі свободи. Свобо-
да – метафізичний вплив центру нашої 
особистості на наше «Я». Свобода в 
процесі здійснення, втілення, реалізації і 
самореалізації– переходить у детерміна-
цію, віддає тяжінням буття. Здійснення, 
реалізація свободи, самореалізація пе-
редбачають потенціал і можливості. До 

вибору (середина здійснення самодетер-
мінації) – свобода – необмежена, а після 
вибору, як функціонуванні самодетермі-
нації, свобода звужується, обмежується 
і стає необхідністю. Вибір здійснюється 
тоді, коли відбувається початок втілення, 
реалізації свободи. Справжня свобода – 
здійснення неповторних можливостей, 
сповнених відповідальності. Існують 
два види свободи: негативна і позитив-
на. Негативна свобода – свавілля, сво-
бода зла. Позитивна свобода – служіння 
цінностям добра, відкидаючи усі реалії 
детермінацій. Детермінація здійснення 
свободи розкриває свій кінцевий смисл 
як самодетермінація. Самодетерміна-
ція визначається як самовизначення і 
самоздійснення свободи. Отже, само-
детермінація обов’язково передбачає 
самореалізацію, в самореалізації вона 
здійснюється. А самореалізація не від-
будеться без самодетермінації [6].

Підхід в розробці проблем  
самодетермінації і самореалізації  

в радянській психології
Рубінштейн виділив суттєві аспекти 

свободи – свобода, що досягається лю-
диною в пізнанні, діяльності. спілкуван-
ні. О.І. Кузьміна зазначає: «З багатьох 
концепцій свободи, представлених в 
працях зарубіжних і вітчизняних психо-
логів, концепція С.Л. Рубінштейна є най-
більш опрацьованою в методологічному 
і теоретичному планах і, безсумнівно, 
перспективною для подальшого вивчен-
ня свободи». [5]. В фундаментальних 
працях С.Л. Рубінштейна розглядається 
співввдношення свободи і детермінізму, 
свободи і мислення, свободи і відпові-
дальності [15; 16; 17; 18].

В теорії людини С.Л. Рубінштейна 
суб’єкт розуміється так: суб’єкт не за-
лишається у своєму «Я», а пізнає світ, і 
в цьому процесі пізнання і рефлексії ви-
ходить за межі ситуації, активно і творчо 
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взаємодіє із світом – змінює оточуючу 
дійсність і себе, досягає самореалізації. 
Під свободою людини Рубінштейн С.Л. 
розуміє можливість людини самій ви-
значати лінію своєї поведінки, відхи-
ляючи усі рішення, несумісні з нею» 
[16]. Принцип детермінізму передбачає 
співвідношення визначення, самовиз-
начення (самодетермінації), необхід-
ності і свободи у людській поведінці. 
За допомогою принципу детермінізму 
Рубінштейну вдалось розвести понят-
тя, що нерідко ототожнювали, а саме: 
необхідність і примус, свобода і свобода 
волі. Ніщо в розвитку особистості не ви-
водиться із зовнішніх впливів. Зовніш-
ні впливи дають той чи той психічний 
ефект, лише преломлюючись через пси-
хічний стан, через устрій думок і почут-
тів, що склалися [15].

В роботах Рубінштейна також визна-
чено три основи розуміння свободи: он-
тологічну, аксіологічну, гносеологічну.

Онтологічна основа розуміння 
свободи. Свобода і необхідність не ви-
ключають одне одного, вони усвідом-
люються людиною в процесі її ставлен-
ня до навколишнього середовища, яке 
«чинить опір» суб’єкту. Свідома дія, 
також, як і мислення, детерміновані, але 
не передвизначені. Людина прагне до 
духовного зростання, може змінювати 
дійсність, в тому числі і себе (самореалі-
зовуватись), самостійно і відповідально 
визначити лінію своєї поведінки. Таким 
чином, необхідні умови свободи людини 
є: здібності до самовизначення (до само-
детермінації); здібності до зміни себе 
і навколишньої дійсності (досягнення 
самореалізації і реалізації задумів). Ак-
сіологічна основа розуміння свободи. 
Автором визначений ціннісний аспект 
свободи, згідно якого людина у свідомій 
дії свободи є водночас і в дії відпові-
дальності за себе, інших, і за все, що нею 

зроблене (і не зроблене). Гносеологічна 
основа розуміння свободи. В гносеоло-
гічному плані свобода мислиться як про-
цес і результат пізнання і подолання лю-
диною проблемної ситуації. Чим більше 
можливостей є у суб’єкта, тим більше 
він має свободи у розв’язанні пізнаваль-
ної проблеми, тим вищий рівень саморе-
алізації саме у пізнанні, в пізнавальній і 
творчій діяльності ним досягається. Під 
можливостями людини Рубінштейн ви-
ділив саме такі особливості мислення: 
1) встановлення зв’язків між об’єктами, 
що є функцією мислення і рефлексії; 
2) оглядання нових відношень у про-
блемній ситуації. В роботі «Принципы 
творческой самодеятельности» автор 
формулює ідею про здібність суб’єкта 
до самовизначення (самодетермінації). 
Ця ідея переростає у принцип єдності 
свідомості і діяльності. Актом творчої 
самодіяльності особистістю створю-
ється і визначається, самовизначається, 
самодетермінується, розкривається її 
творчий потенціал, досягається само-
реалізація у пізнанні і творчості [17]. 
Рубінштейн С.Л. вважав, що людина ви-
являє самостійність і в навчанні, вона 
здатна оволодіти своїм власним пізнан-
ням, досліджувати проблемну ситуацію 
як сумісно з учителем, так і самостій-
но, а також виявляти творчу самодіяль-
ність, тобто досягати самореалізації. На 
думку А.В. Брушлинського, принцип 
єдності свідомості і діяльності розро-
блявся і в інтересах педагогіки, при-
званої розвивати в учнів самостійність, 
творчий підхід і ініціативу, досягати са-
мореалізації учнів у навчанні і домага-
тися розкриття ії потенціалів, зокрема, 
і з допомогою проблемного навчання 
(Брушлинский А.В. 1989). Рубінштейн 
С.Л. описав три аспекти свободи: сво-
бода людини в детермінації поведінки 
і діяльності, що власне і є її самодетер-
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мінація; свобода людини в суспільному 
житті (співвідношення внутрішньої сво-
боди і суспільних обов’язків); свобода 
як доброчинність (контроль свідомості 
над стихією власних потягів і бажань). 
Перший аспект свободи – свобода як 
самовизначення в життєвій ситуації. Ру-
бінштейн С.Л. вважав, що людина відпо-
відає за саму себе – за все, що вона зро-
била і не зробила. Вона відповідає за те, 
якою вона є і якою стане. Другий аспект  
свободи – свобода людини в суспіль-
стві. Питання досягнення цієї свободи 
пов’язане з усвідомленням смислу – 
справжніх масштабів того, за що людина 
бореться у своєму житті. Третій аспект 
свободи – етичний. Із факту суспільно-
го змісту життя людини, від того, що всі 
вчинки людини виступають як реальні 
зміни умов життя інших людей, Рубінш-
тейн С.Л. наповнює поняття «відпові-
дальність» унікальним змістом: «люди-
на відповідальна за всіх інших людей і 
за свої вчинки по відношенню до них», 
отже на перший план у змісті відпові-
дальності виходить позиція альтруїзму. 
Трактовка свободи за С.Л. Рубінштей-
ном є водночас філософська і етична, 
оскільки в ній стверджується етичний 
смисл і свобода визначається як досяг-
нення моральної позиції.

Більш детально розглянемо перший 
аспект свободи, який є само детермі-
нацією суб’єкта у навчанні і пізнанні. 
Результатом змін виступає сам учень. 
С.Л. Рубінштейн в якості збудника 
мислительної активності вбачав проти-
річчя – саме воно викликає подив, за-
питання, яке повинно бути вирішено. 
Ситуація визначається Рубінштейном як 
проблема, що включає в себе протиріч-
чя між наявними умовами і вимогами, 
що виходять за рамки ситуації. Людина 
з її інтересами, потребами, нахилами за 
тих чи інших підстав включається в си-

туацію. Зміст ситуації слідує з ідеї все-
загального взаємозв’язку матеріального 
і психічного [15]. Зовнішнє оточення, 
преломлюючись через внутрішні умови, 
виступає не тільки завадою, але і додат-
ковим джерелом можливостей людини. 
Свобода людини – зміна життєвої ситуа-
ції різними діями, вихід за межі ситуації, 
за межі заданого.

Глибокий аналіз проблем рефлексії 
в науковій творчості С.Л. Рубінштей-
на здійснив І.М. Семенов [18, с.67-74].  
В дослідженні цього автора зазначаєть-
ся, що для розкриття смислу самодетер-
мінації пізнання важливим є розуміння 
позиції Рубінштейна С.Л. про ситуацію 
як базову в розумінні проблемної си-
туації у навчанні. Проблема розвитку 
мислення в процесі творчої, навчальної 
і пізнавальної діяльності стимулює фор-
мування в учня вміти виходити за межі 
заданого в ситуації. Ця ідея Рубінш-
тейна постає центральною в роботах 
А.В. Брушлінського, Д.Б. Богоявлен-
ської, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкі-
на, Я.А. Пономарьова, І.С. Якіманської. 
На сьогодні у російській психології по-
страдянського часу намічено перспек-
тивн і напрямки розвитку ідей Рубінш-
тейна про свободу: А.В. Брушлінським 
описано шлях пізнання суб’єкта, як ав-
тономного, що вміє вирішувати задачі 
(пізнавальні, творчі, професійні, життє-
ві) самостійно; постановка Абульхано-
вою-Славською К.О. проблеми вибору 
людини, організації нею особистісного 
життєвого шляху, свідомого вибору між 
внутрішніми і зовнішніми вимогами; 
О.І. Кузьміна здійснила експерименталь-
не дослідження феномену свободи з по-
зиції рефлексивно-діяльнісного підходу. 

Для нашого дослідження важливими є 
такі висновки Рубінштейна С.Л.: на сво-
боду або несвободу в тій чи тій ситуації 
впливають узагальнені в рефлексії люди-
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ни її ставлення до життя, до глибинних 
етичних аспектів (проблеми добра і зла), 
усвідомлення протиріч, усвідомлення 
або вироблення позиції як вираження 
ставлення щодо зміни ситуації. «В за-
гальній проблемі детермінізму поведін-
ки людини ця рефлексія, або, кажучи 
іншими словами світоглядні почуття, ви-
ступають як внутрішні умови, включені 
в загальний ефект, що визначається за-
кономірним співвідношенням внутріш-
ніх і зовнішніх умов. Від такого узагаль-
неного, підсумкового ставлення людини 
до життя залежить і поведінка суб’єкта 
в ситуації, в якій він знаходиться, і сту-
пінь залежності його від цієї ситуації 
або ступінь свободи в ній» [16, с. 352]. 

Виділені Рубінштейном прояви сво-
боди відображають її суттєві сторони, 
такі як: самовизначення (свобода в піз-
нанні, творчості, рішення проблемних 
ситуацій, життєвих задач); свобода у 
взаємодії з іншими (свобода у спілку-
ванні і життєдіяльності); свобода як 
самоконтроль над своїми потягами, 
емоціями (свобода і внутрішнє духовне 
життя, відповідальність). Ці виділені 
сторони свободи окреслюють перспек-
тиви подальшого вивчення свободи, на-
цілюють дослідників на вивчення теоре-
тичних і емпіричних її закономірностей, 
і в цілому, на пізнання людини як вільної 
в системі взаємодії зовнішніх і внутріш-
ніх умов життя, вказують на внутрішні 
і зовнішні умови досягнення людиною 
самореалізації на тлі її свободи.
Морально-етичний підхід вивчення 

самодетермінації як внутрішньої  
умови самореалізації особистості
Нормальний розвиток людини відбу-

вається, якщо цінність моралі є внутріш-
нім стержнем особистості. Якщо цін-
ність моралі не є внутрішньою, людина 
сприймає мораль як тиск. Найбільш 
сприятливі умови для розвитку особис-

тості створює просоціальна орієнтація 
людини, альтруїстичне ставлення до ін-
шої людини. (Рубінштейн С.Л., Зейгар-
ник Б.В., Братусь С.Л.) [1;2;3;17; 18].

Вивчення внутрішніх умов саморе-
алізації в рамках постнекласичної 

російської психології
З позиції цього напрямку самодетермі-

нація визначається як глибинний стриж-
невий феномен, який забезпечує благо-
получчя, зростання, розвиток, а отже – і 
самореалізацію особистості. Для вивчен-
ня якості самодетермінації необхідно 
розглядати духовність, мораль, ціннос-
ті, віру, релігійний світогляд. Класична 
психологія з її принципами і категорі-
альним апаратом через виниклу методо-
логічну кризу не спромоглася вмістити 
у собі саме ці поняття. Тому дослідни-
ки, в пошуках розробки нових проблем 
особистості, звертаються до гуманістич-
ної, позитивної, етичної, християнської, 
постнекласичної психології. В рамках 
постнекласичної психології напрямок 
досліджень відбувається від детерміна-
ції особистості обставинами, до само-
детермінації особистістю змін обста-
вин: особистість не має бути знаряддям 
маніпуляції, але вона наділена проявом 
автономії як різновидом свободи. Авто-
номія, в розгляді постнекласичної пси-
хології, тлумачиться як згода людини зі 
своїм справжнім «Я». Самодетермінація 
проявляється в тому, що людина здій-
снює вільний вибір і її поведінка детер-
мінується, здебільшого,її внутрішніми 
факторами [19, с.21–31]. На думку ро-
сійського дослідника В.І. Чиркова, само-
детермінація означає здібність людей до 
певного ступеню самім визначати власну 
поведінку, керуючись своїми думками 
і почуттями [20, с. 116–132]. Самоде-
термінація спрямована на те, як людині 
задовольнити не стільки свої потреби, 
скільки вищі свої потреби. Суб’єктивно 
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самодетермінація переживається лю-
диною як власна позитивна свобода. 

Особистісний розвиток і розвиток 
особистості слід відрізняти. Особистіс-
ний розвиток – це розвиток смислової 
сфери особистості, а розвиток особис-
тості – досягнення зрілості, психоло-
гічного здоров’я, особистісного зрос-
тання, самореалізації, самоздійснення. 
Особистісний потенціал – умова розви-
тку особистості, фундамент досягнення 
нею самореалізації через здібності само 
детермінації і самоактуалізації. Осо-
бистісний потенціал пов’язаний із во-
лею, силою «Я», інтернальним локусом 
контролю, орієнтацією на дію, життєс-
тійкістю (Мадді, 1998). Життєстійкість – 
система конструктивних настановлень, 
переконань, що можуть розвиватися і 
формуватися, які надають особистості 
внутрішньої підтримки. Приміром, на-
становлення на включення, а не на ізо-
ляцію, на контроль подій, а не на безсил-
ля, на прийняття виклику і ризику, а не 
на напруження і прагнення до безпеки. 
Життєстійкість нівелює негативні впли-
ви і підтримує позитивні впливи. Леон-
тьєв Д.О. вважає, що життєстійкість – це 
система переконань про себе і оточую-
чий світ, що дозволяє людині витриму-
вати і ефективно долати життєві випро-
бовування, знаходити рівновагу після 
невдач, зберігати емоційну стабільність 
у складних ситуаціях. Життєстійкість 
має бути покладена в основу самороз-
криття особистісного потенціалу, також 
ця риса багато в чому забезпечує досяг-
нення особистістю самореалізації.

Якщо в людини превалюють потреби 
в творчості, пізнанні, то вона розкри-
ває свій потенціал і обов’язково досягає 
самореалізації. Якщо превалюють біо-
логічні і соціальні потреби, то людина 
не розкриває свого потенціалу, навіть, 
якщо він досить сильний, пливе за течі-

єю, а при бажанні досягти фальшивого 
статусу, – вдається до деструктивної по-
ведінки (маніпуляції, примус, окультні 
практики).

За Д.О. Леонтьєвим, самодетермі-
нація – це саморегуляція, в основу якої 
покладені свобода і відповідальність. 
Свобода – це активність. Відповідаль-
ність – форма регуляції. Феномен са-
модетермінації починає існувати, коли 
свобода і відповідальність зливаються. 
Самодетермінація – вільна саморегу-
лююча активність зрілої (активної і від-
повідальної) особистості. Щоб відпові-
дальність і свобода злилися, необхідно 
цілеспрямовано формувати самодетер-
мінацію. Самодетермінація – опосеред-
кування свободи певними цінностями, 
якостями, духовністю, смислами, які на-
бувають функції регуляторів поведінки, 
контролюють свободу, спрямовують її на 
добро. Відповідальність – це контроль 
за вчинками і діями і оцінка дій і вчинків 
з точки зору моральності або духовнос-
ті. Структура самодетермінації: духовні 
цінності, переконання, світогляд, духо-
вність, картина і образ світу, моральні 
якості, релігійні доброчинності. При 
нульовій самодетермінації обставини і 
бажання володіють людиною, при висо-
кій самодетермінації – людина володіє 
обставинами і бажаннями. Чим вище са-
модетермінація, тим вище саморозкрит-
тя особистісного потенціалу, тим вищий 
досягається рівень самореалізації. Само-
детермінація може нейтралізовувати не-
гативні впливи на основі особистісного 
потенціалу (можливість протистояти не-
гативу). Самодетермінація здійснюється 
набагато раніше, ніж вибір стратегії ді-
яльності. з допомогою само детермінації 
суб’єкт вирішує, чи він робитиме цю ді-
яльність, і чи вона виправдана його ду-
ховними переконаннями, і як саме він її 
здійснюватиме. Якщо свобода – глобаль-
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на характеристика людини, то самоде-
термінація – розгляд механізмів свободи 
на психологічному рівні. Також при са-
модетермінації наявне авторське обґрун-
тування свободи. Свобода характеризу-
ється трьома ознаками: усвідомленістю, 
самодетермінацією (опосередкованістю 
вищими цінностями) і саморегуляцією 
(скерованістю у будь-якій крапці пове-
дінки чи діяльності). Відповідно, дефі-
цит свободи може бути пов’язаний із не-
усвідомленістю (нерозумінням впливів, 
що діють); з несформованістю самої са-
модетермінації (відсутністю ціннісних 
орієнтирів, відсутністю світогляду); з 
несформованістю вольових аспектів са-
морегуляції (нерішучістю, невпевненіс-
тю). Свобода формується поступово, в 
процесі набуття права на свободу, в про-
цесі формування активності і ціннісних 
орієнтацій [7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Характеристики наявності особис-
тісного потенціалу за Леонтьєвим Д.О: 
1) особистісне самовизначення (близьке 
до самодетермінації); 2) саморозвиток; 
3) накопичення життєвого досвіду (не-
перервне пізнання, сформована пізна-
вальна діяльність); 4) процес самореа-
лізації в соціально-значущій діяльності.

В цілісному розгляді будь-якого яви-
ща прийнято виокремлювати такі аспек-
ти: генетичні (розвиткові), структурні і 
функціональні. З позиції функціональ-
ного аналізу Калітеєвська О.Р. виокре-
мила ієрархію рівнів функціонування 
саморегуляції: перший рівень – рівень 
психофізіологічної регуляції – регуляції 
безпосередніх спонук. На цьому рівні 
особистість функціонує в реактивній ло-
гіці задоволення потреб. Другий рівень – 
рівень соціоадаптивної регуляції. Рівень 
детермінації особистості вимогами кон-
кретної ситуації і конкретного соціуму. 
Третій рівень – рівень смислової регуля-
ції, детермінації особистості її стосун-

ками із світом як цілями, розгорнутими 
у часовій перспективі. Четвертий рі-
вень – екзистенційний рівень регуляції, 
або рівень власне самодетермінації осо-
бистості. Тут відбувається будівництво 
ціннісних орієнтацій, управління смис-
ловою регуляцією. «Це рівень життєтвор-
чості через здійснення автономного осо-
бистісного вибору, на основі інтеграції 
свободи і відповідальності і набуття цін-
нісних орієнтирів» (Калітеєвська О.Р.). 
На цьому рівні людина здатна перебу-
дувати свої ставлення зі світом, висту-
паючи суб’єктом змін свого життя, тоб-
то здійснювати власну життєтворчість.

Самодетермінація може бути сформо-
вана, але її може і не бути. Тоді особис-
тість позбавляється особистісного розви-
тку. Якщо особистість вибирає стратегію 
розвитку, то це передбачає звернення 
особистості до самовиховання, само-
розвитку, самодетермінаці, до досягнен-
ня нею самореалізації, самоздійснення.

Існує три базових показники само-
детермінації: 1) свобода – міра усвідом-
лення альтернативності і скерованості 
своєї активності; 2) відповідальність – 
міра усвідомленості себе причиною змін 
у власному житті; 3) духовність – цінніс-
но-смислова регуляція життєдіяльності. 
Самодетермінація розглядається тільки 
в руслі індивідуальної духовності осо-
бистості.

Це – різні динамічні сили, що мо-
жуть наповнюватися різним змістом. 
Взаємодія цих трьох параметрів (сво-
бода, відповідальність, духовність) по-
роджує якість суб’єктності, що прояв-
ляється в інтегральній характеристиці 
«самодетермінації». Одиницею самоде-
термінації є особистісний вибір. Розви-
ток особистості здійснюється протягом 
всього життя в просторі цих параметрів 
(свобода, відповідальність, духовність). 
У зрілої особистості усі параметри са-
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модетермінації переживаються в інте-
грованій формі як екзистенційне, діюче 
«Я». Це – переживання себе суб’єктом 
власного життя у ставленнях зі світом.

Відомо, що «Я» є форма пережи-
вання людиною своєї особистості. «Я» 
включає в себе три рівні: фізичне (зо-
внішній вигляд, тілесність), соціальне 
(соціальні ролі і функції) і психологіч-
не (Я-концепція). Сукупність усіх трьох 
рівнів «Я» утворюють образ «Я». Над 
цими трьома рівнями утворюється екзис-
тенційне «Я» – самодетермінуюче «Я» 
як переживання себе суб’єктом власного 
життя – сформована самодетермінація. 
Якщо «Я» – самодетермінуюче відсут-
нє, це означає, що самодетермінація не-
сформована, тоді особистість переживає 
себе як об’єкт зовнішніх впливів разом 
з внутрішніми поточними життєвими 
імпульсами. Така особистість нездатна 
проявляти свою позицію. 

Основою формування самодетерміна-
ції є самоставлення: в нього входить 1) 
загальний позитивний емоційний знак; 
2) інтегрованість цінностей і гнучкість 
самоставлення – здібність до пережи-
вання цілісності різнорідних і навіть 
полярних відтінків власного «Я»; 3) ав-
тономність – відносна незалежність від 
зовнішніх впливів; 4) інструменталь-
ність – ставлення до себе, як до засобу 
організації стосунків зі світом. Калітє-
євська О.Р. вважає, що самодетерміна-
ція – це умова психологічного здоров’я 
особистості. Несформованість самоде-
термінації розглядається як недостатня 
зрілість механізмів екзистенційного рів-
ня. Це призводить до того, що людина 
продовжує залишатись і поза підлітково-
го віку, у дорослому віці незрілою осо-
бистістю, тобто продовжує перебувати 
об’єктом виховних і зовнішніх впливів, 
а також і внутрішніх імпульсів, не здат-
на перетворитися на суб’єкта власного 

життя. Її психічне здоров’я обмежене 
лише можливостями адаптації до серед-
овища [4, с. 231–238].

Авторська розробка проблеми 
дослідження внутрішніх чинників 
самореалізації учня в навчально-
пізнавальній діяльності. На основі 
здійсненого нами теоретичного вивчен-
ня цієї складної проблеми, ми дійшли 
висновку, що самодетермінація – це 
складний психологічний глибинний кон-
структ особистості, який вбирає в себе 
внутрішній світ особистості, внутрішні 
стани і риси характеру, через що люди-
на регулює у собі прояви автономності, 
активності, креативності з позиції най-
вищих для неї ціннісних і духовних орі-
єнтацій і, тим самим, досягає самореа-
лізації, чим забезпечує саморозкриття 
своїх здібностей, власний саморозвиток, 
самоздійснення [14].

Для експериментального досліджен-
ня самодетермінації, як однієї з важли-
віших умов діяльністної самореалізації, 
було сформульоване гіпотетичне припу-
щення: саморозкриття – як переведення 
можливого в дійсне – відбувається че-
рез самореалізацію. Самореалізація ж, 
у свою чергу, неможлива без самодетер-
мінації і самоактуалізації. Самореалі-
зація – це процес розгортання потенцій 
людини через досягнення нею високих 
результатів в тій чи тій діяльності. Тому 
без сформованої самодетермінації, та-
кож і без самоактуалізації, – може бути 
здійснена тільки квазісамореалізація, 
тобто фальшива самореалізація.

Вплив вищих світоглядних цінностей 
на пізнавальну діяльність зумовлюється 
світоглядом, картиною і образом світу. 
Прояв свободи і самодетермінації осо-
бистості в пізнавальній діяльності по-
ставляють цю діяльність на самостійний 
і творчий рівень. Цінністю самодетермі-
нованої пізнавальної діяльності є мотив 
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істини. Самодетермінація в пізнавальній 
діяльності як відчуття учнем свободи 
мислення і власної творчості дозволяє 
йому проявляти активність, самостій-
ність і творчість у пізнанні і навчанні, 
зокрема – у навчально-пізнавальній ді-
яльності. Пізнавальна і творча діяль-
ність при самодетермінації відповідає 
вищим цінностям людини, відповідним 
її світогляду, картині і образу світу, що 
сприяє гармонізації особистості, станов-
ленню цілісності і досягненню зрілості 
особистості. Самодетермінація сприяє 
самореалізації у пізнавальній діяльності 
завдяки глибинній ціннісній мотивації і 
високій релігійній духовності, які діють 
у поєднанні.

Емпіричне вивчення самодетермі-
нації пізнання як умови самореалізації 
мало дві частини: пілотажну і основну. 
Пілотажне дослідження було спрямова-
не на те, щоб вивчити, як на самодетер-
мінацію впливають зовнішні соціально-
психологічні і внутрішні психологічні 
фактори, і як при цьому проявляється 
самореалізація.

Для вирішення цього завдання нами 
була розроблена анкета, (точніше – два 
її варіанти – коротка і більш розширена: 
«Самодетермінація особистісного піз-
нання» і «Cвітоглядна самодетермінація 
та її деструкції». У більш розширеній 
анкеті містились твердження, спрямо-
вані на визначення учнем впливу вищих 
духовних (світоглядних) цінностей на 
його пізнавальну діяльність, спілкуван-
ня, поведінку.

На основі аналізу одержаних анкет-
них даних з проблеми самодетерміна-
ції нами було описано 3 рівні розвитку 
конструктивної самодетермінації пізна-
вальної діяльності і деструктивний рі-
вень самодетермінації. На нашу думку, 
високий рівень самодетермінації вміщує 
релігійний (православний), світогляд, 

а також релігійні образ і картину світу. 
При ньому учень усвідомлює і рефлек-
сує вплив власних духовних цінностей 
на пізнавальну діяльність. Вищі духовні 
цінності (світоглядні) впливають також 
і на креативний компонент пізнавальної 
діяльності, на вибір інформації, знань, 
їх запам’ятовування і застосування при 
розв’язанні пізнавальних і творчо-піз-
навальних задач. При цьому перевагу в 
континуумі: «значимість-незначимість» 
цінностей одержують духовні цінності: 
любов до Бога, релігійна віра, релігій-
не пізнання. Душевні цінності (наука, 
любов, дружба, світське або наукове 
пізнання, спілкування) підпорядкову-
ються духовним цінностям, які містять 
заповіді Божі. А матеріальні цінності 
(престиж, статок, робота) займають в іє-
рархії цінностей підпорядковане місце. 
Самодетермінація пізнавальної діяль-
ності впливає на самореалізацію в ній 
таким чином, що досягається високий 
рівень останньої, при цьому обов’язково 
відбувається саморозкриття потенціалів, 
талантів, особистісних здібностей учня.

Теоретико-емпіриичні здобутки  
авторського дослідження

1. Cамореалізація здійснюється через 
самодетермінацію і тільки в самодетер-
мінувальній діяльності. Якщо самореа-
лізація здійснилась без самодетермінації 
і самоактуалізації то це – квазісаморе-
алізація. Самодетермінація є усвідом-
леним і обраним особистістю задумом 
досягнення (втілення і здійснення) са-
мореалізації.

2. Самодетермінація буває конструк-
тивною і деструктивною. Конструктив-
на само детермінація базується на ви-
щих цінностях само актуалізації (істина, 
добро, краса і т.д.), або на заповідях ре-
лігійного світогляду (Православний сві-
тогляд). Деструктивна самодетермінація 
відбуваються при світоглядних оманах 
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і перегинах (фанатизм, єресі, розколи, 
секти), при окультних практиках (усві-
домлених і не усвідомлених). 

3. Як доводить кореляційний аналіз, 
на само детермінацію учнем своєї пізна-
вальної діяльності позитивно впливають 
такі показники, як: висока організація 
сім’ї, в якій учень живе і виховується; 
ідентифікація учнем цінностей сім’ї; 
загальний показник cприятливих вну-
трішніх умов самодетермінації; моти-
вації саморозвитку учня у пізнавальній 
діяльності його професійного самовиз-
начення; сформована морально-етична 
саморегуляція учнем пізнавальної діяль-
ності; високий показник творчого ком-
поненту пізнавальної діяльності учня; 
автономний стиль саморегуляції діяль-
ності напротивагу залежному стилю; 
сформованість операційного компонен-
ту пізнавальної діяльності. 

4. Як доводить кореляційний аналіз, 
показник самодетермінації пізнавальної 
діяльності має негативні кореляційні 
зв’язки з: показником безособової кау-
зальної орієнтації (методика Райана-Де-
сі); показником несприятливих внутріш-
ніх умов самодетермінації; показником 
несприятливих зовнішніх умов самоде-
термінації; показником деструктивної 
світоглядної самодетермінації особис-
тості; показником амотивувальної мо-
тиваційної субсистеми (термінологією 
Райана-Десі) (авторські методики). 

5. Кореляційний аналіз засвідчує, що 
розвитку самодетермінації пізнавальної 
діяльності учня сприяють: сформовані 
цінності самоактуалізації (істина, краса, 
добро та ін.) (Методика «САМОЛ); роз-
винена внутрішня каузальна орієнтація 
(Методика «Види каузальної орієнта-
ції» Райана і Десі (в адаптації О.Є. Дер-
гачової)); сформований православний 
світогляд (Анкета «Світоглядна само-
детермінація особистості» – авторська 

методика); самоактуалізація особистості 
учня (Методика «Самооцінка розвитку 
пізнавальної діяльності» – авторська); 
наявність емоційної підтримки батьків 
(Методика «Зовнішні психологічні умови 
розвитку самодетермінації» – авторська). 

