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PEDAGOGY 

 

Misechko O.Ye. 

Exploring social content of information gap technique in the English classroom 

__________________________________ 

Misechko Olga Yevgenivna, Dr. Habil. of Pedagogical Sciences (EdD), Professor 

Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine 
 

Abstract. The study is devoted to the exploration of the potential application of the information gap activities for develop-

ing social skills of the English language learners. The paper reports on the preliminary findings of the analysis of how high 

Ukrainian student teachers and practitioner teachers evaluate the social effectiveness of different types of information gap 

activities. Three types of information gap activities were singled out, following Prabhu's model (1987): fact-finding gaps, 

opinion-gaps; reasoning-gaps. Task preference questionnaire-based investigation was organized. The results show that 

Ukrainian pre-service and in-service teachers still need to be better informed about the meaning of the term, possible types 

of information gap tasks, peculiarities of their design and arrangement, social dimension of their application. 

Keywords: information gap; fact-finding gap activities; reasoning-gap activities; opinion-gap activities; social skills 
 

Introduction 

Since 2001, the secondary school English language sylla-

bus in Ukraine has been undergoing serious changes to be 

adapted to the common European standards of learning, 

teaching and assessing modern languages known as the 

Common European Framework of References for Lan-

guages [4]. As a result, some new concepts, techniques, 

criteria for describing language proficiency have been 

brought into wide circulation in the field of foreign lan-

guage education. Ukrainian teachers of English have thus 

been confronted with a range of psychological, pedagogi-

cal, and informational problems. One of them is to pro-

vide learners with ample opportunities to build their social 

interaction on sharing information and bridging infor-

mation gaps. 

The so called 'information gap' activities are well de-

scribed as a communicative technique for oral language 

development in an EFL setting. Learners get exposure to 

language as a component of reciprocally active exchange 

of unknown before facts, views, feelings, impressions, 

observations, guesses, opinions, assumptions between two 

or more speakers participating in it. While overcoming 

the gap in the information they possess, the learners put to 

use and improve their language and communicative skills.  

Information gap activities belong to a group of struc-

tured activities, i.e. they have to follow certain rules. To 

create an information gap situation, teachers normally use 

two sets (or more, depending on the number of partici-

pants/groups of participants) of ready-made materials that 

are kept secret from each other by all sides of the interac-

tion. If a two-sided interaction is organised, students sit in 

pairs. One looks at a worksheet A while the other looks at 

a worksheet B, the necessary restriction being not to peep 

into each other’s worksheets. Both of the two worksheets 

covers the same matter but with different elements miss-

ing (facts, details of the map, data, elements of the pic-

ture, etc.). After a thorough analysis of the card and de-

ciding what information is missing, students start inquir-

ing each other of the necessary elements to complete the 

card, so that by the end of the interaction both of them 

could have possessed the same amount of information.  

The term 'information gap' covers a great variety of 

tasks with the objective to convey or to request infor-

mation. The information that students must seek can 

range from very simple to complex. As distinguished by 

Prabhu (1987), there are three main categories of infor-

mation gap tasks: information gaps (which are better to 

call fact-finding gaps); reasoning gaps; opinion gaps. 

Information-gap activity, according to Prabhu [6, 

p. 46], involves a transfer of given information from one 

person to another, from one place to another, or from one 

form to another. Examples are (a) describing a person 

from a range of people in the picture in such a way that 

the other student can guess the identity, or (b) locating the 

places on the map when a student has some places miss-

ing on his/her map while they are labeled on his/hers 

partner’s map, or (c) giving instructions to draw a picture, 

or (d) completing a picture/ table with information availa-

ble in a given piece of text. Information-gap activity may 

be looked at as a useful preliminary to reasoning-gap 

activity. 

Reasoning-gap activity presupposes deriving some new 

information from the given information through processes 

of inference, deduction, practical reasoning, negotiating, 

working things out in the mind [6, p. 46]. Examples are (a) 

working out a teacher's timetable on the basis of given class 

timetables, or (b) deciding what course of action is best for 

a given purpose and within given constraints, or (c) decid-

ing what attractions would be most appropriate on a small 

island to develop it as a tourist resort and discussing how to 

publicize it. 

Opinion-gap activity is built on identifying and articu-

lating personal preferences, feelings, or attitudes in re-

sponse to a given situation, or using factual information 

and formulating arguments to justify one’s opinion [6, 

p. 47]. A good example of it is taking part in the discus-

sion on a social or moral issue. 

Fact-finding gap activities are concentrated mainly on 

the exposure of data that is why they have to satisfy the 

requirement of plenitude and exactness for successful 

information transfer. They are usually executed in the so-

called 'one-step' linear sequence (a query of information – 

information transfer). Due to some simplified character 

they can be used as a useful preparatory link to reasoning-

gap activities, which require far more difficult process of 

negotiating the meaning, finding out course-and-effect 

relations between the facts, accounting for co-factors 

involved in the situation and suggested in the activity-
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card. Opinion-gap activities, which foresee authentication 

and articulation of individual feelings, preferences and 

choices, in their turn, are based on an information ex-

change which has very personal character and cannot be 

preliminary fixed in the activity-card. Therefore, interac-

tion may take place without clear prediction of its results, 

with the large level of relativity of the concept of a 'true' 

or 'incorrect' answer, and with complications in formulat-

ing one’s own attitude not so much in terms of language 

means as in terms of ideas. So, to achieve communicative 

effect in gap-bridging activities, it is equally important to 

accurately render the preset information from the card and 

to create one’s own meanings. 

The study of information gap technique of teaching 

languages has developed apace in the last few decades. 

There is an opinion (H. Brown 1994) that the term infor-

mation gap is very broad and "covers a tremendous varie-

ty of techniques in which the objective is to convey or to 

request information" [1, p. 181].  

But this paper is based on another apprehension of this 

term which considers information gap from the point of 

view of its functional communicative effect and impact on 

the language learner as a 'communicative stress' [3, p. 35] 

or 'immediate communicative problem' [5, p. 39]. Such 

effect appears in the course of authentic interaction when 

its participants do not just ask and answer questions with 

quite obvious answers about some subject well known to 

everyone but go through a real-life situation of sharing 

something unknown to each other. Some proponents of 

this approach mark that to tell someone something which 

you suspect they might already know is 'quite a socially 

daunting experience' [3, p. 35].  

G. Brown and G. Yule (1984) emphasize the im-

portance of preserving in the process of teaching interac-

tion normal behaviour principles to maintain motivation 

toward authentic communication. They call a situation, 

when the interlocutors must pretend as if the information 

they share has something of a novelty, an artificial infor-

mation gap and insist on the necessity of creation of a 

reasonable purpose for communication, by which it is 

possible to attain 'communicative effectiveness' [2, 

p. 111-112].  

W. Littlewood (1981) underlines the functional aspect 

of communication built on filling information gaps and 

remarks that the discourse itself serves as a stimulus to 

intercourse, and the criterion of adequacy of its perfor-

mance, in the form of the success or failure of the com-

munication [5, p. 39]. In other words, each of the partici-

pants of dialogic or polilogic communication must pos-

sess some part of the whole information, which is ex-

changed with other participants with the element of 'reve-

lation', and, working together, they solve a certain prob-

lem or arrive at a common decision. To give the act of 

communication more distinct character of collaboration, 

he suggests to apply some physical barrier (for example, 

screen) which would make it impossible to peep into each 

other’s informative card. 

Both above-mentioned interpretations of the infor-

mation gap coincide in some key points: 1) topmost atten-

tion should be given to the meaning of utterance, but not 

to linguistic items and the way to combine them (it is 

important, but not dominant in communication); 2) inter-

action should be directed at completion of some practical 

task and achievement of certain goal (but not simply ex-

change of questions and answers with the purpose of 

communicative drill); 3) the procedure of asking ques-

tions should contain the element of uncertainty about the 

content of the answer and in this way resemble more 

natural communication. 

 Supporters of information exchange on the basis of au-

thentic communicative stimulus (Littlewood 1981; Brown 

of and of Yule 1983; Prabhu 1987; Cross 1991; Neu and 

Reeser 1997 et al.) specify that patterns of interaction 

provided with the help of information gap activities sug-

gest both sharing information (asking-answering ques-

tions) and processing information (discussion, compari-

son, evaluation, decision-making). Thus, the learners get 

involved into reciprocally active process of building lin-

guistic competence that is mutually useful for all interloc-

utors in their effort to solve a communicative problem.  

The present paper aims to highlight the issue that has 

been less focused on in the mentioned researches. It draws 

special attention to the idea that alongside undoubted 

linguistic effect, information gap-filling technique is quite 

a personally and socially challenging experience.  

Social dimension of interaction assumes that commu-

nicative language learning is a deeply social event that 

requires from a learner – as a social agent – the incorpora-

tion of a wide range of competences in interpersonal and 

social relationships, social and cultural values, cognitive 

skills, personal attitudes and behavioural patterns. As the 

Common European Framework of Reference for Lan-

guages (2001) notes, all language communication is 

strictly affected by "sensitivity to social conventions 

(rules of politeness, norms of governing relations (...), 

linguistic codification of certain fundamental rituals in the 

functioning of a community" [4, p. 13]. In this connec-

tion, one of the objectives of language education becomes 

to promote favourable development of the learner's social 

skills. This means that teachers of English must pay 

greater attention to the social behaviour patterns that 

information gap activities convey. 

This necessity has been touched upon by W. Littlewood 

(1981) by introducing the term 'social interaction activity' 

[5, p. 43]. He also has formulated two mail rules to make 

an activity socially interactive: 1) to create a situation when 

"the learner is expected to let social as well as functional 

considerations affect his choice of language"; 2) to evaluate 

the language the learner produces "in terms of its social 

acceptability as well as its functional effectiveness" [5, 

p. 43]. But among the number of activities he suggested to 

create opportunities for social interaction in the foreign 

language classroom, information gap activities were not 

mentioned.  

 

The study, participants, instrumentation 

This paper reports on the preliminary findings of the 

analysis of what student teachers and practitioner teachers 

think about possibilities of information gap activities for 

social development of the English language learners. With 

the idea of investigating how well the participants of the 

study are acquainted with the information gap technique 

and how high they evaluate the social effectiveness of 

such activities, a questionnaire-based study was orga-

nized.  

The study was conducted among two groups of partici-
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pants: A) 4
th

 year students of the Institute of Philology 

and Journalism of the Zhytomyr Ivan Franko State Uni-

versity (Zhytomyr, Ukraine) for whom English was their 

second major; they were upper-intermediate and advanced 

learners of English, representing the B2+ and C1 levels in 

accordance with the Common European Framework of 

Reference for Languages; to date the group was number-

ing 32 people; what needs to be taken into consideration 

is the fact that most of the students intend to enter the 

English language teaching profession where using infor-

mation gap activities is expected to become part and par-

cel of their every-day responsibilities, and B) in-service 

teachers of English who were listeners of the refreshment-

training course at the Zhytomyr Regional Institute of 

Post-diploma education; their practical experience of 

teaching was not less than 5 years; to date the group was 

numbering 15 people; they were expected to have had 

some expertise in using information gap activities in their 

teaching practice because it had been presupposed by the 

requirements the secondary school English language 

syllabus in Ukraine since 2001.  

First, both groups of participants were involved into 

exchange of their ideas as to how they understand the 

meaning of the term 'information gap technique' and what 

kinds of information are mostly shared by people in the 

course of communication. Then, the subjects of the study 

were presented with a theoretical input on the issue and 

participated in a workshop during which they had an 

opportunity to practice different types of information gap 

activities.  

After that, they were suggested to answer some open-

ended questions meant to reflect the perceptions held by 

the participants as to the following: if their previous ideas 

of the information gap technique coincided with what 

they learned at the workshop; which of the evaluated 

tasks they were ready to use in their classroom instruc-

tion; what circumstances had prevented them from using 

the tasks before; what factors might foster the successful 

use of the technique. Besides, the respondents were asked 

to rate 12 information gap-filling tasks included into the 

workshop on a five-point scale (from 1- not at all to 5-

very strongly) according to the following criteria: how 

often the task was met in EFL learning (for A-group)/ 

teaching (for B-group) practice; how often it could be 

used in the English classroom; how complicated it looked; 

how close it was to real-life situations; how important it 

could be for personal and social development of learners.  

In the choice of types of information gap activities for 

the workshop and the background questionnaire, the lead-

ing factor was their conformity to social behaviour pattern 

or personal skill. Following Prabhu's model [6], we sin-

gled out and classified different information gap activities 

into similar groups with the only difference that the first 

group was defined as fact-finding activities – to distin-

guish between more concrete tasks of the first group and 

more abstract skills needed for opinion-gap and reason-

ing-gap activities. The distribution of selected activities 

into corresponding groups is reflected in Table 1. 
 

Table 1. Distribution of information gap-based tasks into groups of activities 

Types of tasks Groups of information gap activities 

Fact-finding activities Opinion-gap activities Reasoning-gap activities 

'Filling in the gaps on the maps or schemes',  

'Giving and receiving instructions',  

'Describing and drawing',  

'Finding/ identifying by the given description',  

'Filling in crosswords on the basis of definitions',  

'Spotting similarities and differences',  

'Filling in gaps in texts',  

'Reconstructing texts, poems, dialogues, pictures' 

'Making the best choice',  

 

'Logical arranging by description', 

'Negotiating a decision', 

 'Solving logical problems and puzzles' 

 

Data analysis 

The author of the article sticks to the idea that the in-

formation gap technique contains a powerful source of 

possibilities for building learners’ interactive skills, com-

municative strategies, social behaviour patterns with the 

help of a vast variety of domains, topics, communicative 

situations, tasks. Analysis of the mentioned above types 

of information gap activities from the perspective of their 

social acceptability leads to the conclusion that they may 

help improve learners’ ability to attain effectively the 

following skills: 

– social skills (cooperating, sharing, being tolerant, ne-

gotiating, reaching a consensus),  

– daily living skills (using different equipment, per-

forming operations),  

– communicative skills (gathering information, de-

scribing, defining, finding by description, spotting simi-

larities and differences, sequencing, articulating personal 

preference, making decisions, formulating arguments).  

As the first step in data analysis, definitions given by 

both groups of the respondents for the notion of infor-

mation gap technique were summed up and compared. 

The result of investigation testifies that A-group have 

very indefinite and hypothetical, with a high level of 

generalization, idea of what information gap is. Student 

teachers of English belonging to this group described it in 

such words as "lack or absence (complete or partial) of 

information about a certain type of activity, sphere of life 

of a man", "absence (complete or partial) of certain vol-

ume of information concerning this or that field of 

knowledge", "insufficient bulk of information" etc. While 

teachers’ replies (group B) demonstrated kind of misun-

derstanding and misinterpretation of the term, confusion 

of this type of activity with the task "to fill in the gap", 

that is used for organizing merely linguistic (but not 

communicative) activity connected with putting in missed 

letters in words, of filling blanks in sentences.  

As for the most popular kinds of information to be 

shared in everyday life, both groups of study subjects 

responded in unison and specified on an exchange of facts 

first, then – opinions, and exchange of arguments turned 

out to be the third in the row.  

As the results, acquired from a task preference ques-

tionnaire-based study, show, when writing about mostly 
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often practiced information gap tasks, A-group have men-

tioned "filling in gaps in texts" (although, according to the 

criteria of desired usage in the classroom, they would 

prefer to do "fill in the gaps on the maps or schemes" 

tasks), while B-group admitted "giving and receiving 

instructions" both as their real and desired first choice 

practice. Both groups coincided in rating "describing and 

drawing" task as taking the second place among those 

most often used. They also gave very identical answers as 

to frequency of occurrence of some other information gap 

tasks in their classroom practice: "reconstructing texts, 

poems, dialogues, pictures" (occupies the 4
th

 and the 5
th

 

place in A-group and B-group correspondingly); "finding/ 

identifying by the given description" (the 7
th

 and the 8
th

 

place), "filling in crosswords on the basis of definitions" 

(the 8
th

 and the 9
th

 place). No big discrepancy is met in 

placing such information gap tasks as "filling in the gaps 

on the maps or schemes" (the 8
th

 and the 6
th 

place in A-

group and B-group correspondingly); "making the best 

choice'' (the 9
th 

and the 7
th

 place); "logical arranging by 

description" (the 5
th

 and the 3d place). Similarity of these 

data in both groups of respondents confirms to the fact 

how often different types of information gap tasks are 

used in today’s English classroom practice in Ukrainian 

schools. It is also important to add that sometimes the low 

score of a task means that it has never been practiced and 

is totally unknown to the respondents, so they had to rate 

such tasks with 1 point because there was no "0" option. 

This conclusion is drawn from informal talks during and 

after the workshop.  

At the same time it’s interesting, that after having prac-

ticed some other types of information gap activities both 

students and teachers changed their views quite radically 

as to rating the activities according to the index of their 

possible use at the lessons of English. Thus, in students’ 

questionnaires, "filling in the gaps on the maps or 

schemes" has moved from the 8
th

 place to the 1
st
; "giving 

and receiving instructions" – from the 10
th

 to the 3d; 

"finding/ identifying by the given description" – from the 

7
th

 to the 2
nd

. While the tasks they have mentioned as 

more frequently used turned to drop down in their rating 

(e.g. "filling in gaps in texts" moved from the 1
st
 place to 

the 7
th

). A similar, although not so radical, picture was 

observed in the teachers’ ratings, too. It may only be 

inferred that a factor of novelty should be taken into con-

sideration, and information gap tasks should vary in the 

classroom.  

Among the most difficult for implementation tasks 

both A-group and B-group have marked "negotiating a 

decision" and "solving logical problems and puzzles". 

Among the least difficult students named ''spotting simi-

larities and differences'' and "describing and drawing" 

tasks. Teachers’ answers on this issue differed. They 

suggested "giving and receiving instructions" and "recon-

structing texts, poems, dialogues, pictures" tasks as the 

easiest for carrying out. 

As most close to the real life situations both groups of 

the respondents admitted the "giving and receiving in-

structions" task. 

Expressing their opinion concerning reasons that re-

strained the use of information gap technique, students, as a 

rule, wrote about lack of information about it; while teach-

ers, besides this reason, also alluded to absence of didactics 

materials, time-limits at the lesson, different levels of 

knowledge among students in a class.  

Reflecting on the conditions for more active applica-

tion of this technique, students were looking for in-

trapersonal resources: enlarging their own knowledge 

about the types of tasks; improving their skills in using 

the tasks; amplifying their professional mastery and crea-

tivity; developing desire and readiness to implement theo-

ry in practice. In the answers of teachers predominance of 

external stimuli was felt: they were writing about the 

necessity of more sufficient providing with didactics 

materials, and more time on their preparation, and higher 

motivation on the part of their students, which is not im-

pressive and may indicate that Ukrainian teachers are 

rather unwilling to change their daily teaching routine. 

 

Conclusions 

This study has demonstrated that information gap tech-

nique has not become broadly applied by Ukrainian sec-

ondary school teachers yet. They still need to be better 

informed about the meaning of the term, types of infor-

mation gap tasks, peculiarities of their design and ar-

rangement. Special attention in the course of preparation 

of teachers toward the use of this technique should be 

given to the social dimension of information gap tasks 

and their social effectiveness. The distinction between 

functional dimension of an information gap activity and 

its social dimension can hardly be a matter of strict divi-

sion but a very tentative question of a special emphasis 

the teacher should make to deliver to the learners the 

precise degree of importance to the social factor during 

the activity.  

Another conclusion that may be drawn is that pre-

service level of teacher education proves to be more ef-

fective than in-service level for encouraging inner motiva-

tion and readiness of prospective teachers of English to 

use information gap technique.  

Finally, the research has shown that awareness of the 

information gap technique is a necessary but not sufficient 

condition for its successful implementation in the class-

room. It points to the necessity of at least two more condi-

tions: appropriate teaching materials and personal motiva-

tion of teachers to make learning more diverse, learner-

oriented and socially facilitating.  
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Мисечко О.Е.  

Исследование социального содержания технологии информационного разрыва при обучении английскому языку 

Аннотация. Исследование посвящено изучению возможностей применения заданий, построенных на технологии информа-

ционного пробела, для развития социальных умений изучающих английский язык. В статье сообщаются промежуточные 

результаты анализа того, как оценивают украинские будущие и практикующие учителя социальную эффективность различ-

ных видов заданий, содержащих информационный пробел. Со ссылкой на идею Н.Прабху (1987), было выделено три типа 

заданий с информационным пробелом: задания с фактологическим пробелом; задания с оценочным пробелом; задания с 

причинно-следственным пробелом. В исследовании был использован опросник для оценки преференций при выборе зада-

ний. Результаты свидетельствуют, что украинские будущие и практикующие учителя все еще недостаточно информирован-

ны о значении термина, возможных типах заданий с инфорационным пробелом, особенностях конструирования и проведе-

ния таких заданий, социальной составляющей их применения. 

Ключевые слова: информационный пробел, задания с фактологическим пробелом; задания с оценочным пробелом; зада-

ния с причинно-следственным пробелом; социальные умения 

  

10



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(12), Issue: 25, 2014  www.seanewdim.com 

Fatieieva D.M. 

Mediaeducative WebQuests as the Means of Training Future Politologists 

to Work in the Professional Environment 

__________________________________ 

Fatieieva Daria Mykolaivna, postgraduate student 

Sociology, Psychology and Pedagogy Department 

Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv, Ukraine 
 

Abstract. This article deals with an innovative media educational interactive technology of training in high school media educational 

WebQuests as the effective means of training future politologists to work in the professional environment. The author describes in 

detail the structural components, technology, basic tasks and criteria for evaluating the WebQuests. The article also shows how to use 

a new technology in practical training classes for students of political science department in institution of higher education. 

Keywords: WebQuest, media education, critical thinking, professional skills, media educational technology 

 

Introduction. The acquirement of information, the meth-

ods of its production, handling and use through modern 

media means is a necessary condition for successful entry 

of a human into the informational society. Nowadays 

informational and communicational technologies are the 

basis of social development. Therefore, humanity is an 

active user of information, amount of which is constantly 

increasing. Every day the media world creates around the 

people a special media reality, which influences the for-

mation of their world views, culture and life values. There 

is the shortage of specialists in various scopes of human 

activity who are capable to solve problems both inde-

pendently and in teams, to think critically, to separate 

truthful information from subjectively distorted and mis-

interpreted facts. That is why learning in the institution of 

higher education should ensure the formation of future 

specialists’ skills to organize their own informational 

activity and to plan the results of it. The current stage of 

development of higher education is related to the transi-

tion to a pragmatic implementation of the new educational 

paradigm, which envisages the creation of an integrated 

system of continuing education, the formation of students’ 

scientific and critical way of thinking, the adoption of 

mobile information vision and high-level of professional 

skills by future professionals. Everything mentioned 

above is a reason why one of the main tasks of higher 

education is the informatization of the educational process 

which includes the creation and development of media-

oriented learning environment. 

In recent years, scientists consider the usage of media 

technologies in educational process of higher school as an 

important source of improving the quality of the educa-

tional process. Media education and media educational 

technologies contain a huge informational, didactic and 

motivational potential in the educational process of higher 

school. The representatives of UNESCO logically associ-

ate media education and media competence with the de-

velopment of democratic critical thinking, public ac-

countability of the individual, which are one of the most 

important professional qualities of future politologists. 

That is why it is especially important to implement the 

media educational technologies, in particular WebQuests 

into the process of training future politologists to work in 

the professional environment [4].  

Overview of publications. A significant number of 

scientists paid attention to various aspects of the problem 

of the media technologies usage in the educational pro-

cess. The impact of mass media on the individual and 

society are reflected in the works of D.Buckingham, 

I. Dzialoshynskyi, J. Lalla, L. Sellers. The use of media 

materials were at the center of scientific interest of 

E. Miller, G. Onkovych, N. Saienko, O. Serbenska, 

V. Usata, O. Fedorov, I. Chemerys, O. Yanyshyn and 

others. The role of computer technology in the education-

al process are discussed in the works of S. Danylov, 

H. Kozlakova, V. Krasnopolskyi, L. Pavliuk, T. Solodka, 

and other researchers. Important contribution to the prob-

lem of the use of informational technologies in the educa-

tional process was made by the following scholars: 

A. Asherov, V. Bykov, B. Hershunskyi, M. Zhaldak, 

V. Klochko, and others. The above mentioned reserchers 

took up in their papers the problems of the informational 

culture formation of future professionals, informatization 

of education, the readiness of future professionals to work 

in the professional environment under the conditions of 

informational society. However, the use of media tech-

nologies, in particular the WebQuests in the educational 

process of training future politologists to work in the 

professional environment has not received proper atten-

tion and this fact has caused the choice of the topic of this 

article.  

The purpose of this article is to draw attention to the 

importance of prior implementation of the media educa-

tional technologies into the process of professional train-

ing of future politologists in high schools of Ukraine and 

to determine the possible ways of implementation the 

technology of media educational WebQuests in the train-

ing of future politologists. 

Main body. The use of online sources to explore how 

the media operate, the way we interact with them and how 

we can use them to our greatest advantage, can serve as a 

base for training of analysis, synthesis and evaluation of 

information skills, for development of critical and creative 

thinking of future politologists. The practical exercises as 

identifying the main idea, the cause-effect connections, 

the differentiation major and secondary information, goals 

and motives of the author, comparison, ranking infor-

mation, content analysis, comparing different sources and 

points of view on one issue, the facts and subjective opin-

ions, stimulate analytical professional skills of students. 

Making conclusions and generalization, predicting out-

comes and results train the synthesis skills. The monitor-

ing of Internet awareness of students should precede the 

implementation of the Internet to the media educative 

process (one of the aspects of internetdidactics) [3].  

One of the means of the work with media sources – 

WebQuest. The WebQuest concept was developed in 

1995 at San Diego State University by Professor Bernie 
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Dodge and Tom March. It came about as the result of 

thousands of schools being internet connected with no 

agreed upon terminology for the kinds of instructional 

activities the schools were creating. They saw a need to 

define these learning environments and defined one as a 

WebQuest and developed a set of desirable attributes for 

this newly defined activity. Since it was first developed, 

the WebQuest model has been incorporated into hundreds 

of education courses around the world. WebQuests pro-

vide an authentic, technology-rich environment for prob-

lem solving, information processing, and collaboration. 

This inquiry-based approach to learning makes excellent 

use of internet-based resources by involving students in a 

wide range of activities [6]. There are lots of guidelines, 

numerous examples and templates to help teachers and 

students to create their own WebQuest on the University 

of San Diego portal (http://webquest.org)of WebQuests. 

WebQuest in pedagogy – a problematic task with ele-

ments of role-playing game with the usage of the informa-

tive sources of the Internet for its accomplishment. This is 

an educational site devoted to independent research of 

students on a specific topic with hyperlinks to various 

web pages. WebQuests focus students on analysis, syn-

thesis, and evaluation of information as they work collab-

oratively to solve a real problem or complete the task. 

Each team member assumes roles that best represent some 

aspect of reality. Students engage in problem-solving 

investigations to construct their own knowledge [5]. 

The WebQuest is defined by Bernie Dodge as an in-

quiry-oriented activity in which most or all of the infor-

mation used by learners is drawn from the Web. 

WebQuests are designed to use learners’ time well, to 

focus on using information rather than looking for it, and 

to support learners’ thinking at the levels of analysis, 

synthesis, and evaluation. What makes WebQuests so 

appealing is that they provide structure and guidance for 

both students and teachers [8]. 

All WebQuests should include the same basic elements 

to achieve clarity of purpose and efficiency. The basic 

elements or critical attributes are listed as follow: 

1. Introduction: The introduction sets the stage and 

provides some background information. 

2. Task: The task should be interesting and doable. 

3. Information Resources: This element includes such 

resources as web documents, experts available via e-mail 

or conferencing, searchable databases on the net, and 

books and other documents physically available in the 

learner’s environment. 

4. The Process: This element clearly describes the steps 

for the learner to accomplish the task. 

5. Guidance: This step describes how to organize the 

information acquired by using guiding questions, or direc-

tions to complete organizational frameworks such as 

timelines, concept maps, or cause-and-effect diagrams. 

6. Conclusion/Evaluation: This step brings closure to 

the activity, reminds the learner what he has learned and 

encourages him to extend the experience into other do-

mains [8]. 

Some non-critical attributes of WebQuests include 

group activities, motivational elements such as role-

playing, a possible scenario to work within, or simulated 

e-mail persons to communicate with. WebQuests can be 

designed within a single discipline or they can be inter-

disciplinary. There are at least two levels of WebQuests 

that should be distinguished from one another: short term 

WebQuests and longer term WebQuest. The instructional 

goal of a short term WebQuest is knowledge acquisition 

and integration. The learner will deal with a significant 

amount of new information and try to make sense of the 

information. It is designed to be completed in one to four 

class periods. The instructional goal of a longer term 

WebQuest is extending and refining knowledge. In the 

longer term WebQuest the learner analyzes a body of 

knowledge deeply, transforms it in some way, and 

demonstrates an understanding of the material by creating 

something that others can respond to either online or in 

real time. This level of WebQuest will usually take be-

tween one week and one month in a classroom setting [8]. 