6. З допомогою кореляційного аналі-
зу даних діагностичної методики рівня 
суб’єктивного контролю РСК. і методик 
діагностики самодетермінації встанов-
лено, що для розвитку само детермінації 
учня, і досягнення ним самореалізації, – 
необхідним є вміння учня ретельно аналі-
зувати свої успіхи та помилки і дуже від-
повідально ставитися до результатів своєї 
навчальної діяльності. Показник «Само-
детермінація пізнавальної діяльності» 
має позитивні кореляційні тенденції з та-
кими показниками методики РСК як «Ін-
тернальність невдач», «Інтернальність у 
сімейних стосунках», «Загальна інтер-
нальність», «Інтернальність досягнень». 

7. Як засвідчує факторний аналіз, зо-
внішніми позитивними умовами само-
детермінаці є ідентифікація цінностей 
сім’ї; емоційна підтримка батьків; висо-
ка організація сім’ї, в якій живе і вихову-
ється учень); внутрішнми сприятливими 
умови самодетермінації стають: інтер-
нальність невдач; сформована морально-
етична регуляція пізнавальної діяльнос-
ті; розвинуті цінності самоактуалізації; 
інтернальність сімейних стосунків; ви-
сокий рівень сформованості пізнаваль-
ної діяльності; загальна інтернальність 
учня. За допомогою факторного аналізу 
встановлено, що несприятливими зо-
внішніми умовами самодетермінації є: 
не сформованість ідентифікації з цін-
ностями сім’ї, де живе учень, відсут-
ність емоційної підтримки батьків учня, 
низька організація його сім’ї. Внутріш-
німи несприятливими умовами самоде-
термінації виявляються; амотивуваль-
на мотиваційна субсистема (Методика 
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«Внутрішні умови самодетермінації»; 
безособова каузальна орієнтація; зовніш-

ня каузальна орієнтація (Методика «Види 
каузальних орієнтацій» Райана і Десі).

Література:
1. Братусь Б.С. Аномалии личности / Борис Сергеевич Братусь. – М. «Мысль», 1988.
2. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии, Вопросы психологии. 1990, № 6, –  

С. 9-17. 
3. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997, № 5. –  

С. 3-19.
4. Калитеевская Е. Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения к 

переживанию / Е. Р. Калитеевская // Психология с человеческим лицом: гуманистическая 
перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. – М. : Смысл, 
1997. – С. 231–238.

5. Кузьмина Е.И. Психология свободы: теория и практика. – СПб.: Питер, 2004. – 336 с. : 
ил. – (Серия «Учебное пособие») С.159.

 6. Левицкий С. А. Трагедия свободы / Сергей Александрович Левицкий. – Минск : Изд-во 
Белорусского Экзархата, 2011. – 480 с. – С. 278.

7. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психо-
логии, 1987, №3, – С.150-158.

8. Леонтьев Д.А. Деятельность и потребность// Деятельностный поход в психологи: 
проблемы и перспективы / Под ред. В.В. Давыдова, Д.А. Леонтьева. М.: Изд-во АПН СССР, 
1990. – С.96-108.

9. Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека /Дмитрий Алексеевич Ле-
онтьев // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской 
психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. – М.: Смысл, 1997. – С.156-176.

10. Леонтьев Д.А. Психология смысла: автореф. дис. …д-ра психол. наук: спец. 19.00.11 
«психология личности» / Д.А. Леонтьев. – М., 1999. – 40с.

11. Леонтьев Д.А. Психология смысла: строение и диагностика смысловой реальности // 
Дмитрий Алексеевич Леонтьев. – М., 1999. – 487 с.

12. Леонтьев Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологи: от необходимого к 
возможному // Вопросы психологии. – 2011. – №1.

13. Михаил Сегалов. Колокола рока: творить с Богом или с дияволом. – Симферополь:  
Н. Оріадна, 2010. – 160с.

14. Мар’яненко Л.В. Внутрішні чинники самореалізації особистості в діяльності, пізнанні, 
навчанні за розглядом зарубіжних дослідників / Ліана Василівна Мар’яненко // Наукове пері-
одичне видання: «Київський науково-педагогічний вісник». Науковий журнал №8 (8). К.: «Київ-
ська наукова організація педагогіки та психології». – 2016, С. 60-68.

15. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание: о месте психологии во всеобщей взаимосвязи яв-
лений материального мира. – М.: АН СССР, 1957. – С.315.

16. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. Проблемы общей психологи. – М.: Педагогика, 1973., 
С. 255-280.

17. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы психологии, 
1986, №4, С. 101-108. 

18. Семёнов И.Н. Психология рефлексии в научном творчестве С.Л. Рубинштейна // Пси-
хологический журнал, 1989, № 4, С. 67-74.

19. Чепелєва Н.В. Методологічні основи дослідження особистості у контексті психологічної 
герменевтики // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. 
С.Д. Максименка. – К.: Ніка-Центр, 2009, – Вип. 37. – С.21-31. 

20. Чирков В.И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека // 
Вопросы психологии. – 1996. – № 3. – С. 116-132.



36

№ 9 / 2016 р.
♦

Onufriieva L. A.
Candidate of Psychological Science, Assistant Professor, Professor of the Department 
of General and Applied Psychology, Head of the Department of General and Applied 

Psychology, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, Kamianets-
Podilskyi, Ukraine

INTEGRAL CHARACTERISTICS OF THE PROFESSIONAL 
PERSONALITY AS A PSYCHOLOGICAL BASIS FOR 

EMPLOYMENT

Summary: It is studied that modern scientific approaches to the analysis of future socionomic 
specialists’ personalities define professionally important qualities, and most of the future socionom-
ic specialists’ qualities can be formed and improved during the vocational training at higher educa-
tional establishments. However unfavorable qualities for the professional activities make impossible 
to achieve the less necessary level of a future specialist’s professional success. 

Анотація: З’ясовано, що сучасні наукові підходи до аналізу особистості майбутніх фахів-
ців соціономічних професій визначають професійно важливі якості, переважна частина яких 
у майбутнього фахівця соціономічного профілю може бути сформована й удосконалена під 
час професійного навчання у ВНЗ, проте наявність несприятливих для професійної діяльності 
якостей унеможливлює досягнення мінімально необхідного рівня фахової успішності майбут-
нього спеціаліста. Встановлено, що визначені інтегральні характеристики особистості про-
фесіонала є психологічною основою, необхідною у всіх видах діяльності, кожна з яких являє 
собою окрему комбінацію значущих особистісних якостей, істотних для успішної дії в межах 
тієї чи іншої конкретної професії.

Аннотация: Установлено, что современные научные подходы к анализу личности буду-
щих специалистов социономических профессий определяют профессионально важные ка-
чества, большая часть которых у будущего специалиста социономических профессий может 
быть сформирована и усовершенствованная во время профессионального обучения в вузе, 
однако наличие неблагоприятных для профессиональной деятельности качеств делает не-
возможным достижение минимально необходимого уровня профессиональной успешности 
будущего специалиста. Доказано, что определенные интегральные характеристики личности 
профессионала являются психологической основой, необходимой во всех видах деятельно-
сти, каждая из которых представляет определенную комбинацию значущих личностных ка-
честв, существенных для успешных действий в рамках конкретной профессии. 

The formulation of the research 
problem. The process of the formation 
of professionally perfect individuality is 
simultaneously regarded as a manifesta-
tion of self-consciousness and as activi-
ties of the personality aimed at personal 
self-improvement. In modern psycholog-
ical literature the basic laws and mecha-
nisms of personality’s professional forma-
tion, professional aspects of the structure 
of Me-concept are not enough studied, 
its main determinants are not clearly de-
fined. In addition, only a small part of re-
searchers: O.F. Bondarenko, I.V. Vachkov, 

S.D. Maksymenko, V.V. Stolin, T.S. Yat-
senko etc., having analyzed a wide range 
of practical psychology training, empha-
size the need to develop methods aimed 
at developing Me-concept. The problem 
of the professional component of Me-con-
cept of a student of higher educational in-
stitution and its transition to the compo-
nent of a personality is comprehensively 
studied quite little. 

The purpose of the article is theoret-
ical research of integral characteristics of 
the professional personality as a psycho-
logical basis for employment.
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Analysis of recent researches. The 
theoretical research of integral character-
istics of the professional personality takes 
the basis of the concept of personality’s 
professional formation and development 
of professional Me-concept (V. Bodrov, 
Z. Virna, Y. Klimov, M. Priazhnikov and 
others); the concept of self-consciousness 
and the problems of personality’s develop-
ment (B. Ananiev, L. Bozhovych, L. Vy-
hotskyi, O. Bodaliov, V. Stolin and others); 
the concept of the nature of consciousness 
and personality’s development during the 
activities (K. Abulhanova-Slavska, L. Ant-
syferova, H. Kostiuk, S. Maksymenko, 
S. Rubinshtein and others); the thesis about 
features of professional development of 
specialists in physical education and sports 
(N. Volianiuk, H. Babushkin, O. Konieie-
va, O. Perfilieva, V. Chichikin and others). 
The problem of formation of personality’s 
professionalism in a variety of activities for 
psychology is very urgent. Analysis of sci-
entific psychological sources in the profes-
sionalization of the personality certifies the 
theory of personality’s professional forma-
tion involves the concept of personality’s 
formation in activities as a professional, 
and the concept of managing the process of 
professionalization. 

The main material research. Since the 
choice of profession is the basis of self-affir-
mation in society, one of the major decisions 
in life, the professional self-determination 
can be considered as the choice exercised 
by the analysis of the internal resources of 
the subject of occupational choice and cor-
relation between them and requirements of 
the profession. The sense of the definition 
highlights the double-sided phenomenon of 
the career choice: on the one hand, the one 
who chooses (subject of the choice), and 
on the second – that is chosen (object of 
the choice). A subject as well as an object 
is characterized by a large number of fea-

tures, which is explained by the ambiguity 
of the phenomenon of choice of profession.

 In psychology, a number of research-
ers keeps the point of view on the career 
choice as the determination of the type of 
labor. In this case, the subjects of research 
are, on the one hand, the characteristics of 
a person as a subject of labor, and on the 
other – the nature, content, type of labor 
and its object. Professional self-determina-
tion is understood here as the process of the 
development of the subject of work. Hence 
there is the conclusion: the career choice 
is correctly made if the psychological and 
physiological data of the personality meet 
the requirements of the profession [1].

The career choosing as a choice of kind 
of work is a common view, where the main 
determinant of the correct choice is consid-
ered to be the professional interest. But the 
object of interest – the image of the profes-
sion – is ignored [4; 5]. This approach as-
serts the activity of the subject in choosing a 
profession, but not the preparation to work. 

The choice of profession is associated 
with past experience of the personality, and 
the process of professional self-determina-
tion takes place in the formation of the gen-
eral “Me” image, determines the course of 
life. This approach requires consideration 
of a wide range of factors that influence the 
choice of profession. In addition, it allows 
you to focus on the time aspect – the past 
experience of the individual. An imagina-
tion of future, the image of the profession 
is not taken into account. At the same time 
the image of the profession has to become 
a factor in choice of profession, become the 
focus of individual life plans. 

Today professional self-determination 
is a multidimensional process [2; 3; 4], 
which can be viewed from different points 
of view. Firstly, it is viewed as a series of 
tasks that society confronts the individual 
and that this personality should gradually 
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resolve within a certain period of time. Sec-
ondly, it is as the decision-making process 
by which an individual generates and opti-
mizes the balance of his benefits and incli-
nations on the one hand, and the needs of 
the existing system of social division of la-
bor on the other. Thirdly, it is as the process 
of formation of individual style of life, part 
of which is professional activities. 

The psychology as a science has three 
main theoretical approaches to the concept 
of professional orientation. Stability and 
practical immutability of individual human 
qualities is the first approach that makes se-
lection, which provides methods and suc-
cess of its activities; here the focus is on the 
one hand, on the selection of people who 
have the abilities to a particular work, and 
on the other – on the selection of work, the 
most appropriate to individual qualities of 
a person. The directed formation of abili-
ties is the second approach, based on the 
idea that the right quality can be produced 
in each person in any way. Both approaches 
are formulated differently, but their over-
all methodological shortcoming is that the 
identity and employment are seen as in-
dependent and confronting values, one of 
which necessarily subjugates another. The 
formation of individual style of activities 
is the third possibility, which follows from 
the principle of unity of consciousness and 
activities. This concept is based on the fol-
lowing assumptions formulated by Y. Kli-
mov [4]. It is necessary to form the abilities 
taking into account the individual identity 
of the personality, i.e. internal conditions 
of development, along with considering 
external conditions (substantive and mi-
cro-social environment). Significant fac-
tors of professional self-determination are 
the age at which the choice of profession 
is realized, the level of awareness and the 
level of claims. An important criterion for 
the correct choice of profession is match-

ing human aptitudes and abilities to the 
requirements that this profession makes to 
the employee. The fundamental solution of 
some key aspects of the matter is contained 
in researches of O. Kovaliov, V. Miasy-
schev and B. Teplov on the issue of skills. 

“The law of compliance” reflects the 
most common dependence that exists be-
tween inclinations and abilities. The ob-
servations, however, indicate that the ori-
gin and initial development of inclination 
are not always associated with the human 
need to implement their own capabilities 
[4]. Sometimes the image of the profes-
sion is made under the decisive influence 
of the values of the young man. One of the 
forms of professional orientation develop-
ment consists in enriching its motives – an 
individual motive to increasingly broader 
set of reasons. In the concept of the image 
of the profession one can identify some 
parties expressing its content and dynamic 
characteristics. The completeness and the 
level of orientation can be attributed to the 
content part, and its intensity, duration and 
resistance – to the dynamic one. The com-
pleteness of the professional orientation 
refers to the range (diversity) of motives 
of benefits of profession [7]. The motives 
underlying the focus on the profession are 
heterogeneous in origin, nature of the rela-
tionship with the image of the profession. 
The professor Z.Virna [1] notes that in this 
context it is correct to separate, firstly, a 
group of motives that express the need that 
is the main content of the profession and its 
image.

The optimal development of profes-
sional orientation lies in raising of the 
depth and strength of the awareness of 
image of the profession. It is clear that 
without a fairly constant professional ori-
entation it cannot be optimum interaction 
between man and the chosen work. Only 
under this condition the successful devel-
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opment of creative and moral force in the 
process of human labor is possible. Thus, 
main indicator of labor is the meaning-
fulness and depth of professional interest 
considering its status in the system motives 
forming professional orientation [6; 7].

There are such personal qualities, the 
possibility of formation and development 
of which are limited, which are the subject 
of study and analysis in terms of profes-
sional qualifications. Many scientists de-
fine an important criterion for profession-
al availability empathy as professionally 
important property for the specialist, and 
intelligence provides effective analysis of 
features and personality traits. It allows to 
overcome stereotypes (both personal and 
professional), it is the central mechanism 
for understanding the behavior of others. 
The parameters of professional unsuita-
bility include: the existence of any mental 
pathology, high emotional instability, ag-
gression, deep introvertness, low empathy, 
communicativeness, poor logical thinking 
level and attention. It is important to take 
into account some other medical contrain-
dications: speech defects, defects of vision 
and hearing, being not amenable to cor-
rection. All this makes it possible to note 
recommendations concerning the ways of 
accounting of professional competence of 
students in the development of a unified 
state system of requirements for the train-
ing of future specialists of socionomic pro-
fessions; the introduction of the program of 
psycho-diagnostics and the development of 
personality’s suitability of applicants for 
the effective professional choice and timely 

professional reorientation. Successful im-
plementation of the program of psycho-di-
agnostics and the development of personal-
ity’s suitability of the future specialists of 
socionomic professions will increase the 
efficiency and quality of professional train-
ing in terms of training in higher education-
al establishments considering the potential 
of the development of promising students 
based on personality-oriented approach. 

Conclusions. Nowadays young person-
ality’s training to the profession involves 
developing the ability to convert knowl-
edge – sign systems on sensory-intuitive de-
sign – regulators of work and practical hu-
man actions. The psychological features of 
professional Me-concept of students-future 
specialists of socionomic professions are dis-
covered, the dynamics of its transformation 
as a strategy to overcome negative existen-
tial conflicts and life situations are studied. 
The leading trend in the formation of pro-
fessional Me-concept of students is to strain 
collective everyday life sector, activation of 
internalization and conformity, the presence 
of artificial pragmatism through social pres-
sure and imposing life standards – strength-
ening of external control on the background 
of aspiration for self-development. Modern 
scientific approaches to the analysis of fu-
ture socionomic specialists’ personalities de-
fine professionally important qualities, most 
of which can be formed and perfected dur-
ing vocational training in higher educational 
establishment, but the presence of adverse 
professional qualities makes impossible to 
achieve the minimum required level of a fu-
ture specialist’s professional success. 

References:
1. Virna Z.P. Principles of professional orientation / Z.P. Virna. – Lutsk : Vezha, 2003. – 156 с.
2. Maksymenko S.D. Civiliazational processes and personality development / S.D. Maksymenko //  

Problems of modern psychology: Collected articles of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko Nation-
al University, G.S.Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine / Ed. by S.D.Maksymenko, 
L.A.Onufriieva. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2012. – Issue 15. – P.3–18.

3. Maksymenko S.D. Development of the psyche in ontogeny : /in 2 v./. – К. : Forum, 2002. –  
V. I. – 319 p. – V. 2. – 335 p.



40

№ 9 / 2016 р.
♦

4. Onufriieva L.A. The genesis of students’ professionalization: psychological aspect / L.A. Onu-
friieva // Rodzina – centrum swiata / [Pod redakcja naukowa Urszuli Grucy-Miasik]. – Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowkiego, 2014. – P. 347–358.

5. Onufriieva L.A. Psycho-didactic means of developing professionally significant characteristics 
of a personal maturity of future socionomic professions specialists / L.A. Onufriieva // Problems of 
modern psychology : Collected articles of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, 
G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine / Ed. by S.D. Maksymenko, L.A. Onufriie-
va. – Issue 15. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2012. – P.420–429.

6. Onufriieva L.A. Personality qualities considering as a factor of professional competence / 
L.A. Onufriieva // Actual problems of organizational and economic psychology in Ukraine : Theses 
of ІІ All-Ukrainian Congress in organizational and economic psychology (May 28-30, 2015, Kami-
anets-Podilskyi) / Ed. by S.D. Maksymenko, L.M. Karamushka. – К. – Kamianets-Podilskyi : Kami-
anets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, 2015. – P. 55. 

7. Onufriieva L.A. Personality qualities consideration as a factor of professional competence and 
successful professionalization / L.A. Onufriieva // Science and Education a New Dimension. Peda-
gogy and Psychology, III(30). – Issue: 59. – Budapest, 2015. – Р. 66–68.



41

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Ребуха Л. З.
кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології та соціальної роботи 
Тернопільського національного економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ  
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Анотація: У статті розглянуті питання, що пов’язані із дослідженням теоретико-методич-
них і концептуальних засад соціальної роботи та їх вплив на діяльність соціального працівника.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с исследованием теоретико-ме-
тодических и концептуальных основ социальной работы и их влияние на деятельность соци-
ального работника.

Summary: The questions related to the study of theoretical, methodological and conceptual 
foundations of social work and their influence on social worker are considered in this article.

Динамічні зміни у суспільстві спри-
чинюють виникнення нових видів про-
фесійної діяльності, які спрямовані на 
обслуговування окремих життєвих сфер 
людини. Ці професії становлять так зва-
ну групу «соціономічних професій». 
До них належить соціальна робота, що 
установилася у країнах Західної Європи 
понад сто років тому. В Україні отрима-
ла визнання як фахово-професійна тіль-
ки на початку 90-х років ХХ століття. 

У наукових працях В. Курбатов ото-
тожнює поняття «соціономія» і «соці-
альна робота» та підтверджує думу про 
те, що міждисциплінарні розвідки різ-
номанітних аспектів допомоги людям 
утворюють фундаментальне підґрунтя 
науки – теорії соціальної роботи, або 
соціономії, «предметом якої є професій-
на допомога людям, які її потребують» 
[9, с. 74]. Тому перетворення, що здій-
снюються у царині освіти на теперіш-
ньому етапі розвитку суспільства, обу-
мовлені вимогами, нормами й потребами 
соціуму щодо професійної підготовки 
фахівців, котрі покликані трудитися на 
поприщах соціальної сфери.

 Сьогодні навчання майбутніх спеціа-
лістів для професійної роботи у соціаль-
ній сфері України проходить з усвідомле-
ним урахуванням теоретико-методичних 

і концептуальних основ взаємовпливу 
освітянського простору та соціальної 
роботи в цілому, тому й окреслюється 
нами як соціально-педагогічна проблема 
сучасності. 

Професійна компетентнісна підготов-
ка майбутніх соціальних працівників ба-
зується на засадах комплексного підходу 
до розуміння сутності та значимості соці-
альної роботи, методологічного обґрун-
тування та узагальнення філософських 
основ теорії соціальної роботи [5], твор-
чого пошукування найбільш ефектив-
но-дієвих технологій її впровадження та 
виконання [4], утвердження соціальної 
роботи як професійної діяльності та ін. 
Відтак підготовка фахівців соціальної 
сфери у вищих освітніх закладах вима-
гає спеціально-організованого навчан-
ня, що отримали позитивне схвалення 
серед науковців і практиків за кордоном 
[7] та серед провідних, фундаменталь-
них наукових шкіл України по підго-
товці працівників соціальної сфери [1]. 

Фахова підготовка майбутніх соціаль-
них працівників у вузах розглядається 
теоретиками-науковцями в аспекті ви-
окремлення особливостей професійно-
го навчання соціальних працівників в 
Україні, визначення перспектив щодо 
формування освітньої системи підготов-
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ки та підвищення кваліфікації спеціаліс-
тів, застосування ефективних діагнос-
тичних методик оцінки професійних 
здібностей та системи фахового відбору, 
окреслення постійно мінливих профе-
сійних ролей і функцій соціального пра-
цівника; формування ціннісних ознак 
професіоналізму та духовно-морально-
го і особистісно-вчинкового портрету 
соціального працівника; дослідження і 
розв’язання психологічних проблем та 
ролі психологічних знань у структурі 
професійно-значущої підготовки соці-
альних працівників; формування пор-
трету професійної моделі соціального 
працівника та аналізу її окремих складо-
вих (професійної комунікативної та ді-
лової компетентності, соціальної відпо-
відальності, гуманності, толерантності 
тощо) [5; 11].

У 90-х роках ХХ ст. російськими на-
уковцями була здійснена спроба розді-
лити поняття «соціальна робота як на-
ука» і «соціальна наука». Однак вчені, 
не змогли цього зробити, оскільки на 
той час «незвичність поєднання» пер-
шого терміна та «обмежене уявлення 
про саму соціальну роботу», навело їх 
на думку, що в недалекому майбутньо-
му можна очікувати утвердження на-
зви – «соціальна наука» [1, с. 5]. Це на-
йменування поширене за кордоном і, як 
на їхнє розуміння, відповідно правильно 
відображає зміст і специфіку цієї науко-
вої галузі. Водночас нині до соціальних 
(за об’єктом і предметом дослідження) 
можна зарахувати багато різних наук. 
Але оскільки соціальна робота має свою 
специфіку і закономірності, то можна ка-
зати про соціальну роботу як самостійну 
науку про функціонування та діяльність 
соціальних працівників. Хоча, на жаль, 
деякі науковці і далі твердять: «можна 
констатувати той факт, що поки немає 
загальноприйнятої норми побудови і ви-

кладу соціальної роботи» [1, с. 31]. Це 
твердження сприяє постійній актуаліза-
ції пошуків щонайкращих систем підго-
товки майбутніх соціальних працівників 
і окреслює процес їх високоефективного 
навчання у навчальних закладах як соці-
ально-педагогічну проблему.

Схвалюючи думки попередників, 
Є. Холостова і А. Сорвіна розглядають 
соціальну роботу як сферу практичної 
діяльності з науковим підґрунтям та ло-
кальною, на місцевому рівні теорією [4]. 
Інші науковці [8] характеризують теорію 
соціальної роботи як логічне узагальнен-
ня життєвого досвіду суспільної прак-
тики, підґрунтям якого є глибоке вивчен-
ня сутності досліджуваного процесу чи 
явища та розкриває його закономірності, 
комплекс поглядів та ідей, що уможлив-
люють витлумачення і пояснення фактів, 
високорозвинену форму наукового зна-
ння, котра дає цілісне бачення дійснос-
ті провідних зв’язків певної галузі [11]. 

Таким чином, наукове розуміння ка-
тегорії соціальної роботи зосереджує 
увагу теоретиків і дослідників на про-
цесуально-діяльнісному характері цьо-
го явища, що й на даний час актуалізує 
важливість дослідження фахової підго-
товки соціальних працівників у різних 
напрямках та спрямуваннях.

Для визначення дефініцій соціальної 
роботи як наукової дисципліни із власне 
своєю теорією і практичною діяльністю 
науковцями узагальнюються та врахову-
ються такі аспекти, як відповідальність 
за постійно виникаючі проблеми у сус-
пільстві та їх балансувальний характер; 
виховання у ставленні до ближнього з 
певної соціальної позиції; врахування 
прикладної теорії християнства та осо-
бливості демократії. У наукових роз-
робках вчених щодо теорії соціальної 
роботи робиться акцент на те, що її ціле-
визначення залежить від багатьох факто-
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рів, зокрема: соціального регулювання, 
інтеграції до суспільства окремої осо-
бистості, відновлення соціальної вар-
тості маргінальних, непривілейованих 
верств населення, виявлення християн-
ських принципів, встановлення гармонії 
у взаємовідносинах, дотримання запо-
руки спокою суспільства та прагматич-
них ділових навичок демократії [5]. 

Дослідниця соціальної роботи 
А. Капська розглядає її як професійну 
діяльність, як важливий феномен сус-
пільного життя, що залучає до практич-
ної, наукової, навчальної діяльності ще й 
знання, визнання, інституалізацію в сус-
пільстві, створення методології та теорії 
соціальної роботи [10, с. 17]. 

Даючи аналіз проблемам, що виника-
ють у соціальній роботі як науці, Л. Гус-
лякова і Є. Холостова підкреслюють 
важливість їх вирішення на конкретно-
емпіричному, прикладному началах, що 
утворюються з потреб практики і зорієн-
товані на неї. Тому авторки постійно пе-
ребувають у площині практики, розгля-
даючи закономірності суб’єкта й об’єкта 
соціальної роботи як діяльності, як спе-
ціальності і професії [2, с. 4]. 

Доповнює практичну значимість со-
ціальної роботи М. Фірсов, який ви-
окремлює значущий аспект соціальної 
роботи – самодопомога в системі соціо-
культурних і психосоціальних взаємодій 
і міжсуб’єктних взаємовідносин [5].

Отже, в наукових колах сутність соці-
альної роботи розглядається у переваж-
ній більшості як практична діяльність, 
що має власне наукове підґрунтя, цін-
нісну систему і чітку типологію профе-
сійно-зорієтованих задач, які трансфор-
муються у навчально-професійні у ході 
підготовки фахівців. Практична спря-
мованість соціальної роботи зумовлена 
активними перемінами суспільства, су-
проводжується політичним динамізмом, 

котрий відстежується у взаємозв’язку 
соціальної роботи із соціальною полі-
тикою, прискореним соціокультурним 
розвитком громадян, перемінами у люд-
ських цінностях та їх пріоритетністю, 
що утруднює соціалізацію поколінь. 
Крім того практичне скерування сприяє 
розширенню і диференціації соціаль-
ного та професійного соціокультурного 
простору, інтенсивній маргіналізації на-
селення та визначає необхідність соці-
альної роботи як професії.

Соціальна робота визначається також 
науковцями як «синтетична навчальна 
дисципліна» [2, с. 4], що враховує істо-
рію її виникнення та зарубіжний досвід, 
має свою теорію і технологію. Дисци-
пліні властивий міждисциплінарний 
характер, оскільки знаходиться на пере-
тині гуманітарних наук – філософії, пси-
хології, педагогіки, соціології, етики та 
ін., при цьому інтегрує властиві їм тео-
рії, підходи, методи тощо. 

 Оскільки концептуальне підґрун-
тя соціальної роботи як науки інтегрує 
фундаментальні домінанти гуманітарно-
го та соціального знання, однак вона має 
певну специфіку, власний об’єкт і пред-
мет дослідження, категоріальний апарат, 
принципи, закономірності, систему до-
слідницьких процедур та окремих мето-
дик. В обсягах цієї парадигми соціальну 
роботу визначають як галузь практично-
го застосування теоретико-методичного 
й емпіричного знання, наукового забез-
печення розв’язання конкретних соці-
альних завдань, котрі виникають перед 
соціальними працівниками. 

Доводи цієї думки знаходимо у пра-
цях російського методолога Г. Щедро-
вицького. На думку відомого вченого 
розвиток соціотехнічної діяльності, ко-
тра перетворює організаційно-управлін-
ську діяльність у масову та стандарти-
зовану створює необхідність у новому 
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типі знань – про об’єкти соціотехнічної 
роботи і відповідних наук – «наук про 
діяльність» [11]. Такою наукою можна 
вважати соціальну роботу після її визна-
ння як професії.

Аналізуючи спеціалізовану науко-
ву літературу з дослідження соціальної 
роботи заслуговує уваги вчення І. Ми-
говича, котрий найповніше розкриває 
сутність цієї діяльності та пов’язує її 
із різноаспектними дослідженнями. 
Об’єднуючи відомі концептуальні під-
ходи і парадигми розуміння соціальної 
роботи, науковець розглядає соціальну 
роботу як:

– міждисциплінарну, соціально-гума-
нітарну, інтегративну науку,в основі якої 
закладені закономірності та принципи 
функціонування й розвитку конкретних 
соціальних процесів, явищ, відносин та 
їх динаміка у результаті цілеспрямова-
ного впливу організаційних, психолого-
педагогічних й управлінських чинників 
при захисті громадянських прав і свобод 
особистості в суспільстві; 

– практичну діяльність, яка про-
водиться серед різних груп населення,  
що допомагає коригувати, вдосконалю-
вати професійну діяльність на основі 
дослідження нових проблем і відпрацю-
вання оптимальних моделей соціальної 
роботи [5]. 