Technology of WebQuest using Internet sources and 

integrating them into the learning process helps to solve a 

number of competencies: use of media technologies to 

solve professional tasks (including the search for relevant 

information, writing down the results in the form of com-

puter presentations, websites, etc.); self-learning and self-

organization; team work (planning, division of labor, 

mutual assistance, mutual control), i.e. the skills of prob-

lem solving in command; ability to find several ways to 

solve the problem situation, to determine the most effi-

cient variant and to ground their choice; public speaking 

skills etc. According to educational-job description, these 

skills are essential for future politologists in the work in 

the professional environment [1].  

In addition, the use of WebQuests increases students’ 

learning motivation to study some specific branch of 

science. WebQuest is not a simple search for information 

online because students, during working on the task, col-

lect, summarize information, draw conclusions. Moreo-

ver, the participants of the WebQuest learn how to use the 

information space of the Internet to expand the scope of 

their artistic activity [2].  

The former of WebQuests Bernie Dodge, identified the 

following tasks for WebQuests: retelling – demonstration 

of the topic understanding based on the presenting of the 

information from various sources in the new format: the 

creation of presentations, posters, stories; planning and 

design – plan or project development based on specified 

conditions; self-knowledge - any aspects of the personality 

study; compilation – transformation of the information 

format obtained from different sources: the creation of 

books, virtual exhibitions, time capsule; creative task – 

creative work in a particular genre - the creation of plays, 

poems, songs, videos; analytical task – to find and organ-

ize information; detective puzzle, mystery story - conclu-

sions based on contradictory facts; consensus achievement 

- a solution for an acute problem; evaluation – how to 

ground a particular point of view; investigative journalism 

- an objective presentation of information; persuasion – 

lerning how to entice your opponents or neutral-minded 

individuals; research – the study of various phenomena, 

discoveries, facts on the basis of unique online sources 

[8]. 

 A key section of each WebQuest is detailed scale of 

evaluation criteria according which the project partici-

pants evaluate themselves and teammates. A teacher (pro-

fessor) serves the same criteria. For example, if an oral 

form is selected for the presentation of the results, the 
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evaluation will include gestures, grammar and pronuncia-

tion, speech organization, if a Power Point presentation is 

selected, so it is considered aesthetic design, technical 

implementation, etc. For each criterion the compliance 

descriptors are arranged (from the worst to the best) 

which are represented in scores [2].  

While creating a project, students gain not "prepared" 

knowledge, but they are involved in the search activity. 

Naturally, any media WebQuest should not be isolated 

from the educational process as a whole, it must be in 

close connection with the previous and subsequent cogni-

tive activity of students. According to the criteria made up 

by Tom March any effective WebQuest should include an 

intriguing introduction, clearly articulated tasks, roles 

setting that provide different views on the issue, informed 

use of online sources. The best examples of educational 

media quests demonstrate the connection with real life, 

their conclusions directly relate to the purpose [9]. 

Using the structure of the educational WebQquest and 

templates to create it, it is possible to design a variety of 

mediaeducational sites for students of political science 

department. Especially relevant for future politologists is 

to create the media educational WebQuests, which by 

their subjects reflect current social and political events in 

Ukraine and worldwide. Such WebQuests can improve 

their professional skills, teach them how to understand 

better and to evaluate critically the current socio-political 

events [7]. For example, one of the popular topics of 

television policy - numerous political talk shows on 

Ukrainian television ("Svoboda Slova", "Chorne Dzerka-

lo", "Shuster Live", "Hromadske TV", etc.) which are on 

in prime time on multiple channels. In the process of 

work teams, students study different aspects of the show 

and the different views on the specific issue. They use 

political talk shows’ websites, social networks, the infor-

mation about television ratings data in Ukraine and other 

countries, interviews with politicians, producers, present-

ers, critical articles of competent journalists, political 

scientists, etc. Later on the students express their own 

ideas (the reason for the popularity of the show, who 

takes part in them, what is the purpose of participants to 

take part in it, which shows are helpful, informative and 

persuasive, and which are boring and meaningless, why 

and for what audience they are created). Such classes are 

developed in line of teledidactics [3; 4]. As a result, par-

ticipants offered a project of creation an original political 

educational WebQuest.  

One of the best students’ ideas in the experimental 

group was to create a Web-Media-Political Quest follow-

ing the idea of creating political educational show "Big 

Politics of My Country". In the beginning of the 

WebQuest the online ad was to appear on the site, in 

which everyone who is interested was invited to visit the 

new political show and to take part in its organization. 

The topic for our program of political show was "Presi-

dential Race" because this quest was held on the threshold 

of presidential elections in Ukraine. It was proposed to 

hold the political debates with the representation of presi-

dential contenders’ companies (electioneering). The pur-

pose of the WebQuest – generalization and systematiza-

tion of future politologists knowledge about the procedure 

of holding presidential elections and the organization of 

the campaign; the formation of students skills and abilities 

of searching information on the Internet; improvement of 

the skills and abilities to analyze, organize the infor-

mation and draw conclusions; developing skills of critical 

and democratic thinking, forming the bases of oriented 

activities, developing skills of independent work, team-

work and responsibility [7].  

This WebQuest should be preceded by the lecture and 

practical classes on the revision of the theory and practice 

of sequence of presidential elections in Ukraine, as a form 

of direct democracy and the declaration of will of the 

Ukrainian people and content analysis, as qualitative and 

quantitative methods of study and critical evaluation of 

the social and political information. The motivation of 

students of the political science department was the fact 

that the Internet is a very powerful source that facilitates 

life and offers almost unlimited opportunities for self-

realization and self-development of the expert in any 

industry, but at the same time it is an extremely powerful 

arm of misinformation and propaganda machine, especial-

ly in the mainstream of social and political events. The 

future politologist should be armed with the knowledge, 

abilities and skills that will help in their future careers to 

evaluate information critically and objectively, to rank it 

in importance, to separate the true facts from their subjec-

tive distortion, etc. 

This WebQuest is short term and involved four stages. 

On the first stage there was a registration of presidential 

contenders, their teams and experts and political show. 

Each of the participating teams was to determine the po-

litical party they were to represent and to elect the candi-

date from their "party".  

On the second stage of the media educative Quest the 

preparation of the contenders’ companies (electioneering) 

was carried out. The teams had to collect information 

from various media sources, to study the ratings of their 

"presidential contenders", to evaluate critically his candi-

dature and his or her chances to win the elections, to study 

the biography and political career of the "presidential 

contenders", to check whether there were the web sites of 

each candidate, to learn political advertising and the ad-

vancement of the political company and so on. After 

accumulating enough information teams were advised to 

hold a mini-conference or roundtable entitled "The Con-

gress of the Party," where students were to exchange 

information about their candidate, to assess strengths and 

weaknesses of their contender, to discuss urgent issues 

and strong position of the electioneering, to choose a 

character for "presidential contender" and to arrange the 

remaining roles (press secretary of the candidate, experts). 

The results of the round table should be sent by email to 

the organizers of the project.  

The third stage of the WebQuest involved political de-

bate which was preceded by the performance of the con-

tender and the presentation of his or her electioneering by 

each team (political force). It could be a video clip (short 

film), Power Point Presentation, Web booklet, media art 

project, etc. Then each contender’s team and experts 

should send their rivals in the presidential race questions 

and comments on the presented election programs. The 

answers to this questions should be presented in the form 

of public emails. Later on, all participants had to evaluate 

performances of rivals on the following criteria: credibil-

ity, relevance, logic structure, aesthetics, creativity, tech-
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nique, availability and efficiency impact. After that all 

participants of the WebQuest should virtually vote for a 

presidential contender who up to their minds should win 

the election according to their presented electioneerings.  

The election results should be announced on the fourth 

stage of the media Quest (the name of the elected "Presi-

dent" and the best media electioneering). This stage also 

envisages the presentation of students reports "My im-

pression of the election process. How this WebQuest can 

be useful for me." Students share their impressions from 

the WebQuest, tell about their feelings and about obtained 

knowledge and experience. On the ceremony of awards 

the best accounting works (electioneering) should be 

presented. 

Conclusion. To conclude we may say that our study 

showed that the media educative WebQuest is a new and 

promising technology in mediadidactics, which can and 

should be used in the branch of professional training, in 

particular for future politologists. The use of media edu-

cational WebQuests encourages students to learn and to 

perfect themselves for work in the professional environ-

ment, diversifies the educational process, stimulates stu-

dents to self-education, favours the formation of profes-

sional skills. Topics for creating WebQuests are various 

and can be implemented as into professional training of 

future politologists, and into the subjects of general edu-

cation of the high school. This media educational tech-

nology encourages the independence of students in the 

search for new knowledge and fully meet not only the 

needs of informative Ukrainian society, but also modern 

requirements for professional training in the high school.  
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In recent years, there has been an increasing interest in 

developing and promoting student academic mobility in 

Ukraine.
 
Progress in this sphere has been made to the 

point that a variety of international exchange programs, 

joint-degree and double-diploma programs, bilateral trea-

ties on diploma recognition was created. Many students 

have already taken part in mobility programs at KNUTE 

and this stimulates university to expand the number of 

mobility programs. Most data seem to prove that joint 

degree Bachelor and Master programs with obtaining 

Ukrainian and foreign diploma are of the highest demand. 

For example, more the 350 French state diplomas were 

received by students of French-Ukrainian Institute of 

Management during almost a decade of its operation. 

Several studies investigating academic mobility have been 

carried out and they view academic mobility in different 

aspects: academic mobility as a way of integration in 

Bologna process, challenges of academic mobility in 

Ukraine, language proficiency as an integral part of mo-

bility [1], [2]. Formation of favourable conditions for 

academic mobility and a view on modern mobile students 

are described by A.I. Mokij and I.A. Lapshina; O.M. Kys-

lova and L.H. Sokurjanska analyse academic mobility of 

modern Ukrainian students, study the determinants of 

academic immigration [3], [5]. Recent developments in 

this field have heightened the need for more in-depth 

analysis of European academic mobility for students of 

economic specialization.  

However, even though many studies have reported an 

increased popularity of academic mobility in Ukraine, 

there has been very little research reported on the devel-

opment of mobility in particular universities. The purpose 

of the present study is to assess the current stage of the 

development of European academic mobility at Kiev 

National University of Trade and Economics, challenges 

it faces and future prospects. 

Kyiv National University of trade and economics takes 

a leading position among Ukrainian universities training 

specialists in the area of economics, which is proved by 

ratings. Thus, in 2013 this educational institution was 

ranked 1
st 

according to programs allowing students to 

study abroad; 2
nd 

according to training specialists in eco-

nomics, finance, enterprise management and 6
th 

in training 

top-managers [4]. The university pays great attention to 

encouraging its students to participate in European aca-

demic mobility programs. Academic mobility is regarded 

as an opportunity to study during one or more semesters 

within the general training period at another higher educa-

tion institution, which trains specialists in the same spe-

cialty with recognition of courses (credits) and periods of 

study abroad; with the aim of effectively developing the 

intellectual potential allowing the student to choose insti-

tutions, courses, subjects independently [6]. This gives the 

university, students and staff a number of benefits: 
– The university can promote itself on the international level via 

participation in conferences and signing two- and three-party 

agreements; 

– The university can enhance its educational programs and 

curriculum by adopting positive experience and innovations 

from foreign universities; 

– Establishing new mobility programs can be the source of 

additional income and will help to attract new students; 

– Students become more motivated to study well because only 

people with high academic achievements can apply for mobility 

programs; 

– Students get better opportunities for further employment due 

to having international experience, develop their life skills and 

have more active life position and improve language skills 

There exist the various types of academic mobility ac-

cording to: 
– period: full or partial; 

– educational level: horizontal or vertical; 

– direction: outbound or inbound; 

– method of organization: organized or individual; 

– location: forein, domestic or intrainstitutional; 

– choice: voluntrz or involuntary. 

Speaking about full and partial mobility we mean ei-

ther studying at foreign educational institution during the 

whole period before obtaining a diploma (full academic 

mobility) or temporary studying during 1-2 semesters, 

deployment periods, apprenticeship (partial mobility).  

Classification of mobility according to students’ choice 

means that student change the institution of country where 

they study willingly, while some of them are forced to do 

that due to moving to another country, economic or social 

reasons.  

Classifying mobility according to the way of organisa-

tion we mean participating in “programme mobility” 

where place, terms and conditions of studying are prede-

termined. Individual mobility is a situation when students 

contact the institution independently and agree upon con-

ditions of staying there.  

Regarding educational level we can speak of horizontal 

and vertical mobility which is connected with the stage of 
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education the student is currently at. For instance, if an 

undergraduate student from Ukraine continues his educa-

tion in Europe also as an undergraduate student we can 

speak of horizontal mobility; if as a graduate student – we 

speak of vertical mobility. 

Finally, we can differentiate between outbound mobility 

(when Ukrainian students temporarily move to other 

countries to study) and inbound mobility (when foreigners 

come to study in Ukraine).  

Students of KNUTE have opportunities to participate 

in various mobility types due to extensive connections of 

the university with partners from Europe and other conti-

nents. The changes and current trends in mobility at 

KNUTE were analyzed basing on statistical information, 

KNUTE website and printed materials. Table 1 presents 

information on academic mobility programs available for 

students. 

 

Table 1. Academic mobility programs available for students 

University, Country Specialfield Education level 
Period of 

education 

Université d'Auvergne, France Management, Enterprise management  Undergraduate, 

Graduate  

1-2 years 

ESCP Europe, France, the UK, Spain Management Graduate 2 years 

Universite Paris-Est Creteil, France Economics, Finance, Management Undergraduate, 

Graduate 

1-2 years 

«Audencia Nantes», France Management Graduate 2 years 

Université Pierre Mendès, France Regional economics and development, Economics, 

Energy and sustainable development 

Graduate 2 years 

University of Central Lancashire, UK Economics, Marketing, Management, Finance Undergraduate, 

Graduate 

1-2 years 

Participation in Erasmus Mundus programs 

Johannes Kepler University of Linz, Austria Management, Business, Economics, Sociology, Law Undergraduate, 

Graduate, 

Postgraduate 

0,5-1 years 

University of Salento, Italy 

University of Alicante, Spain 

 

Besides, KNUTE established joint programs (including 

spending one or more semesters at partner universities), 

namely with: Cracow University Economics, Poland; 

Poznan University Economics, Poland; Budapest Eco-

nomic Institute, Hungary; Mykolas Romeris University, 

Lithuania; University of Pecs, Hungary; School of Busi-

ness Administration Turiba, Latvia; Comenius University 

in Bratislava, Slovakia; Technological Educational Insti-

tute, Greece [8].  

Some of the most highly-valued and popular directions 

with students are France and Poland. Let us analyse each 

direction.  