Професор соціології Манчестерсько-
го університету Т. Шанін, досліджуючи 
соціальну роботу як культурний фено-
мен сучасності показує, що соціальна 
робота має багатий фактичний матеріал 
щодо структури і самосвідомості сучас-
них суспільств в їх кризових станах [10]. 
Її зв’язок із соціологією може показати 
природу розвитку суспільства і, навпа-

ки, – характеристики сучасного суспіль-
ства та його інтерпретації допоможуть 
краще зрозуміти своєрідність професії й 
академічної дисципліни – соціальна ро-
бота. Цю функцію виконують соціаль-
ні працівники як виконувачі соціальної 
роботи, яка є інструментом реалізації 
соціальної політики окремо взятого сус-
пільства.

Відтак соціальна робота як інструмент 
реалізації соціальної політики, має свою 
історію. Перші теоретичні концепції ви-
никли на межі ХІХ-ХХ ст., а її розвиток 
в Україні був пов’язаний із переходом 
від державної та громадської доброчин-
ності, адресованої нижчим прошаркам 
населення, до вироблення загально-
державних систем соціальної допомо-
ги й інституалізації соціальної роботи. 

Соціальна політика і професійна со-
ціальна робота взаємопов’язані. Соці-
альна політика реалізується за допомо-
гою діяльності соціальних працівників, 
котрі виконують різні форми соціальної 
роботи, приймають участь у державних 
рішеннях і заходах, спеціалізованих та 
комплексних соціальних програмах. 
Можна стверджувати, що соціальна робо-
та – це форма, спосіб реалізації соціаль-
ної політики, яка якраз і розкривається в 
соціальній роботі за допомогою профе-
сійної діяльності соціальних працівни-
ків. Однак єдність соціальної політики 
і соціальної роботи не означає ототож-
нення цих понять і їх смислового збігу.

Отже, сьогодні процес самоствер-
дження фахової соціальної роботи в 
Україні відбувається в напрямках, що 
сприяють процесам професійної іденти-
фікації та професіоналізації соціальних 
працівників.
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Анотація:Ця стаття є початком серії публікацій, де будуть представлені результати ем-
піричного дослідження особливостей міжетнічної толерантності. З’ясовуються теоретико-
методологічні питання, пов’язані з особливостями формування міжетнічної толерантності. 
Представлена структура міжетнічної толерантності. Показані результати емпіричного дослі-
дження когнітивної складової міжетнічної толерантності.

Аннотация: Эта статья является началом серии публикаций, где будут представлены ре-
зультаты эмпирического исследования особенностей межэтнической толерантности. Выяс-
няются теоретико-методологические вопросы, связанные с особенностями формирования 
межэтнической толерантности. Представлена структура межэтнической толерантности. По-
казаны результаты эмпирического исследования когнитивной составляющей межэтниче-
ской толерантности.

Summary: This article is the beginning of a series of publications which present the results of 
empirical studies of inter-ethnic tolerance. It deals with the theoretical and methodological issues 
relating to the peculiarities of the formation of interethnic tolerance. The structure of ethnic toler-
ance is represented. The results of an empirical study of the cognitive component of ethnic toler-
ance are shown.

Метою статті є з’ясування психоло-
гічних особливостей міжетнічної толе-
рантності у студентів ВНЗ західного ре-
гіону України.

Методи та методики. З метою емпі-
ричного вивчення когнітивного компо-
ненту міжетнічної толерантності було 
використано методику Опитувальник 
«Індекс толерантності» Г. Солдатова, 
О. Кравцова, О. Хухлаєва, Л. Шайгерова.

Постановка наукової проблеми та 
її значення. У сучасних умовах еко-
номічної нестабільності, соціального 
розшарування суспільства, розмивання 
моральних орієнтирів, зниження куль-
турних цінностей загострюється пробле-
ма взаємовідносин людей, тому пошук 
конкретних принципів, умов і підходів 

до цілеспрямованої організації вихо-
вання толерантності, перш за все, сту-
дентства, стає одним із найважливіших 
завдань вищих навчальних закладів, 
відповідальних за духовний, моральний 
розвиток особистості. 

Сьогодні дослідження міжетнічної 
толерантності набуває особливої акту-
альності на тлі конфліктних явищ і від-
носин між людьми, етнічними групами, 
громадськими організаціями, партіями 
та державами. Практично у всіх регіо-
нах України збільшилася кількість не-
корінного населення, а у вищих освітніх 
закладах кількість студентів нетради-
ційних для регіону національностей та 
етнічних груп. Це створює певні труд-
нощі в організації навчального процесу 
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та взаємодії студентів і педагогів у на-
вчальних та не навчальних ситуаціях. 
Тому, для розуміння психологічних ме-
ханізмів міжетнічної толерантності, не-
обхідно спочатку визначити її психоло-
гічну структуру та особливості перебігу 
інтолерантних поведінкових проявів у 
студентському середовищі.

Аналіз останніх досліджень із цієї 
проблеми. У психологічній літературі, 
присвяченій проблемам міжетнічної то-
лерантності, даний феномен розгляда-
ється як складне утворення особистості, 
що проявляється в терпимості до чужого 
способу життя, чужих звичаїв, традицій, 
до інших почуттів, думок та ідей. Саме 
цей феномен є найважливішою цінністю 
міжетнічних відносин в умовах зростан-
ня багатонаціональності та полікультур-
ності спільнот [1].

Аналіз сучасних досліджень толе-
рантності дозволяє виділити чотири 
основних підходів до визначення понят-
тя «міжетнічна толерантність».

Перший підхід – історико-еволюцій-
ний. Міжетнічна толерантність розгля-
дається як складне утворення особис-
тості, яке виражається в терпимості до 
чужого способу життя, чужих звичаїв, 
традицій, почуттів думок та ідей. Вияв-
ляється в різноманітних ситуаціях міжо-
собистісного і внутрішньоособистісного 
вибору, коли відомі способи вирішення 
проблем не спрацьовують, а нові пере-
бувають на стадії становлення [3; 4].

У трактуванні поняття «міжетнічна 
толерантність» схожі позиції А.Г. Ас-
молової і Н.Л. Іванової [1; 2]. Вони вва-
жають, що на індивідуальному рівні 
толерантність є чеснотою, нормою пове-
дінки особистості. Цей рівень існування 
толерантної свідомості – необхідна умо-
ва стабільності суспільства. «Тому толе-
рантність, критичне мислення, свобода, 
і відповідальність особистості у відкри-

тому суспільстві складають фундамент 
демократії і створюють умови розвитку, 
руху суспільства вперед» [1; 2].

Другий підхід – культурологічний. 
В.І. Шпунтів не погоджується з існую-
чими визначеннями терміна, відзначає 
його вузькість, так, як вважає неправо-
мірним обмежувати дію етнотолерант-
ності тільки рамками міжетнічних від-
носин. Тому міжетнічна толерантність 
в його розумінні – «терпиме ставлен-
ня етнічної спільності або окремого її 
представника до будь-якої інакшості: 
цінностей, норм, способу життя, по-
ведінки, традицій, почуттів, думок, 
ідей, переконань». Культурологічний 
підхід показує «відмежованість етно-
толерантності від природи як системи 
особливих інститутів, символів, норм 
і відносин, ілюструє явище як спосіб 
життя людей, має багатофакторну де-
термінацію» [5].

Третій підхід – соціально-психологіч-
ний. Сутність його полягає в розумінні 
міжетнічної толерантності як соціально-
психологічної установки.

Міжетнічна толерантність – соціаль-
но-психологічна характеристика, що 
виявляється в готовності одних пред-
ставників етносів і етнічних спільнот вза-
ємодіяти з іншими. Це виражається в їх 
взаємній терпимості на основі визнання 
і прийняття відмінностей, що існують 
між ними і їх культурами, а також розу-
мінні та повазі іншого способу життя [6].

Ю.П. Івкова визначає міжетнічну то-
лерантність як соціально-психологічну 
характеристику, що виявляється в сту-
пені прийняття/неприйняття представ-
ників інших етнічних груп. Розглядаючи 
міжетнічну толерантність як комплекс 
установок, вона виділяє в її структурі 
такі компоненти:

1. Когнітивний (уявлення про інші 
етнічні групи, їх культуру, міжетнічні 
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відносини; знання про феномен толе-
рантності, права людей незалежно від 
етнічної приналежності);

2. Емоційний (ставлення до інших ет-
нічних груп);

3. Поведінковий (конкретні акти то-
лерантності/інтолерантності поведінки, 
яка проявляється в прагненні спілкува-
тися, демонструвати агресію щодо пред-
ставників інших етнічних груп) [7]. 

Г.С. Кожухар [8] виділяє три рівнів 
проявів толерантності:

1. Диспозиційний – рівень фундамен-
тальних установок, які формуються на 
основі ціннісно-смислової системи осо-
бистості;

2. Рефлексивний – реагування на зо-
внішню ситуацію;

3. Поведінковий – акти толерантного 
реагування.

Даний підхід можна використовувати 
при вивченні міжетнічної толерантності.

Я.С. Белякова вважає, що міжособис-
тісна толерантність має свою структуру, 
що складається з двох блоків:

1. Позитивне ставлення до особис-
тості опонента, адекватна самооцінка;

2. Зовнішні прояви терпимості, від-
стеження свого внутрішнього стану, ор-
ганізація розумового процесу [9].

Четвертий підхід – індивідуально-
психологічний. Відповідно до нього Г.Л. 
Бардієр [10] визначила чотири підструк-
тури міжетнічної толерантності:

1. Індивід (стать, вік, особливості 
функціонування нервових процесів);

2. Індивідуальність (темперамент, ха-
рактер, базові відносини);

3. Особистість. Сюди включаються 
такі компоненти:

– афективний – емоційне переживан-
ня збереження власної ідентичності;

– когнітивний – визнання цінності 
своєї рівності з іншими;

– конативний – прихильності нормам 

моралі, що забезпечує довільність і сво-
боду поведінки).

4. Суб'єкт діяльності (потреби, мотиви, 
цілі діяльності, стилі і стратегії поведін-
ки, особистісний захист, самооцінка, рі-
вень домагань, досвід, вміння, навички). 

У деяких дослідженнях вчених в 
структурі міжнаціональної толерантнос-
ті виділяється шість блоків:

1. Національна само ідентифікація;
2. Емоційне ставлення до своєї нації;
3. Соціальна дистанція по відношен-

ню до представників інших національ-
ностей;

4. Прояв толерантних (інтолерант-
них) установок з приводу міжнаціональ-
них відносин на ідеологічному рівні;

5. Ставлення до міжнаціональних 
конфліктів;

6. Емоційне прийняття (неприйняття) 
представників інших національностей 
[11; 12].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У дослідженні приймали участь 
100 осіб студентського віку. Вікові рам-
ки досліджуваних від 19 до 21 року. Всі 
респонденти є студентами вищих на-
вчальних закладів. В дослідженні при-
ймали участь як дівчата, так і юнаки.

Досліджуючи когнітивний компонент 
міжетнічної толерантності за методикою 
«Індекс толерантності» Г. Солдатова, 
О. Кравцова[13, с. 46–51], було виявлено 
результати, які представлені в таблиці 1.

Встановлено, що молоді люди схиль-
ні більше всього проявляти соціальну 
толерантність. Студентська молодь про-
являє толерантне, терпиме ставлення 
до різних соціальних груп (меншинств, 
злочинців, психічно хворих людей), а 
також щодо деяких соціальних процесів. 
Це можна пояснити тим, що суспільство 
стало жорсткішим, більше проявляється 
агресії до людини з боку інших, збіль-
шився рівень злочинності, більш від-
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крито стали говорити про нетрадиційну 
статеву орієнтацію, ріст рівня проститу-
ції все це призводить до певної адапта-
ції людей до таких процесів та розвитку 
вміння коректного ставлення до інших. 
Найменше виражена серед молоді етніч-
на толерантність, тобто коректне став-
лення до представників інших етнічних 
груп. На нашу думку, це можна пояснити 
тим, що в регіоні де проживає студент-
ська молодь, мало представників інших 
етнічних груп, тобто з ними немає нія-
кої взаємодії. А вся інформація про осіб 
інших етнічних груп отримується через 
засоби масової інформації, особливо че-
рез ЗМІ. 

Відсотковий розподіл субшкали «ет-
нічна толерантність» (рисунок 1) дово-
дить, що більшості студентської молоді 
властивий високий рівень позитивного 
ставлення до представників інших ет-
нічних груп. Разом із тим, (37%) сту-
дентської молоді все ж таки мають низь-
кий рівень етнічної толерантності.

Подальший аналіз отриманих резуль-
татів буде представлено в наступних ви-
пусках журналу. 

Висновки. Аналіз дослідження до-
зволяє констатувати факт відсутності 
єдності в підходах до розуміння змісту 

поняття «міжетнічна толерантність». 
У роботах різних авторів міжетнічна  
толерантність визначається як терпи-
мість, здатність, прагнення вирішувати 
конфлікти, антипод агресивності, по-
блажливість, повага прав, адаптація, 
стійкість, допущення, прийняття, со-
ціальна норма, якість в структурі осо-
бистості, життєва позиція, інтегральна 
характеристика індивіда, чеснота, ком-
петентність.

Міжетнічну толерантність ми визна-
чаємо як інтегральну властивість ціліс-
ної індивідуальності людини в єдності і 
взаємозв'язку особистісних, суб'єктних і 
індивідуальних властивостей, що вияв-
ляється в ситуації міжетнічної взаємодії. 
Вважаємо, що психологічною основою 
толерантності людини є структура пси-
хічних якостей, що утворюють стійкі 
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Рис. 1. Рівні вираженості етнічної толерантності  
студентської молоді 

Таблиця 1
Прояв толерантності у студентів

№ Тип толерантності Середні 
значення

1. Соціальна толерантність 30,91

2. Толерантність як риса 
особистості 27,24

3. Етнічна толерантність 23,31
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зв'язки і відображають всі рівні індиві-
дуальності: індивідуальний, суб'єктний, 
особистісний.

Емпіричним дослідженням когнітив-
ного компоненту міжетнічної толерант-
ності було виявлено відсотковий розподіл 
рівня вираженості етнічної толерант-
ності студенської молоді. Більшість сту-
денської молоді мають високий рівень 
позитивного ставлення до представни-
ків інших етнічних груп і установки в 
сфері міжкультурної взаємодії. Варто 
відзначити, що значний відсоток (37%) 

студентської молоді все ж таки мають 
низький рівень етнічної толерантності. 

У процесі подальшого аналізу даних 
всю вибірку ми розділили на дві групи: 

1. Група з низьким рівнем етнічної 
толерантності (ті студенти у яких за 
шкалою «етнічна толерантність» по ме-
тодиці індекс толерантності було менше 
19 балів);

2. Група з високим рівнем толерант-
ності (ті студенти у яких за шкалою «ет-
нічна толерантність» по методиці індекс 
толерантності було більше 32 балів).
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

Анотація. У статті обґрунтовується використання компетентнісного підходу у підготовці 
конкурентоспроможного компетентного фахівця; проведено дослідження на вивчення сут-
ності провідних понять компетентнісного підходу – «компетентність», «компетенція»; приве-
дені тлумачення основного поняття дослідження – конкурентоспроможності.

Аннотация. В статье обосновывается использование компетентностного подхода в под-
готовке конкурентоспособного компетентного специалиста; проведено исследование на из-
учение сущности ведущих понятий компетентностного подхода – «компетентность», «компе-
тенция»; приведены толкования основного понятия исследования – конкурентоспособности.

Summary. The article explains the use of a competence-based approach in the preparation of 
competitive competent person; conducted a study to explore the essence of the leading concepts 
of competence approach – "competence", "competence"; given the interpretation of the basic con-
cepts of research – competitiveness.

Постановка проблеми. Осно-
вною метою незворотного процесу мо-
дернізації всієї системи освіти в Україні 
є підготовка конкурентоспроможного 
компетентного фахівця, який вільно во-
лодіє своїм фахом, здатен до ефективної 
професійної діяльності на рівні світових 
стандартів, готовий до постійного про-
фесійного розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ак-
туальність дослідження питань форму-
вання конкурентоспроможності фахівця 
зумовлена жорсткістю вимог ринку пра-
ці в сучасних умовах. Конкурентоспро-
можність розглядається як новий якіс-
ний стан професіонала. Найбільш повне 
розкриття поняття «конкурентоспро-
можність» дає компетентнісний підхід, 
запровадження якого стало основою по-
дальших важливих змін в системі освіти.

Теоретичному обґрунтуванню та ви-
вченню сутності компетентнісного під-
ходу присвячені роботи А. Хуторського, 
Е. Зеєра, В. Маслова, І. Драч, Г. Селев-
ко, О. Пометун, В. Лугового, І. Зимньої 
та ін. Проблема конкурентоспромож-
ності фахівця стала предметом дослі-

джень Р. Фатхутдінова, Д. Чернілевского, 
С. Широбокова, Д. Богині, Н. Глевацької, 
О. Грішнової, М. Кримової, О. Кримової 
та ін. Структура та характеристики кон-
курентоспроможних якостей особистості 
розглянуто у працях І. Драч, Г. Дмитрен-
ко, В. Андрєєва, Н. Борисова, Є. Климо-
ва, А. Маркова та ін. 

Мета статті – обґрунтувати вико-
ристання компетентнісного підходу 
у підготовці конкурентоспроможного 
компетентного фахівця; проаналізувати 
сутність категорії і понять компетентніс-
ного підходу; розкрити поняття «конку-
рентоспроможний фахівець» через сут-
ність компетентністного підходу.

Результати теоретичного аналізу. 
Реалізація компетентнісного підходу у 
процесі підготовки висококваліфікова-
них фахівців потребує осмислення самої 
категорії «компетентнісний підхід», а 
також її провідних понять. 

На думку О. Пометун, компетентніс-
ний підхід в освіті – це спрямованість 
освітнього процесу на формування й 
розвиток основних базових і предмет-
них компетентностей, в результаті чого 
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буде сформована загальна компетент-
ність людини [1, c.65]. Г.Селевко вважає, 
що «компетентнісний підхід означає 
поступову переорієнтацію домінуючої 
освітньої парадигми з переважаючою 
трансляцією знань, формуванням нави-
чок на створення умов для оволодіння 
комплексом компетенцій» [2]. 

Досліджуючи компетентнісний під-
хід у контексті професійної діяльності, 
В. Маслов та Л. Ващенко визначають 
його як «наукову концепцію, що має 
бути покладена в основу для визначен-
ня мети, змісту, методів та організації 
навчання, діагностики рівнів готовнос-
ті і відповідності особистості до ефек-
тивної діяльності на відповідній посаді 
або у конкретній професійно-фаховій 
сфері» [3]. Важливою особливістю ком-
петентнісного підходу, на яку звернули 
увагу автори Національного освітнього 
глосарію з вищої освіти [4], є студенто-
центрована сутність цього підходу. 

На думку Н. Нагорної, компетентніс-
ний підхід ставить на перше місце вміння 
студента розв’язувати проблеми, що ви-
никають у пізнавальній і технологічній 
діяльності, у сферах етичних, професій-
них та особистих взаємовідносин. З огля-
ду на це, зазначений підхід передбачає 
такий вид змісту освіти, який не зводить-
ся до знаннєвого компонента, а передба-
чає цілісний досвід вирішення життєвих 
проблем, виконання ключових функ-
цій, соціальних ролей, компетенцій [5].

У дослідженні І. Драч зазначаєть-
ся, що компетентнісний підхід у вищій 
освіті передбачає зміну пріоритетів, 
перехід від інформації, як предмету 
запам’ятовування, до школи мислення, 
дії та розвитку здібностей особистості. 
Такий підхід має спонукати особистість 
до оволодіння вміннями працювати в 
нових умовах, до прагнення навчитися 
жити разом з іншими в умовах невизна-

ченості, полікультурності, ефективно і 
морально справлятися зі своїми життє-
вими проблемами [6].

Якщо узагальнити існуючі тлумачен-
ня сутності компетентнісного підходу 
до підготовки фахівців у працях вітчиз-
няних та зарубіжних дослідників, хо-
четься зазначити, що компетентнісний 
підхід акцентує увагу на результатах 
освіти, як здатності людини діяти в різ-
них проблемних ситуаціях. Такої думки 
дотримуються більшість дослідників-
сучасників у сфері освіти. Разом з тим, 
компетентнісний підхід не протиставля-
ється традиційному знаннєвому, а поси-
лює його особистісним та діяльнісним 
спрямуванням, оскільки стосується осо-
бистості й може бути реалізованим тіль-
ки у процесі діяльності [7].

Провідними поняттями підходу є 
«компетентність» та «компетенція». 

Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури, наукових статей, монографій, 
дисертаційних досліджень вітчизняних 
та зарубіжних авторів (С. Гончарен-
ко, Г. Селевко, С. Бондар, О. Пометун, 
Ю. Рубін, І. Зимня, О. Овчарук, А. Ху-
торський, С. Ожегов, Н. Бібік, Е. Зеєр, 
А. Павлова, Л. Ващенко, В. Маслов, 
Г. Селевко, В. Луговий, Т. Сорочан) свід-
чить про відсутність єдиного визначення 
та розуміння цих понять, хоча вони час-
то використовуються при обговоренні 
педагогічним співтовариством проблем 
підвищення якості освіти. Деякі фахів-
ці вважають поняття «компетентність» 
і «компетенція» тотожними і синоніміч-
ними, інші їх розрізняють і вважають їх 
різними за своєю сутністю.

Однією з причин відсутності серед 
дослідників єдиного визначення понять 
«компетентність» і «компетенція» – не-
точність перекладів іноземних видань, 
через відсутність єдності думок з при-
воду понятійного апарату в інших краї-
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нах до тлумачення цих термінів, а також 
через особливості структури діяльності 
фахівців різних професійних сфер.

Так, у дослідженні І. Драч зазнача-
ється, що «деякі автори наполягають на 
пріоритеті використання у психолого-
педагогічній науці саме терміна «ком-
петентність» перед терміном «компе-
тенція», ґрунтуючись на вітчизняних 
мовних стереотипах, а також на тому, 
що поняття «компетенція» традиційно  
вживається у значенні «коло повнова-
жень», а «компетентність» пов’язується 
з обізнаністю, авторитетністю, кваліфі-
кованістю, що є суто педагогічними ка-
тегоріями. Зазвичай, дослідники автома-
тично перекладають слово competence 
(компетенція) з англійської мови на 
українську чи російську мови як «ком-
петентність» і навпаки. Отже, знайти 
первісне значення використаного авто-
ром терміна під час перекладу іншомов-
них наукових джерел майже неможли-
во» [8, с. 39–41].

Підсумовуючи результати досліджен-
ня щодо трактувань поняття «компе-
тенція», можемо відмітити наступне. 
Компетенція – це інтегроване поняття, 
яке розглядається як наявність досві-
ду та здатності виконувати окремі види 
професійної діяльності; можливість ви-
конувати професійні функції; здатність 
швидко адаптуватися до навколишнього 
середовища та можливість знаходити рі-
шення в проблемних ситуаціях. Сутність 
визначення компетенції у тлумаченні 
різними дослідниками, як показав ана-
ліз, розкривається через поняття «зна-
ння», «уміння», «навички», «отриманий 
досвід» і здібності, які надбано і розви-
нуто завдяки навчанню. Також «компе-
тенція» ототожнюється з колом питань, 
в яких людина добре обізнана. 

Компетентність – це володіння ком-
петенціями, які проявляються через 

функції в певній галузі. На відміну від 
знань, умінь, навичок, що передбачають 
дію за аналогією, за зразком, компетент-
ність передбачає досвід успішного здій-
снення самостійної діяльності, уміння 
приймати ефективні рішення у незнайо-
мих ситуаціях [9]. Людина досягає влас-
ної компетентності, а не засвоює чиюсь. 
Компетентність – це форма існування 
знань, умінь, освіченості, яка зумовлює 
особистісну самореалізацію, знаходжен-
ня свого місця у світі, продукт цілісної, а 
не лише «знанієвої» освіти [6].

Рівень компетентності фахівця є одні-
єю з його найголовніших конкурентних 
переваг. Сучасний фахівець має володі-
ти високим рівнем компетентності, щоб 
витримувати конкурентну боротьбу на 
ринку праці, а в подальшому – забезпечу-
вати конкурентні позиції підприємства. 

Останнім часом зросла кількість на-
укових досліджень, присвячених пошу-
ку різноманітних механізмів, підходів, 
аспектів конкурентоспроможності. Але 
слід зазначити, що термін «конкурен-
тоспроможність» як наукове поняття 
з’явилося у педагогічній науці лише 
наприкінці ХХ століття, однак давно є 
поширеним у галузі економіки та ме-
неджменту. Науковці пояснюють це 
складністю самого поняття, яке є досить 
новим для педагогічної науки й потребує 
поглибленого обґрунтування теоретико-
методологічних засад. Зазначимо, що 
словотвірними для поняття «конкуренто-
спроможність» є поняття «конкуренція». 

На сучасному етапі розвитку суспіль-
ства конкуренція виступає як невід'ємна 
частина ринку і означає суперництво, 
боротьбу, зіткнення, змагання (від лат. 
concurrere – бігти разом). Уперше цей 
термін було обґрунтовано Адамом Смі-
том. Він розглядав конкуренцію як чин-
ник, що регулює відповідність приват-
них і спільних інтересів. С. Ожегов [10] 
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трактує конкуренцію як суперництво, 
боротьбу за досягнення більших вигід, 
переваг. Таким чином, суперництво, 
змагання є близькими до конкуренції 
поняттями, відрізняючись від неї харак-
тером переваг. 

Для нашого дослідження цінним є пе-
дагогічне розуміння поняття конкурен-
ції. У педагогічному словнику Е. Рапа-
цевича конкуренція трактується як «одна 
з основних форм організації соціальної і 
міжособистісної взаємодії, яка характе-
ризується досягненням індивідуальних 
або групових цілей, інтересів в умовах 
протистояння з іншими індивідами або 
групами, які хочуть досягнути тих са-
мих цілей, інтересів» [11, с.928]. 

Отже, у нашому розумінні, «конку-
ренція» – це суперництво в певній га-
лузі, боротьба за досягнення кращих 
результатів; уміння застосовувати комп-
лекс знань, умінь і навичок, набутих у 
процесі навчання та професійної діяль-
ності в конкретних виробничих умовах.

Визначивши поняття конкуренції, мо-
жемо розглянути тлумачення основного 
поняття дослідження – конкурентоспро-
можності. Однак, аналіз наукових праць 
вітчизняних вчених засвідчив, що існує 
певна термінологічна плутанина через 
використання у вітчизняній науковій лі-
тературі схожих термінів – «конкуренто-
спроможність» та «конкурентоздатність». 

Терміни «конкурентоспроможність» 
та «конкурентоздатність» мають один 
спільний корінь, який є похідним від 
слова «конкуренція». Проте, друга час-
тина зазначених термінів вказує на пев-
не розходження: у першому випадку йде 
мова про «спроможність», що походить 
від слова «спроможний», тобто який 
має здатність виконувати, здійснювати, 
робити що-небудь або який може, має 
можливості здійснити що-небудь. У дру-
гому випадку мова йде про «здатність», 

що походить від слова «здатний», тобто 
який може, уміє здійснювати, викону-
вати, робити що-небудь, поводити себе 
певним чином [12]. 

У праці О. Подкопаєва [13] приведе-
но дослідження на визначення причин 
появи різноманітних дефініцій поняття 
«конкурентоспроможність». Автор зі-
ткнувся з існуванням ще інших, дуже 
схожих з поданими вище за звучанням, 
але різними за написанням, термінів: 
«конкурентоспроможність», «конкурен-
тоздатність» та «конкурентоздібність». 
Причини та джерела появи різноманіт-
них термінів встановити важко. Можна 
зробити припущення, що, наприклад, 
при перекладі різного типу робіт та 
праць російське “конкурентоспособ-
ность” розбивалося на дві частини, які 
переводилися окремо одна від одної. 
Через таку кількість варіантів перекла-
ду другої складової терміну це і призве-
ло до появи нових дефініцій у працях 
вітчизняних дослідників. В результаті 
цього і виникла термінологічна плута-
нина зі всіма побічними наслідками.

Аналіз наукових праць та досліджень 
встановив також, що деякі фахівці вва-
жають поняття «конкурентоспромож-
ний» та «конкурентоздатний» синоні-
мами (В. Бусел, Л. Ващенко, О. Єфімов, 
В. Калашник, Л. Коврига, Т. Ковальова, 
В. Пономаренко, О. Сліпушко). 

Для уточнення особливостей перекла-
ду скористуємось визначеннями, наведе-
ними у роботі В.Циби [14]. Він визначає 
«здібність», «здатність» і «спромож-
ність» наступним чином: перше – як 
природжену властивість (математичні 
здібності), другу – як набуту властивість 
(уміння, професіоналізм) і третю – як 
потужність ресурсу (купівельна спро-
можність). Тобто, поняття «конкуренто-
спроможність», «конкурентноздібність» 
та «конкурентоздатність» не є синоніма-
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ми, оскільки вони відображають специ-
фічні особливості у сфері конкуренції.

В. Бондар переконаний, що понят-
тя «конкурентоспроможний» і «конку-
рентоздатний» значною мірою зв’язані 
між собою і мають складати єдине ціле. 
У дослідженні В. Бондаря стверджуєть-
ся, що коли йдеться про "кваліфікацій-
ну готовність за необхідності вступати в 
конкурентну боротьбу на ринку праці", 
то вчений пропонує вживати поняття 
«конкурентоспроможний», в той час як 
під «конкурентоздатністю» він розуміє 
"стійку особистісну властивість свідомо 
і творчо реалізувати професійну компе-
тентність за достатнього рівня володіння 
необхідними суспільно-комунікативни-
ми знаннями, вміннями та особистісни-
ми характеристиками" [15].

В. Хапілова [16] стверджує, що термін 
«конкурентоспроможність» доцільно 
використовувати для відображення різ-
них неживих об’єктів. Водночас термін 
«конкурентоздатність» стосується жи-
вого суб’єкта, тобто особистості; термін 
«конкурентоспроможність» відображає 
властивість об’єкта бути кращим, мати 
вигідні відмінності у порівнянні з ін-
шими аналогічними об’єктами, термін 
«конкурентоздатність» відображає ін-
дивідуальні якості, здібності і власти-
вості суб’єкта ринкових відносин, за 
наявності яких він має високий рівень 
загальнолюдської культури та професі-
оналізму; конкурентоспроможність по-
значає можливість об’єкта (наприклад, 
товару) бути вигідно реалізованим, але 
чи перетвориться ця можливість на ре-
альну реалізацію залежатиме від бага-
тьох чинників. 