French-Ukrainian Institute of Management was created 

in 2000 on the basis of agreements with a number of edu-

cational institutions in France – the University of Au-

vergne (Clermont-Ferrand), the Paris Graduate school of 

Commerce (ESCP Europe), which refers to the so-called 

"Grandes Ecoles" and is recognized as the first in Europe 

(by the assessment of employers) according to the classi-

fication of Financial Times as well as with other universi-

ties of France. It trains specialists in the areas of: 
- quality management; 

- management in trade industry; 

- management of commercial activity; 

- general enterprise management; 

- HR management; 

- purchasing management and logistics; 

- management and information systems;  

- management of internal and external communications.  

Such focus on France as an educational partner was 

based on several reasons. Firstly, historically French uni-

versities were perhaps the first to enter the educational 

space of independent Ukraine in the 90s due to the rise in 

the world popularity of French language. Secondly, 

French universities, unlike in many other EU countries, 

almost do not charge fees for tuition which allows greater 

amount of students choose studying in France. Of course, 

foreigners bear accommodation and food costs, but taking 

into account ability to take part-time jobs or obtain grants 

students do not suffer from great financial pressure.  

It is important to highlight the structure of educational 

process at FUIM which lasts 5 years and gives students a 

unique opportunity to combine obtaining Ukrainian and 

French diplomas. The first two years are dedicated to 

acquiring level B2 in French by taking in-depth course of 

this language. After that 2 modules are taught by French 

lecturers in Kiev and one – in France. Upon this students 

may have deployment period in Ukrainian or French 

enterprises.  

The results prove the effectiveness of FUIM: graduates 

received 250 Bachelor and 98 Master diplomas, more 

than ten students obtained Master diplomas at Paris and 

London branches of ESCP and three – the most prestig-

ious MBA diplomas at Berlin branch [7].  

One major current trend in higher education is spread-

ing English-medium instruction by introducing greater 

amounts of Bachelor and Master programs. There are 

several reasons for this: establishing English as a common 

language of science, competition among European uni-

versities, enhancing academic mobility, creation of single 

educational space. This encouraged KNUTE to shift its 

focus in European mobility to English-medium programs 

and recently the university presented a new joint French-

Ukrainian program. The aim of the program is to provide 

students with state Bachelor diplomas of Ukraine and 

France. The requirements for enrolment are: specialisa-

tion in economics after a minimum of three-year study at 

KNUTE and language proficiency in English or French at 

at least B1 level. During a year of this program students 

cover 6 subjects of fundamental economics and a manda-

tory course of French language (for those who selected 

English-medium instruction). Moreover, students can 

have educational trips to France at their own expense. On 
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condition of getting an average grade point in all 6 sub-

jects and passing a test in French students get French 

diploma which allows to continue their education at grad-

uate level in Europe [10].  

As it was mentioned before, the second most popular 

destination for European mobility is Poland. Students 

exchange programs now operate between KNUTE and the 

Poznan and Cracow economic universities. Students 

demonstrating high level of proficiency in English and 

Polish, high academic results and active participation in 

educational process can spend a semester studying in 

Poland, while the same quantity of Polish students come 

to study in Ukraine.  

The evidence proves that Poland is becoming one of 

the major destinations for Ukrainian students, often suc-

cessfully competing with Ukrainian educational institu-

tions. Ukrainian students comprise the biggest group of 

foreign students in Poland, accounting almost 20% of all 

students studying in Poland. Poland as an educational 

destination attracts Ukrainian students for several reasons: 

reasonable tuition fee and living costs, European educa-

tional standards, favourable attitude towards Ukrainian 

students, territorial closeness to Ukraine [9]. 

The results of the study indicate the following trends in 

European academic mobility for students of economic 

specialization at KNUTE: 

– the demand for academic exchange programs is steadily in-

creasing from year to year; 

– students have become more active in exploring opportunities 

of European academic mobility in comparison to previous years, 

when it was a concern of dean’s offices; 

– students are ready to make a considerable effort to study 

abroad, e.g. learn a foreign language from a scratch; 

– joint-degree programs enjoy the highest popularity among 

students; 

– students tend to choose programs with low and reasonable 

tuition fee or grant programs.  

To sum up, we can observe that significant progress 

has been made in promoting European academic mobility 

at KNUTE. There can be several prospects of developing 

it in the future, including raising student awareness and 

motivation levels through establishing new channels of 

spreading information about academic mobility (interac-

tive screens, meetings, presentations, discussions). Taking 

into account the necessity of language proficiency it may 

be concluded that learning foreign languages for academ-

ic purposes should be deeper incorporated in educational 

process. Finally, we may say that establishing more part-

ner relations with European universities would be a great 

tool for promoting academic mobility at KNUTE.  
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Лысак О.Б. Европейская академическая мобильность студентов экономической специализации в КНТЭУ: 

достижения и перспективы 

Аннотация. Становится все труднее игнорировать распространение исходящей академической мобильности в Украине. Тем 

не менее, очень мало эмпирических исследований было проведено для обозрения организации программ мобильности в 

конкретных учебных заведениях. Целью данного исследования было рассмотреть достижения и перспективы европейской 

академической мобильности студентов экономической специализации в Киевском национальном торгово-экономическом 

университете. Были проанализированы изменения и текущие тенденции мобильности в КНТЭУ на основе статистической 

информации, веб-сайта КНТЭУ и печатных материалов. Результаты оценки показали значительную заинтересованность 

студентов в европейских программах мобильности, что подтверждается увеличением числа мобильных студентов, универ-

ситетов-партнеров и совместных программ. Это говорит о том, что требуется дальнейшее развитие академической мобиль-

ности в КНТЭУ. 

Ключевые слова: европейская академическая мобильность, Французско-украинский институт менеджмента, виды ака-

демической мобильности, программы двойных дипломов, владение языком, Киевского национального торгово-

экономический университет 

  

17



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(12), Issue: 25, 2014  www.seanewdim.com 

Petriuk I.M. 

Pedagogical support of pupils’ social adaptation 

__________________________________ 

Petriuk Iryna Myhailivna, Canditate of Pedagogical Science, Associate Professor 

Yuri Fedkovych Cherniwtsi Nationalal University, City of Cherniwtsi, Ukraine 
 

Abstract. Described in this article were main notions of pedagogical support of social adaptation processes of pupils at general edu-

cational school on basis of scientific literature analyze. Characterized have been component parts of pedagogical support – support, 

protection, help, assistance, recourses provision. Analyzed have been components of pedagogical support of pupils’ social adaptation. 

Keywords: social adaptation, pedagogical support, support, protection, help, interaction 

 

Problem definition. Nowadays social adaptation of 

younger generation in Ukraine is performed in the condi-

tions of complicated transformational processes in socie-

ty, which changes the principles of educational subjects 

such as family, school, state authority, out-of-school edu-

cation system, mass media, children and youth organiza-

tions and religious organizations. 

Organization of pedagogical support of pupils’ social 

adaptation in general educational institutions is an im-

portant theoretical and methodological task of modern 

social pedagogy. It can be explained that school period is 

thelong-term period of time when a person join intensive 

society life, get different social experience, build a system 

of relationship with others. And during this period of time 

new adaptive mechanisms of a person are built on the 

subconscious level and also during this very period of 

time there is a risk of dysadaptive disorders. 

According to the primary empiric investigation carried 

out in 2002-2009 in general educational schools in the 

city of Chernivtsi and in Chernivtsi region and also at 

schools in Rybnytsa(Prydnistovia) we can see that 25-

30% of children in primary school have features of school 

and social dysadaptation. This dysadaptation can be seen 

in poor progress at school, conflicts, inappropriate behav-

ior. This problem also affects quality of educational pro-

cess at school. Theoretical and methodological founda-

tions and methodical approach to pedagogical support are 

necessary to provide proper interaction of pupils with 

social environment. 

Recent researches and publications. The problem of 

adaptation of a person to environment is one of the most 

important general-theoretical problems of modern scien-

ce. According to famous Russian psychologist M. Romm 

“a few things can compare to adaptation, which are as 

important to life and as difficult to study” [4, p. 11]. A lot 

of scientists from different fields of knowledge study this 

problem, reflecting only its one side and using methodo-

logical approach(natural and scientific, philosophical, 

sociological, social, psychological) which is peculiar to 

only one particular science. 

In formulation of this definition biologists had ad-

vantages because they studied adaptation as adjustment of 

organism to conditions of environment. There are a lot of 

works dedicated to biological and neurophysiological 

mechanisms of human and animal adaptation. These 

works were made by P. Aniuhin, A. Heorhiivkyi, N. Du-

bin, W. Kaznacheiev, W. Petlenko, I. Poliakova, A. Sah-

no, J. Simpson, A. Slonim, J. Harison, I. Shmalhauzen 

etc. Biologists introduced such notions as “readaptation” , 

“inadaptation”, “postadaptation”, “adaptive radiation”, 

“adaptive genesis”. There were also developed mecha-

nisms of adjustment to environment and principle of evo-

lutionary determinacy of interaction between an organism 

and environment [5]. 

Representatives of social sciences used the achieve-

ments of biologists to explain and describe social process-

es. Western sociologists E. Durkheim, M. Weber, E. Par-

sons, R. Merton presented sociological approach to adap-

tation the most systematically and successively. They 

consider adaptation as adjustment to social norms and 

rules. [3; 4]. 

According to social psychologists I. Myloslavska, B. 

Paryhina, A. Kudashova, A. Baranova adaptation comes 

from specific of social activity and is considered as spe-

cific mechanism of socialization in ontogenesis of per-

sonality, unit of subject-subjective relationship [3; 5]. 

Social and pedagogical approach to explanation of ad-

aptation (I. Dyskin, T. Dorohina, P. Kuzniezov, O. Bez-

palko) gives a possibility to understand it as interaction 

and development. Its representatives explain social adap-

tation as formation of adequate system of relationship 

with social objects. [3; 6] 

Pedagogical context of social adaptation as interdisci-

plinary notion has its own specific. For example V. Kri-

akvin determines it as a process of active adjustment to 

new social environment, connected with perception of 

knowledge about social realm, gaining new skills, active 

participation in social life, acceptation of norms and val-

ues. In connection with this he determines social adapta-

tion of pupils as complex of social, psychological and 

pedagogical measures, which are performed by educa-

tional organizations. These measures are directed on cre-

ating conditions to join a pupil to the system of social 

relationship taking into account his personal qualities. [5, 

p. 40]. 

During last decade a lot of works were dedicated to so-

cial adaptation of personality at school age (from 6-7 to 

17-18 years). Russian scientists (H. Symonova, T. Mo-

lodzova, T. Hyzhaeva) determined structure and essence 

of pupils’ social adaptation, described its fields according 

to medical, sociological, psychological and pedagogical 

approaches to its studying and understanding. These sci-

entists have also described conceptual and component 

aspects of pedagogical support of social adaptation at 

school age. [5] 

Ukrainian scientists H. Laktionova, Zh. Petrochko un-

derstand social support as “ type of social activity, which 

is a form of social support and provides for one person or 

for family during certain period of time a complex of 

legal, psychological, social, pedagogical, socialy-

economical, medical and informational services ” [6, 

p. 255]. Important features of social support are complexi-

ty and long period of time. But we should mention that 

technically and normatively the technology of social and 
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pedagogical support in Ukraine is developed better to be 

applied in foster homes and family-type children's homes 

and also difficult families and orphans. [1] 

Social and pedagogical support of educational process, 

school socialization and adaptation, especially support of 

disadapive child are developed not enough in the theory 

and practice of social pedagogy in Ukraine. 

Aim. To explain notions of components of pedagogical 

support of social adaptation of pupils at general education 

schools. 

Results. In the defining dictionaries support is ex-

plained as “being together with somebody, guiding some-

where or follow after somebody” (S. Ozhehov, 1990). 

Originally etymology of this word means interaction of 

different subjects, who can have subject-objective or 

subject-subjective relationships. Support also includes 3 

components: wanderer (traveller) and guide and also the 

distance which they travel together. 

As mentioned above in Ukrainian theory of social and 

pedagogic attention is stressed on supporting specific risk 

groups, special education, foster homes etc. Thus the 

notion “support” is studied quite narrow in relation to 

specific groups and problems. 

Social and pedagogic support of pupils in context of 

humanistic approach includes familiar notions “overcom-

ing”, “prophylaxis”, “prevention”, “provision”, “intensifi-

cation, “relief”, “support”, “help”. Very often the mean-

ings of these notions cross which complicates their usage 

and leads to problems of formation of one conceptual 

team of specialists, who create condition for social adap-

tation of pupils. 

In western European countries such as Germany and 

England and also in the USA school social workers per-

form only “school counseling and guidance” which is 

regarded as guidance of pupil. It is an activity directed on 

social and individual development of personality, which 

means gaining social experience, career guidance, infor-

mation about subjects, help to choose subjects, care, sup-

port [5, p. 80]. This approach helps to study social support 

not only as work with children, who have different prob-

lems but also as interaction with all pupils. This interac-

tion is directed firstly on prophylaxis and prevention of all 

possible difficulties in social adaptation of pupils. 

Social and pedagogical support of pupils is provided 

with “support of all natural reactions, processes and con-

ditions of a child”. Moreover successfully organized sup-

port can give prospective of personal development, can 

help to step into “development zone”, which is not availa-

ble yet (Horianina V., Muhina V.)[5, p 82]. We agree 

with those scientists who consider support as professional 

occupation directed on creation social and pedagogical 

conditions for successful study and personal development 

of a pupil, improvement of pedagogical skills of teachers 

and formation of subject-subjective relationship. That is 

why when we apply to educational institutions where 

social adaptation process is taking place it is very im-

portant to appeal to the category of pedagogical support. 

Usage of this term can be explained that support in the 

study process is performed by pedagogues, with the help 

of pedagogical methods and tools. Psychological tools are 

only used in complex, in context of pedagogical activity. 

According to Symonova H. specificity of pedagogical 

support as to processes of pupils adaptation is in the ne-

cessity to integrate the processes of provision, support, 

protection, help, in the process of pupils’ interaction with 

new social environment and also in the necessity to stress 

self-dependence of a child in the process of his social 

adaptation [5, p. 92]. Agreeing with the scientist men-

tioned above about components of pedagogical support, 

we think that it should be complemented with processes 

of interaction and assistance. Thus the logic of the analyze 

of the notion “pedagogical support” is the following: 

interaction, support, protection, help, assistance, provi-

sion. Lets describe its essence. 

Interaction opens complexity of pedagogical support of 

pupils’ social adaptation in general education institution. 

Interaction is explained as based on subject-subjective 

relationships co-operation of specialists with families, 

territorial groups according to the place of residence, 

children and pedagogical collective and with personality 

of a child (I. Iakymanska) [1, p. 120-121; 5, p. 84]. 

Having analyzed the notion “pedagogical support” 

several important features should be emphasized. Firstly, 

pedagogical support is considered as pedagogical activity 

which provides processes of individualization for a person 

of any age. It helps to develop something unique, special, 

peculiar which is given by nature or gained through indi-

vidual experience. Secondly, the essence of pedagogical 

support is in the revelation of personal potential of a per-

son, his real and potential capabilities in different condi-

tions and occupations. Thirdly, pedagogical support in-

cludes help to overcome difficulties and help to gain skills 

to overcome problems by himself. Fourthly, pedagogical 

support can be direct act of communication and indirect, 

mediate influence on a person. Thus pedagogical support 

is a system of pedagogical activity which provides pro-

cesses of individualization of a pupil, creates conditions 

for his self-determination and helps to overcome difficul-

ties (I. Iakymanska, N. Krylova) [1, p. 3; 5, p. 93-94]. 

Pedagogical protection is a system of pedagogical ac-

tions which gives physical, psychological and moral safe-

ty in educational process, creation of material and moral 

conditions for free development of his physical and spir-

itual power (A. Ivanow). Credo of defense – pupil 

shouldn’t be a victim [5, p. 94]. 

Pedagogical help can also create conditions for subject 

of adaptation to make optimal decisions in different situa-

tions; It is also a certain system of tools which provide 

self-realization in different occupations (T. Strokova). 

Credo of help – a pupil can do a lot of things by himself. 

He should be persuaded to do so. [1, p. 110; 5, p. 94]. 

Pedagogical assistance is considered as pedagogical 

support strategy directed on initiation of processes of 

reflection and avoidance of ordinary stereotypes of a 

pupil. Credo of assistance – a child who has a possibility 

to choose should become a subject of a choice. Method of 

provision is possible only when a pupil thanks to protec-

tion and help doesn’t have any real or imaginary fears and 

doesn’t block his activity to search for the solution of 

problem. The main conditions for change over to provi-

sion are : child neither objectively, nor subjectively is “a 

fool of circumstances”; a child is emotionally stable; 

child’s self-esteem is not low (N. Myhailova, S. Iusfin) 

[1, p. 114].  

For effective realization of pedagogical support of so-

cial adaptation of pupils, the support should be performed 
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direct and indirect, has to have forms of individual and 

collective work and be preventive and active. 

According to the types of support which are performed 

on social, group and individual levels and presented by 

strategical, tactical and technical steps which open 

through the concept, technology, complex of methods, 

techniques, tools and also are based on poly- paradigmal 

entity of culturological, system and informational ap-

proaches to understanding of adaptive processes and on 

complex model of social adaptation of M. Romm [4, 

p. 93-100], we determined components of pedagogical 

support of pupils social adaptation. To mentioned above 

components we can also add theoretic and methodologi-

cal, research and informational, conceptual, technological, 

administrative, and expert components. Theoretical and 

methodological component includes determination of 

subjects and objects of support and emphasizes main 

ideas. Research and informational component includes 

formation of general data basis, determination of criteria, 

selection of diagnostic methods according to chosen crite-

ria figures. Conceptual approach should be studied more 

in detail. Process of social adaptation of pupils should be 

accompanied with all those personal qualities, knowledge, 

skills, values which usually use one personality, integrat-

ing into life of society, educational institution, family, 

group of informal communication. Process of social adap-

tation of pupils in conditions of unstable society is diffi-

cult and dynamic but we can emphasize some aspects 

which have considerable meaning for social adaptation 

irrespective of certain historical conditions. We can also 

add personal qualities, knowledge, skills, life values. 

Pupils should form certain knowledge, for example 

knowledge about society, its values, ways of behavior, 

knowledge about education system, about his educational 

institution; Also pupil should gain certain skills, for ex-

ample motivation for taking part in socially acceptable 

activities, readiness to join the company of age mates and 

adults, ability to build business relations. Technological 

component provides realization of basic and partial tech-

nologies of pedagogical support in particular technologies 

of support, protection and help etc. Administrative com-

ponent should provide creation of optimal structure for 

process control of pedagogical support. Expert component 

includes activity of support efficiency analyze and mak-

ing necessary corrections. 

Conclusions. The process of social adaptation of pu-

pils at general education schools determines the necessity 

of its stable pedagogical support, the essence of which is 

in the interconnected activity of subjects of educational 

process, directed on effective interaction of personality 

with new social environment on basis of support, protec-

tion, help, assistance and corresponding resources' provi-

sion. Projection of structural and logical model of peda-

gogical support of pupils social adaptation and its experi-

mental check form prospective for further research of this 

problem. 
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Аннотация. В статье обосновано понятие педагогического сопровождения процессов социальной адаптации учеников 

общеобразовательной школы на основе анализа научной литературы. Проанализированы составные части педагогического 

сопровождения – поддержка, защита, помощь, содействие, ресурсное обеспечение. Раскрыты компоненты педагогического 

сопровождения социально адаптации школьников. 
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Topicality of the problem and its novelty. In the 

conditions of higher pedagogical school development, the 

processes of future professors' and namely music teachers' 

learning content renovation acquire greater importance. 

The problem of training of innovative musical teacher 

capable not only to realise themselves in the professional 

sphere, but also to find original solutions of practical tasks 

and to use the most effective ways of professional activi-

ty, mastering the forms of personal aesthetic self-

expression arises as actual one.  

We believe, that the professional activity of a music 

teacher is impossible without managing artistic tech-

niques, which we define as a range of skills and arts used 

by a teacher for a musical composition artistic realisation 

in the process of musical-pedagogical interaction.  

The analysis of scientific literature in pedagogy, psy-

chology and art history proves that the problem of future 

teacher artistic technique defining and forming was illus-

trated only casually or as part of other problems such as 

astistic-communicative activity investigation (T. Zhygi-

nas, V. Kan-Kalyk, L. Maikovska, I. Sypchenko, S. Staro-

binskyi); pedagogical mastery and culture perfection 

(V. Abramian, M. Barakhtian, D. Budianskyi, O. Bulato-

va, T. Honcharova, V. Hryniova, I. Ziaziun, T. Levshen-

ko, V. Symonov, S. Shvydka); creative potential devel-

opment (Yu. Azarov, T. Honcharova, V. Zagviazynskyi, 

Yu. Lvova); pedagogical techniques enhancement 

(Yu. Azarov, V. Hryniova, A. Mudryk, L. Ruvynskyi, 

I. Synytsia); aesthetic emotional experience in the process 

a work of art perception (N. Malysheva, V. Razhnikov, 

Yu. Tsagarelli, T. Tsyhulska, H. Tsypin); forming teach-

ers' (namely musical teacher's) personal qualities of pro-

fessional importance (E. Abdullin, L. Archazhnykova, 

C. Bolsun, V. Mutsmaher, O. Oleksiuk, H. Padalka, 

M. Potashnyk, T. Smyrnova); implementing theatrical 

pedagogics into pedagogical process (L. Dubyna, I. Zai-

tseva, C. Matsyievska, T. Nadolinska, H. Pereuhenko); 

teacher preparation for theatrical schoolers' activity man-

aging (T. Borysova, V. Butenko, A. Yershova, V. Iliev, 

V. Levin, L. Masol. T.S. Penia); actor stage activity train-

ing (Ye. Kalmanovskyi, M.Knebel, L. Kurbas, K. Stani-

slavskyi, A. Nemeorvskyi, L. Novytska, M. Chekhov and 

others).  

The analysis of the researches mentioned allows to 

separate a range of notions which form a semantic field of 

the “artistic technique” concept and have some common 

characteristics with it. They are such notions as “artistry”; 

“pedagogical artistry'; “pedagogic technique”; “artistic 

skills”. The most of them are rather theoretically ground-

ed. Still, the concept of “artistic technique” does not pos-

sess sufficient scientific characterization. In particular its 

structure in terms of music teacher professional activity is 

not described. Thus, the purpose of our article is the 

structure of a music teacher artistic technique identifying.  

The successful investigation of the essence and the role 

of a music teacher artistic technique and its further form-

ing in the process of students' professional training are 

closely connected with identifying and describing the 

structure of this technique, which is the main components 

and their interrelation.  

Concerning a music teacher artistic technique defining, 

we believe it appropriate to examine the most grounded of 

the components of the notions mentioned above.  

They are viewed by the scientists in terms of investiga-

tion such problems as: 1) preparation an actor for stage 

activity; 2) teacher's pedagogic culture and mastery per-

fection; 3) forming a music teacher's and a musician's 

personal qualities of professional importance.  

It was defined, that describing the structure of these 

notions the scientists mostly use the idea of two-

components – inner and outer sides which reflect the 

essense of the concept as a complicated psychological-

pedagogic phenomenon. The logic of the components 

singling out is grounded mainly on professional activity 

functions and personality structure correlation.  

Thus, the theatre professor K. Stanislavskyi, using the 

conclusions of the psychological investigations of his 

time, composed a full list of emotional feelings elements, 

which he viewed as the levels of arstistic technique, 

which guided an actor to a creative experience. K. Stani-

slavskyi, singled out the inner (psycho-technique) and the 

outer actor technique. Among the most important ele-

ments of the inner actor technique K. Stanislavskyi em-

phasized on attention, imagination, emotional memory, 

logic and concordance of actions, thoughts and feelings 

[8]. Outer actor technique training presupposes develop-

ment of the specialist's physical constituent (mimics, 

flexibility, voice, speech, movements) in such a way that 

it could be ruled by the inner impulse.  

In terms of the main principles of K. Stanislavskyi 

studies, his followers (B. Zahava, M. Knebel, H. Kristi, 

M. Chekhov and others) as well as modern specialists in 

drama study (S. Hippius, P. Yershov, Ye, Kalmanovskyi, 

A. Nemerovskyi L. Novytska and others) also believe, 

that artistic technique contains both psychic (inner) and 

physical (outer) elements.  

Similar ideas are expressed by the scientists concerning 

the structure of pedagogic technique. Thus, in their opin-

ion, the concept of “pedagogic technique” consists of two 

groups of components. The first group is connected with 

the teachers ability to manage his or her behaviour: the 

techniques of physical performance (mimicry, move-
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ments); control of emotions and spirits for excessive ten-

sion release; creative mind stimulation; obtaining skills of 

social perception (techniques of imagination and attention 

managing); speech techniques (breathe, articulation, vol-

ume, speech speed managing).  

The second group is connected with the ability to in-

fluence a personality and a collective: the technique of 

contact establishment, pedagogic communication man-

agement; technique of suggestion etc.  

To the scholars' mind, the constituents of the first and 

the second group of pedagogic technique are aimed either 

at inner state organisation or at the ability to express this 

state in an adequate way. That is why in the same was as 

the theatre technique, the pedagogic technique is condi-

tionally divided into inner and outer [2; 6].  

In O. Bulatova's opinion, the structure of pedagogic 

artistry also icludes both the inner and the outer aspects. 

Thus she believes, that artistry reflects the emotional 

richness, the play of imagination, associative vision, self-

posession in front of the audience, teacher internal aspira-

tion for creation. Outer artistry presupposes the technique 

of “performance”, transmitting an individual's attitude to 

the activity, possessing the skills of self-presentation, 

efficient lesson direction etc [4].  

In the research by D. Budianskyi the structure of tea-

cher's pedagogic artistry is presented as a interaction of 

such components: motivational component; internal com-

ponent (emotion, self-regulation, empathy, attention etc); 

outer component (mastering the skills of verbal and non-

verbal communication)[3].  

According to M. Barakhtian, who examines the artistic 

skills of a teacher, their structure should contain speech-

performing component (speech technique, speech coher-

ence, intonational richness), emotional-imagery compo-

nent (inspiration, fantasy, emotional memory), outer-

expressional component (mimicry, gesticulation, move-

ment grace), communicative component(audience contact 

and its attention managing) and self-regulational compo-

nent (lifting up spirits, forming creative atmosphere, man-

aging the teachers own emotions and will) [1].  

V. Razhnikov in his research concerning musicians art-

istry also singles out the inner and the outer aspects of this 

phenomenon [7]. In this specialit's of drama study opin-

ion, outer artistry is the artistry of communication (a good 

mood, sparkling eyes, a smile, some kind of charisma, 

decent articulation) which does not influence the essence 

of the image but it is in the outer artistry where the art of 

the contact with the audience prevails. Inner artistry pre-

supposes the ability of transmitting the content of a musi-

cal composition.  

A famous Russian psychologist Yu. Tsagarelli, resear-

ching a musicians qualities of professional importance 

was the first to systematically describe the structure of the 

artistry [9]. The author has singled out such components 

as stage impersonation, stage movements and stage atten-

tion.  

Examining a music teacher artistry structure L. Mai-

kovska singles out such components as psychophysical 

one (attention, efficient memory, imagination; articula-

tion, voice, logic, gesticulation), emotional-aesthetic (a 

teacher's emotional experience), artistic-logical ( an abil-

ity of a music teacher to construct a system of artistic-

communicative activities during the lesson [5].  

So, analysing the scholars' researches we can make a 

conclusion that the authors' views as for the structure of 

theatre and pedagogic techniques as well as of actor and 

pedagogic artistry mainly coincide. The scientists consid-

er the inner and the outer components being in the har-

monic interaction of psychic and physical processes of an 

actor, a musician, or a teacher during their professional 

activity as necessary and complete 

Everything mentioned above gives usan opportunity to 

single out a range of interconnected and interdependent 

structure components of a music teacher artistic tech-

nique, possession of which will, in our opinion, promote 

the learning process optimisation and provide a full-

fleged professional's movement to artistic creative self-

realisation an self-perfection in course of music pedagog-

ic activity.  

We view a music teacher's artistic technique as a unity 

of motivational-emotional, theoretical-cognitive and ope-

rational-functional components.  

Thus, motivational-emotional component as the first 

constituent of a music teacher's artistic technique structure 

presupposes a music teacher's ability to sieve all the phe-

nomena of the music-pedagogic process through the indi-

vidual “emotional filter”. It defines the progress and the 

effectiveness of the artistically directed music-pedagogic 

activity (ruled by interests, need, aims, motives, wishes, 

ideals, beliefs as motivational state of a personality); 

promotes the need of self-realisation of a personality and 

helps to form an individual artistic-sensible attitude to a 

music performing process (emotional-aesthetic need); 

defineенs the connection between learning and emotional 

state, what stimulates the interest in a music teacher astis-

tic technique acquiring; presuposses personal develop-

ment directed to obtaining a music teacher artistic tech-

niques. Theoretical-cognitive component is characterized 

by appropriately formed person's intellectual potential, 

that is a sufficient level of knowledge concerning artistic 

technique of a music teacher, necessary for transmitting 

an artistic image of a musical composition during the 

music pedagogic activity. It is also characterized by an 

ability to use musical-theoretical knowledge, categories of 

theatre pedagogy and knowledge which compose the 

terminological apparatus of a music teacher artistic tech-

nique. Besides it includes the high level of musical the-

saurus, creative imagination and fantasy development.  
 