Серед економістів-дослідників, які 
підкреслюють необхідність розгляду 
відмінностей між зазначеними терміна-
ми, заслуговує на увагу погляд О. Дей-
неги [17]. Він, спираючись на лінгвіс-

тичний аналіз термінів «конкуренція», 
«спроможність» та «здатність», дає такі 
визначення: 1) здатний – який може, 
уміє здійснювати, виконувати, робити 
що-небудь, поводити себе певним чи-
ном”. 2) спроможний – який має здат-
ність виконувати, здійснювати, робити 
що-небудь; який має здібності до чого-
небудь, уміє здійснювати, виконувати 
щось; який може, має можливості здій-
снити що-небудь.

Відповідно до цього, автором пропо-
нуються такі визначення понять «кон-
курентоздатність» і «конкурентоспро-
можність»: 1) конкурентоздатність – це 
здатність певного об’єкта (товару, під-
приємства, регіону, країни) витримувати 
конкуренцію порівняно із аналогічними 
об’єктами на ринку. 2) конкурентоспро-
можність  – це комплекс характеристик 
об’єкта (товару, підприємства, регіону, 
країни), який визначає його потенційний 
результат на ринку [17, с.62].

Таким чином, конкурентоздатність є 
категорією, яку в більшій мірі слід за-
стосовувати до об’єктів, які вже діють на 
ринку, а конкурентоспроможність до но-
востворених об’єктів, які тільки мають 
виходити на ринок. Ми згодні з думкою 
О. Дейнеги і, оскільки у нашому дослі-
дженні мова йде про майбутнього фахів-
ця, використання саме терміну «конку-
рентоспроможність» є правильним.

У педагогічних та психологічних 
джерелах конкурентноспроможність за 
своєю сутністю асоціюється з успіш-
ністю людини як у професійній, так і в 
особистісній сферах, а конкурентоспро-
можний фахівець розглядається не лише 
як «продукт виробництва» навчального 
закладу, але і як особистість, що воло-
діє певними якостями [18]. Таким чи-
ном, очевидний зв'язок між поняттями 
«конкурентоспроможна особистість» та 
«конкурентоспроможний фахівець».



56

№ 9 / 2016 р.
♦

Дослідженню феномену конкурен-
тоспроможної особистості та якостей  
такої особистості присвячені роботи 
Т. Андріяко, В. Андрєєва, Т. Жданко, 
Л. Мітіної. 

Аналіз результатів наукових дослі-
джень свідчить про те, що основними 
підходами до вивчення конкурентоспро-
можності фахівця виступають еконо-
мічні дослідження про конкуренцію на 
ринку праці, а також теорії з питань кон-
курентоспроможності товарів і послуг 
(І. Ансофф, Д. Богиня).

Разом з тим, суто економічні тракту-
вання конкурентоспроможності робо-
чої сили не можуть використовуватися 
у педагогічній діяльності. В контексті 
педагогічної сутності, конкурентоспро-
можність фахівця доцільно формувати 
через професійно значущі та особистіс-
ні якості фахівця [19]. Постало питання і 
про визначення основних ознак, якостей 
конкурентоспроможного фахівця.

Особливе місце серед основних ознак 
конкурентоспроможності фахівця за-
ймають, на думку деяких фахівців, адап-
таційні здібності і прагнення успіху,  
автономність та схильність до творчості, 
а також ті індивідуальні характеристики 
людини, від яких залежить успішність 
виконання певних видів діяльності, що 
забезпечують її переваги у порівнянні 
з іншими в професійному і життєвому 
плані. 

Отже, сутність поняття «конкурен-
тоспроможна особистість» розкриває ті 
індивідуальні характеристики людини, 
від яких залежить успішність виконання 

певних видів діяльності, що забезпечу-
ють її переваги у порівнянні з іншими в 
професійному і життєвому плані. 

Висновки. З огляду на викладене 
вище, слід зазначити наступне. У до-
слідників компетентнісного підходу не-
має однозначного розуміння сутності 
його провідних понять – «компетент-
ність» та «компетенція». На нашу дум-
ку, слід розрізняти поняття «компетен-
ція» і «компетентність», оскільки за 
своєю суттю поняття «компетентність» 
є значно ширшим від поняття «компе-
тенція». І саме на це вказують більшість 
дослідників сутності компетентніст-
ного підходу. Компетентнісний підхід 
дозволяє розкрити поняття конкурен-
то-спроможності фахівця, яка визнача-
ється через ступінь задоволення потреб 
споживача робочої сили у порівнянні з 
іншими претендентами. Конкуренто-
спроможність фахівця виявляється у 
професійній діяльності і проектується 
на всі сфери життєдіяльності людини. 
Нарешті, конкурентоспроможність слід 
визначати як багаторівневе особистісне 
утворення, яке інтегрує індивідуальні 
характеристики з показниками якості 
робочої сили. 

Перспективи подальших пошуків 
у напрямі дослідження. Отже, сьогодні 
проблема підготовки конкурентоспро-
можних фахівців, здатних до сприйнят-
тя та використання на практиці нових 
наукових ідей, здатних швидко адапту-
ватися під мінливі вимоги ринку та сус-
пільства, є досить актуальною і потребує 
подальшого вивчення. 
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ РОСІЇ (1991-2011): 
ПРОСВІТНИЦЬКІ ТА НАВЧАЛЬНІ ГОРИЗОНТИ  
НА ЗАГАЛЬНИХ ТА ТЕМАТИЧНИХ КАНАЛАХ

Анотація. В статті аналізуються процеси розвитку просвітницького ТБ в Росії (1990-2000 
рр.), виділено два етапи – занепад та криза 90-ті роки, що співпав з загальною комерціоналі-
зацією та політизацією ефіру, та відновлення в 2000 рр., де поновилися традиції «Телешколи» 
та стартували нові освітні проекти. 

Аннотация. В статье анализируются процессы развития просветительского ТВ і России 
(1990-2000 гг.). При этом выделено два этапа – упадка и кризиса в 90-е гг., который совпал 
с общей коммерционализацией и политизацией эфира, и восстановления в 2000-е гг., когда 
возродились традиции «Телешколы» и стартовали новые образовательные проекты.

Annotation. The article analyzes the development processes of educational TV in Russia (1990-
2000). The article also highlighted two stages – the decline and crisis of the 90s, which coincided 
with the total commercialization and politicization of the broadcasting, and the recovery of Russian 
TV in the 2000s, which resumed the tradition of "TV Schools" and new educational projects were 
started.

Постановка проблеми. Завдання ТБ 
не тільки інформувати і розважати, а й 
розвивати, навчати, сприяти процесу 
пізнання. Чіткого визначення поняття 
«освітня передача» наразі не існує. За 
В.Кихтан освітні, це такі програми, які 
сприяють розвитку особистості, отри-
манню нових знань, які визначаються 
телебаченням як науково-просвітницькі 
та пізнавальні [4]. Проблематику розви-
тку дистанційного навчання та пропа-
гування культури на телеекрані в Росії 
піднімали багато авторів (А.А. Андреєв, 
М.П. Карпенко, В. Кихтан, Е.М. Ма-
літиков) [1] [2] [4] [7]. Зауважимо, що 
практика просвіти на каналах широкого 
програмування має сильну традицію ще 
з радянських часів. Автором в нашому 
журналі вже була надрукована стаття 
де він торкається застосування каналів 
загального програмування для цілей 
просвіти та навчання в СРСР [10]. Цю 
статтю можна вважати певним її про-
довженням. Вона охоплює проміжок з 

1991 по 2011 рр. та висвітлює тенденції 
теленавчання та просвіти уже в постра-
дянській Росії. 

Отже, метою нашого дослідження є 
окреслення тенденцій, які відбувалися в 
телевізійному навчанні та просвітниць-
ких проектах на телебаченні в Росії в по-
страдянський час. 

Основний виклад. Треба зазначити, 
що на початку періоду, який розглядаєть-
ся, склалася ситуація коли у більшості 
регіонів країни (тоді РРФСР), було нала-
годжене двопрограмне мовлення, деінде 
існувало трипрограмне (місцева переда-
ча). Місця в ефірі для освітньої програ-
ми бракувало в більшості регіонів. Ось 
чому велику просвітню функцію несли 
«загальні», широкомовні канали – ЦТ1 
(ОРТ, Перший) та ЦТ2 (згодом РТР). 

З 27 грудня 1991 р. по 16 січня 1994 р. 
в СРСР здійснював мовлення 4-й канал 
Останкіно – канал широкого програму-
вання з украпленням в нього освітніх 
програм. Передісторія каналу сягає ще 
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в 1960-ті роки. 29 березня 1965 р. роз-
почав роботу за назвою «Третя про-
грама» на третій телевізійної «кнопці» 
у м.Москві (в інших містах були інші 
частотні канали). Канал спеціалізувався 
на освітніх та експериментальних пе-
редачах. З 1967 р. експериментальність 
каналу фактично зійшла нанівець – ефір 
заповнили суто освітні програми в дусі 
телешколи [10]. 1 січня 1982 р. в Мо-
скві його було переміщено на четверту 
телевізійну кнопку і він став називатися 
«Четверта програма». Канал слугував не 
тільки для передачі навчальних програм 
для школярів («телеуроки»), але й як 
резервний для спортивних трансляцій. 
В часи канікул там передавали місцеві 
програми та передачі Першого каналу 
ЦТ СРСР. Четверта програма мала час-
тоту і в Києві. З розвитком державної 
самостійності РФ від союзного центру, 
16 вересня 1991 р. ефірний час другої те-
левізійної програми був повністю пере-
даний Російському (республіканському) 
телебаченню. З 1990 р. ця компанія, нині 
відома як ВДТРК або РТР, вже працю-
вала на ньому по декілька годин вранці, 
вдень та ввечері. Тоді ж на 4-му каналі 
телебачення СРСР стали переважати 
повтори передач Першого каналу теле-
бачення СРСР і власні розважальні про-
грами. Шкільне мовлення переживало 
глибоку кризу й систематичне телемов-
лення уроків було згорнуто. 27 грудня 
1991 р. телеканал було перейменовано 
в «4-й канал Останкіно». З весни по ли-
пень 1992 р. мовлення йшло весь день. 
Обличчям четвертого каналу стали голо-
вний режисер Дмитро Дібров, головний 
редактор Іван Кононов та Лев Новожо-
нов (вів програму «Часок», яка згодом 
перейшла на НТВ – майже не єдина 
програма, що збереглась в ефірі після 
закриття 4 каналу). До освітніх передач 
можна віднести: «Новини культури» 

(1992–1994), «Візаві» (також про новини 
культури), «Послухай» (документальна 
програма). Також на каналі виходили 
повтори пізнавальної програми «Клуб 
мандрівників». Разом з тим питома вага 
ефірного часу була за музичними, розва-
жальними та експериментальними про-
грамами. Це було деяке повергнення до 
ідеології періоду 1965–1967 рр. 

Канал в Україні почав «перекривати-
ся» передачами телестудії «Тет» з 24 січ-
ня 1992 р. (в областях ще й місцевими 
передачами). Але деякі оригінальні про-
грами ще продовжували транслювати за 
інерцією. Телеканал ТЕТ-А-ТЕТ (пізні-
ше – ТЕТ) був заснований у 1992 р. як 
один з перших приватних телеканалів 
в Україні. Засновник СП «Енран», та 
М.С. Георгієвський, А.Ю. Бовсунов-
ський, О.Г. Кохно, Є.Ю. Козицький. По-
чав своє мовлення на 30-му київському 
каналі. Спочатку на телеканалі тран-
слювались невеликі блоки фільмів та 
програми власного виробництва. Нині 
це неполітичний канал, який входить до 
групи «1+1 медіа». 

В Росії з 6 липня 1992 р. ранковий, 
денний і велика частина вечірнього 
ефіру на Четвертому каналі по буднях 
була передана створеному тоді ж теле-
каналу «Російські університети» (РУ), 
що спеціалізувався переважно на освіт-
ніх передачах. «4-й канал Останкіно» 
став виходити в ефір тільки з 22.00 по 
буднях і з 9.00 у вихідні дні, продовжу-
ючи показувати повтори «1-го каналу 
Останкіно» і розважальні програми, 
переважна більшість яких створюва-
лось «Новою студією». 19 січня 1993 р. 
Четвертий телевізійний канал в повно-
му обсязі був переданий Всеросійській 
державній телерадіокомпанії (ВДТРК), 
але 2 квітня 1993 р. його знов було по-
вернуто новоствореній Російській дер-
жавній телерадіокомпанії «Останкіно». 
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Остаточно мовлення каналу було припи-
нено 17 січня 1994 р. Ефірний час 4-го 
каналу Останкіно повністю відійшов до 
телекомпанії «НТВ» [2]. Згаданий канал 
«РУ» був насправді рубрикою, а не по-
вноцінним каналом з власною частотою. 
Були відомі програми просвітницького 
спрямування – «Гуманітарні новини», 
«Новини культури» – ведучі В.Васильєв, 
М. Візирякін; «Новини освіти та науки», 
«Новини кіно» (інформаційні), «Кок-
тейль для допитливих», «Лексикон істо-
рії культури», «Ноу-хау» (пізнавальні). 
Виходив тележурнал «Хроно». В рам-
цях «РУ» виходила спеціальна освітня 
програма «Дитячий час», що включала в 
себе тематичні уроки іноземної мови (ан-
глійської, німецької та французької мов), 
виступи дитячих колективів, повтори 
випусків програми АБВГДейка. Веду-
чі  – С. Столяров, Т. Ушмайкіна, В. Гал-
кін, О. Весьолкін, Г. Андроннікова, С.  
Зайцевський, С. Балабанов, Й.  Шульц, 
І. Гмиза, Д. Добровольский та ін. Взагалі 
програма була ще «радянською»: з 1989 
по 1992 р виходила на Першій програмі 
ЦТ, до середини 1990-x років – на Чет-
вертому каналі. В 1996 р. передачу закри-
вають. На каналі «РУ» був самостійний 
навчальний курс іспанської мови. Очо-
лювали канал А. Малкін та Д. Дібров. 

Загалом по Росії мовлення було три-
програмним: 1-й канал Останкіно, РТР 
(спільно з регіональними вікнами в 
яких мовили регіональні державні те-
лерадіокомпанії) і Петербург – 5 ка-
нал (спільно з регіональними вікнами 
в яких працювали регіональні приватні 
телерадіокомпанії). Ситуація почала змі-
нюватися, коли російський президент 
Б.Єльцин погоджується відкрити пер-
ший загальнодержавний комерційний 
телеканал НТВ. Існував ще приватний 
канал ТВ6, російсько-американський 
(біля витоків Е.Сагалаєв) [9], але вели-

кого покриття він тоді ще не мав. НТВ 
передають частоти Четвертого каналу 
та «РУ», але з умовою, що будуть збе-
режені освітні та просвітницькі програ-
ми. Канал цю умову не виконав. І хоча 
історичний внесок телекомпанії НТВ в 
розвиток телебачення Росії, не можна 
заперечувати, в цьому є як-то кажуть й 
«ложка дьогтю». НТВ відкрило багато 
інформаційно-публіцистичних передач 
демократичного спрямування («Ітоги» з 
Є.Кисельовим, «Сьогодні» з Т.Мітковою 
та М.Осокіним, «Ляльки», на каналі 
йшло багато якісного кіно), але в 1996 р. 
з ефіру пішли всі освітні передачі. Від-
булось їх витіснення. Цей процес був 
обумовлений комерціоналізацією та по-
літизацією ефіру. Бурхливе народження 
комерційного ТБ віддавало пріоритети 
розважальному мовленню. Були пооди-
нокі виключення. Так на комерційному 
ТВ6 була започаткована дуже серйозна 
програма «Кінескоп» – з ведучим Пе-
тром Шепотинником, яка присвячена 
світовому кіно (нині на каналі РТР2/К), 
«Театральний понеділок» з Катери-
ною Коноваловою, релігійна «Канон» з 
К.Ковальовим, «Мережа» з К. Мошко-
вим та О.Колтовим. На НТВ виходила 
цікава нічна програма «Гордон (2001–
2003). У передачі велися бесіди з багать-
ма (майже 500 запрошених учасників) 
відомими вченими з питань фізики, хімії, 
космології, біології, історії, загальним 
проблемам науки, релігії та філософії. 
На каналі СТС виходила розважально-
пізнавальна програма «Галілео», яка є 
варіантом німецької програми «Galileo» 
з каналу «ProSieben». Форма подачі ма-
теріалу адаптована для дітей, через що 
користується популярністю у школярів. 
А от комерційний канал РЕН (працює 
з 1997 р.), хоча ми й не можемо не від-
значити роботу інформаційної служби, 
зокрема М. Максимовської, М. Осокіна 
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О. Романової, але в гонитві за рейтинга-
ми давав багато неперевіреної сенсацій-
ної інформації з світу науки [4].

На Першому каналі впродовж двох 
десятків років виходили ще уславлені 
передачі, започатковані ще в 60–70-х 
XX століття : «Очевидне й неймовірне» 
з професором С. Капіцою, «Клуб ман-
дрівників» з Ю. Сенкевичем, «В сві- 
ті тварин» з М.Дроздовим. Але про-
тягом двох десятиріч з`явилися й 
нові: «Безпутні нотатки» з Д. Крило-
вим, «Хочу знати» з Михайлом Шир-
віндтом, «Мій родовід», «Слово пас-
тиря» (всі це програми виробництва 
«Перший канал»). На різних каналах 
впродовж останніх 25 років виходила 
знаменита пізнавальна гра-вікторина 
«Що? Де ? Коли?» [4].

Помітними подіями в телетворчос-
ті стали програми «Моя срібна куля» з 
М. Вульфом та «Генії і лиходії» Л. Ніко-
лаєва (ТК Цивілізація). Завдання циклу 
«Моя срібна куля» – познайомити гляда-
чів з життям видатних людей мистецтва, 
з визначними культурними подіями. 
Ведучий в формі монологу розповідає 
про акторів та режисерів, починаючи від 
старих майстрів і закінчуючи сучасника-
ми. Історичний цикл «Генії і лиходії епо-
хи, що минає» (ведучий передачі й автор 
більшості випусків Лев Ніколаєв) подає 
низку портретів видатних діячів світової 
науки і культури [4]. 

Вироблений телеканалом РТР цикл 
передач «Історичні хроніки» з Мико-
лою Сванідзе ставив на меті показати  
на прикладі життя знаменитих істо-
ричних особистостей перебіг історії, а 
також пов’язати важливі світові події 
із життям кожної людини. Кожна серія 
циклу присвячена одному року XX сто-
ліття. В кожній серії вимальовується 
одночасно і «портрет року», і «портрет 
людини року». 

Відома була передача про природу 
«Дикий світ з Тимофеєм Баженовим». 
На РТР також створено тележурнал «Му-
сульмани», який поцілений на спілку-
вання одновірців, розкриття життєвих та 
духовних проблем російської умми [4].

1 січня 1997 р. в ефір виходить ка-
нал «РТР-2/К/Культура». Мета якого 
було створення інтелектуального теле-
бачення як для потреб інтелігенції так 
і для просвіти глядача. На підтримку 
створення телеканалу виступали музи-
кант Мстислав Ростропович та акаде-
мік Дмитро Лихачов. Першим головним 
редактором став Михайло Швидкий 
(з 10 липня 1998 р. його змінює Тетяна 
Паухова). З 2002 р. сигнал розповсюди-
ли по всій країні. У 2001 р. генеральним 
директором телеканалу стає колишній 
генеральний директор ТВ6 Олександр 
Пономарьов (ще раніше ведучий «Вісті» 
на РТР). При ньому на каналі відбулися 
значні позитивні зміни: піднялась якість 
телепередач і з’явилося нове оформлен-
ня. Декілька годин на добу передають 
супутниковий телеканал «Євроньюс». 
З 2006 р. посаду головного редактора та 
директора суміщала Т. Паухова. З 2009 – 
С. Шумаков [2].

На каналі показували новинну про-
граму «Новини культури» яку вів 
Д. Флярковський (раніше ведучий «Ві-
стей» на РТР). Помітні передачі «Школа 
лихослів'я» (Т. Толстая та А. Смирно-
ва), «Нічний польот» з А. Максимовим, 
«Порядок слів» з М. Олександровим, 
щотижнева музична програма «Абсо-
лютний слух». Цикли «Живе дерево ре-
месел» – про вишивку, гончарну справу, 
лакову мініатюру і мереживне плетіння, 
також «Світові скарби культури», «Пло-
ди просвіти». Була ранкова програма 
«Спостерігач» – інформаційно-пізна-
вальна програма, яка виходила чотири 
рази на тиждень. Пізнавальна «Чорні 
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діри, білі плями», культурологічні «Ер-
мітаж» з М.Піотровським, «П’ятий ви-
мір» з І.Антоновою, «Критик», історичні 
«Лінія життя». На початку 2000 рр. ка-
нал обирає принцип ретроспектив (ви-
ходить цикл «Легенди світового кіно»). 
Увечері – ретроспективи робіт майстрів, 
вдень – передачі присвячені кіномис-
тецтва тієї чи іншої країни, наприклад 
американське кіно 70-х років, італій-
ське – 80-х. Виходила передача «Фести-
валь бродвейських вистав». Відроджу-
вався телетеатр. В ефірі РТР-2/К було 
багато трансляцій з музичних майдан-
чиків. Канал мав на меті формування в 
глядача послідовного уявлення про про-
цеси і напрямки в культурі та мистецтві. 

На каналі помітна флагманська про-
грама в жанрі ток-шоу «Культурна рево-
люція». Ведучий – Михайло Швидкий 
(певний час обіймав посаду Міністра 
культури). Передача проводиться теле-
компанією «Гра-ТВ» (А. Козлов, Б. Крюк, 
Н. Стеценко). У ній обговорюються про-
блеми культури, політики, мистецтва, 
релігії. Гості студії – двоє відомих людей, 
що мають протилежні точки зору [2]. Ві-
дома й аналітична передача Олександра 
Архангельського «Тим часом». Це роз-
мова в студії яка присвячена ключовим 
подіям культури, історії, політичним та 
економічним темам [2]. 

Інша дуже помітна програма – освіт-
ня. Це – «Академія» . Виходить з 2010 р. 
В аудиторію (з публікою – студентами 
та школярами) приходить вчений та чи-
тає лекцію з тематики фундаментальних 
наук. Після лекції молодь ставить пи-
тання. З виступаючих можна виділити: 
нобелівського лауреата фізика Жореса 
Алфьорова, професора Сергія Капіцу, 
історика Андрія Сахарова, біохіміка ака-
деміка Володимира Скулачова, біологів 
Михайла Кирпічникова та Костянтина 
Скрябіна, лінгвіста В.Іванова. У 2012 р. 

вперше в програмі виступив Денис 
Л. Медоуз  – всесвітньо відомий вчений 
з США знаний в галузі області глобаль-
ного моделювання та раціонального 
природокористування. Спілкою журна-
лістів проект визнаний кращим просвіт-
ницьким телепроектом 2011 р [4].

В ток-шоу «Гра у бісер» чотири фа-
хівця обговорюють події в світовій літе-
ратурі. Веде І.Волгін.

Виходять програми навчання мов під 
загальною назвою «Поліглот». Курси з 
мов: англійська, німецька, португаль-
ська, гінді, французька, китайська, іта-
лійська. Виходили уроки малювання з 
С. Андріякою. Про музично-театральну 
культуру розповідають програми з клю-
човим словом «Великий…» : «Великий 
балет», «Великий джаз» тощо. 

В 2000 р. ситуація з мовленням змі-
нюється. Формується ціла група каналів 
як державних так і комерційних, яка по-
чинає роботу в регіонах. Їх співпраця бу-
дується за моделлю мережевого партнер-
ства з місцевим телеканалами (яка дуже 
розповсюджена у США, Канаді, Австра-
лії). Об’єднавши зусилля місцевих мов-
ників і центральних каналів в областях 
складається мережа відносно потужних 
передавачів аналогового мовлення. По-
ширюються : Перший, РТР, НТВ, Пе-
тербург–5, СТС, ТНТ, Рен. Завдяки по-
зитивній економічній кон’юнктурі, в 
економіку Росії йшли великі кошти. Це 
сприяє як нарощенню ефірних та сту-
дійних потужностей, так і пожвавленню 
розвитку супутникового та кабельного 
ТБ, знаходженню приймальної апарату-
ри в індивідуальному ужитку, що дозво-
лило телебаченню прийти у віддаленні 
райони, відкрити безліч нових каналів, 
з’явився платоспроможний глядач комер-
ційного ТБ, тощо. Взагалі 2000 рр. – це 
тріумф розважального телебачення, не-
сподівано різкий зріст життя багатьох 
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верств населення, відтісняє на периферію 
політичне мовлення, що було трендом 
90-х. Організується ціла низка дитячих, 
освітніх та інших тематичних цифрових 
каналів. В нашому контексті це «Кару-
сель», «Психологія 21», «Школяр», «На-
ука», спеціалізовані СГА, СГУ, МГВУ [5]. 

Канал дитячо-юнацького спрямуван-
ня «Карусель» (виготовляють декілька 
компаній: ВДТРК, Перший, Готліб про-
дакшн, АТВ, Телекомпанія «Класс!», 
АСС) започаткований був як «Теленя-
ня» в 2006 р. 1 вересня 2007 р. прой-
шов ребрендінг: називається «Бібігон». 
На «Бібігоні» виходив широкий спектр 
програм для молоді, зокрема й освітньо-
пізнавальні: «Розмовляємо без помилок» 
(М. Корольова), «Академія художеств» 
(І. Маковеєва, Д. Хаустов), «Забавна на-
ука», «Чомучка». 

Відома була гра-вікторина «За сіма 
печатками» (Бібігон/Карусель, 2001–
2013 рр.). У кожному випуску програми 
три учасника відгадують ім’я історичної 
особистості. Ведучий поступово в заву-
альованій формі повідомляє гравцям все 
нові факти з біографії героя, відкриваю-
чи нову «печатку». Завдання гравців – 
після семи турів завдань назвати ім'я 
героя. Переможцем стає гравець, який 
зібрав найбільшу кількість «печаток». 
«Печатки» присуджуються за правильні 
відповіді на проміжні питання в кожно-
му з семи турів гри. Це питання пов’язані 
з героєм в різних галузях знань. Вони 
можуть бути задані словесно, графічно, 
діями тощо. Якщо на завдання чергово-
го туру жоден з трьох учасників не дає 
відповіді, право відповідати передаєть-
ся глядачам в студію. Учасник-глядач в 
студії при правильній відповіді прино-
сить «печатку» тому гравцеві, за якого 
він уболіває. Кожен цикл програм скла-
дається з відбіркових етапів, півфіналів 
та фіналу. Переможець отримує право 

вступу в престижний ВНЗ без екзамену. 
27 грудня 2010 р. канал змінив назву 

на «Карусель». На телеканалі транслю-
ється багато розважальних та музичних 
передач, телеігри (у т.ч. пізнавальні), 
програми про спорт, анімаційні та філь-
мові серіали. Пізнавальні програми: 
«Спитай в Усезнамуса!» – телеенци-
клопедія, «ДивоПригоди», пізнавальна 
«Намальовані історії» (Є. Рябов), «Лабо-
раторіум» (А. Захаров, Д. Вітан), «У сві-
ті тварин» (М.Дроздов), «Універсум» 
(з Д. Войцеховським). Мовна концепція 
розробляється за участі дитячих психо-
логів і педагогів. 

ВДТРК також випускає канал доку-
ментально-пригодницького спрямуван-
ня «Моя планета» та нишевий телеканал 
«Наука». Останній дає панораму розви-
тку науки, технологій, інженерії. Відомі 
програми: «Досліди дилетанта» (А. Ко-
невич), «Експерименти» (А. Войцехов-
ський), «Великий стрибок», «Непрості 
речі» (про нові технології).

Телеканал «Психологія 21» – ка-
бельно-супутниковий, що ставить собі 
на меті подавати глядачеві інформа-
цію про психологічні знання. Запуще-
ний був 14 вересня 2009 р. Власник 
і виготовлювач – ЗАТ «Телекомпанія  
«Стрім» [6]. Спочатку програми, що 
присвячені психології, виходили на ін-
шому каналі виробництва того ж «Стрі-
му» – Здорове ТБ. 

Телеканал «Психологія 21» – про 
людину та її взаємовідносини з самим 
собою, близькими, суспільством і на-
вколишнім світом. Канал допомагає зна-
ходити оптимальні рішення у важких 
ситуаціях, отримувати задоволення від 
життя та спілкування з іншими людьми. 
Серед партнерів каналу – Інститут пси-
хології РАН, Інститут філософії РАН, 
Асоціація трансперсональної психології 
та психотерапії, Міжнародна асоціація 
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особистісного зростання, Інститут пси-
хотерапії і клінічної психології Олени 
Гордєєвої, Інститут клінічного гіпнозу, 
Фонд «Трансперсональна психологія», 
Інститут Групової та Сімейної Психоте-
рапії та інші установи [6] [11]. Телеканал 
«Псіхологія21» висвітлює психологічні 
практики, що застосовують спеціалісти. 
Канал також пропонує до уваги найкра-
щі європейські та американські телепро-
грами, документальні та художні філь-
ми, що розповідають про психологічні 
проблеми, про внутрішній світ людини 
і практики досягнення психологічного 
комфорту і здоров'я. Телеканал звер-
тається не тільки до традиційних тем 
(особистість, мотивація), а й порівняно 
нових (емоції, довіра, баланс між робо-
тою та особистим життям, духовність і 
управління знаннями). В ідейному цен-
трі мовлення каналу: проблема волі та 
дії, сенсів та їх пошуків, проблема смер-
ті та самотності [8]. 

Відомі програми «Мудрість ідіота» 
(Е. Сагалаєв), «Азбука родини», «Жит-
тя по колу», «Наука про душу»: бесіда 
журналіста О. Гордона з філософами та 
психологами, «Про головне», «Казко-
терапія», «ТОП (Тілесно Орієнтована 
Психотерапія)», «Психологія мисте-
цтва», цикл з танатотерапії, «Анатомія 
любові», «Секс», «Життя, яке ми оби-
раємо». Про виховання дітей розповідає 
передача «Дитячі секрети». Телеверсія 
радіопрограми «Дорослим про дорос-
лих» Михайла Лабковського, що тран-
слюється на радіо «Ехо Москви», де він 
розмовляє зі слухачами про проблеми 
взаємовідносин між людьми, виходить 
і тут [8]. Виробляють також передачі 
про нетрадиційні психопрактики (цикл 
«Містичні духовні практики»). Реалі-
ті-шоу «Академія тренінгів» з ведучим 
М. Ляховицьким. Робота групи «психо-
логічного росту» протягом року висвіт-

люється в реаліті-шоу «Коло довіри». 
Партнер телеканалу друкований журнал 
«PSYCHOLOGIES» [9] [11]. 

Боротьба інтелігенції за освітнє ТБ 
призвела до створення каналу РТР2–
Культура», але традиції телешколи, не 
були відроджені, тому заміною освіт-
ньому ТБ він не став. Цю прогалину за-
повнив телеканал «Школяр ТБ» (нині 
«Знання»). Там виходили телеуроки для 
учнів 10–11 класів; а для дорослих уро-
ки малого підприємництва. Ці телеуроки 
були записані в 2000–2001 рр. Розклад 
уроків в багатьох школах було синхроні-
зовано з розкладом «Школяр ТБ». Канал 
цілодобовий, супутниковий; поширю-
ється на СНД та Європу, 8-годинна про-
грама повторювалась тричі на добу. 

Телеканал «Знання» – це правонас-
тупник освітнього телеканалу «Шко-
ляр». Його засновник – Міжрегіо-
нальний громадський фонд «Освіта в 
третьому тисячолітті». Сьогодні теле-
канал став загальнодоступним пізна-
вально-просвітницьким, розрахованим 
на широку аудиторію учнів, викладачів 
середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, вступ-
ників до вищих і середніх навчальних 
закладів, а також глядачів різного віку і 
соціального стану. З 2002 р. у програмі 
каналу з'явилися історичні, публіцис-
тичні та пізнавальні серіали, художні 
та мультиплікаційні фільми, вікторини, 
ігри тощо. Телеканал створив відеотеку 
з математики, фізики, біології, літера-
тури, історії, інформатики та інших на-
прямків шкільної програми [6].

Для потреб дистанційного навчан-
ня використовувався й канал СГУ ТБ 
«Перший освітній» (Сучасний гумані-
тарний університет ТБ). Старт мовлення 
в 1998 р. Спочатку він був структурним 
підрозділом Сучасного гуманітарного 
університету (нині Академії) та розпо-
всюджував навчальні курси всією тери-
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торією РФ та СНД. Згодом канал виді-
лився у самостійну структуру, сьогодні 
власниками є приватні особи. В його 
ефірі глядачам пропонуються оригі-
нальні програми власного виробництва. 
Створено було понад 2 тисячі авторських 
програм, які ведуть академіки, доктори 
наук і фахівці-практики. Щотижня ви-
ходять передачі «Телевізійного сімейно-
го університету»: «Світ освіти», «Події 
культурної життя, «Фестиваль науки» 
тощо. Останнім часом канал висвітлює 
мандри та пригоди. Режим мовлення – 
цілодобовий, по три блоки по 8 годин 
кожен [6]. Відомий цикл «Дзеркало жит-
тя», на каналі йдуть цикли пізнавальних 
документальних фільмів для дітей і до-
рослих про природу, науку, технології : 
«Верхи навколо світу», «Скромна чарів-
ність сучасних технологій», «На межі», 
«Жива енциклопедія», «Квіти як диво», 
«На всіх парах». Є й телекурси для шко-
лярів: з хімії, та англійської; є спецкурс: 
«Медіанаука».

Пізніше від СГУ ТБ виокремився 
телеканал СГА ТБ. Спочатку це був 
другий супутниковий канал Академії 
з трансляції навчальних телевізійних 
лекцій для філій Сучасної гуманітарної 
академії в РФ та СНД. Після переходу 
СГА до використання у навчальному 
процесі матеріалів тільки в електро-
нному вигляді, канал починає транслю-
вати адміністративні заходи академії, а 
згодом перейшов до трансляції освіт-
ньо-культурних заходів. Канал відомий 
організацією телемарафонів, присвяче-
них актуальним проблемам: «Молодь. 
Суспільство. Держава», «Моє ставлен-

ня до здоров'я», Дитячий правовий те-
лемарафон, здійснювалися трансляції 
Міжнародної фінансово економічної 
конференції, тощо. 

Також учбовий супутниковий канал 
мав Московський гуманітарний відкри-
тий університет (МГВУ).Там завжди 
були суто лекційні курси.

Висновки. Історично можна виділи-
ти принаймні два етапи етап розвитку. 
Перший, що продовжувався в 1990 рр. 
характеризувався певною деградацією 
спеціалізованого освітнього мовлення. 
Закриття «Російських університетів» 
було для цього спрямування важким 
ударом. Фінансовий стан держави не 
дозволяв виділяти кошти для підтрим-
ки цих проектів. Разом з тим, освітні 
передачі продовжували виходити на ка-
налах загального програмування (дер-
жавних) та новостворених комерційних 
каналах. Наприкінці 90-х створюють 
канал «Культура», який певним чином 
виправив брак просвітницьких телепро-
ектів в ефірі. Комерційні ВНЗ відкри-
ли власні навчальні канали для потреб 
дистанційного навчання. Відновлення 
практики «Телешколи» відбулося вже 
у 2000 рр. при поліпшенні фінансового 
стану бюджету. Це другий етап розвитку 
просвітницького ТБ. Також в цей період 
розвиваються вузькотематичні канали, 
наземна та космічна інфраструктура, 
яка дозволила увести в експлуатацію й 
нові навчально-просвітницькі канали та 
інтегрувати їх з Інтернетом, що дозво-
лило сформувати продуктивні зв’язки 
між вчителем та учнем, між редакцією 
та глядачем.
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ІСТОРІОГРАФІЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ У ДРУГІЙ  

ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ  
У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті розглядаються різні погляди на періодизацію педагогічної науки України 
на основі сучасних досліджень та обґрунтовується періодизація даного процесу у Західному 
регіоні України.

Аннотация. В статье рассматриваются разные взгляды на периодизацию педагогической 
науки Украины на основе современных исследований и обосновывается периодизация дан-
ного процесса в Западном регионе Украины.

Sammary. In the article different looks are examined to the division into periods of pedagogical 
science of Ukraine on the basis of modern researches and a division into periods of this process is 
grounded in the Western region of Ukraine.

Постановка проблеми. «Становим 
хребтом» кожного історико-педагогіч-
них, як й історіографічних досліджень 
є періодизація, що визначає їхні базові 
змістові контури. Це одна з найскладні-
ших проблем методологічного порядку, 
котра вимагає досконалого знання про 
об’єкт дослідження, розуміння загаль-
ноісторичного процесу та оперування 
різними дослідними технологіями. Суть 
створення періодизації полягає у науково-
обґрунтованому поділі досліджуваного 
періоду за певними критеріями на окремі 
«відрізки» періоди, які б органічно, по-
слідовно відображали його внутрішню 
еволюцію, зумовлену як суспільними 
(політичними, соціальними, освітніми, 
ін.) реаліями, так і логіку самого пізна-
вального процесу. Періодизація це склад-
на абстракція, багатовимірний конструкт, 
створений вченим, що відображає його ба-
чення історико-педагогічного процесу та 
є продуктом власних наукових рефлексій. 

Існує розуміння, що періодизація іс-
торії педагогіки та періодизація історі-

ографії педагогічної науки це відмінні 
лінійні процеси, які у першому випадку 
відображають, маркують розвиток осві-
ти й виховання, а в другому нагрома-
дження наукових знань і поступ самої на-
уки. Тому метою статті є обґрунтування 
взаємообумовленості цих двох процесів. 

Виклад основного матеріалу. У тео- 
ретико-методологічному плані цікавою 
і повчальною є запропонована О. Су-
хомлинською [5, с. 47–66; 6 та ін.] по-
яснювальна модель періодизації розви-
тку української педагогічної думки, яка 
базується на культурно-антропологічно-
му і цивілізаційному підходах та перед-
бачає з’ясування низки притаманних їй 
характеристик і домінант. Шість визна-
чених ученою періодів (від Київської 
Русі до 1991 р.) обґрунтовують положен-
ня про «геометричну прогресію хроно-
логії»: чим далі у часі розташовані по-
дії та факти, тим більший період вони 
охоплюють. При створенні періодизації 
розвитку історико-педагогічної науки 
Н. Гупан [1; 2, с. 17–25] виходив зі змін 
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у суспільному житті України в ХХ ст. та 
змісту, методології, підходів до вивчен-
ня педагогічних явищ на різних етапах 
її розвитку. Вчений активно спирається 
на доробок історичної науки, як, до речі, 
свого часу і радянські науковці. 

Розроблені цими вченими періодиза-
ції частково перетинаються з досліджу-
ваним нами періодом розвитку істори-
ко-педагогічних знань у другій половині 
ХХ на початку XXI ст., а також важливі 
для осмислення їх ретроспективи. Згід-
но з поглядами Н. Гупана у другій по-
ловині XIX ст. відбулося становлення 
історії педагогіки як галузі наукового 
знання, що вивчає розвиток виховання, 
освіти та педагогічних теорій. На межі 
XIX – ХХ ст. активізувалася її розробка 
як цілісної системи теоретичних знань, 
що осмислює витоки і шляхи пройдені 
педагогікою. У 20–50-х рр. ХХ ст. істори-
ко-педагогічна наука долала періоди «іг-
норування», складних перипетій і край-
ньої ідеологізації, доки у 60-х першій 
половині 70-х рр. відбулася її активізація 
під впливом часткової демократизації 
суспільного життя. Але її поступ у цей 
час учений визначає як «екстенсивний»: 
попри розширення фактографічної бази, 
тематики і географії студій, не відбулося 
поглиблення сутнісного аналізу педаго-
гічних процесів і явищ. Такі позитивні 
зрушення нівелював період застою дру-
гої половини 1970-х – 1980-х рр., коли у 
суспільних науках відбулося повернення 
до схеми розуміння історичного проце-
су. Лише за сучасного періоду, розпоча-
лися «якісні зрушення» у поступі історії 
педагогіки [2].

При визначенні періодизації процесу 
розвитку історіографії вітчизняної педа-
гогічної науки у другій половині ХХ на 
початку XXI cт. щодо вивчення історії 
освіти і школи у Західному регіоні Укра-
їні виходимо з чотирьох базових позицій 

суспільного, наукового-теоретичного і 
ментального характеру. По-перше, він 
зумовлюється державно-політичними 
чинниками, які каналізували ідеологічні 
запити та інституційні параметри усієї 
творчої діяльності. По-друге, сама педа-
гогічна наука у вигляді наукових серед-
овищ й окремих учених, формальних 
і неформальних установ і об’єднань, 
засобів комунікації та сукупності на-
громаджених знань, еволюціонувала у 
відносно автономному режимі, що до-
зволяв самостійно визначати пріоритети 
і напрями поступу. По-третє, важливі 
аспекти цього історіографічного про-
цесу обумовлює тематика регіональних 
досліджень, котра має свою специфіку 
відносно всеукраїнського формату. По-
четверте, виходимо з розуміння того, що 
суспільна еволюція за своєю природою 
відрізняється від характеру і динаміки 
історіографічного процесу. В останньо-
му випадку ідеться про наукові абстрак-
ції, тяглість і консервативність науково-
го мислення, так що зміни у його поступі 
не наступали миттєво, а кристалізовува-
лися, увиразнювалися за певних «пере-
хідних» етапів. 

Ці та інші міркування дозволяють по-
ділити досліджуваний історіографічний 
процес на два основні періоди: радян-
ський тоталітарний (кінець 40-х сере- 
дина 80-х рр. ХХ ст.) та сучасний плю-
ралістичний (кінець 80-х ХХ ст. 2013 р.). 
Їх внутрішньо-змістові характеристики 
увиразнюють окремі етапи. Стосовно 
першого періоду їх три: а) 1946-1953 рр. 
панування зрілого сталінського доктри-
нерства; б) 1953/55-1960-ті рр. десталі-
нізація та певна лібералізація, демокра-
тизація наукової діяльності; в) 1970-ті 
середина 80-х рр. тотальна ідеологізація 
науки. У сучасному періоді розвитку іс-
торіографії вітчизняної педагогіки (кі-
нець 80-х рр. ХХ ст. 2013 р.) виокрем-
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люємо три наступні етапи: перший 
тривав у рамках т. зв. «перебудовчої» іс-
торіографії до 1991 р.; другий охоплює  
90-ті рр. ХХ ст., що позначилися глибо-
кими трансформаційними замінами в 
усіх складових педагогічної науки; тре-
тій початок XXI ст. характеризується 
утвердженням нової національної пара-
дигми осмислення історії освіти і шкіль-
ництва в Україні. 

Поділ сучасної доби розвитку історіо-
графії педагогічної науки на окремі ета-
пи дещо умовний, однак попри тяглість 
і поступальність цього процесу вони 
увиразнюють його важливі тенденції і 
риси. У рамках т. зв. перебудовчої істо-
ріографії під гаслами демократизації і 
гласності витворюється якісно нова си-
туація в гуманітарній сфері, зокрема й в 
історико-педагогічній науці. Вона стала 
своєрідним перехідним етапом від зла-
му стереотипів періоду тоталітаризму 
до формування нових уявлень про ми-
нуле у вигляді ліквідації «чорних і білих 
плям історії», «реабілітації незаслужено 
забутих імен» тощо. У рамках загально-
союзного руху під назвою «педагогіка 
співробітництва» українські науковці 
спрямовують зусилля на відродження 
ідей народної педагогіки. Посиленню 
уваги до історії національної педагогіки 
сприяло запровадження різних україноз-
навчих предметів і курсів. Нагромаджен-
ня «нових фактів», зокрема з діаспорної 
літератури, що бурхливим потоком поли-
нула в Україну, перевидання класичних 
творів з української суспільної думки до-
зволяє говорити, що саме на роки пере-
будови припадає початок ренесансу на-
ціональної історико-педагогічної науки. 

Рік проголошення державної неза-
лежності України 1991-й науковці час-
то обирають за відправну точку градації 
суспільних та наукових процесів. Він 
насправді вирізняється не лише симво-

лічними, а й глибинними зрушеннями 
в іституціоналізації науки та суспільній 
і науковій свідомості. Втім, перше по-
страдянське десятиліття позначилося 
складними, суперечливими деформаці-
ями педагогічної науки, коли внаслідок 
радикального перегляду «традиційних» 
теорій і концептуальних уявлень вини-
кла ситуація наукового плюралізму, яка 
відповідає положенням синергетики про 
різновекторність поступу. Формування 
національної структури освіти з модер-
нізованим змістом і структурою поста-
вило перед педагогічною наукою нові 
виклики, що вимагали переосмислення 
історичного розвитку освіти і шкільни-
цтва. Авторитетні науковці закликали 
розглядати українську педагогу як скла-
дову світової історії педагогіки й таку, 
що стоїть в одному ряді з національними 
педагогіками інших цивілізованих наро-
дів. Шляхи реалізації цього стратегічного 
завдання вбачалися у вивченні виховного 
досвіду українського народу та здобутків 
національної педагогічної думки. Таким 
чином педагогічна наука мала перетво-
ритися з «реєстра» шкільних закладів і 
поглядів видатних діячів на галузь знань, 
що синтезує розмаїття ідей, теорій, сис-
тем виховання, зумовлених культурно-іс-
торичними і націодуховними чинниками 

Розвиток регіональної історіографії 
відповідає загальним тенденціям інсти-
туціоналізації педагогічної науки та має 
свої особливості. Поряд з центральними 
академічними установами, які розробля-
ють фундаментальні історико-педагогіч-
ні проблеми та визначають стратегію по-
ступу, основний приріст наукових знань 
з історії розвитку освіти і шкільництва у 
західному регіоні Україні, все-таки, за-
безпечують місцеві заклади і науковці. 

За радянського періоду головними 
осередками, що спрямовували і коор-
динували розвиток педагогічних до-
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сліджень у західних областях України 
були профільні кафедри та кафедри гу-
манітарних і суспільних дисциплін, ко-
трі існували у 15 діючих та наприкінці  
1980-х рр. вищих навчальних закладів. 
Упродовж десятиліть залишалося незмін-
ним їх основне завдання: «сприяти утвер-
дженню в возз’єднаних західних облас-
тях УРСР радянської системи народної 
освіти та вирішенню питань культурно 
будівництва». Між тим, із 17 діючих в 
регіоні у різний час науково-дослідних 
установ, що входили до Західного науко-
вого центру АН УРСР, не було жодного 
педагогічного профільного закладу. Не 
було їх і серед трьох десятків галузевих 
науково-дослідних установ. Про маргі-
нальність педагогічних наук опосередко-
вано, але промовисто засвідчує той факт, 
що в об’ємному (і як виявилося «підсум-
ковому». І. С.) дослідженні «Розвиток на-
уки в західних областях Української РСР 
за роки радянської влади. 1939–1989» об-
сягом понад 300 сторінок, їм приділили 
лише один абзац, тоді як здобутки у га-
лузях історії, мово-, літературо- і мисте-
цтвознавства одержали значно ґрунтовні-
ший аналіз [4]. 

За роки державної незалежності від-
булися якісні зрушення у розвитку пе-
дагогічної науки в західному регіоні 
України, яка не лише позбавилася сво-
єї маргінальності і меншовартості, а й 
зайняла одне з пріоритетних місць се-
ред інших гуманітарних дисциплін. Це 
знайшло прояв у появі регіональних 
осередків, приналежних до структури 
академічних установ АПН, створенні й 
активній діяльності профільних кафедр, 
зокрема історико-педагогічного спряму-
вання, формуванні та зміцненні окремих 
наукових шкіл та наукових громадських 
об’єднань освітян, відкритті спеціалізо-
ваних рад із захисту дисертацій з педа-
гогічних дисциплін, кількісному і якіс-

ному зростанні кадрів учених-педагогів, 
розвитку регіональної мережі спеціалі-
зованих видавництв, розширенні між-
регіональних та міжнародних наукових 
зв’язків тощо. 

Стратегічну роль у визначенні систе-
ми координат історико-педагогічної на-
уки в Україні відіграє створена 1996 р. 
при УНДІПІ лабораторія історії педа-
гогіки на чолі з О. Сухомлинською, яка 
також займається розробкою фундамен-
тальних теоретико-методологічних про-
блем у цій галузі знань. 

Науково-дослідна і громадсько-про-
світницька діяльність цих академічних 
установ засвідчує, що гуманітарна скла-
дова суспільного устрою, зокрема освіт-
ня справа, є стратегічним напрямом роз-
витку держави та важливим чинником 
її функціонування і безпеки. Ідеться як 
про збереження, ретрансляцію культур-
но-історичних традицій і наукових знань 
від попередніх до наступних поколінь, 
так і про розробку перспективних на-
прямів духовного поступу українства у 
контексті національних і світових циві-
лізаційних викликів. 

Згідно з нашими обрахунками і уза-
гальненням близько 80–85% істори-
ко-педагогічних й іншопрофільних 
досліджень з історії розвитку освіти, 
шкільництва та виховання у західних 
областях України були підготовлені на-
уковцями цього ж регіону. Саме «міс-
цеві» наукові осередки (формальні і 
неформальні) та їхні керівники, лідери 
значною мірою формують і визначають 
«історіографічне обличчя» західноукра-
їнського регіону. Маючи вагомі особис-
ті здобутки й незаперечний авторитет, 
вони чи не найкраще знають рівень до-
слідженості різних історико-педагогіч-
них проблем, розуміють здобутки про-
галини, перспективи їхнього вивченні, 
тож зорієнтовують, спрямовують творчі 
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зусилля своїх колег, передусім представ-
ників молодшої генерації на розв’язання 
відповідних наукових завдань. 

Головну організаційно-координуючу 
роль у розвитку історико-педагогічних 
досліджень західного регіону України 
відіграють кафедри педагогічного про-
філю, зокрема Волинського (Східноєв-
ропейського), Львівського, Прикарпат-
ського, Ужгородського, Чернівецького 
національних університетів, Дрогобиць-
кого й Тернопільського державних педу-
ніверситетів, Рівненського державного 
гуманітарного університету. У цьому на-
прямі вони тісно співпрацюють з місце-
вими науково-дослідними установами 
відповідного профілю (Львівський нау-
ково-практичний центр, Тернопільський 
експериментальний інститут педагогіч-
ної освіти, Науково-методичний центр 
«Українська етнопедагогіка і народознав-
ство» АПН України і Прикарпатський 
національний університет імені Василя 
Стефаника тощо), обласними інститута-
ми підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів та іншими закладами. Успіх такої 
діяльності також забезпечують стабільні 
зв’язки й тісна співпраця з центральни-
ми академічними установами та науко-
вими державними і громадськими осе-
редками Києва й інших регіонів України. 

Визначальну роль у дослідженні іс-
торії розвитку освіти і шкільництва, те-
орії і практики навчання та виховання, 
персоналістики та інших історико-пе-
дагогічних процесів і явищ у західному 
регіоні України відіграють науково-пе-
дагогічної школи М. Євтуха, О. Сухом-
линської (Київ), Б. Ступарика, Т. Завго-
родньої (Івано-Франківськ), Д. Герцюка, 
І. Курляк (Львів), О. Пенішкевич, І. Рус-
нака (Чернівці), А. Вихруща, В. Крав-
ця (Тернопіль), В. Сагарди (Ужгород), 
М. Чепіль (Дрогобич) та ін. Їхні пред-

ставники підготували основний масив 
репрезентативних досліджень з окрес-
леного кола проблем, тож вони значною 
мірою визначаючи історіографічний 
контур нагромаджених вітчизняної істо-
рико-педагогічної наукою знань про роз-
виток регіону. 

Вагому роль у розв’язанні цих та ін-
ших завдань може і повинна відіграти 
історіографія, яка вимагає узалежнення 
розвитку педагогічної науки від стану її 
рефлексії. Прискорення розвитку науки, 
зокрема у вигляді зростання чисельності 
науково-педагогічних кадрів та підготов-
лених ними публікацій актуалізує потре-
бу об’єктивної «експертизи» вже отри-
маних наукових знань як передумови 
подальшого поступу. Це своєю чергою 
актуалізує вимагає удосконалення кри-
теріїв оцінки стану і поступу науки, які, 
передусім повинні враховувати появу 
нових ідей і теорій, розширення дослід-
ницької проблематики, її диференціацію 
і розвиток окремих галузей, розвиток 
наукового інструментарію і дослідниць-
ких технологій, світове визнання теоре-
тичних надбань тощо [3. с. 119–120].

Висновки. Таким чином, вітчизняна 
педагогіка нагромадила необхідний на-
уковий інструментарій та науково-теоре-
тичний досвід для розробки періодиза-
цій розвитку як конкретно-педагогічних 
явищ, так й історіографічних процесів, 
що відображають еволюцію нагрома-
дження наукових знань. Динамічні зміни 
організаційно-інституційного ландшафту 
вітчизняної історико-педагогічної науки 
знаходять прояв у кількісних і якісних зру-
шення в кадровому потенціалі, функціо-
нування наукових установ і громадських 
осередків та інших чинниках. Це створює 
важливі передумови для аналізу науко-
вого доробку з історії розвитку освіти і 
шкільництва у Західному регіоні України.
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Анотація. У статті розглянуто питання, що пов’язане з експериментальною перевіркою 
дієвості і ефективності розробленої системи формування науково-дослідницької культури 
майбутніх вчителів музики, що підтверджено математичними і статистичними методами до-
слідження.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экспериментальной проверки действенности 
и эффективности разработанной системы формирования научно-исследовательской культу-
ры будущих учителей музыки, что подтверждено математическими и статистическими мето-
дами исследования.

Sammary. A question that is related to experimental verification of effectiveness and efficiency 
of the worked out system of forming of scientifically-research culture of future music masters is con-
sidered in the article, that it is confirmed by the mathematical and statistical methods of research.

Постановка проблеми. Розвиток і 
модернізація педагогічної освіти зумов-
люють необхідність підготовки майбут-
ніх вчителів до пошуково-дослідниць-
кої, інноваційної діяльності в умовах 
варіативності і полікультурності освіт-
ніх систем, оволодіння ними сучасними 
педагогічними технологіями й вихов-
ними стратегіями. У зв’язку з цим осо-
бливої значущості набуває спрямування 
фундаментальної, загальнонаукової під-
готовки студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів, зокрема майбутніх 
вчителів музики, на формування їхньої 
науково-дослідницької культури. 

З посиленням вимог до дослідницької 
спрямованості фахівців з вищою осві-
тою, зокрема вчителів музики, їх науко-
вий потенціал розглядається як найвища 
планка і кваліфікаційна характеристика 
вчителя-дослідника-музиканта. Ці вимо-
ги актуалізують необхідність реалізації 
якісно нової теоретичної підготовки ви-
сококваліфікованих майбутніх вчителів, 

здатних до інноваційно-дослідницького 
пошуку, багатовекторного, системного 
вивчення педагогічної дійсності, еволю-
ційно-прогностичного аналізу сутності 
педагогічних і мистецьких явищ, воло-
діння науковими методами і дослідниць-
кими технологіями і стратегіями.

Аналіз останніх досліджень. Ви-
вченням окремих аспектів професійної 
культури педагога займалися такі вче-
ні, як А.М. Алексюк, І.М. Богданова, 
С.Я. Батишев, В.М. Гриньова, В.І. Євдо-
кимов, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, І.Ф. Ісаєв, 
В.Г. Кремень, З.Н. Курлянд, В.І. Лозова, 
В.А. Мижериков, А.В. Мудрик, Н.Г. Нич-
кало, О.М. Пєхота, І.П. Підласий, 
І.Ф. Прокопенко, З.І. Равкін, А.А. Реан, 
О.П. Рудницька, Ю.В. Сенько, В.А. Се-
миченко, В.Д. Симоненко, В.В. Сері-
ков, С.О. Сисоєва, В.Ю. Чернокозова, 
А.І. Щербаков та інші. Питання щодо 
підготовки майбутніх вчителів музики у 
контексті професійно-педагогічної діяль-
ності знайшли своє висвітлення в робо-
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тах Е.Г. Абдулліна, А.В. Козир, О.В. Ми-
хайличенко, Г.Ю. Ніколаї, О.М. Олексюк, 
В.Ф. Орлова, Г.М. Падалки, О.Я. Рос-
товського, О.П. Рудницької. Пробле-
ми загальнонаукової та методологічної 
підготовки студентів розглядались в 
роботах В.П. Андрущенка, Ю.К. Ба-
банського, Г.О. Балла, О.В. Бережнової, 
В.К. Буряка, М.Г. Герасимова, П.П. Гор-
куненко, С.У. Гончаренка, В.І. Журав-
льова, В.І. Загвязинського, І.А. Зим-
ньої, М.О. Князян, В.В. Краєвського, 
В.А. Кушніра, О.М. Микитюка, О.М. Но-
викова, В.М. Полонського, В.А. Се-
миченко, М.М. Скаткіна, О.С. Цокур.

Проблема взаємодії освіти і науки у 
контексті перспектив розвитку суспіль-
ства, «онаучнення» сучасного освіт-
нього простору має своє висвітлення в 
роботах таких українських науковців, 
як В.П. Андрущенко, С.У. Гончаренко, 
М.Б. Євтуха, В.А. Семиченко, О.С. Сні-
саренко, В.В. Олійника, котрі вказують 
на значущість підготовки майбутнього 
фахівця-дослідника, науковця, здатно-
го до постійного оновлення наукового і 
практичного знання, навчання протягом 
всього життя.

У музичній педагогіці проблема фор-
мування науково-дослідницької культу-
ри вчителя (окремі її аспекти) була за-
початкована в роботах Е.Г. Абдулліна, 
О.П. Щолокової (методологічний аспект 
дослідницької діяльності вчителя музи-
ки), Л.Г. Арчажнікової, О.М. Олексюк 
(дослідницький компонент у професій-
ній підготовці вчителя музики), Г.М. Па-
далки (методи науково-педагогічного 
керівництва підготовкою магістерської 
роботи), Г.Ю. Ніколаї, О.П. Рудницької 
(наукове дослідження як дидактична 
категорія у мистецькій освіті), Л.М. Ма-
сол, В.Ф. Орлова, О.М. Отич, Т.Й. Рей-
зенкінд, О.Я. Ростовського (досвід 
вчителя музики в оволодінні дослідниць-

кими технологіями в рамках поліхудож-
ньої і науково-пізнавальної діяльності), 
О.В. Єременко (підготовка магістрів му-
зичного мистецтва до науково-дослідної 
роботи), О.В. Лобової, Л.М. Масол (роз-
робка дослідницьких завдань в умовах 
загальної музичної освіти) та ін. 

Проте питання щодо теоретичних і 
методичних основ формування науково-
дослідницької культури майбутніх вчите-
лів музики в процесі професійної підго-
товки у вітчизняній педагогіці, сьогодні 
залишаються недостатньо вивченими. 

Мета статті – провести експеримен-
тальну перевірку ефективності систе-
ми формування науково-дослідницької 
культури майбутніх вчителів музики 
у процесі професійної підготовки. За-
вдання – проаналізувати результати пе-
дагогічного експерименту щодо сформо-
ваності науково-дослідницької культури 
майбутніх вчителів музики.

Виклад основного матеріалу статті. 
У своєму дослідженні ми виходили з 
того, що науково-дослідницька культу-
ра майбутнього вчителя музики (НДК 
МВМ) це поліструктурний особистісний 
феномен, представлений аксіологічно-
орієнтаційним, технологічно-діяльніс-
ним, особистісно-когнітивним, креа-
тивним структурними компонентами і 
реалізується через гуманістичну, гносе-
ологічну, інтегративну, комунікативну, 
освітню і соціальну функції. Відобра-
жаючи діалектичну, багаторівневу при-
роду науково-дослідницької культури, її 
цілісний, динамічний характер, складові 
цієї системи представлені як необхідні 
та достатні для її існування та подальшо-
го розвитку; стійкість функціональних 
компонентів визначається їх зв’язком зі 
структурними складовими і між собою. 

З метою перевірки гіпотези та ефек-
тивності розробленої системи форму-
вання науково-дослідницької культури 
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майбутніх вчителів музики в процесі 
професійної підготовки було проведе-
но педагогічний експеримент, у якому 
взяли участь студенти музично-педаго-
гічного факультету Харківського наці-
онального педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди, Харківської гума-
нітарно-педагогічної академії, гумані-
тарно-педагогічного факультету Хмель-
ницького національного університету, 
факультету мистецтв Сумського держав-
ного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, Інституту педагогіки, 
психології і мистецтва Вінницького дер-
жавного педагогічного університету іме-
ні Михайла Коцюбинського, факультету 
мистецтв Криворізького педагогічного 
інституту. Всього в експериментальній 
роботі брали участь 1530 студентів та 
187 викладачів вищих педагогічних на-
вчальних закладів України.

Дослідно-експериментальна робота 
передбачала здійснення констатувально-
го і формувального етапів експерименту. 
На констатувальному етапі експери-
менту брали участь 1530 студентів, на 
формувальному 1232 студентів музич-
но-педагогічних спеціальностей вищих 
педагогічних навчальних закладів, екс-
периментальну вибірку склало 620 сту-
дентів, контрольну 612 студентів.