Сhart 1. The skills, belonging to the operational-functional component of a music teacher artistic technique 

Groups of skills Content 

Will and emotions the ability to experience and demonstrate emotional flexibility; 

 the ability of emotional self-control and emotional tension minimizing 

Organisation-communication the ability to organize cooperation with the participant of the artistic dialogue, to develop 

communicative interaction between the audience and music composition performers 

 the ability to use mimicry and gesticulation in a way, corresponding to the artistic image 
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Operation-functional component is characterized by indi-

vidual's possessing such groups of skills:skills of will and 

emotion control and organizational-communicative skills 

(Chart 1).  

Conclusion. Thus, the analysis of the researches, con-

cerning the problem of defining the structure of artistic 

skills proves the existence of the components which re-

flect cognitive, affective and social-psyhologic spheres of 

personality. On the ground of the existing componential 

structures we managed to identify the essence of a music 

teacher artistic technique. We singled out its crucial parts 

such as motivational-emotional, theoretical-cognitive, 

operational-functional. We believe that these are the ele-

ments which correspond to the harmonic interaction of a 

music teacher's professional activity inner and outer pro-

cesses, forming and development of which provide a 

more effective representation of a future professional.  
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Проблема реформування системи вищої освіти в країнах СНД Південного Кавказу 

в контексті Болонського процесу 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу проблеми реформування системи вищої освіти в країнах СНД Південного Кавказу в 

контексті Болонського процесу. Встановлено, що приєднання Вірменії й Азербайджану до Болонського процесу висуває 

вимоги до корінної перебудови самих систем управління сферою вищої освіти, формування й розвитку ефективних систем 

управління якістю вищої освіти: підвищення привабливості національних освітніх послуг у Європейському просторі вищої 

освіти, вирішення проблем визнання національних кваліфікацій і документів про вищу освіту на міжнародному рівні, ство-

рення національних систем забезпечення якості вищої освіти і т.і. 

Ключові слова: Болонський процес, реформування системи вищої освіти, країни СНД, національні освітні системи Вір-

менії та Азербайджану 

 

Болонський процес – процес зближення й гармонізації 

систем освіти країн Європи з метою створення єдино-

го європейського простору вищої освіти. 19 червня 

1999 року в Болонья (Італія) на спеціальній конфере-

нції міністри освіти 29 європейських держав прийня-

ли декларацію "Зона європейського вищої освіти", або 

Болонську декларацію, основними цілями якої є: роз-

ширення доступу до вищої освіти, подальше підви-

щення якості й привабливості європейського вищої 

освіти, розширення мобільності студентів і виклада-

чів, а також забезпечення успішного працевлашту-

вання випускників ВНЗ за рахунок того, що всі ака-

демічні ступені й інші кваліфікації повинні бути оріє-

нтовані на ринок праці [1, c. 18]. 

Вивченням та аналізом системи вищої освіти у 

контексті Болонського процесу займаються видатні 

українські та зарубіжні педагоги (В. Байденко аналі-

зує структурну реформу вищої освіти у країнах Євро-

пи [1], Ю. Давидов розглядає Болонський процес у 

контексті російських реалій вищої освіти [4], Г. Лукі-

чьов визначає особливості розвитку освіти в країнах-

учасницях Болонського процесу [9], В. Журавський, 

М. Згуровський акцентують увагу на головних прин-

ципах входження України в Європейський простір 

вищої освіти [5; 6] і т.і.). 

Більшість вчених слушно зауважують, що самоізо-

ляція від світового освітнього простору може мати 

негативні наслідки для будь-якої національної освіт-

ньої системи. Зважаючи на це, потрібно поєднати 

зусилля щодо розвитку освіти в Україні, вивчати та 

використовувати досвід європейських країн, зберіга-

ючи національні досягнення й традиції. Це дасть змо-

гу зробити українську вищу освіту більш конкуренто-

спроможною [1; 5; 6; 9]. На цьому етапі потрібно 

вивчити досвід країн СНД в цілому і, зокрема, держав 

Південного Кавказу – Вірменії та Азербайджану, 

країн, в яких освіта останнім часом стає пріоритетним 

напрямком державної політики. До того ж після про-

ведення останнього міністерського саміту країн-

учасниць Болонського процесу у 2012 році у Бухарес-

ті до Вірменії на три роки перейшли функції форму-

вання секретаріату Болонського процесу і Єреван, 

фактично, став столицею європейського простору 

вищої освіти, де й пройде наступний міністерський 

саміт в 2015 році. 

Отже, мета нашої статті – проаналізувати проблеми 

реформування системи вищої освіти в країнах СНД 

Південного Кавказу в контексті Болонського процесу. 

Для досягнення цієї мети ми використовували загаль-

нонаукові методи аналізу, синтезу та узагальнення 

результатів наукових розробок сучасних вітчизняних 

та зарубіжних педагогів із зазначеної проблематики. 

Вірменія приєдналася до Болонської системи в 

2005 році. На думку низки дослідників, що займають-

ся проблемами реформування системи вищої освіти 

Вірменії в контексті Болонського процесу, структурні 

зміни в системі освіти, передбачені Болонською уго-

дою, впровадити нескладно, і багато вірменських ВНЗ 

вже це зробили або цілком можуть зробити протягом 

найближчих років, у той час як змістовні елементи 

Болонського процесу, пов’язані з якістю освіти, ви-

кликають деякі труднощі й невідповідності первісно-

го задуму [2; 3].  

У цей час система освіти є одним із ключових фак-

торів розвитку людського потенціалу. Вірменські 

педагоги звертають свою увагу на таке явище, як 

відсутність конкурентоспроможності вірменської 

освіти стосовно європейської. Чимало випускників 

ВНЗ Вірменії, на їхню думку, не досяглися належного 

рівня конкурентоспроможності на європейському 

ринку праці. Усі ці фактори змушують задуматися 

про реформування системи освіти, поглиблений ана-

ліз тенденцій європейської освіти [2; 3; 11].  

Приєднання вірменських ВНЗ до болонського про-

цесу має безліч позитивних сторін: можливість Вір-

менії ознайомитися із системою вищої освіти в краї-

нах Європи, використовувати його в процесі модерні-

зації вітчизняної системи освіти; одержання вірмен-

ськими студентами конвертованого диплома й мож-

ливість працювати в будь-якій європейській країні, 

яка підписала Болонську угоду; забезпечення акаде-

мічної мобільності студентів через уведення заліко-

вих одиниць, які можна набрати в різних навчальних 

закладах; підвищення якості освіти і її конкурентосп-

роможність у Європі; розширення можливості випус-

кників працювати в країнах Європи. Одним з істотних 

і основних мінусів приєднання вірменських ВНЗ до 

Болонського процесу є проблема “витоку мізків”. 

Якщо дипломи вірменських ВНЗ будуть визнаватися 

в країнах, які приєдналися до Болонського процесу 

(зокрема в країнах Західної Європи), це у свою чергу 

суттєво полегшить працевлаштування випускників у 

країнах-учасницях Болонського процесу. Тому що у 

Вірменії не створені сприятливі умови для працевла-
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штування випускників, отже більшість із них захочуть 

перебратися в Європу, можливо не тільки на час, але 

й назавжди. Ця проблема виникла, звичайно ж, не 

тільки через приєднання вірменських ВНЗ до Болон-

ського процесу. Однак ця обставина збільшує й без 

того далеко не ідеальну картину працевлаштування 

вірменських випускників на території Вірменії [11].  

У цілому державна політика Республіки Вірменії в 

галузі освіти містить у собі наступні основні принци-

пи: 
- національна школа є опорою державної політики, головна 

мета якої – формування всебічно розвитої особистості, 

відданої своїй державі, ідеалам гуманізму й громадянськос-

ті;  

- державні гарантії пріоритетного розвитку освіти як найва-

жливішого фактора зміцнення державності; 

- державне забезпечення охорони й розвитку освіти за до-

помогою цільового бюджетного фінансування, яке визнача-

ється відповідно до державної програми розвитку освіти; 

- загальнодоступність, безперервність, наступність освіти і 

її відповідність рівню розвитку, особливостям і ступеня 

підготовки студентів – при забезпеченні обов’язкового 

державного мінімуму; 

- інтеграція в міжнародну освітню систему; 

- світський характер освіти в навчальних закладах; 

- сприяння армянофільській освітній діяльності в діаспорі; 

- достатня автономність навчальних закладів; 

- гарантія можливості одержання громадянами освіти в 

державних і недержавних навчальних закладах; 

- забезпечення рівноправного статусу державних і акреди-

тованих недержавних навчальних закладів і видаваних ними 

документів [2, c. 24]. 

Підводячи підсумок, хотілося б відзначити, що ідея 

Болонської системи багатьма вірменськими педагога-

ми оцінюється в цілому як досить ефективна, відзна-

чаючи при цьому її не до кінця продуманість і про-

працьованість. Що стосується впровадження її у вір-

менський загальноосвітній простір, то воно переслі-

дує як мету підвищення якості освіти, так і певні по-

літичні цілі, адже для Вірменії Болонський процес – 

це один з небагатьох шансів інтегруватися в європей-

ський простір.  

У контексті Болонського процесу проблема рефор-

мування системи вищої освіти Вірменії обумовлена 

наступною системою протиріч: 

1) На рівні концептуалізації освітньої діяльності: 
а) між високою науковою й суспільною значимістю ро-

зуміння необхідності реформування сучасної освіти, у тому 

числі вищої, і фактичною недостатністю знань про реальні 

механізми модернізації освіти; 

б) між реальним функціонуванням традиційної парадиг-

ми й необхідністю переходу до індивідуально-розвиваючого 

навчання, заснованого на гуманістичній концепції розвитку 

особистості. 

2) На рівні особистісного й професійного розвитку 

студентів: 
а) між зрослими потребами суспільства у фахівці, самос-

тійній особистості, здатної до адаптації у швидко мінливих 

умовах, і реальною відсутністю умов підготовки у ВНЗ 

творчої особистості; 

б) між затребуваністю на ринку виробничих послуг про-

фесіонала, що володіє здатністю реалізації професійних 

завдань і підготовкою фахівця з готовим набором заданих 

якостей і стереотипними способами розв’язку професійних 

завдань; 

3) На рівні змісту вищої освіти: 

а) між зрослими щодо якості професійної підготовки ви-

могами до фахівця в умовах глобалізації й інтеграції у сві-

товий освітній простір і концептуальною, методологічною й 

ресурсною неготовністю до підготовки таких фахівців [3, c. 

150]. 

Азербайджан, приєднавшись до Болонської систе-

ми в 2005 році, автоматично взяв на себе зобов’язання 

подальшого підвищення якості освіти, адаптації своєї 

освітньої системи до освітніх систем європейських 

країн і прийняв низку інших зобов’язань. У країні 

виникла необхідність кардинальних реформ у сфері 

вищої освіти. Для більш тісного й ефективного інтег-

рування в освітній процес, що охоплює країни-члени 

Болонської декларації, був розроблений і затвердже-

ний наказом Міністерства освіти від 16 січня 2006 

року спеціальний План дій. У цей момент у системі 

вищої освіти Азербайджану вживають серйозні кроки 

в напрямку реалізації Болонських принципів. Указ 

Президента Азербайджанської Республіки Ільхама 

Алієва від 31 січня 2008 року "Про деякі заходи, 

пов’язані з інтеграцією Азербайджанської Республіки 

в Європейську вищу освіту" дав достатньо підстав для 

успішної реалізації Болонських принципів. Спільною 

робочою групою, у яку входили експерти з Європей-

ської Комісії, Ради Європи і ЮНЕСКО, була розроб-

лена Єдина модель (зразок) додатка до диплома про 

освіту. Доповнення до диплома, підготовлене за цією 

моделлю, полегшує академічну мобільність студентів 

і початок їх діяльності на ринку праці [7].  

Одним з основних вимог Болонського процесу є за-

стосування кредитної системи у вищій освіті. Вона 

поєднує дві основні функції, забезпечуючи можливос-

ті студентської мобільності й незалежного визначення 

індивідуальної траєкторії одержання освіти. З метою 

підготовки нормативної бази для виконання цих ви-

мог у республіці був підготовлений і затверджений 

"Зразковий регламент про організацію навчання із 

кредитною системою у вищих навчальних закладах". 

За регламентом для тих, хто навчається за кредитною 

системою, було визначено, що аудиторні заняття про-

водяться протягом 15 тижнів (один семестр), а обсяг 

аудиторного й позааудиторного тижневого наванта-

ження студентів було обмежено 45 годинами [8]. 

Незважаючи на те, що для Азербайджану важли-

вою метою є інтеграція освіти в Європейську систему 

освіти, складно сказати, коли можна буде вважати цей 

процес завершеним і скільки часу на це знадобиться. 

Найважливіша проблема – це визнання диплома. На 

даний момент дипломи ВНЗ Азербайджану не визна-

ються в Європі без окремої процедури нострифікації. 

Інша проблема – це застаріла система організації дія-

льності університетів, де залишається багато трудно-

щів: як і раніше дуже низькі кількісні показники спів-

відношення числа викладачів і студентів, функціону-

ють непотрібні факультети, не ведеться робота із 

установлення міжнародних зв’язків і розвитку співро-

бітництва із зарубіжними університетами, на практиці 

відсутній обмін досвідом. 

"Усі ВНЗ тільки на словах говорять про активне пі-

дключення до Болонської системи, у використовувані 

ними програмах з радянського періоду до сьогодніш-

нього дня були зроблені незначні зміни", - таке думка 

Голови Комісії з освіти при Президенті, Голови Адмі-
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ністрації Президента Азербайджану Раміза Мехтієва. 

Він відзначив, що на даний момент більша частина 

випускників не в змозі продемонструвати з англійсь-

кої мови й у сфері інформатики знання, які відпові-

дають вимогам міжнародних тестових систем. На 

думку Раміза Мехтієва, усе це говорить про існування 

негативних явищ у сфері вищої освіти [7].  

ВНЗ Азербайджанської Республіки мають великий 

досвід і традиції в сфері підготовки кадрів для інозе-

мних держав. Починаючи з 70-х років ХХ століття у 

ВНЗ, що мають потужну матеріально-технічну базу й 

великий потенціал, тисячі іноземних студентів із 

усього світу за різними спеціальностями отримують 

тут освіту. Ця традиція дотепер продовжує успішно 

існувати. У результаті цілеспрямованої діяльності, яка 

охоплює сферу вищої освіти, на даний момент у ВНЗ 

Азербайджану отримують освіту 6173 іноземних сту-

дентів приблизно з 50 країн. Такий результат був 

досягнутий завдяки зміцненню матеріально-технічної 

бази вищих освітніх установ і підвищенню якості 

освіти, а найбільш важливим фактором є створене в 

межах країни стабільне й здорове середовище. У ВНЗ 

Азербайджанської Республіки іноземні студенти 

отримують освіту на рівні бакалавра, магістратури, 

аспірантури й докторантури за рахунок держави або 

на платній основі [10, c. 27]. 