На першому – констатувальному ета-
пі експерименту – вирішувалися такі за-
вдання: 1) вивчення фактичного стану 
проблеми дослідження на музично-пе-
дагогічних (мистецтв) факультетах, ви-
значення коефіцієнту рівня задоволення 
дослідницьким навчанням студентами; 
2) дослідження готовності викладачів 
мистецьких дисциплін до формування 
данного особистісного феномену; 3) роз-
робка критеріїв і показників оцінювання 
структурних компонентів (аксіологічно-
орієнтаційного, особистісно-когнітивно-
го, технологічно-діяльнісного, креатив-

ного) науково-дослідницької культури 
студентів – майбутніх вчителів музики; 
4) діагностика рівнів сформованості за-
значеного особистісного феномену за 
різними методиками і спеціально роз-
робленими завданнями; 5) проектування 
програми експерименту.

На другому – формувальному етапі 
експерименту – здійснювалася реаліза-
ція розробленої педагогічної технології 
і моделі системи формування науково-
дослідницької культури майбутніх вчи-
телів музики; перевірялась ефективність 
створюваного науково-методичного за-
безпечення цієї системи, позитивна ди-
наміка розвитку кожного компонент до-
сліджуваного особистісного феномену 
і науково-дослідницької культури як ці-
лісного особистісного феномену. Кінце-
вий контрольний діагностувальний зріз 
передбачав здійснення кількісно-якісно-
го аналізу результатів експерименту і на 
цій основі формулювання висновків.

Валідність експериментальних і 
контрольних груп було доведено мето-
дом рангової кореляції за Спірменом. 
За допомогою критерію Пірсона було 
виявлено групи, що мають близькі ви-
хідні дані стосовно визначених крите-
ріїв і показників сформованості науко-
во-дослідницької культури майбутніх 
вчителів музики. Отримані результати 
свідчать, що студенти, які брали участь 
в експерименті, на початку експеримен-
тальної роботи мали відносно однакові 
показники рівнів сформованості дослі-
джуваної якості особистості. 

За отриманими результатами було ви-
значено рівні сформованості науково-до-
слідницької культури майбутніх вчите-
лів музики: низький, нижчий за середній, 
середній, вищий за середній, високий.

Для порівняння розподілу об’єктів 
двох вибірок за рівнями визначених 
показників, ефективності організації 
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контролю навчально-пізнавальної, на-
уково-дослідницької і музично-педа-
гогічної діяльності студентів експери-
ментальних і контрольних груп було 
застосовано непараметричні методи ма-
тематичної статистики з використанням 
критерію x2 (хі-квадрат). Вибір даного 
критерію зумовлений тим, що він дає 
можливість не розглядати статистичний 
розподіл, що аналізується, як функцію і 
не передбачає попереднього обчислення 
параметрів розподілу, тому його засто-
сування до визначених нами показників 
дозволяє з достатнім ступенем вірогід-
ності доходити висновків щодо резуль-
татів експериментального дослідження.

Значення статистики T критерію x2 
обчислювалося за формулою:

Т =   ���� ��� � �� �����
��� � ���

�

���
  

де n1 і n2 – обсяг вибірок із експери-
ментальних та контрольних груп відпо-
відно;

Qij – число об’єктів і вибірки, що по-
пали в категорію j.

Значення Т, яке було отримано з екс-
периментальних даних порівнювалося з 
критичним значенням Ткрит, що визнача-
лося за допомогою x2 із С-1 степенями 
свободи (де С – кількість обраних кате-
горій) з урахуванням прийнятого рівня 
значущості α. Результати порівняння да-
вали можливість прийняти або відхили-
ти нульову гіпотезу.

Для кількісного обчислювання рівнів 
сформованості науково-дослідницької 
культури в процесі професійної підго-
товки ми, скориставшись методами ма-
тематичної статистики обробки даних, 
ввели рівень сформованості даного осо-
бистісного феномену (S), як інтеграль-
ний (кількісно-якісний) показник, що 
дорівнює середньому арифметичному 
значенню рівнів сформованості аксіоло-
гічно-орієнтаційного (Мs), технологічно-

діяльнісного (Ks), особистісно-когнітив-
ного (Os) і креативного (Дs) компонентів 
науково-дослідницької культури і розра-
ховується за формулою:

� � ��� � �� � �� � ��
4  

Ми прагнули прослідкувати зміну по-
казників кожного критерію сформова-
ності НДК МВМ, виявити узагальнений 
результат щодо визначених критеріїв, а 
також рівень сформованості науково-до-
слідницької культури майбутнього вчи-
теля музики як цілісного явища.

У психолого-педагогічній та соціоло-
гічній літературі описані різні техноло-
гії одержання узагальнених результатів. 
Впровадження бальних оцінок для кож-
ного критерію й показника дозволяє ви-
значити узагальненні результати.

У дослідженні використовувалося 
вибіркове середнє для знаходження рів-
ня розвитку критеріїв сформованості  
НДК МВМ. Перевірку значущості від-
мінностей середніх значень однієї ознаки 
у двох сукупностях об’єктів здійснюва-
ли за допомогою t-критерію Ст’юдента, 
який обчислювали за формулою:   

� � |�� ��� |
����� �����

 

де M1 і M2 – середнє значення за одні-
єю вибіркою даних; m1 і m2 – інтегровані 
показники відхилень власних значень з 
двох відповідних середніх величин по-
рівнюваних вибірок. 

На контрольному етапі експерименту 
вирішувалися таки завдання:

1) здійснення порівняльного аналізу 
якісних і кількісних характеристик по-
казників ціннісно-мотиваційного, гнос-
тично-знаннєвого, особистісно-мислен-
нєвого, дослідницького-операційного, 
творчо-креативного критеріїв сформо-
ваності науково-дослідницької культури 
майбутніх вчителів музики в експеримен-
тальних групах до і після експерименту;
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2) визначення динаміки рівнів сфор-
мованості НДК МВМ в процесі профе-
сійної підготовки як цілісного утворення 
і кожного компоненту (аксіологічно-орі-
єнтаційного, особистісно-когнітивного, 
технологічно-діяльнісного, креативно-
го) окремо;

3) здійснення порівняльного аналіз 
розробленої моделі реалізації систе-
ми формування науково-дослідницької 
культури майбутнього вчителя музики, 
що проводилась в експериментальних 
групах, із традиційною системою навчан-
ня, яка мала місце у контрольній групі;

4) на основі узагальнення отриманих 
результатів дослідження сформулювати 
висновки проведеної дослідно-експери-
ментальної роботи.

Проаналізуємо динаміку показни-
ків критеріїв (ціннісно-мотиваційного, 
гностично-знаннєвого, особистісно-
мисленнєвого, дослідницько-операцій-
ного, творчо-креативного) сформова-
ності науково-дослідницької культури 
майбутнього вчителя музики в процесі 
професійної підготовки. Результати мо-
ніторингу підтверджують той факт, що 
ціннісно-мотиваційна сфера особис-
тості вчителя-дослідника-музиканта як 
інтегративне утворення різноманітних 
ціннісних орієнтацій і мотивів-якостей, 
об’єднаних у одній системі, виражає 
певний психологічний стан студентів і 
зумовлює виявлення інтегративних ха-
рактеристик сформованості науково-до-
слідницької культури.

Вивчення результатів дослідження 
свідчить про якісні і кількісні зміни у 
розвитку ціннісно-мотиваційної сфери 
студентів – майбутніх вчителів-дослід-
ників, музикантів, після проведення 
експерименту. Так, простежується зна-
чне збільшення студентів експеримен-
тальних груп, що складає 91,85%, для 
яких головними стимулами стали мо-

тиви саморозвитку, самореалізації, са-
моздійснення у науково-пізнавальній і 
музично-педагогічній діяльності; 98,5% 
студентів усвідомлюють значущість до-
слідницьких цінностей у професійному 
зрості вчителя музики; 99,7% студентів 
виявляють активно включаються у по-
шукову роботу, виявили прагнення роз-
ширювати наукові (педагогічні і мисте-
цтвознавчі) знання через дослідницьких 
пошук, усвідомлюючи аксіологічний ас-
пект музично-педагогічного досліджен-
ня; 93,4% студентів виявляють позитивне 
ставлення до експериментально-дослід-
ної роботи, здійснення індивідуальних 
і колективних дослідницьких стратегій, 
виконання діагностуючих методик у до-
слідженні. У 87,7% студентів відслід-
ковується інтерес до наукового осмис-
лення мистецької дійсності, потреба 
у самоосвіті; 88,7% майбутніх вчите-
лів музики як дослідників прагнуть на 
основі вивчення передового музично-
педагогічного досвіду втілювати у педа-
гогічно-освітню практику кращі зразки 
мистецького і педагогічного досвіду.

Аналіз результатів сформованості на-
уково-дослідницьких цінностей у май-
бутніх вчителів музики на контрольному 
етапі експерименту дозволяє зробити ви-
сновок, що показники на високому рівні 
в КГ і ЕГ мають значні розбіжності. Так, 
в КГ виявлено 9,6% кількості студентів, 
які показали високий рівень сформова-
ності науково-дослідницьких цінностей, 
в ЕГ – 27,1%; на рівні вищому за середній 
в КГ виявлено 14,6%, в ЕГ – 34,7%; на се-
редньому рівні в КГ зафіксовано 33,8%, в 
ЕГ – 23,6%; на рівні нижчому за середній 
в КГ – 23,8% і в ЕГ – 9,3%; на низькому 
рівні виявлено в КГ 17,9% і в ЕГ – 4,8%. 

Як бачимо, значна різниця простежу-
ється на високих і низьких рівнях. Та-
кий результат є прогнозованим, оскільки 
студенти-дослідники-музиканти експе 
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риментальних груп пройшли усі ета-
пи формування науково-дослідницької 
культури (навчально-дослідницький, 
науково-дослідницький, науково-ме-
тодологічний); у вивченні навчальних 
дисциплін посилювався дослідницький 
компонент; для розвитку мотиваційної 
сфери, активізації творчих прцоесів за-
стосовувалися методи проблемного, 
евристичного навчання; студенти були 
задіяні у різні індивідуальні і колектив-
ні дослідницькі проекти; аналізували 
різні дисертаційні роботи в галузі му-
зичної педагогіки, були виявлені ведучі 
теорії і концепції у мистецькій освіті. 
Майбутні вчителі музики знайомилися 
з науковими напрацюваннями виклада-
чів музично-педагогічного факультету, 
їх дослідницькими роботами, спільно 
обговорювалися шляхи розв’язання на-

уково-педагогічних проблем. У такий 
спосіб відбувалося осмислення пізна-
вальних, морально-етичних і соціально-
гуманістичних цінностей дослідника і 
формування потреби у відтворенні цих 
цінностей у дослідницькому пошуку і 
музично-педагогічній практиці.

Узагальнюючи дослідницькі дані, 
що представлені у Таблиці 1, нами було 
з’ясовано динаміку рівнів сформова-
ності ціннісно-мотиваційної сфери сту-
дентів – майбутніх вчителів музики, 
зроблено порівняльний аналіз результа-
тів, отриманих в контрольній і експери-
ментальних групах на початку і напри-
кінці експерименту. Так, у контрольній 
групі простежується незначний приріст 
у кількості студентів на високому, ви-
щому за середній і середньому рівнях, 
що склало +2,9%, +2,7%, +3,6 відповід-

Таблиця 1
Динаміка рівнів сформованості ціннісно-мотиваційної сфери у студентів 

контрольної і експериментальних груп (у%)
        Групи

Етапи
КГ Е1 Е2 Е3 Е4 ЕГ (сер.)

Р і в н і

Дослідницькі 
результати  
на початку  

експерименту

В и с о к и й
6,5 6,3 5,8 6,1 6,4 6,1

В и щ и й з а с е р е д н і й
8,6 8,7 7,9 8,3 7,7 8,1

С е р е д н і й
17,9 18,1 19,0 18,5 18,0 18,4

Н и ж ч и й з а с е р е д н і й
28,9 28,6 26,9 27,4 27,8 27,6

Н и з ь к и й
38,1 38,3 40,4 39,7 40,1 39,6

Дослідницькі 
результати 
наприкінці 

експерименту

В и с о к и й
9,4 28,4 27,6 28,1 29,7 28,4

В и щ и й з а с е р е д н і й
11,3 28,0 27,5 27,9 27,1 27,6

С е р е д н і й
21,5 13,6 15,1 14,3 13,9 14,2

Н и ж ч и й з а с е р е д н і й
26,3 15,7 16,9 15,5 16,8 16,2

Н и з ь к и й
31,5 14,3 12,9 14,2 12,5 13,4
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но; на нижчому за середній і низькому 
рівнях сформованості ціннісно-моти-
ваційної сфери майбутнього вчителя 
музики відбувається зменшення кіль-
кості студентів, що зафіксовано у та-
ких показниках, як –2,6%, 6,6%. В екс-
периментальних групах приріст склав 
+22,3%, +19,9% на високому і вищому 
за середній рівнях відповідно, у свою 
чергу зменшення кількісних показників 
було прослідковано на середньому, ниж-
чому за середній і низькому рівнях, що 
склало –4,2%, –11,4%, 26,1% відповідно. 

Показниками гностично-знаннєво-
го критерію сформованості НДК МВМ 
стали такі ознаки сформованості знань 
як їх міцність, глибина, повнота і їх ді-
євість. З метою діагностування знань з 
основ наукових досліджень, методоло-
гічних (прескрептивних) знань, в яких 
відображені приписи й вказівки до ви-
конання досліджень, було застосовано 
спеціальні начальні тести, розроблені 
індивідуально-дослідницькі завдання. 
Для діагностування теоретичних, мето-
дичних і практичних знань із загальної 
і мистецької педагогіки застосовували-
ся контрольно-кваліфікаційні завдання, 
спеціально розроблені ІНДЗ, завдання 
для розвитку науково-методичної діяль-
ності і науково-педагогічного спілку-
вання, різні види дослідницької роботи 
(наукові статті, твори-роздуми, критич-
ні есе), а також методи спостереження, 
інтерв’ювання, бесіди на проблемних 
лекціях, проблемних семінарах. Завдан-
ня вимагали сформованого тезаурусу 
майбутнього вчителя-дослідника-му-
зиканта, широких і системних педаго-
гічних і мистецтвознавчих знань, вмінь 
творчо застосовувати різні теорії і кон-
цепції на практиці для розв’язання пев-
них науково-педагогічних проблем.

Вивчення емпіричних даних дозво-
ляє зробити висновок про суттєві зміни 

у когнітивній сфері майбутнього вчите-
ля-дослідника-музиканта, у сформова-
ному знаннєвому сегменті особистості 
вчителя-дослідника-музиканта, який ви-
являвся у дієвих, гнучких, системних, 
міждисциплінарних знаннях у різних га-
лузях музично-педагогічної освіти. Так, 
82,3% студентів виявило глибокі і міцні 
знання з музичної педагогіки на осно-
ві здійсненого дослідницького пошуку; 
89,7% студентів показало широкі знання 
з предметів методико-практично циклу; 
91,3% досліджуваних виявило вміння 
вибудовувати педагогічний процес на 
науковому підгрунтті, звертаючись до 
різних теорій і концепцій; 98,8% студен-
тів опанувало вітчизняний і зарубіжний 
передовий музично-педагогічний до-
свід; 93,7% студентів продемонструвало 
знання сучасних педагогічних техноло-
гій, що застосовувалися у педагогічному 
супроводженні музично-педагогічного 
дослідження; 81,4% студентів здатні до 
застосування дослідницьких технологій 
на уроках музичного мистецтва. 

Аналіз динаміки рівнів сформова-
ності знань педагогічних, мистецтвоз-
навчих (теоретичних, методичних і 
практичних) і науково-методологічних 
у студентів контрольної та експеримен-
тальних груп, які відбиті у таблиці 5.3.6, 
свідчить, що початковий рівень теоре-
тичних і практичних знань у студентів 
був приблизно однаковий в усіх експе-
риментальних (ЕГ) і контрольній (КГ) 
групах. Найбільша кількість студентів 
(від 47,7% до 50,0%) виявило низький 
рівень знань, на середньому рівні за-
фіксовано 11,2% в контрольній і 10,5% 
– в експериментальних групах; вищий 
рівень не виявлений. Динамка рівнів 
сформованості науково-методологіч-
них і науково-педагогічних, мистецьких 
знань майбутнього вчителя-дослідника-
музиканта фіксується у таблиці 2.
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Як бачимо, кінцевий результат має 
певні розбіжності. Якщо в контроль-
ній групі приріст на високому рівні 
склав +16,4%, то в експериментальних 
групах +31,2%, на вищому за середній 
рівні приріст в КГ +19,5%, Е(сер.) + 
41,6%;, на середньому рівні в КГ – + 
15,1%, ЕГ(сер.) – +5,0%. Зменшення 
кількості студентів на –18,8% виявле-
но на нижчому за середній рівні в КГ 
і –31,3% в ЕГ(сер.); на низькому рів-
ні зменшення на –28,2% в КГ і –44,8% 
в ЕГ(сер.).

Особистісно-мисленнєвий критерій 
сформованості науково-дослідницької 
культури майбутніх вчителів музики ви-
магав виявлення розвитку їх наукового 
стилю мислення, методологічної культу-
ри, художньо-наукового світогляду. Для 
діагностування показників цього кри-

терію, сформованих інтелектуальних, 
дослідницьких, методологічних, смис-
лопошукових, рефлексивних вмінь, сту-
дентам-музикантам пропонувалося під-
готувати низку наукових робіт: критичне 
есе, наукову статтю, історичну розвідку, 
дослідницький проект. 

Аналіз динаміки рівнів сформованос-
ті особистісно-когнітивних якостей сту-
дентів-дослідників-музикантів у контр-
ольній і експериментальних групах 
дозволяє зробити висновок про ефек-
тивність і необхідність здійснення спе-
ціальної підготовки майбутнього вчи-
теля музики як дослідника, доцільність 
розробленого науково-методичного за-
безпечення системи формування НДК 
МВМ в процесі професійної підготовки. 
Узагальнені дослідницькі результати 
представлені в таблиці 3.

Таблиця 2
Динаміка рівнів сформованості знань як показника гностикно-знаннєвого 

критерію оцінювання НДК студентів-музикантів за (у %)
Групи

Етапи
КГ Е1 Е2 Е3 Е4 ЕГ (сер.)

Р і в н і

Дослідницькі 
результати  
на початку 

експерименту

В и с о к и й 
0 0 0 0 0 0

В и щ и й з а с е р е д н і й
0 0 0 0 0 0

С е р е д н і й
11,2 10,8 9,9 11,0 10,3 10,5

Н и ж ч и й з а с е р е д н і й
41,1 39,2 40,4 41,3 38,8 39,9

Н и з ь к и й
47,7 50,0 49,7 47,7 50,9 47,7

Дослідницькі 
результати 
наприкінці 

експерименту

В и с о к и й 
16,4 30,7 33, 2 31,1 29,9 31,2

В и щ и й з а с е р е д н і й
19,5 41,6 40, 4 42,8 41, 6 41,6

С е р е д н і й
26,3 15,1 16,9 14,9 15,3 15,5

Н и ж ч и й з а с е р е д н і й
22,9 9, 4 8,3 7,7 9,2 8,6

Н и з ь к и й
14,9 3,2 1,2 3,5 4, 0 2,9
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Діагностування показників дослід-
ницько-операційного критерію сформо-
ваності НДК МВМ в процесі їх профе-
сійної підготовки передбачало звернення 
до виконання курсових, дипломних і ма-
гістерських робіт. Характерною ознакою 
цих науково-дослідницьких робіт було 
обов’язкове здійснення усього техноло-
гічного циклу дослідження за такими 
фазами: концептуальна фаза (визначення 
стратегії, тактики дослідження, його мо-
делювання), технологічна і рефлексивна 
фази. Важливе значення для оцінювання 
виконання науково-дослідницьких робіт 
мали два етапи: підготовки (написан-
ня) дипломної або магістерської роботи 
і етап захисту роботи, який передбачав 
виявлення вмінь науково обґрунтовувати 
свою відповідь, дослідницьку позицію, 
демонструвати обізнаність у теоретич-
них, методичних і практичних засадах 
проблеми, що досліджується. 

 Аналіз дослідницьких результатів 
показників дослідницько-операційно-
го критерію сформованості НДК МВМ 
свідчить, що на високому рівні кількість 
студентів КГ склала 12,8%, ЕГ – 29,6%; 
на рівні вищому за середній виявлено в 
КГ – 15,9%, ЕГ – 32,6%; на середньому 

рівні відстежено у КГ і ЕГ 33,8%, 23,7% 
відповідно; на рівні нижчому за серед-
ній: КГ – 27,6%, ЕГ – 9,4; на низькому 
рівні: КГ – 15,6%, ЕГ – 8,0%. Як бачимо, 
значна відмінність у результатах просте-
жується на високому і низькому рівнях.

Динаміка рівнів сформованості тех-
нологічно-діяльнісного компоненту 
НДК у майбутніх вчителів музики, що 
діагностувалась завдяки дослідниць-
ко-операційнму критерію. Як показу-
ють дослідницькі дані (табл. 4), приріст 
на високому рівні у КГ склав +12,8%, 
тоді як у ЕГ – +29,6%, на рівні вищо-
му за середній приріст у КГ +15,9%, в 
ЕГ – +32,6%. Такі результати були про-
гнозовані, оскільки студенти експери-
ментальних груп отримали спеціально 
сплановану і організовану загальнонау-
кову, методологічну, світоглядну і фун-
даментальну підготовку. 

Отримані емпіричні дані дозволя-
ють зробити висновок про результатив-
ність і ефективність експериментальної 
роботи стосовно формування техноло-
гічно-діяльнісного компоненту науко-
во-дослідницької культури у студентів 
експериментальної групи, що передбача-
ло розширення навчальних курсів «Осно-

Таблиця 3
Динаміка рівнів сформованості особистісно-когнітивних якостей  

у студентів-дослідників-музикантів контрольної та експериментальних 
груп (у%)

               Рівні
    Етапи Високий Вищий за 

середній Середній Нижчий за 
середній Низький

КГ

Результати на початку 
експерименту 0 3,9 20,1 33,3 42,5

Результати наприкінці 
експерименту 9,7 15,3 31,4 21,5 22,1

Приріст +9,7 +11,4 +11,3 –11,8 –20,4

ЕГ

Результати на початку 
експерименту 0 4,1 21,4 32,7 41,8

Результати наприкінці 
експерименту 28,0 31,1 24,6 10,5 5,4

Приріст +28,0 +27,1 +3,2 –22,2 –36,4



82

№ 9 / 2016 р.
♦

ви наукових досліджень», «Методологія 
музично-педагогічних досліджень» за 
рахунок лекційних і практичних занять 
і введення нових тем, розробки навчаль-
но-методичного забезпечення, ІНДЗ, на-
вчальних тестів; систематичне виконання 
студентами різних векторів дослідниць-
кого пошуку (науково-педагогічного, 
творчо-пошукового, дослідно-експери-
ментального, науково-методичного); ак-
тивну участь в апробації дослідницьких 
результатів, їх обговоренні і впроваджен-
ні у музично-педагогічну практику.

Особливу увагу в експериментальній 
роботі ми відводили моніторингу по-
казників творчо-креативного критерію 
сформованості НДК МВМ, який перед-
бачав виявлення різних проявів наукової 
і педагогічної творчості, вмінь генеру-
вати оригінальні ідеї, відтворювати різ-
ні педагогічні інновації. Результати до-
слідження свідчать: кількість студентів 
експериментальних груп, які здатні ви-
являти нові емпіричні факти, висувати 
гіпотетичні припущення щодо розвитку 
педагогічних феноменів, виявляти нові 
емпіричні факти, висувати гіпотетичні 
припущення щодо розвитку педагогіч-
них феноменів показали 89,8% студен-
тів; створювати авторське дидактичне 

або виховне супроводження досліджу-
ваної проблеми складає на високому рів-
ні 92,5%; студенти, які готові висувати 
інноваційні ідеї, трансформовані у педа-
гогічних цілях, завданнях, технологіях 
і змісті музично-педагогічної освіти з 
метою розв’язання науково-педагогічної 
проблеми, складають 91,4% на високому 
рівні; здатність розробляти алгоритми 
впровадження інноваційних моделей пе-
дагогічних технологій в музично-освіт-
ній процес зафіксовано у 84,7% студен-
тів; здатність застосовувати дослідницькі 
та інноваційні технології у музично-пе-
дагогічному процесі простежувалася 
у 86,3% досліджуваних; прогнозувати 
можливі варіанти розвитку досліджува-
них явищ, бачити теоретичну і методич-
ну перспективність висновків виявлено 
у 89,0%; вміння розробляти концепту-
альну модель дослідження, пропонувати 
нове розв’язання музично-педагогічної 
проблеми, поєднуючи наукові і художні 
методи пізнання, виявлено у 93,8% сту-
дентів експериментальної групи.

Динаміка рівнів сформованості креа-
тивних вмінь як показника творчо-кре-
ативного критерію сформованості НДК 
у студентів контрольної і експеримен-
тальних груп відображено у таблиці 5. 

Таблиця 4
Динаміка показників дослідницько-операційного критерію сформованості 

НДК у студентів контрольної і експериментальних груп (у%)
                           Рівні 

Етапи Високий Вищий за 
середній Середній Нижчий за 

середній Низький

КГ

Результати на початку 
експерименту 0 0 26,7 41,3 32,1

Результати наприкінці 
експерименту 12,8 15,9 26,1 27,6 15,6

Приріст +12,8 +15,9 –0,6 –13,7 –16,5

ЕГ Результати на початку 
експерименту 0 0 26,1 41,7 33,0

Результати наприкінці 
експерименту 29,6 32,6 23,7 9,4 8,0

Приріст +29,6 +32,6 –2,4 –32,3 –25,0



83

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Як бачимо, приріст у КГ на високому 
рівні склав +8,7%, у ЕГ – +20,3%; на рів-
ні вищому за середній в КГ – +10,5%, в 
ЕГ – +28,4%; на середньому рівні в КГ –  
+13,3%, в ЕГ – +4,6%; зменшення кіль-
кості досліджуваних на рівні нижчому 
за середній зафіксовано в КГ – –14,7% 
і ЕГ – –26,6%; на низькому рівні змен-
шення склало в КГ –22,7% і –36,2% в ЕГ.

Отже, підсумовуючи результати діа-
гностування показників ціннісно-моти-
ваційного, гностично-знаннєвого, осо- 
бистісно-мисленнєвого, дослідницько-
операційного, творчо-креативного кри-
теріїв сформованості НДК майбутніх 
вчителів музики, можна зробити висно-
вок про значну позитивну динаміку роз-
витку її компонентів (аксіологічно-орі-
єнтаційного, технологічно-діяльнісного, 

особистісно-когнітивного, креативного). 
Проведена експертиза підтвердила наяв-
ність вищіх рівнів сформованості НДК 
у студентів-музикантів ЕГ після прове-
деного експерименту. Зокрема, кількість 
студентів, у яких виявлено високий рі-
вень сформованості аксіологічно-орієн-
таційного компоненту зросла з 6,4% при 
констатувальному обстеженні до 29,7% 
під час контрольного етапу експеримен-
ту і вищий за середній рівень – з 7,7% 
до 27,1%; кількість студентів із сформо-
ваним технологічно-діяльнісним компо-
нентом зросла – з 0% до 31,2% і з 0% до 
41,6% відповідно; сформованість осо-
бистісно-когнітивного компоненту – з 
3,2% до 28,0% і з 4,1 до 31,4%; креатив-
ного компоненту – з 3,9% до 24,2% і з 4,9 
до 33,3% відповідно. 

 Таблиця 5
Динаміка рівнів сформованості креативних вмінь як показника  

творчо-креативного критерію сформованості НДК у студентів контрольної  
і експериментальних груп (у %)

               Рівні
Етапи Високий Вищий за 

середній Середній Нижчий за 
середній Низький

КГ

Результати на початку 
експерименту 3,5 5,1 22,2 37,6 40,2

Результати наприкінці 
експерименту 12,2 15,6 35,5 22,9 15,5

Приріст +8,7 +10,5 +13,3 –14,7 –22,7

ЕГ

Результати на початку 
експерименту 3,9 4,9 21,8 36,9 41,3

Результати наприкінці 
експерименту 24,2 33,3 26,4 10,3 5,1

Приріст +20,3 +28,4 + 4,6 –26,6 –36,2

Таблиця 6
Результати динаміки сформованості НДК як цілісного утворення  

у студентів контрольної і експериментальних груп (у %)

Високий Вищий за 
середній Середній Нижчий за 

середній Низький

До 
експ.

Після 
експ.

До 
експ.

Після 
експ.

До 
експ.

Після 
експ.

До 
експ.

Після 
експ.

До 
експ.

Після 
експ.

КГ 2,6 12,1 3,5 15,5 19,6 29,7 36,4 24,3 40,1 20,7
ЕГ 2,7 28,5 3,3 34,1 19,6 18,8 35,8 11,1 40,6 6,3
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Результати динаміки сформованості 
НДК як цілісного утворення у майбутніх 
вчителів музики відображені у Таблиці 
6. Порівнюючи результати проведено-
го дослідження по експериментальних 
і контрольній групі, бачимо, що значна 
кількість студентів контрольної групи 
показала середній і низькі рівні сформо-
ваності науково-дослідницької культури, 
тоді як у більшості студентів – майбут-
ніх вчителів музики експериментальної 
групи зафіксовано вищий і вищий за 
середній рівні розвиненості досліджува-
ного особистісного феномену.

Висновки і перспективи подаль-
ших розвідок. Таким чином, проведе-

ний кількісно-якісний аналіз результатів 
дослідження свідчить про ефективність 
впровадження запропонованої системи 
формування НДК МВМ в процесі профе-
сійної підготовки, яка передбачає єдність 
її фундаментального, культурологічного, 
загальнонаукового, методологічного і сві-
тоглядного напрямів. Обраний нами на-
прямок дослідження має продовження у 
вивченні проблеми формування науково-
дослідницької культури майбутніх вчите-
лів музики в процесі професійної підготов-
ки, зокрема експериментальній перевірці 
цієї системи за кордоном, виявленні осо-
бливостей досліджуваного феномену 
в залежності від спеціалізації фахівця.
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ЛНВК «Малюк»  

ВПЛИВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ  
НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням впливу художньо-ес-
тетичних засобів на формування емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связано с исследованием влияния художе-
ственно-эстетических средств на формирование эмоций и чувств у детей старшего дошколь-
ного возраста.

Abstract: The article deals with issues related to the study of the influence of artistic and aes-
thetic resources on the formation of emotions and feelings in preschool children.

На протязі історичного розвитку люд-
ства мистецтво, зокрема художня твор-
чість, посідало одне з провідних місць 
у системі формування особистості лю-
дини. Його розглядали як частину світу, 
як певний духовний засіб пізнання на-
вколишньої дійсності. Власне всім різ-
новидам мистецтва надавали цілющого 
значення, вважали, що за його допомо-
гою людина “очищає” своє тіло та душу. 
Мистецтво є носієм історії становлення 
та розвитку людства, воно містить мо-
ральні принципи, цінності, життєву му-
дрість багатьох поколінь, що передаєть-
ся наступним.

Мова мистецтва постає як найбільш 
адекватна і плідна можливість створи-
ти нову реальність. Синтез мистецтв – 
це органічна єдність художніх засобів і 
образних елементів різних мистецтв, у 
якій втілюються універсальна здатність 
людини естетичного опанувати світ.

Справжня творчість являє собою не-
роздільний, сконцентрований процес і 
результат, який інтегрує множинність у 
цілісність, що й усвідомлюється як пев-
ний синтез [7].

На сучасному етапі розвитку суспіль-
ства дитина стикається у процесі життє-

діяльності з різноманітними чинниками, 
що здійснюють позитивний та негативний 
вплив на формування особистості. Завдя-
ки художній самодіяльності створюється 
сприятливий мікроклімат для особистіс-
ного зростання у дитини та формується 
активна позиція індивіда. Саме багато-
гранність мистецтва, невичерпність його 
можливостей відкриває новий шлях до 
генерації гармонійної особистості. Роз-
криття внутрішнього світу людини че-
рез її творчість виступає на сьогодніш-
ній день основним пріоритетом, ціллю, 
митою життя в ідеалі багатьох людей. 

Емоційне збудження поліпшує ви-
конання більш легких завдань і усклад-
нює – більше важких. Але при цьому по-
зитивні емоції, пов'язані з досягненням 
успіху, зазвичай сприяють підвищенню, 
а негативні, пов'язані з неуспіхів зни-
ження рівня виконання діяльності; коли 
успіх викликає емоції великої сили, то 
протікання діяльності порушується, але 
і у випадку, коли успіх досягається ці-
ною особливих зусиль, можлива поява 
втоми, яка може погіршити якість діяль-
ності; коли неуспіх слід за серією успі-
ху, то він може викликати короткочасне 
підвищення рівня виконання діяльності; 
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позитивна емоція сприяє кращому, а не-
гативна – гіршого виконання діяльності, 
в результаті якої ці емоції виникли [6].

У дослідженнях з психології мисте-
цтва і художньої творчості особистісні 
характеристики розглядаються як умо-
ва успішних занять мистецтвом, але 
не досить уваги приділяється впливу 
мистецтва на зміну особистісних ха-
рактеристик. Тому на сучасному етапі 
актуальною проблемою художньо-есте-
тичного виховання є дослідження пси-
холого-педагогічних механізмів форму-
вання особистості засобами мистецтва.

Головною метою дошкільної освіти 
є виховання зрілої особистості, у якої 
сформовані дитячий світогляд, прагнен-
ня досягнути успіху, впевненості у собі, 
почуття власної гідності, емоційна спря-
мованість та вольові риси характеру. 
Досягти цього можливо тільки за умов 
впровадження принципово нової сис-
теми навчально-виховного процесу, що 
ґрунтується на цілісному, особистісно-
орієнтованому підході до навчання і ви-
ховання дошкільника. 

Одже, основними завданнями пси-
хологічної служби є розвивати у дітей 
вміння проявляти свої почуття та емоції, 
бути «емоційно багатими», вміти розріз-
няти емоції інших людей. У цьому пси-
хологам може допомогти художньо-ес-
тетична діяльність, а саме використання 
на заняттях музики, казки, поезії, жи-
вопису, ліплення з глини та постановка 
міні театральних вистав.

Емоція (душевне хвилювання, ду-
шевний рух) – це психічний процес, що 
відображає у формі переживань особис-
тісну значущість та оцінювання зовніш-
ніх і внутрішніх ситуацій для життєді-
яльності людини. Емоції потрібні для 
віддзеркалення суб’єктивного ставлення 
людини до самої себе і до навколишньо-
го світу [4].

Визначаючи естетичний потенціал 
художньої творчості, слід враховувати, 
що жодна сфера людської діяльності не 
має такої глибини емоційного впливу на 
людину, як мистецтво, що за кожним ви-
значним твором постає яскрава і само-
бутня особа митця, розумом, почуттям, 
волею якого створене все те прекрасне, 
над чим безсилий час. У зв'язку з цим 
особливої теоретичної уваги заслуговує 
аналіз внутрішніх психологічних осо-
бливостей індивіда, які розвиваються у 
динаміці: задатки, здібності, обдарова-
ність, талановитість, геніальність. 

Досить поширеною є концепція ві-
домого психолога К. Платонова, який 
вважає, що «здібності – це задаток у роз-
витку, потребує не відмови від нього, а 
уточнення: під задатками треба розуміти 
природжені, але не обов'язкові спадко-
ві передумови подальшого розвитку». 
Спираючись на досягнення психології, 
фізіології і філософії, К. Платонов пе-
реконливо доводить, що «чим складні-
ша структура конкретної здібності, тим 
більше в неї набутого, умовно-рефлек-
торного». Проте значну роль відіграє 
і природжений фактор. «Заперечувати 
природженість деяких елементарних 
здібностей, а відповідно й елементів 
структур складних здібностей так само 
невірно, як і визнавати природженими 
(і тим більш спадковими) всі здібності». 
З огляду на таку постановку проблеми, 
Платонов гадає, що «задатки – це при-
роджені передумови розвитку функціо-
нальних органів, а отже, і функціональ-
них структур особи. Оскільки психічні 
риси в умовах діяльності повинні роз-
глядатися як здібності, остільки задатки 
є природженими передумовами розви-
тку емоційної сфери дитини». 

В. Сухомлинський радив викладачам 
поступово впливати на почуття, уяву, 
фантазію дітей. Треба, щоб невеличкий 



87

Київський науково-педагогічний вісник
♦

відтинок життя заграв перед дитиною 
всіма фарбами райдуги. Було б дуже 
добре, щоб кожний вихователь дитини 
ніколи не забував настанови В. Сухом-
линського: «Ідіть у поле, у парк, пийте з 
джерела думки, і ця жива вода зробить ва-
ших вихованців мудрими дослідниками, 
допитливими людьми і поетами. Я ти-
сячу разів переконувався: без поетич- 
ного, емоційно-естетичного струму не-
можливий повноцінно розумовий розви-
ток дитини» [2].

Емоційна сфера дошкільника тісно 
пов’язана з проявом її естетичних по-
чуттів. Це особливі почуття насолоди, 
переживання, випробовувані при сприй-
нятті прекрасного.

«Дитяча душа однаковою мірою чут-
тєва і до рідного слова, і до краси при-
роди, і до музичної мелодії... Почуття 
краси музичної мелодії відкриває перед 
дитиною власну красу – маленька люди-
на усвідомлює своє достоїнство» [3].

У дошкільному періоді емоції випе-
реджають хід виконання дій, виникає 
здатність до співпереживання здатність 
передбачати наслідки своїх дій, сумлін-
ня совісті. Ці соціальні почуття лише 
починають формуватися. Вони розви-
ваються у грі, тому дитина отримує за-
доволення від самої гри, а не від її зміс-
ту чи складності. Під час якої у дитини 
максимально розвивається емоційно-во-
льова сфера.

Для дітей віком 5–6 років характер-
ні такі особливості емоційної сфери як: 
підвищена чутливість, здатність глибоко 
і болісно переживати, емоційна неста-
більність, відкритість вираження своїх 
переживань, поява рефлексії, схильність 
до афектів тощо.

У дошкільному віці відбувається пе-
рехід від бажань, спрямованих на пред-
мети, до бажань, пов’язаних із пред-
метами. Уся діяльність дошкільника є 

емоційно насиченою. Усе у чому дитина 
бере участь – гра, малювання, ліплення, 
конструювання, підготовка до школи та 
ін., – повинно мати емоційне забарвлен-
ня, інакше діяльність не відбудеться або 
швидко руйнуватиметься. Дитина, через 
свій вік, просто не здатна робити те, що 
їй не цікаво [1].

Залучення дітей до мистецтва буде 
стимулювати розвиток усіх здібностей, 
тому що воно з одного боку є засобом 
активізації універсальних здібностей, а з 
іншого – це специфічна форма пізнання 
дійсності, невід’ємна частина художньої 
культури.

Мистецтво є найбільш ефективним 
засобом виховання творчої особистос-
ті і допомагає виявленню особистісно-
го «я», емоційному розкріпаченню, дає 
можливість самостійної реалізації у 
процесі художньої діяльності.

Практичним психологом, арт-тера-
певтом Харченко Іриною було проведено 
дослідження сформованості у дітей емо-
ційної сфери. У експеременті приймало 
участь дві групи: експериментальна та 
контрольна, кожна з яких містила 10 ді-
тей віком від 5 до 6 років, з них 10 дівча-
ток і 5 хлопчиків.

Всі діти, що приймали участь в екс-
перементі, відвідують гурток «Основи 
дизайну», що проводиться безпосеред-
ньо в ЛНВК «Малюк», 14 дітей ходить 
на танці, 5 на боротьбу (техквандо), 4 на 
математику і хор, 3 на малювання і по 
одній дитині на драматичний гурток і 
англійську мову. А до контрольної групи 
було відібрано дітей з ДНЗ № 159, Діти 
відвідували державний садочок, що пра-
цював за програмою «Я у світі» і діти не 
відвідували жодного мистецького гуртка.

Під час дослідження, до початку екс-
перемента дані показники, що у дітей 
не сформоване правильне розуміння 
емоцій, діти не вміють визначати емоції 
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людей та надавати їм кольорового зобра-
ження. Хоча в експериментальній групі 
показники на 20% були вищими ніж у 
контрольній групі, діти мали більш роз-
винуте правильне розуміння емоцій.

Згідно з проведеними дослідження 
та обробкою даних в статистиці, коре-
ляційний взаємозв’язок емоцій вираже-
них у кольоровій гамі після проведення 
експеременту (корекційно-розвиваючий  
тренінг), було виявлено, що діти краще 
почали розуміти емоцій та почуттів лю-
дини. А от у контрольної групи дані до-
слідження не змінилися.

Як видно з рис. 1 діти з експеримен-
тальної групи веселий – вбачають у 
жовтому кольорі, сумний переважно – 
чорний, злий – чорний та коричневий і 
здивований – червоний, фіолетовий, зе-
лений кольори. 
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Рис. 1. Емоційне забарвлення  
почуттів у дітей експерементальної 

групи до експеременту

На рис. 2 видно, що діти з контрольної 
групи веселий – вбачають у червоному 
та трохи менше коричневого та зеленого 
кольорів, сумний переважно – коричне-
вий, злий – чорний та синій і здивований 
– жовтий та коричневий кольори. 
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Рис. 2. Емоційне забарвлення  
почуттів у дітей контрольної групи  

до експеременту

Це свідчить про їх не впевненість у 
виборі, не спостерігається однознач-
ності у виборі того чи і іншого кольору. 
Можна припустити, що діти не знають 
як правильно зображати емоції. 

Після проведення експерименту у ді-
тей з’явилося загальне бачення відобра-
ження деяких емоцій, що свідчить про 
вплив тренінгу на становлення цінніс-
них орієнтацій в розвитку емоційної.

Таким чином дійсно художньо-есте-
тичні засоби здійснюють вплив на ста-
новлення ціннісних орієнтацій в роз-
витку емоційної сфери дошкільника, 
сприяє кращому розумінню почуттів та 
емоцій. Діти, що пройшли експеримен-
тальне дослідження краще розумітимуть 
емоції та почуття оточуючих ніж діти з 
контрольної групи досліджуваних.

Емоції значною мірою визначають 
ефективність навчання, беруть участь у 
становленні будь-якої творчої діяльності 
дитини, розвитку мислення, відіграють 
велику роль у формуванні в дитини спо-
собів і прийомів оволодіння діяльністю 
та її мотивів.

У дошкільному віці відбувається пе-
рехід від бажань, спрямованих на пред-
мети, до бажань, пов’язаних із пред-
метами. Уся діяльність дошкільника є 
емоційно насиченою. Усе у чому дитина 
бере участь – гра, малювання, ліплення, 
конструювання, підготовка до школи та 
ін.., – повинно мати емоційне забарвлен-
ня, інакше діяльність не відбудеться або 
швидко руйнуватиметься. Дитина, через 
свій вік, просто не здатна робити те, що 
їй не цікаво. [5]

Залучення дітей до мистецтва буде сти-
мулювати розвиток усіх здібностей, тому 
що воно з одного боку є засобом активіза-
ції універсальних здібностей, а з іншого – 
це специфічна форма пізнання дійсності, 
невід’ємна частина художньої культури.

Мистецтво є найбільш ефективним 
засобом виховання творчої особистос-
ті і допомагає виявленню особистісно-
го «я», емоційному розкріпаченню, дає 
можливість самостійної реалізації у 
процесі художньої діяльності. 
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Як зазначав видатний український 
психолог В. Роменець, мистецтво – це 
засіб самопізнання і засіб саморозвит-
ку, це дивовижне дзеркало, в якому ві-

дображається найточніші намагання й 
очікування людини, найпотаємніші її 
думки, вся велич її духу, її неповторно-
го «Я».
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ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  
КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

(НА МАТЕРІАЛІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація: У статті розглянуто питання розвитку соціокультурної компетенції учнів почат-
кових класів у процесі роботи над текстами, створеними на основі місцевого краєзнавчого 
матеріалу.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития социокультурной компетенции уча-
щихся начальных классов в процессе работы над текстами, созданными на основе местного 
краеведческого материала.

Summary: The article deals with the development of sociocultural competence of primary 
school pupils in the process of working on songs created on the basis of Local History material.

Актуальність проблеми та аналіз 
основних досліджень і публікацій. Зна-
чення української мови як навчального 
предмета в початковій школі випливає 
з її суспільних функцій. Маючи статус 
державної мови, вона є засобом між-
особистісного й міжнаціонального спіл-
кування, єднання громадян України в 
суспільно-історичну спільноту – народ, 
скарбницю знань, культурних надбань 
нації й людства, джерелом і засобом пе-
редачі набутого життєвого досвіду [1].

Вивчення української мови розширює 
та активізує словниковий запас учнів з 
урахуванням тих груп слів, усталених ви-
словів, що відображають реальне життя 
народу, сприяє розвитку в учнів мовних, 
інтелектуальних та пізнавальних зді-
бностей; формує гуманістичний світо-
гляд, моральні й естетичні переконання, 
національні та загальнолюдські цінності.

Наукова література розкриває окремі 
питання репрезентації естетичної функ-
ції мови, зокрема сутності естетичної 
функції, її зв’язку з іншими функціями 
мови, насамперед комунікативною (Ав-
рорін В.Г., Будагов Р.А., Горшков О., 
Дроздовський  В.П., Мечковська Н.Б. 
та ін.), наукові основи засвоєння учня-

ми естетичної функції рідної мови ви-
світлені в працях лінгвістів (О. Потебня, 
В. Гумбольдт, Ш. Баллі, В. Виноградов, 
І. Гальперін, В. Головін, Я. Мукаржав-
ський, В. Телія та ін.), психологів та 
психолінгвістів (Леонтьев О.М., Ви-
готський Л.С., Жинкін М.І., Рубінш-
тейн С.Л. та ін.), у методичних роботах 
(Горшков О., Кучерук О.С., Марко В., 
Миронюк Н., Миропольська Н., Моїсеє-
ва Л., Пасічник Є., Пентилюк М., Сухом-
линський В.О. та ін.). Національну озна-
ку як обов’язковий компонент мовної 
особистості виділяють С.Я. Єрмоленко, 
Ю.Н. Караулов, Л.І. Мацько, Л.М. Пала-
мар, Т.І. Симоненко. Думка про те, що 
етнокультурне середовище має вплив на 
формування мовної особистості та спе-
цифіку її мовленнєвої діяльності просте-
жується в роботах Г. Антипова, Ф. Баце-
вича, А. Вежбицької, Р. Кіся, В. Красних, 
О.М. Леонтьєва та інших. Учені дово-
дять, що розвиваючись в етносередови-
щі, засвоюючи мовні й культурні явища, 
які є специфічним способом відображен-
ня етносом довкілля, особистість пере-
ймає й наслідує традиції використання 
мовних одиниць, властивих певній ет-
нічній культурі, у ситуаціях спілкування.
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У процесі навчання української мови 
проблема взаємозв’язку мови і культури 
постає особливо актуальною та біпо-
лярною: мова пізнається через культу-
ру, і завдяки мові відбувається перехід у 
світ культури. Звідси загальновизнаний 
висновок про необхідність країнознав-
чого підходу як одного з визначальних 
принципів у навчанні української мови, 
а саме у розвитку компетенції учня по-
чаткових класів.

Компетенція (від. лат. competencia – 
коло питань, з якими людина добре обі-
знана, володіє знаннями і досвідом ) – це 
інтегрований результат опанування зміс-
том загальної середньої освіти, який ви-
ражається в готовності учня використо-
вувати засвоєні знання, уміння, навички, 
а також способи діяльності у конкрет-
них життєвих ситуаціях для розв'язання 
практичних і теоретичних задач.

Тому мета та завдання досліджен-
ня: визначити розвиток соціокультурної 
компетенції у процесі роботи над тек-
стами різних типів і видів.

Відповідно до мети були поставлені 
наступні завдання: дослідити вплив кра-
єзнавчих текстів на розвиток соціокуль-
турної компетенції учнів, дослідити роз-
виток словникового запасу .

Для реалізації мети використані мето-
ди аналізу, порівняння, спостереження, 
систематизації.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Мета навчання української 
мови полягає у формуванні мовної, ко-
мунікативної компетенції, соціокультур-
ної компетенції, яка включає в себе дані 
про мову як національно-культурний 
феномен, котрий відображає духовно-
моральний досвід народу, що закріплює 
основні моральні цінності, уявлення про 
зв’язки мови з національними традиція-
ми, а також усвідомлення учнями краси, 
виразності й естетичних можливостей 

української мови, і мовної, що включає 
різні мовні навички й уміння: володіння 
лексикою, граматикою, уміння адекватно 
сприймати й породжувати тексти, які від-
повідають комунікативним завданням.

Соціокультурну компетенцію учнів 
формує соціокультурна змістова лінія 
програми. Соціокультурна змістова лі-
нія – реалізується перш за все через 
систему інтелектуально та емоційно 
зорієнтованих завдань, що передбача-
ють опрацювання спеціально дібраного 
дидактичного матеріалу, зокрема через 
систему текстів, які слугують меті ово-
лодіння школярами національними й 
загальнолюдськими культурними і духо-
вними цінностями, а також нормами, що 
регулюють стосунки між поколіннями, 
націями, сприяють естетичному й мо-
рально-етичному розвиткові особистос-
ті, що забезпечує соціокультурну компе-
тенцію [5]. 

Соціокультурний підхід до навчан-
ня мови пронизує й інші змістові лінії. 
Так, опановуючи комунікативну змісто-
ву лінію, учні оволодівають культурою 
сприйняття усних і писемних вислов-
лювань, культурою їх аналізу, відбору, 
осмислення й запам’ятовування інфор-
мації, культурою спілкування в найріз-
номанітніших життєвих ситуаціях, умін-
ням логічно, виразно, точно й досконало 
виражати власні думки, почуття, не об-
ражаючи співрозмовника.

Аналіз мети, змісту і структури соціо-
культурного компонента, критеріїв його 
засвоєння засвідчує, що основою цього 
компонента є текст або система тема-
тично об’єднаних текстів відповідного 
спрямування. А результатом роботи з 
готовими текстами має стати здатність 
учнів складати усні чи письмові вислов-
лювання з певної культурологічної теми.

За комунікативно-діяльнісним підхо-
дом до вивчення української мови текст 
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розглядається як результат будь-якого 
виду мовленнєвої діяльності – вислов-
лювання у звуковій або графічній формі 
(говоріння, письмо), а також об’єкт розу-
міння (читання або аудіювання).

Методичний аспект використання тек-
стів на уроках мови ґрунтується на розу-
мінні тексту як мети, засобу оволодіння 
мовою і мовленням. Робота з текстом дає 
змогу предметніше розв’язувати про-
блеми внутрішньопредметних зв’язків, 
показувати функціонування у мовленні 
мовних одиниць усіх рівнів, проводити 
спостереження за відповідними мовни-
ми явищами, реалізовувати лінгвістич-
ний, комунікативний, етнокультурознав-
чий та діяльнісний компоненти змісту 
навчання української мови.

Прийоми і методи інтенсифікації на-
вчання мови передбачають на сучасному 
етапі підвищення ролі тексту як вихідного 
навчального матеріалу на шляху форму-
вання комунікативної компетенції учнів.

У шкільній практиці слово «текст» 
широко вживається у значенні «уривок 
з якого-небудь словесного твору, який 
призначається переважно для навчаль-
ної мети (текст вірша, текст вправи, 
текст диктанту та ін.), а також як закін-
чений у композиційному і змістовому 
плані твір (приказка, прислів’я, повість, 
оповідання, роман)» [4, с.52].

У лінгвістичному плані «текст» розу-
міють як системне утворення, у якому 
формуються із з’єднаних речень (про-
стих і складних) на смисловій, компози-
ційній, синтаксичній основі [4, с.52].

Отже, текст як мовна одиниця харак-
теризується семантичною цілісністю, за-
кінченою структурою, у якій наявна спе-
цифічна пов’язаність речень та інтонація. 

Детальний аналіз змісту навчання з 
української мови в початковій школі дає 
можливість дійти висновків, що шкільні 
підручники пропонують достатню кіль-

кість вправ і завдань, які ґрунтуються на 
краєзнавчому матеріалі, однак до нього 
вчителеві необхідно мати цілеспрямо-
ваний допоміжний матеріал, який у по-
єднанні з основним забезпечить успіх у 
досягненні мети, яка стоїть перед кож-
ним спеціалістом початкової ланки осві-
ти: сформувати і розвинути пізнавальний 
інтерес до об’єкту пізнання і до самого 
процесу навчальної праці, постійно вдо-
сконалювати навчально-пізнавальну ак-
тивність молодших школярів шляхом ви-
користання різноманітних форм роботи в 
навчально-виховному процесі, виявляю-
чи та розвиваючи потенційні можливості 
учнів 1–4 класів, озброюючи їх знання-
ми краєзнавчого матеріалу, призначення 
якого – глибоко пізнавати слово, а через 
нього – і світ навколо себе, історію свого 
роду, рідного краю, історію імен та пріз-
вищ, носії яких прославили своєю само-
відданою працею українську землю.

Проаналізований матеріал у підруч-
нику, який використовується для реалі-
зації соціокультурної лінії доводить, що 
цьому питанню не надається належної 
уваги з боку авторів підручника та самих 
учителів, що у свою чергу призводить до 
зниження пізнавальної активності учнів 
з погляду на свою історію, звичаї, знання 
про свій рідній край, що призведе до зни-
ження рівня соціокультурного розвитку.

Аналіз основного змісту навчання, 
закладеного у шкільному підручнику  
[2; 3], методичного апарату текстів щодо 
розвитку навчально-пізнавальної актив-
ності у роботі над краєзнавчим матері-
алом та результатів проведеного анке-
тування доводить, що цінність такого 
матеріалу вчителями не помічається з 
декількох причин:

– автори не виділяють завдань, які ак-
тивізують пізнавальну діяльність молод-
ших школярів на основі краєзнавчого 
матеріалу, що є у змісті вправ;
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– самі вчителі початкових класів не 
надають великого значення краєзнавчо-
му матеріалу, особливо під час вивчення 
складних мовних тем;

– добір і розробка методичного мате-
ріалу на основі місцевого краєзнавчого 
матеріалу потребує від вчителя систе-
матичної роботи з виявлення цікавих 
фактів та створення творчих вправ, які 
сприяли б розвитку навчально-пізна-
вальної активності учнів;

– за навчальними програмами у ВНЗ 
(на факультетах підготовки вчителів по-
чаткових класів) зовсім не відводиться 
годин на вивчення особливостей форму-
вання соціокультурної компетенції учнів 
початкових класів ні в курсі сучасної 
української мови, ні в курсі методики ви-
кладання української мови в 1–4 класах.

Тому ми пропонуємо декілька текстів 
для розвитку соціокультурної компетен-
ції у процесі вивчення теми «Іменник» 
у 3 класі.

Перші поселенці
Разом з Іваном Жуком на берег річки 

Рудки прибуло кілька десятків козаків із 
сім'ями. Це були перші поселенці яблунів-
ських земель. Належала Яблунівка При-
луцькому полковнику Дмитру Горленку, 
потім гетьману Скоропадському.

Село ділиться на кутки і кожний має 
свою неповторну назву. Загайщина за-
ймає частину села біля красивого гаю. 
Жуківщина загалом невеличкий куток, 
на якому переважно живуть люди із 
прізвищем Жук, нащадки перших Жуків. 
Куток Чабарня взяв собі назву від чаба-
нів, бо колись в Яблунівці дуже було по-
ширене вівчарство.

Ще на території яблунівських земель 
є ставочок, котрий має назву Дубки. 
Можливо, колись там і були дуби, але 
зараз немає.

Зарудка
Зарудка здається звичайнісіньким ху-

тірцем, яких в Україні тисячі. І все ж 

він незвичайний. Колись давно виділяли 
селянам землі між Знам’янкою і Тара-
сівкою. Люди селилися на цих наділах, 
утворюючи хутори. 

За переказами назва хутора похо-
дить від річки Рудки. Хутір знаходився 
за Рудкою.

Згадують, що Зарудка була оточена 
звідусіль садами. Великими, розкішними, 
дбайливо доглянутими, особливо яблуне-
вими та вишневими.

Поступово річка Рудка замулилась, 
перетворилась у болото. Зараз у Зарудці 
проживає близько двадцяти осіб.

Чари красуні
Є у Прилуцькому районі велике село з 

такою поетичною назвою як Яблунівка. 
І на думку приходять яблуневі квітучі 
сади. Аж не віриться, що спочатку був 
хутір Жуків, який заснував козак Іван 
Жук. І мав той Жук дружину Ганну, яка 
родом була з села Кононівка на Полтав-
щині. Так причарувала Івана кононівська 
красуня, що посадив він на честь милої 
яблуню, та й назвав село Яблунівкою.

Використовуючи регіональні тексти, 
учитель спирається на психологічні осо-
бливості учнів, зокрема вікові, індиві-
дуальні, бере до уваги своєрідність міс-
цевого мовлення, суспільно-економічні 
стосунки, традиції краю. 

Отже, узагальнення спостережень 
і підведення підсумків виконання за-
вдань, фіксування ступеня активності 
школярів, зростання якості теоретичних 
знань, сформованість практичних умінь і 
навичок дає нам можливість зробити ви-
сновки про те, що в результаті групової 
колективної діяльності з використанням 
краєзнавчого матеріалу в учнів початко-
вих класів під час роботи над текстами 
значно підвищується, перш за все, піз-
навальний інтерес до вивчення україн-
ської мови, поглиблюються пізнавальні 
потреби, формуються моральні якості 
особистості. Краєзнавчий матеріал та-
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кож сприяє розвитку в учнів активного 
мислення, підвищує культуру спілкуван-
ня і рівень соціокультурної компетенції.

Висновки. З викладеного матеріа-
лу можна зробити висновки, що ефек-
тивність даних текстів для формування 
краєзнавчих понять і збагаченню слов-
ника, активізації пізнавальної діяльності 
і розвитку мовлення учнів перевірялася 
шляхом з’ясування ступеня вироблення 
в учнів умінь і навичок аналітичного, 
конструктивного та творчого характеру, 
причому основними позитивними по-
казниками вважалися збільшення кіль-

кості школярів з високим і середнім 
рівнями та зменшення кількості учнів із 
низьким рівнем знань, умінь і навичок.

Ефективна організація навчально-ви-
ховної та пошуково-дослідницької робо-
ти учні початкових класів, яким повідо-
мляли певний обсяг знань для роботи 
з текстами, отримають більше можли-
востей у старших класах для того, щоб 
краще пізнати свій рідний край, глиб-
ше проникнути в таємниці української 
мови, а значить – на якісно вищий сту-
пінь підняти рівень своїх знань, умінь та 
навичок.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Анотація: У статті проаналізовані найбільш поширені методи мотивації до професійної ді-
яльності та їх дієвість в діяльності органів внутрішніх справ.

Анотация: В статье проанализированы наиболее распространённые методы мотивации 
к профессиональной деятельности та их эффективность в деятельности органов внутренних 
дел.

Summary: In this article is analyzed the most common methods of motivation for professional 
activity that their effectiveness in professional activity of organs’ of Internal Affairs.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі реформування органів внутрішніх 
справ перед державою стоїть завдання 
стимулювати міліціонера (поліцейсько-
го) чесно та принципово виконувати свої 
службові обов’язки, відповідально стави-
тись до служби, розвивати свою профе-
сійність, що, в свою чергу, тісно пов’я- 
зано з розвитком професійної мотивації. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. На сьогоднішній день розро-
блена множинність комплексів заходів 
в системі управління організацією, які 
забезпечують створення умов для ефек-
тивної діяльності всього персоналу і 
розкриття трудового потенціалу кожно-
го працівника. Формуванню і розвитку 
мотивації навчальної діяльності присвя-
чені праці Л.І. Божович, А.К. Маркової, 
С.Л. Чиркова, розроблені програми з 
корекції і розвитку мотивації в органі-
заційній психології (А.М. Заньковський, 
О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук). 
Запропоновані методи розвитку та ко-
рекції професійних мотивів в діяльнос-
ті працівників ОВС (А.П. Москаленко,  
В.І. Барко, Д.О. Кобзін, А.А. Стародуб-
цев, Н.І. Ковальчишина). 

Метою нашого дослідження є ана-
ліз дієвості існуючих методів мотивації 

до професійної діяльності, що надасть 
можливість в подальшому застосувати 
найбільш оптимальні для ОВС. 

Виклад основного матеріалу. Ана-
ліз літератури з проблеми професійної 
мотивації свідчить, що на силу мотиву 
можуть впливати похвала та зауваження, 
змагання з іншими, зачеплена самозако-
ханість, проблемність та загадковість за-
вдання, що стоїть перед людиною, при-
вабливість об’єкту. Однак, обов’язковим 
є знаходження людиною особистісного 
сенсу в діяльності [1].

Розглянемо дієвість в органах вну-
трішніх справ головних психологічних 
стимулів розвитку мотивації, які широ-
ко використовуються в психології і ме-
неджменті [2]. 