В останні роки збільшилося число азербайджансь-

ких студентів, що отримують освіту у зарубіжних 

країнах. Протягом п’яти років щорічно приблизно 200 

студентів за державної лінії за рахунок стипендіаль-

них програм країн-партнерів відправляються за кор-

дон. Більша частина цих студентів отримує освіту в 

Туреччині, Росії, Китаї, Єгипті, Чехії, Словаччині й 

інших країнах. На даний момент 811 студентів на 

різних щаблях освіти продовжують своє навчання у 

ВНЗ зарубіжжя. Число студентів, що навчаються за 

свій рахунок, перевищує цю цифру в кілька разів. 

У цей момент, незважаючи на всі гострі моменти й 

невирішені питання, проведені реформи є серйозним 

кроком до інтеграції системи вищої освіти Азербай-

джану в Європейський освітній простір. 

Таким чином, приєднання Вірменії й Азербайджа-

ну до Болонського процесу висуває вимоги до корін-

ної перебудови самих систем управління сферою 

вищої освіти, формування й розвитку ефективних 

систем управління якістю вищої освіти. Зокрема, це 

стосується підвищення привабливості національних 

освітніх послуг у Європейському просторі вищої осві-

ти, вирішення проблем визнання національних квалі-

фікацій і документів про вищу освіту на міжнародно-

му рівні, створення національних систем забезпечен-

ня якості вищої освіти і т.і.  
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Bosenko M.V. The Problem of Reformation of System of Higher Education of the CIS countries of the South Caucasus in 

Context of Bologna Process 

Abstract. The article deals with the analysis of the problem of reformation of the system of higher education of the CIS countries of 

the South Caucasus in the context of the Bologna process. It has been established that Armenia’s and Azerbaijan’s joining the Bolo-

gna process put forward demands connected with a fundamental reorganization of the systems of management of the sphere of higher 

education, the formation and development of efficient systems of management of the quality of higher education: the increase of 

attractiveness of the national educational services in the European space of higher education, the solution of the problems of the 

acknowledgement of national qualifications and diplomas of higher education on the international level, the creation of national 

systems of ensuring the quality of higher education. 
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Босенко М.В. Проблема реформирования системы высшего образования в странах СНГ Южного Кавказа 

в контексте Болонского процесса 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы реформирования системы высшего образования в странах СНГ Южного 

Кавказа в контексте Болонского процесса. Установлено, что присоединение Армении и Азербайджана к Болонскому про-

цессу предъявляет требования к коренной перестройке самих систем управления сферой высшего образования, формирова-

нию и развитию эффективных систем управления качеством высшего образования: повышение привлекательности нацио-

нальных образовательных услуг в Европейском пространстве высшего образования, решение проблем признания нацио-

нальных квалификаций и документов о высшем образовании на международном уровне, создание национальных систем 

обеспечения качества высшего образования и т.д. 

Ключевые слова: Болонский процесс, реформирование системы высшего образования, СНГ, национальные образова-

тельные системы Армении и Азербайджана 
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Варецька О.В. 

"Компетенція" та "компетентність" як ключові поняття сучасної освіти 

__________________________________ 

Варецька Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна 
 

Анотація. Автором показано актуальність компетентнісного підходу, застосування якого обумовлено соціально-

економічними потребами сучасного суспільства, запитами бізнесу щодо змісту освіти, випуску грамотних професіональних 

спеціалістів. Вказано на необхідності висвітлення сутності понять "компетенція", "компетентність" з урахуванням їх розви-

тку у часі. Досліджено зміну поглядів щодо розуміння цих дефініцій з огляду на культурний контекст, організаційну куль-

туру, соціокультурну практику та на раціоналістичний, конструктивістський й пояснювальний, поведінковий, функційний, 

багатомірний та цілісний підходи, які є корисними для розуміння характеру взаємодії знань, навичок, соціальних компетен-

цій і виконання професійної діяльності. Наголошено на вживанні понять "компетенція", "компетентність" як синонімів, або 

таких, що розходяться змістовно, зміні за останні десятиліття уявлень про компетентність від широкого тлумачення до 

конкретизації в контексті ефективності життєдіяльності людини, надзвичайній строкатості щодо їх значення та відсутності 

єдиного погляду на їх зміст. Вказано на визнанні кола компетенцій як бажаного результату освіти, формулюванні "чотирьох 

стовпів" (основних глобальних компетентностей), на яких ґрунтується освіта, визначенні 5-ти ключових компетенцій для 

подальшого навчання й вищої освіти. Окреслено основу групування підходів щодо розуміння компетентності. Наголошено 

на діяльнісній сутності компетентності, перенесенні акцентів з характеристики "знаю що?" (знаннєва) на "знаю як?" (спосіб 

і характер дії), складності характеру цього явища та впливі середовища. Доведено відсутність єдиного тлумачення та наяв-

ність надзвичайної різноманітності поглядів щодо сутності понять "компетенція", "компетентність" в залежності від кон-

тексту, важливість урахування зв’язку між зростанням компетентності та системою цінностей.  

Ключові слова: компетенція, компетентність, некомпетентність, кваліфікація, соціальна компетентність 

 

Вступ. На сьогодні компетентнісний підхід визнано 

освітньою відповіддю на актуальні потреби сучасного 

суспільства, новим концептуальним орієнтиром щодо 

формування змісту освіти, підтверджено його можли-

вості щодо задоволення потреб економіки в грамот-

них професіональних спеціалістах, сприяння їхньому 

особистісному й професійному розвитку. Від освіти 

очікують підготовленого фахівця, здатного вирішува-

ти різноманітні проблеми різної складності на основі 

наявних знань, досвіду, особистісних якостей, компе-

тентностей. 

Короткий огляд публікацій за темою. Величезну 

кількість робіт науковців присвячено проблемам ком-

петентнісної освіти. Серед зарубіжних вчених варто 

назвати Р. Боятциса, В. Ландшеєр, Д. МакКлелланда, 

А. Мейхью, Дж. Равена, Лайл Спенсер і Сайн Спен-

сер, Р. Хайгерті, Е. Шорт та ін. Ця проблема перебу-

ває у колі уваги російських (В. Байденко, О. Бермус, 

В. Болотов, Е. Зеєр, І. Зимня, В. Краєвський, В. Сєрі-

ков, І. Фрумін, А. Хуторський та ін.) й українських 

вчених (Н. Бібік, П. Бачинський, І. Гудзик, І. Драч, 

С. Калашнікова Я. Кодлюк, В. Луговий, О. Овчарук, 

О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва, О. Слюсаренко, 

Т. Смагіна, М.Степко, Ж.Таланова, Г. Терещук та ін.). 

Результати проведеного нами аналізу наукової лі-

тератури дають підстави констатувати, що на сьогодні 

ідеї компетентнісного підходу залишаються диску-

сійними з огляду на його переваги й недоліки, похо-

дження та новизну. Маючи підґрунтям накопичений 

до сьогодні міжнародний досвід, наукові теорії та 

практичні надбання, спірним залишаються питання 

щодо змісту його ключових понять "компетенція", 

"компетентність", розуміння яких покладається у 

сутність різноманітних компетентностей, зокрема й 

соціальної.  

Мета статті. З’ясувати погляди науковців у часо-

вому вимірі щодо змісту ключових понять "компете-

нція" та "компетентність" для подальшого досліджен-

ня нами сутності дефініції “соціальна компетентність 

вчителя початкової школи”. 

Матеріали і методи. Матеріли: філософська, пси-

холого-педагогічна наукова література й державні 

документи галузі освіти. Методи дослідження – тео-

ретичні: ретроспективно-порівняльний, логічний ана-

ліз для з’ясування стану досліджуваної проблеми; 

систематизація, синтез, узагальнення – для розкриття 

сутності проблеми, формування понятійно-терміноло-

гічного апарату.  

Результати та їх обговорення. Отже, головним 

стимулом для запровадження компетентнісного під-

ходу в освіті стали вимоги бізнесу до професійного 

розвитку особистості. Таку думку знаходимо в 

Hummel H., Kirschner P., Vilsteren P.V., Wigman M. та 

ін. Вони стверджують, що при перекладі цього запиту 

на мову освітніх реалій і виникло поняття "компетен-

тність", асоційоване з успішною поведінкою в неста-

ндартних ситуаціях, неформалізованою взаємодією з 

партнерами, рішенням недовизначених або заплута-

них завдань, оперуванням суперечливою інформаці-

єю, динамічними, складно інтегрованими процесами, 

управління якими вимагає теоретичного знання. За-

кономірно, що існує зацікавленість у такій поведінці 

особистості у кризових ситуаціях в економіці, освіті й 

культурі. Упевнені, що сутність понять "компетен-

ція", "компетентність" як базових термінів компетен-

тнісного підходу, неможливо досліджувати без ураху-

вання їх розвитку у часі. 

Зазначимо, що становлення компетентнісного під-

ходу "competence-based education"(CBE) у часовому 

вимірі на думку багатьох науковців (В. Байденко, 

І. Зимня, Н. Кузьміна, В. Куніцина, А.Маркова, Дж. Ра-

вен, Р. Уайт, Н. Хомський, А. Хуторський та ін.) відбу-

вається у три етапи від введення у науковий обіг кате-

горії “компетентність” до дослідження її як категорії 

освіти [7, с.14-17; 4].  

Так, першому етапу (1960–1970 роки) притаманий 

початок з’ясування сутності понять "компетенція", 

"компетентність", відмінностей у їх вживанні як у 

смисловому, так і граматичному значеннях (остання 

категорія розглядалась як якісна характеристика інди-
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віда – високий рівень професіоналізму, заснований на 

саморегуляції, самоусвідомленні, розвинених соціа-

льних навичках (Р. Уайт) та як уміння (Н. Хомський)), 

використання поняття "компетентність" в деяких 

сферах (зокрема, сфера бізнесу, коли особистісні яко-

сті фахівця за важливістю й значущістю прирівню-

ються до набутих знань), у випадках з найбільш помі-

тним розривом між отриманими знаннями та можли-

востями їх застосування в конкретних умовах (ситуа-

ціях безпосереднього спілкування). При цьому, як 

зазначає І. Зимня, ці поняття й похідне "компетент-

ний" (лат competens, competentis належний, здібний) 

широко використовувалося у побуті, літературі, його 

зміст тлумачився у різних словниках як обізнаний, 

знаючий у певній галузі; має право за своїми знання-

ми або повноваженнями робити або вирішувати що-

небудь, судити про що-небудь [7]. 

Уже на цьому етапі, як слушно зауважує Л. Бурко-

ва [3], виявляється особлива характеристика компете-

нтності – ситуативність (прояв за певних умов через 

дії людини в конкретних ситуаціях), Н. Хомським 

формулюється поняття "компетенції" (від лат. compe-

tentis – здібний) [за 7] стосовно до лінгвістики (систе-

ма правил функціонування мови внутрішньо прита-

манних тому, хто говорить); з’ясовується фундамен-

тальна відмінність між компетенцією (знанням своєї 

мови мовцем) і застосуванням (реальним використан-

ням мови в конкретних ситуаціях), останнє з яких 

тільки в ідеалі є безпосереднім віддзеркаленням ком-

петенції; зроблено слушний висновок, що саме "вжи-

вання" є проявом компетенції як "прихованого", поте-

нційного і в реальності пов’язаного з мисленням, 

реакцією на використання мови, з навичками тощо, з 

самим мовцем, його досвідом (за Н. Хомським). 

Другий етап (1970–1990 р.р.) за І. Зимньою [8] ха-

рактеризується застосуванням категорії “компетен-

ція” / “компетентність” в управлінні, керівництві, у 

навчанні спілкуванню, теорії й практиці навчання 

мови (особливо народної), розроблення змісту понят-

тя "соціальні компетенції / компетентності" (без роз-

різнення), викладення розгорнутого тлумачення по-

няття "компетентності" у роботі Дж. Равена "Компе-

тентність в сучасному суспільстві" (Лондон, 1984 р). 

Зауважимо, що вчений не дав однозначного визна-

чення поняття, розглядав його з позицій різних видів 

професійної діяльності. Так, він зазначав, що компе-

тентність – явище, котре "складається з великої кіль-

кості компонентів (37 видів), більшість з яких більш-

менш незалежні один від одного,... деякі компоненти 

відносяться скоріш до когнітивної сфери, а інші – до 

емоційної..., ці компоненти можуть замінювати один 

одного у якості складових ефективної поведінки". У 

той же час, "види компетентності" є за сутністю "мо-

тивованими здібностями". Найбільш важливими 

складовими компетентності Дж. Равен називає "схи-

льність аналізувати явища і ситуації, враховувати 

попередній досвід, передбачати майбутні перепони, 

проявляти ініціативу, вести і бути тим, кого ведуть… 

для досягнення значущих цілей", а також особистісні 

характеристики, що піддаються розвитку, які можна 

змінювати й вдосконалювати [16, c. 201] у розвиваль-

ному середовищі. Серед умов такого середовища 

істотними вважаємо усвідомлення власних цінностей, 

вирішення ціннісних конфліктів для майбутніх змін, 

пов’язаних із розвитком нових здатностей, нових 

моделей поведінки й нових знань.  

Також цінною є думка науковця щодо зв’язку між 

зростанням компетентності та системою цінностей. 

Відтак "виявлення ціннісних орієнтацій індивіда, 

надання йому допомоги з метою більш чіткого їх 

усвідомлення, вирішування ціннісних конфліктів, 

оцінки альтернатив є основою будь-якої програми 

розвитку компетентності" [16, с. 152]. 

І. Зимня звертає увагу [8, с. 6] на широку представ-

леність у різних видах компетентності категорій "го-

товність", "здатність", фіксацію таких психологічних 

якостей, як "відповідальність", "впевненість", а також 

якостей особистості (Н. Кузьміна, Л. Петровська та 

ін), професіоналізму. 

У цей період у світі науковці досліджують компе-

тентності й намагаються будувати на їх основі на-

вчання, спрямоване на кінцевий результат (Н. Кузь-

мина, А. Маркова, Л. Петровська та ін.). 