Заохочення і покарання. Аналізуючи 
роль покарання в управлінській діяль-
ності доходимо до висновку, що воно 
більше впливає на людину, коли його за-
стосування є ближчим до моменту здій-
снення нею соціально небажаних дій. 
Покарання, яке настає негайно, справляє 
сильніший спонукальний вплив, ніж по-
карання, що чекає на колись, у майбутньо-
му. Чим далі в часі передбачається пока-
рання, тим менший вплив воно справляє 
на нашу поведінку й діяльність [2]. 
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В ОВС склалось так, що працівник 
міліції передбачає можливість покаран-
ня при підведенні підсумків роботи за 
квартал, півріччя, рік. Коли б така за-
гроза була значно ближчою (наприклад, 
передбачалася наприкінці тижня або 
наприкінці дня), то це мало б значно 
більший мотиваційний ефект і сильніше 
спонукало працівника до діяльності.

Максимальний ефект дає поєднання 
покарання з позитивним емоційним під-
кріпленням [1]. Небажані дії, як правило, 
не схвалюються, караються, і, навпаки, 
бажана форма поведінки підкріплюєть-
ся похвалою, матеріальним заохочен-
ням тощо. Така двостороння мотивація 
збільшує вплив на особистість завдяки 
позитивному підкріпленню, котре де-
які психологи вважають більш ефек-
тивною формою мотиваційного впливу. 
Адже очевидно, що коли керівник час-
то вдається до різних форм покарання 
щодо підлеглого, то цілком зрозумілим 
є виникнення негативного ставлення 
у останнього до керівника. Внаслідок 
цього, можливості впливу керівника на 
такого працівника значно зменшуються. 
При позитивному підкріпленні керівник 
дає зрозуміти працівнику, що він не за-
суджує його особистість в цілому, він 
вірить і сподівається, що у працівника є 
все для того, щоб виправити ситуацію.

Мотиваційний вплив покарання зале-
жить від того, яких благ воно здатне по-
збавити людину [1]. Сильне покарання, 
безумовно, має значний спонукальний 
вплив. Та, якщо воно відбирає в людині 
несуттєві для неї блага, покарання не є 
достатньо ефективним. 

Дисциплінарним статутом органів 
внутрішніх справ затвердженні види 
дисциплінарних стягнень (покарання): 
усне зауваження, зауваження, догана, 
сувора догана, попередження про непо-
вну посадову відповідність, пониження 

в спеціальному званні на один ступінь, 
звільнення з органів внутрішніх справ 
[3]. З огляду на існуючі дисциплінарні 
стягнення, бачимо, що звільненню з ор-
ганів внутрішніх справ (найсуттєвішому 
дисциплінарному стягненню) передує 
цілий ряд мало значимих. Приміром, 
яких благ позбавляє працівника догана 
чи сувора догана. Так, працівник, на яко-
го накладене стягнення, не може вчасно 
отримати чергове спеціальне звання, але 
це, як правило, стосується незначного 
відсотка працівників. Таким чином, ба-
чимо низьку ефективність дієвості дис-
циплінарних стягнень в ОВС. 

Одним із видів заохочення є матері-
альне заохочення [4, с. 296]. В психології 
вважається, що якщо матеріальна вина-
города залишається на одному і тому ж 
рівні вона знижує свій мотиваційний по-
тенціал, щоб цей стимул зберігав свою 
ефективність, необхідний ріст величини 
винагороди. Крім того, має значення як 
часто працівник отримує винагороду – 
через короткі проміжки часу чи тривалі; 
в другому випадку мотиваційний потен-
ціал винагороди знижується [2]. 

Як матеріальне заохочення діє в ОВС? 
Згідно Інструкції про порядок виплати 
грошового забезпечення особам рядово-
го і начальницького складу органів вну-
трішніх справ, що затверджена наказом 
МВС від 31.12.2007 № 499, здійснювати 
преміювання працівників слід відповід-
но до їх особистого вкладу в загальний 
результат служби, з урахуванням специ-
фіки та особливостей виконання покла-
дених на них службових обов’язків, сво-
єчасності і точності виконання рішень 
державних органів та розпоряджень і 
вказівок керівників підрозділів [5]. Для 
більшості керівників ОВС, як свідчить 
практика, зокрема результати анонімних 
опитувань при вивченні стану соціаль-
но – психологічного клімату в міліцей-



97

Київський науково-педагогічний вісник
♦

ських колективах, характер призначення 
премій носить часто суб’єктивний ха-
рактер. При призначенні премій не ана-
лізуються результати роботи та специ-
фіка конкретних завдань, які виконував 
працівник, не забезпечується зворотній 
зв’язок з керівником, що в свою чергу 
знижує мотивацію до діяльності. 

Як покарання так і заохочення – це 
оцінка діяльності підлеглих, що забез-
печує зворотній зв’язок з керівництвом, 
завдяки чому працівник має можливість 
усвідомити власні прорахунки в службо-
вій діяльності, розкрити особистий по-
тенціал, визначити бачення керівника на 
результат діяльності. Негативна оцінка 
викликає позитивний вплив, якщо вона 
повністю обґрунтована і дана тактично, 
враховуючи ситуацію і стан людини, її 
індивідуальних особливостей. «Непо-
мічені», тобто ніяк не оцінювані люди, 
як показує аналіз вивченої літератури, 
працюють все гірше і гірше внаслідок 
зниження сили мотиву до роботи, так як 
впевнені, що вона нікому не потрібна [2].

Вплив успіху та невдачі. Вагомий 
вплив на силу і стійкість мотиву здій-
снює успішність службової діяльності 
людини. Успіхи заохочують її, а постій-
не задоволення від досягнутих резуль-
татів призводить до задоволення родом 
діяльності. Від того, наскільки людина 
впевнена в успіху, залежить мотивація її 
діяльності. Чим більше людина сподіва-
ється на успіх, тим більше зусиль вона 
схильна докладати, тим сильнішою буде 
її мотивація досягнення. Саме вплив 
успіху розкрито в мотивації досягнення 
Д. Мак-Клелланда.

За результатами анонімних дослі-
джень, за участю працівників слідчих 
підрозділів, за тих чи інших обставин: 
недосконалість законодавчої бази, від-
сутність необхідного матеріального 
забезпечення професійної діяльності, 

втручання в професійну діяльність сто-
ронніх впливових осіб, вони не можуть 
довести справи до логічного завершен-
ня, цим самим потерпають невдач у 
своїй службовій діяльності. Після серії 
невдач людина втрачає впевненість у 
собі, очікує поразки і в наступних спро-
бах. Невдачі призводять до виникнення 
стану фрустрації виникає бажання за-
лишити цей вид діяльності, через те, що 
людина має сумнів щодо своїх можли-
востей в ній [1].

Соціально – психологічний клімат. 
Соціально-психологічний клімат – це 
переважний у групі або колективі від-
носно стійкий психологічний настрій 
його членів, що проявляється у всіх різ-
номанітних формах їхньої діяльності [1].

Найважливіший показник позитив-
ного клімату – довіра й висока вимо-
гливість членів групи один до одного, 
доброзичлива, ділова й конструктивна 
критика, вільне вираження своєї думки 
під час обговорення питань, що стосу-
ються всього колективу, відсутність тис-
ку керівника на підлеглих і визнання за 
ними права приймати значимі для гру-
пи рішення. Психологічний клімат у 
колективі – найменш витратна, але при 
цьому сама складна частина системи 
мотивації. Дружелюбна атмосфера, вза-
ємна підтримка, правильне відношення 
до помилок і успіхів, почуття єдиної ко-
манди – от неповний перелік показників 
гарного колективу [1]. 

На загальний стан соціально-психо-
логічного клімату в міліцейських колек-
тивах останнім часом істотно впливає 
невпевненість працівника в завтрашньо-
му дні. Невпевненість в тому, що завтра 
він буде забезпечений роботою, що не 
потрапить під скорочення… 

Реформування МВС, відсутність чіт-
ких перспектив щодо майбутнього не-
гативно позначаються на внутрішній 
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психологічній атмосфері в міліцейських 
колективах, на взаємовідносинах з ко-
легами. Побоювання щодо майбутньо-
го спричиняють конфлікти в колективі, 
адже кожен працівник розуміє, що він 
конкурує зі своїм колегою. Такий стан 
справ, в свою чергу, негативно познача-
ється на професійній мотивації. 

Вплив суспільної уваги. Роль цього 
фактору в посиленні мотиву встано-
вив на початку 20 сторіччя знаменитий 
російський фізіолог Н.Є. Веденський. 
Проте особливе значення йому стали 
надавати в 20–30 роках. Встановлено, 
що особливо підвищується мотивація, 
коли людина знає, що її праця потрібна 
суспільству. Недивним є, що вибір про-
фесійної діяльності часто визначається 
її престижністю: людині важливо, як до 
цієї професії відносяться в суспільстві. 

Суспільна увага до деяких видів ді-

яльності часто пов’язана з критикою, 
деколи з суб’єктивною і несправедли-
вою. Зокрема, останнім часом діяльність 
правоохоронних органів гостро крити-
кується засобами масової інформації, 
висміюються і критикуються окремі дії 
працівників міліції. Звичайно, не всі пра-
цівники міліції мають імунітет до цього. 
Для деяких така критика може бути по-
штовхом для розвитку стану фрустрації, 
до конфлікту з оточуючими, що може 
вплинути на прийняття рішення про змі-
ну професійної діяльності. 

Висновок. Таким чином згадані нами 
методи мотивації до професійної ді-
яльності працівників ОВС не завжди є 
дієвими. Дослідження проблеми про-
фесійної мотивації передбачає перегляд 
і запровадження оптимальних шляхів 
розвитку мотивації до професійної ді-
яльності ОВС.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ДО ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто сутність психологічної готовності майбутніх вчителів до про-
фесійної діяльності та виділені основні компоненти цієї готовності.

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность психологической готовности буду-
щих учителей к профессиональной деятельности и выделены основные компоненты этой го-
товности.

Summary. In the article essence of psychological readiness of future teachers is considered to 
professional activity and the basic components of this readiness are selected.

ХХІ століття визначається сформова-
ною тенденцією щодо соціального запи-
ту на високий рівень освіченості, культу-
ри, професіоналізму фахівців. Система 
вищої освіти в Україні формується як 
одна з найголовніших цінностей дер-
жавності та суспільної свідомості. Го-
ловна мета вищого навчального закладу 
– це формування професійної готовності 
і майстерності майбутнього спеціаліс-
та. У державних документах про освіту, 
психологічній та педагогічній літературі 
часто вживаються поняття професійної 
компетентності, професійно-психоло-
гічної готовності спеціалістів як вимога 
до їх фаховості. Зупинимось детально на 
теоретичному аналізі цих понять [1; 3].

Під професійною готовністю, А.М. Зи- 
мичев розуміє, володіння професійни-
ми знаннями, уміннями і навичками, які 
дозволяють вирішити завдання з про-
фесійної діяльності суб’єкта. Ефектив-
на професійно-психологічна готовність 
забезпечується не лише володінням 
спеціальними знаннями, уміннями та 
навичками, а й наявністю ряду індиві-
дуальних психофізіологічних якостей 
особистості. Вивчення передового пе-

дагогічного досвіду свідчить про те, 
що у закладах професійного навчання 
актуальною є проблема професійного 
відбору та професійного становлення 
молоді, яка тісно переплітається з про-
блемою успішного оволодіння студен-
тами професією. Психологічне станов-
лення неможливе без самовизначення 
особистості. За О. Радченко, професійне 
самовизначення – це особлива форма са-
мовизначення особистості, свідомий акт 
виявлення і, становлення своєї позиції в 
ситуації вибору професії, у процесі про-
фесійної підготовки [3; 4, с. 130]. 

Проблеми виховання, освіти, роз-
витку молодого покоління набувають 
особливого значення, оскільки доля 
майбутнього людства більшою мірою 
залежатиме від розвитку духовної й мо-
ральної сфери суспільства. Тому саме 
професійна психолого-педагогічна ді-
яльність учителя як носія духовних цін-
ностей, спадкоємця поколінь покликана 
сприяти утвердженню гуманної, демо-
кратичної особистості, здатної до само-
розвитку, самореалізації своїх інтересів. 
Психологічна готовність майбутнього 
педагога є важливою передумовою для 
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досягнення досконалості в педагогічній 
діяльності [2].

Проблема готовності особистості 
до діяльності широко висвітлюється у 
теорії та практиці як психології, так і 
педагогіки. Готовність як психологіч-
ний феномен досліджували: М.І. Дя-
ченко, Л.А. Кандибович, М.Д. Левітов, 
В.О. Моляко, Л.С. Нерсисян, А.Ц. Пуні, 
О.Н. Чебикін, О.О. Ухтомський та ін. 
Дослідженню готовності викладача до 
різних видів педагогічної праці приді-
лено увагу в роботах таких дослідників, 
як А.О. Деркач, Г.С. Костюк, Д.С. Ма-
зоха, В.О. Моляко, А.Ф. Петченко, 
В.О. Сластьонін, В.М. Чайка, П.Р. Ча-
мата, Є.С. Шевчук, В.І. Щербина, та ін. 
Питання професійно-педагогічної підго-
товки майбутнього вчителя висвітлені у 
працях: О.А. Абдуліної, А.М. Алексюка, 
І.А. Зязюна, Г.О. Балла, Н.В. Кузьмі-
ної, Д.Ф. Ніколенка, Л.П. Пуховської, 
С.О. Сисоєва та інших [1; 2; 4]. 

На думку О.М. Пєхоти, найважливі-
шою характеристикою підготовленості 
вчителя до професійної діяльності є про-
фесійна компетентність [4, с. 48]. Теоре-
тичний аналіз психолого-педагогічної 
літератури дав змогу розкрити сутність 
професійної компетентності вчителя як 
складового особистісного утворення на 
засадах теоретичних знань, практичних 
умінь, значущих особистісних якостей та 
досвіду, що зумовлюють готовність учи-
теля до виконання педагогічної діяль-
ності та забезпечують високий рівень її 
самоорганізації. Професійна компетент-
ність учителя не має вузько професійних 
меж, оскільки від нього вимагається по-
стійно осмислення розмаїття соціаль-
них, психологічних, педагогічних та ін-
ших проблем, пов’язаних з освітою [2; 3].

Теоретичний аналіз різних підходів 
до розуміння сутності професійної ком-
петентності дозволив дійти висновку, 

що її необхідно розглядати в процесу-
альному аспекті, вона виявляється через 
діяльність і має діалектичний характер. 
Визначено Л. Г. Карповою, що профе-
сійна компетентність охоплює всі сфери 
особистості: вона є провідною метою, до 
досягнення якої має прагнути вчитель у 
процесі свого професійного становлен-
ня [1, с. 14]. 

Л.Г. Карпова обґрунтувала, що струк-
турними компонентами професійної 
компетентності є три сфери: мотивацій-
на, предметно-практична (операційно-
технологічна), а також сфера саморегу-
ляції. Охарактеризуємо їх.

Розвиненість мотиваційної сфери 
учителя (мотиви, настанови, орієнтації, 
спрямованість) забезпечує сформова-
ність: загальнокультурної компетент-
ності вчителя, що передбачає знання 
культури України та світової культу-
ри, володіння іноземними мовами і 
комп’ютером, розвинену культуру мови 
та поведінки, уміння жити в соціумі та 
встановлювати контакти з людьми; осо-
бистісно-мотиваційної компетентності, 
котра передбачає сформованість цінніс-
них орієнтацій учителя, настанову на 
особистість учня, гуманістичну спря-
мованість діяльності; соціальної компе-
тентності, пов’язаної зі здатністю нести 
відповідальність за свої дії та дії учнів, 
брати участь у спільному прийнятті рі-
шень з колегами, учнями та їхніми бать-
ками, регулювати конфлікти ненасиль-
ницьким шляхом на основі відповідних 
норм і правил, жити у злагоді з людьми 
інших культур, мов і релігій, виявляючи 
толерантність та ін.

Предметно-практична (операційно-
технологічна) сфера характеризується: 
сукупністю знань (професійних з предме-
та, психолого-педагогічних, методичних, 
методологічних); умінь (гностичних, ко-
мунікативних, організаційних, діагнос-



101

Київський науково-педагогічний вісник
♦

тичних, проективних, конструктивних, 
управлінських); якостей (обов’язкових 
важливих і бажаних), що зумовлює ефек-
тивність реалізації учителем професійно-
педагогічних функцій [1].

Сформованість цієї сфери сприяє 
розвиткові певних підвидів професійної 
компетентності: методологічної компе-
тентності, яка передбачає знання прин-
ципів, методів, форм, процедур пізнання 
і перетворення педагогічної дійсності, 
знання загальнонаукової методології, 
сформованість світогляду розвиненість 
умінь з організації і проведення педаго-
гічних досліджень, знання методологіч-
них норм та уміння їх застосовувати в 
процесі розв’язування проблемних ситу-
ацій, здатність до інноваційної діяльнос-
ті, наукового обґрунтування критичного 
осмислення та творчого застосування 
концептуальних наукових положень, 
уміння прогнозувати, проектувати та 
управляти навчально-виховним про-
цесом практичної діяльності, котра 
включає сформованість знань і умінь зі 
здійснення освітньої, виховної, розви-
вальної, діагностичної, організаційної, 
комунікативної, самоосвітньої діяль-
ності; уміння мотивувати і планувати 
діяльність, визначати її зміст; впливати 
на учнів; здійснювати аналіз, оцінку, 
контроль діяльності; уміння реалізувати 
свою світоглядну позицію через адек-
ватні її технології; проводити досвідну 
діяльність та ін.; дидактико-методич-
нї, яка передбачає сформованість таких 
знань і умінь, як закономірності, прин-
ципи, методи і засоби навчання; сутнос-
ті процесу навчання; форм організації 
навчання; диференціації та індивідуалі-
зації навчання; технології навчання та 
ін.; спеціально-наукової, яка передбачає 
сформованість знань і умінь з предмета, 
що викладається; спеціальних профе-
сійних умінь (пізнавальні, конструктив-

ні, інформаційні); економіко-правової, 
до якої належить сформованість знань 
і умінь основ ринкової економіки, тру-
дових відносин, менеджменту; валеоло-
гічної, яка передбачає знання та уміння 
в галузі здоров’я та здорового способу 
життя; інформаційної, котра включає 
володіння новими інформаційними тех-
нологіями та уміннями їх використання; 
управлінська, яка передбачає сформо-
ваність знань основ теорії управління; 
розвиненість умінь інформаційних, ана-
літичних, цілепокладання, організацій-
них, планування, контрольно-діагнос-
тичних, координацій; регулювання, а 
також умінь організовувати навчально-
пізнавальну діяльність учнів на уроці, 
впливати на вчинки й поведінку вихо-
ванців; комунікативної, що передбачає 
сформованість знань, умінь і якостей 
особистості, які сприяють ефективній 
взаємодії з іншими суб’єктами навчаль-
но-виховного процесу та ефективному 
перебігу педагогічної діяльності [1].

Аналіз психолого-педагогічної прак-
тики, здійснений Л.Г. Карповою, свід-
чить про недостатню сформованість у 
вчителя навичок професійного само-
аналізу, що залежить від уміння зайняти 
рефлексивну позицію, а також недооцін-
ки самосвідомості [1, с. 14–17]. Це при-
зводить до неадекватних оцінок різних 
аспектів власної діяльності , особистості 
(якостей) та поведінки, а також заважає 
продуктивній взаємодії та вирішенню пе-
дагогічних завдань. Це й зумовлює необ-
хідність формування третього компонен-
та професійної компетентності вчителя 
сфери саморегуляції, розвиненість якої 
сприяє вирішенню вказаних завдань. 
Сформованість цієї сфери професійної 
компетентності сприяє розвитку такого її 
підвиду, як психологічна компетентність, 
яка передбачає знання загальних харак-
теристик особистості (спрямованість, 
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характер, темперамент, здібності тощо), 
особливостей перебігу психологічних 
процесів (мислення, пам’яті, уяви, тощо), 
методів психологічного дослідження для 
вивчення особистості учня; діагностики 
його розвитку, закономірностей навчан-
ня і виховання (психологічні основи на-
вчання і виховання), закономірностей і 
особливостей вікового розвитку учнів, 
уміння переносу психологічних знань у 
реальну педагогічну практику і педаго-
гічну діяльність, володіння способами 
і прийомами психічної саморегуляції.  
Необхідно розвивати й аутокомпетент-
ність, тобто володіння уміннями й нави-
чками управління вольовою та емоцій-
ною сферами, технологіями подолання 
професійної деструкції, сформованість 
рефлексії. Наявність у вчителя вказаних 
ключових компетентностей свідчить про 
сформованість його професійної компе-
тентності. Результатом її сформованості є 
готовність учителя до інноваційної діяль-
ності, розвинений індивідуальний стиль 
діяльності та досконалий рівень розвитку 
психолого-педагогічної культури [1; 2; 5].

Носіями педагогічних інновацій ви-
ступають творчі особистості, які здатні 
до: рефлексії – що спонукає педагога до 
самопізнання, самовизначення, осмис-
лення ним свого духовного світу; само-
розвитку – як творчого ставлення індиві-
да до самого себе, здатного перетворити 
світ на краще; самоактуалізації – як фак-
тора безперервного прагнення людини 
до розвитку своїх особистісних можли-
востей; професійного самовдосконален-
ня – як цілеспрямованої діяльності педа-
гога щодо систематичного формування 
і розвитку в собі позитивних і усунення 
негативних якостей особистості, само-
освіти, оновлення і удосконалення наяв-
них у спеціаліста знань, умінь і навичок 
з метою досягнення бажаного рівня про-
фесійної компетентності [2].

Психолого-педагогічна підготов-
ка майбутнього вчителя розглядається 
і як підготовка його до непреривного 
професійного розвитку (О.М. Пєхота).  
І важливу роль у цьому відіграє перехід 
від масово-репродуктивної до індивіду-
ально-творчої освіти. Особливостями 
сучасної психолого-педагогічної підго-
товки майбутнього вчителя є орієнтація 
на розвиток особистості студента як не-
повторної індивідуальності; створення 
оптимальних умов для його становлення, 
особистісного розвитку; розвиток в ньо-
му механізмів саморозвитку, саморегу-
ляції та самовиховання; в підтримці на 
шляху професійного самовизначення і са-
мореалізації, готовність його до реаліза-
ції особистісно-орієнтованого навчання в 
майбутній професійній діяльності [2; 4].

Розглядаючи професійно-педагогічну 
підготовку, І.А. Зязюн на перше місце 
виносить психолого-педагогічну, що, в 
свою чергу, складається з таких осново-
положних компонентів: функціональне 
самовизначення педагога в навчальному 
процесі (хто Я?, для кого Я?), його пози-
ція; знання про критерії педагогічної дії, 
взаємодії, процесу; педагогічні здібності 
як основний покажчик педагогічної май-
стерності (Як я реалізую критерії педаго-
гічного процесу? Якою мірою впливаю 
на студентів, чи є для них авторитетом, 
зразком для наслідування?); рефлексія 
педагогічних дій в кожному інтервалі 
навчального процесу (для чого?, що?, 
як?, чи досягнув мети?) [4, с. 46–47].

І.А. Зязюн довів, що вагомою части-
ною професійно-педагогічної підготовки 
майбутнього вчителя, її системоутворю-
ючим стрижнем є психолого-педагогічна 
практика студентів. У процесі психоло-
го-педагогічної практики студенти усві-
домлюють роль і об’єктивну необхід-
ність теоретичних знань, їх прикладний 
характер, проявляють критичне відно-
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шення до одержаних знань, аналізують 
їх, теоретично осмислюють, моделюють 
на їх основі, або, змінюючи, проектують 
свою діяльність. Реалізація теорії зміц-
нює творче і свідоме ставлення майбут-
ніх вчителів до педагогічної діяльності. 
З огляду на принцип єдності теорії й 
практики І.А. Зязюн, вважає, що метою 
сучасної професійно-педагогічної підго-
товки є готовність майбутнього вчителя 
до реалізації особистісно-орієнтованого 
навчання [4, с. 47–48].

Під професійно орієнтованою особис-
тістю майбутнього вчителя, Т.Ю. Осіпо-
ва, розуміє особистість, у якої на достат-
ньому рівні сформовані як професійні 
якості (схильність до самовиховання, 
професійна педагогічна спрямованість, 
майстерність, професійна усталеність, 
тощо), так і особистісні (спрямованість 
на професію вчителя, любов до дітей, 
організаторські та комунікативні схиль-
ності, соціальні якості та ін.). Розвиток 
професійних якостей майбутніх фахівців 
під час навчання у вищому навчальному 
закладі сприяє розвитку їхніх особистіс-
них якостей, формує професійно орієн-
товану та психологічно готову особис-
тість майбутнього вчителя. В колективі 
цей процес відбувається найбільш ефек-
тивно, тому вважається, що колектив сту-
дентської академічної групи є чинником 
формування професійно-орієнтованої 
особистості майбутнього вчителя [3; 4]. 

Другим чинником формування про-
фесійно-орієнтованої особистості май-
бутнього вчителя визначають особис-
тісно-орієнтоване виховання (І.Д. Бех). 
Свою життєстверджуючу функцію осо-
бистість може сповна реалізувати, якщо 
ці норми будуть внутрішньо сприйняти-
ми нею, стануть невід’ємною частиною 
уявлення про саму себе. Саме це, на дум-
ку І.Д. Беха, є складовою саморозвитку 
і самовиховання людини як особистос-

ті, що, у свою чергу, є основною метою 
виховання як суспільного явища. Лише 
особистісно-орієнтованому вихованню 
під силу досягнення особистісно-роз-
вивальної мети, оскільки воно акцентує 
увагу на усвідомленні вихованцем себе 
як особистості, на його вільне і відпо-
відальне самовираження. Основа реалі-
зації особистісно-орієнтованої взаємодії 
полягає в установках тих, хто здійснює 
означену взаємодію, а саме: відкриті 
взаємини, безоцінне сприйняття, емпа-
тичне слухання, тощо [1; 5]. 

Вміння налагоджувати особистісні 
стосунки з іншими є неодмінною скла-
довою формування професійних якостей 
майбутнього педагога. Практично вті-
люючи особистісно-орієнтовані виховні 
технології, педагог у стінах школи мо-
делює майбутнє суспільство. Досягнен-
ня цієї мети пов’язану з його виховною 
установкою – синтезом професійних та 
індивідуальних рис особистості вихова-
теля. Засвоїти необхідні суспільні, про-
фесійні й особистісні цінності, а також 
набути вмінь налагоджувати необхідні 
соціальні зв’язки та відносини, май-
бутні вчителі найбільш повно можуть у 
студентському колективі. Важливу роль 
у згуртуванні колективу відіграє осо-
бистісно-орієнтована взаємодія, осно-
вою якої є спілкування-діалог. Для того, 
щоб взаємодія між членами студентської 
групи носила особистісно-орієнтований 
характер, необхідно, щоб стосунки між 
студентами були суб’єкт-субєктними, 
коли постійно береться до уваги їхнє 
власне ставлення до спільної діяльності 
та психологічний клімат групи [3; 4]. 

В умовах колективу студентської групи 
майбутні вчителі мають можливість най-
більш повно розкрити свої колективіст-
ські якості, розвинути організаторські й 
комунікативні здібності набути важли-
вого досвіду щодо формування дитячого 
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колективу, що має важливе значення для 
їхньої подальшої професійної діяльності. 
Позитивна особистісно-орієнтована вза-
ємодія між членами колективу навчаль-
ної академічної групи є однією з умов 
формування професійно-орієнтованої 
особистості майбутнього вчителя [2; 5].

Іншою умовою формування профе-
сійно орієнтованої особистості май-
бутнього вчителя виступає розвиток 
професійної педагогічної усталеності 
(З.Н. Курлянд). Під професійною уста-
леністю в педагогічній діяльності роз-
глядається синтез якостей та властивос-
тей особистості, що дозволяє впевнено, 
самостійно, без емоційного напруження 
в різних, часом не передбачуваних умо-
вах, виконувати свою професійну діяль-
ність із мінімальними помилками впро-
довж тривалого часу [1; 4]. 

У процесі розвитку професійної 
усталеності формуються й особистісні 
якості студентів. Під час формування 
професійної педагогічної усталеності 
вдосконалюються, наприклад, такі осо-
бистісні якості: самоусвідомлення (що є 
основою формування розумової актив-
ності і самостійності, вдосконалення 
себе і пошук смислу життя); активність 
(прагнення вийти за межі реалізованих 
можливостей, розширити сферу діяль-
ності); педагогічні здібності, властивос-
ті та якості, що забезпечують успішність 
у здійсненні певної діяльності тощо. 
Основою розвитку особистості є спіль-
на діяльність, у якій здійснюється за-
своєння нею певних соціальних ролей. 
Передбачаючи своє майбутнє, усвідом-
люючи свої досягнення і недоліки, лю-
дина прагне до самовдосконалення за 
допомогою своєї діяльності, навчання, 
гри, праці, спілкування з іншими людь-
ми, самоосвіти тощо [4].

За моделю формування професійно 
орієнтованої особистості майбутньо-

го вчителя одним із провідних засобів 
його формування є спільна діяльність 
колективу студентської групи. Осно-
вними видами спільної діяльності у ви-
щому навчальному закладі є навчальна, 
трудова, пізнавальна, спортивна, творча, 
науководослідна, позанавчальна, вихов-
на діяльність тощо. Але сама навчальна 
діяльність досить індивідуалізована і не 
сприяє формуванню колективу. Потрібні 
спеціально організовані групові форми 
навчального процесу, що несуть системо-
утворюючий компонент для формування 
колективу, зокрема творча колективна ді-
яльність педагогічної спрямованості [4].

На якому б етапі професійного та жит-
тєвого шляху не був учитель, він ніколи 
не може вважати свою професійну кон-
цепцію остаточно завершеною. І в цій 
принциповій відкритості, незаверше-
ності відображається фундаментальна 
особливість розвитку особистості вчи-
теля, формування його індивідуального 
досвіду, професійної самосвідомості та 
категоріальних структур професійного 
мислення [2].

Таким чином, саме в університеті, у 
процесі навчання закладаються основи 
майбутньої психолого-педагогічної ді-
яльності. Це дає можливість молодому 
педагогові впевнено почувати себе в 
професійній діяльності, швидше адапту-
ватися в умовах сучасної школи, успіш-
но розв’язувати складні завдання на-
вчально-виховної роботи, вміти вивчати 
особистісні якості й особливості учнів, 
визначати оптимальні умови психолого-
педагогічного та корекційного впливів, 
глибоко аналізувати результати своєї 
діяльності, вміти справлятись з емоцій-
ним та фізичним навантаженням. Адже, 
фізично та психологічно готовий до ро-
боти з дітьми з психофізичними пору-
шеннями вчитель формує педагогічно 
кероване середовище.
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