1990 рік вважають початком третього періоду (за 

І. Зимньою). Характеризується він впливами світових 

глобалізаційних процесів; актуалізацією необхідності 

швидкого реагування на виклики інформаційного 

суспільства (збереження демократичного відкритого 

суспільства, мультилінгвізм, мультикультура, нові 

вимоги ринку праці, розвиток комплексних організа-

цій, економічні зміни та ін.) [G. Halasz, за 25, с. 11], на 

нові вимоги до якості освіти, підготовки фахівців; 

намаганням у широкому контексті визначити цілі 

сучасної освіти тощо. Властивим для цього періоду є: 

змістовна невизначеність поняття "компетенція", 

розуміння близькості його змісту до понятійного поля 

"знаю, як", ніж до поля "знаю, що", "вживання як 

компетенції в дії" (Н. Хомський, В. Хутмахер) [25], 

окреслення матеріалами ЮНЕСКО кола компетенцій, 

які запропоновано розглядати всіма як бажаний ре-

зультат освіти; формулювання "чотирьох стовпів" – 

основних глобальних компетентностей, на яких ґрун-

тується освіта (навчитися пізнавати, навчитися роби-

ти, навчитися жити разом, навчитися жити) 

(Ж. Делор, 1996), визначення 5-ти ключових компете-

нцій для подальшого навчання й вищої освіти (Берн, 

27-30 березня, 1996 ), зокрема й соціальної [25]. 

У свій час І.Зимня зазначала, що освіта зіткнулася з 

нелегкою задачею, яка й сьогодні залишається неод-

нозначною, щодо визначення змісту основних понять 

компетентнісного підходу, розмежування ключових 

компетентностей та їхніх компонентів [8, с. 9]. 

У цьому контексті вважаємо доречним згадати од-

ну з доповідей Райнхольда С. Йегера (Центр емпірич-

них педагогічних досліджень Університету Кобленц-

Ландау) щодо семантичної динаміки поняття "компе-

тенція", на яку також посилається у своїй роботі 

В. Байденко [у кн.: 2, с. 30]. Зокрема поняття "компе-

тенція" (від лат. competentis – здібний) застосовувало-

ся у розумінні "впорядкований", "уповноважений", 

"легітимний" (з ХIII ст.), як прив’язка органа влади до 

його функцій, повноважень, легітимності інститутів, 

органів, осіб тощо (з ХVIII ст.), здатність оратора й 

слухача за допомогою обмеженого арсеналу комбіна-

цій правил і базових елементів самостійно будувати й 

розуміти потенційно безкінечну безліч речень, зокре-
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ма й нових, про які ніколи не чули (з робіт Н. Хомсь-

кого, 1960), базова неуспадкована ні генетично, ні 

біологічно здібність, набута самим індивідом, тобто 

сформована внутрішньо в процесі самостійної моти-

вованої взаємодії з навколишнім світом (з праць 

White, 1959), ознака здібності особистості діяти таким 

чином, щоб стати здатною реалізувати наміри, досяг-

ти цілі, дотримуватися принципів дій, норм, правил, 

конкретних умов у відповідності до певної ситуації, 

діяти правильно й розумно (у сучасній інтерпретації, 

ймовірно німецькій, як зауважує В. Байденко), а про-

фесійна компетенція вживається з позиції фізичних, 

духовних резервів (потенціалу), в котрому особис-

тість має потребу як в передумові для відповідального 

цілеспрямованого рішення задач і проблем, що пос-

тають, для оцінки знайдених рішень і подальшого 

розвитку власного підходу до типових дій. Для цього 

від особистості вимагається певна низка професійних, 

методичних, особистісних вимірів (з позицій Frey, 

Balzer&Renold, 2002) [у кн.: 2, с. 30 ]. 

Змістове наповнення особистісними складовими 

категорії "компетенція" знаходимо у роботі Р. Уайта 

"Motivation reconsidered: the concept of competence" 

(1959). На значення культурного контексту (відмінні 

національні риси, такі як раса, стать, вік і клас, тобто 

соціальне походження) (Cseh, 2003; Jeris и Johnson, 

2004 та ін.), організаційної культури (Burgoyne, 1989; 

Canning, 1990; Kilcourse, 1994), які також впливають 

на розуміння компетентності, вказують зарубіжні 

науковці. Саме тому було зроблено ряд спроб (зокре-

ма Boon и van der Klink, 2002 у США; Eraut, 1994 в 

Об’єднаному королівстві) дати визначення компетен-

ції в термінах соціокультурної практики [24]. 

Більш того, Francoise Delamare Le Deist & Jonathan 

Winterton вказують на існування різних підходів до 

представлення сутності компетенції як раціоналістич-

ний (створює абстрактний, вузький і спрощений опис 

компетенцій, який не може відобразити всю склад-

ність й різноманіття прояву компетенцій – в роботі 

Attewell, 1990; Norris, 1991; Sandberg, 1994), констру-

ктивістський й пояснювальний (представлення фено-

менології про компетенції як результату контексту, в 

якому вона використовується), поведінковий (амери-

канська традиція; демонструє важливість індивідуа-

льних особливостей і використання поведінкових 

компетенцій для оцінки "кращої роботи"), функцій-

ний (британська традиція; свідчить про цінність про-

фесійних стандартів функційних компетенцій та їх 

застосованості для робочого місця), багатомірний та 

цілісний підхід (Франція, Германія, Австрія; показує 

потенціал багатомірної і більш аналітичної концепції) 

[24]. Для нас цікавим є аналітичний висновок науков-

ців, який полягає у тому, що цілісна типологія усіх 

вищеназваних підходів значно корисніша для розу-

міння характеру взаємодії знань, навичок і соціальних 

компетенцій, які є ключовими для виконання профе-

сійної діяльності. До компетенцій, необхідних для 

ефективної роботи, входять концептуальні (когнітив-

ні, знання і розуміння) та операційні (функціональні, 

психомоторні та прикладні навички) компетенції. 

Компетенції, пов’язані з індивідуальною ефективніс-

тю також включають концептуальні (метакомпетенції, 

разом з "learning to learn") та операційні (соціальні 

компетенції на основі поведінки й відносин). 

У науковій літературі також існують думки що те-

рмін "компетенція" увійшов у науковий обіг зі світу 

промисловості як докладна характеристика професій 

(С. Шишов, В. Кальней), як загальна здатність фахів-

ця мобілізувати в професійній діяльності свої знання, 

вміння, а також узагальнені способи виконання дій 

(С. Шишов); що поняття "компетенція" (competency) 

відноситься до поведінкових областей, а "компетент-

ність" (competence або competency) до функціональ-

них, використовуються вони непослідовно, переважно 

в літературі зі стратегії управління з 90-х років. Це, у 

свою чергу, надає особливого значення поняттю "яде-

рна компетенція" (Hamel і Prahalad, 1994) як ключо-

вому організаційному ресурсу, який може використо-

вуватися для отримання конкурентної переваги [24], 

як колективному знанню організації із координації 

різних виробничих навичок, вмінь та різноманітних 

технологічних потоків (Prahalad and Hamel, 1990) [за 

24, с. 82]. 

Явище компетентності стало об’єктом посиленої 

уваги науковців після статті американського психоло-

га Д. Мак-Клелланда "Тестувати компетентність, а не 

інтелект". Вона виявилася каталізатором наукових і 

практичних підходів у вивченні даного феномена в 

цілому, а також різних видів компетентності. Крім 

цього, за останні десятиліття уявлення про компетен-

тність змінилися від широкого тлумачення до конкре-

тизації в контексті ефективності життєдіяльності лю-

дини. 

Отже, компетенція (сompetere, від лат.) – перекла-

дається як домагатися; відповідати, підходити. Погля-

ди науковців на сутність поняття "компетенція" сут-

тєво різняться. Зокрема це: інтеграція знань, умінь, 

досвіду із соціально-професійної ситуацією, конкрет-

ною реальною діяльністю (Е.Зеєр), деякі внутрішні, 

потенційні, приховані психологічні новоутворення 

(знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, систем 

цінностей і відносин, які потім виявляються в компе-

тентності людини) [15, с.9], освітня – інтегральна 

характеристика якості підготовки учня, пов’язана з 

його здатністю осмислено застосовувати комплекс 

знань, умінь і способів діяльності в певному міждис-

циплінарному колі питань [20], деяка відчужена, на-

перед задана вимога до освітньої (включаючи профе-

сійну) підготовки (Н.Кузьміна), сфера докладання 

знань, навичок, умінь якостей, які в комплексі допо-

магають людині діяти в різних, у тому числі й нових 

для неї, ситуаціях [13] та ін. Різноманітні словники 

подають це поняття як знання, досвід людини у пев-

ній галузі, що дають їй можливість глибоко розуміти 

сутність явищ, подій тощо або узаконене коло повно-

важень певного органу чи посадової особи. Як "сис-

темне утворення" особистості учня, яке є “компонен-

том його якості” (більшою мірою як потенції якості, 

ніж актуальне, адже актуалізація в усіх формах діяль-

ності має неповний характер і не може замінити со-

бою майбутню професійну діяльність) розглядає ком-

петенцію А.Субетто [18]. Отриманий випускником в 

процесі навчання комплекс компетенцій, на думку 

науковця, тільки умовно можна вважати компетентні-

стю (початковим рівнем компетентності). 
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Важливим є висновок Р. Мегера (візьмемо за осно-

ву) про те, що компетенції – невід’ємна частина під-

готовки й одночасно критерії успіху в повсякденній 

професійній діяльності. Їх вияв, розвиток – складові 

частини підготовки й одночасно базис розвитку осо-

бистості [28]. 

Зазначимо, що результатами широкої дискусії 

українських педагогів щодо запровадження компетен-

тнісного підходу в національну систему освіти стало 

узгодження змісту терміну “компетенція” як кола 

повноважень певної організації, установи, особи. 

Компетенція є відчуженою від суб’єкта наперед зада-

ною соціальною нормою освітньої підготовки учня, 

вчителя, іншого спеціаліста, яка необхідна для його 

якісної продуктивної діяльності в певній сфері 

(Н.Бібік)[20, с.26] У межах своєї компетенції особа 

може мати (або не мати) компетентність / компетент-

ності у певній конкретній діяльності й відповідно 

бути компетентною (некомпетентною) з певних пи-

тань. Державним стандартом початкової загальної 

освіти (що важливо для нашого дослідження) компе-

тенція формулюється як суспільно визнаний рівень 

знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяль-

ності людини [16]. Щодо Галузевих стандартів вищої 

освіти (ГСВО), то за Методичними рекомендаціями з 

розроблення їхніх складових (компетентнісний під-

хід) компетенція "включає знання й розуміння (теоре-

тичне знання академічної області, здатність знати й 

розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне 

застосування знань до конкретних ситуацій), знання як 

бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйнят-

тя й життя з іншими в соціальному контексті), а також 

предметна область, у якій індивід добре обізнаний і 

проявляє готовність до виконання діяльності" [13, с.11]. 

Як відомо, в науковому вжитку поруч з поняттям 

"компетенція" вживається й "компетентність", які 

набувають синонімічного значення або розходяться 

змістовно (це закладено у 60-х роках ХХ ст). Варто за-

уважити, що в англійській мові вони є синонімами, що 

створює певну плутанину у зв’язку з непослідовним 

їх використанням (вкладання в поняття "компетенції" 

функційного (competence), але використання у пове-

дінковому значенні – competencies (Snyder і Ebeling, 

1992). Зарубіжні науковці також використовують 

термін "competency", говорячи про професійні компе-

тенції (Boam и Sparrow, 1992; Mitrani з співавт., 1992; 

Smith, 1993), або розглядають другий термін як сино-

нім (Brown, 1993, 1994) та ін. [24]. Тотожного значення 

вони набувають з огляду на практичну спрямованість 

компетенцій у дослідженнях більшості зарубіжних і 

вітчизняних науковців. 

Щодо цих двох понять, то, наприклад, Н. Хомський 

фундаментально розрізняв компетенції (знання своєї 

мови тими, хто говорить – слухає) і вживання (реаль-

не використання мови у конкретних ситуаціях, компе-

тенція в дії) [21]. І. Зимня також розмежовує поняття 

"компетенція" і "компетентність" – як потенційне – 

актуальне, когнітивне – особистісне [за 14] (для на-

шого дослідження важливим є розмежування вище 

означених понять). Як потенційне, когнітивне (компе-

тенції) – внутрішні, приховані психологічні новоутво-

рення: знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, 

системи цінностей і ставлень, які в подальшому вияв-

ляються в компетентностях людини (актуальному, 

особистісному). Компетентність І.Зимня розуміє як 

комплекс компетенцій, що визначають зміст даної 

компетентності, актуальні, діяльнісні прояви компе-

тенцій, які стають особистісними якостями, властиво-

стями людини [14, с.9], досвід соціально-професійної 

життєдіяльності [14], актуальну, прижиттєво сформо-

вану, інтелектуально і особистісно обумовлену інтег-

ровану особистісну якість, що ґрунтується на знаннях, 

виявляється в діяльності та поведінці людини [14], 

соціально-професійну характеристику, яка має знан-

нєву основу. Особистісна характеристика компетент-

ності вказує на її зв’язок з мотивами [14, с.9]. При 

цьому, актуальні компетентності науковцем розгля-

даються як єдність компонентів: готовність до прояву 

компетентності, знання її змісту, досвід її прояву у 

різноманітних стандартних та нестандартних ситуаці-

ях, ставлення до змісту компетентності та об’єкту її 

докладання, емоційно-вольова регуляція процесу й 

результату прояву компетентності [14, с.10]. 

На підставі робіт І. Зимньої, К. Абульханової, 

А. Субетто та інших А. Тимошенко й Н. Шмоніна 

доходять висновку, що компетентність є актуалізова-

ним комплексом компетенцій, яка відноситься до 

категорії актуального, або реальної якості і формуєть-

ся головним чином за межами вузу в міру накопичен-

ня досвіду у відповідній професійній діяльності (що 

для нашої роботи представляє важливість). Вона є 

динамічною якістю людини-професіонала, що "руха-

ється" від початкового рівня, закладеного в системі 

вищої професійної освіти, до майстерності як вищої 

формі компетентності. 

Варто зупинитися на деяких визначеннях поняття 

"компетентність", які мають різну акцентуацію. Зок-

рема, публікаціями ЮНЕСКО поняття "компетент-

ність" трактується як поєднання знань, умінь, ціннос-

тей і ставлень, що застосовуються у повсякденному 

житті [26]. Міжнародний департамент стандартів для 

навчання, досягнення та освіти (International Board of 

Standards for Training, Performance and Instruction 

(IBSTPI) тлумачив це поняття як спроможність квалі-

фіковано здійснювати діяльність, виконувати завдан-

ня або роботу. Спостерігаємо поєднання двох попере-

дніх визначень, включення до змісту навичок, відно-

шень й уточнення призначення діяльності, функцій 

щодо досягнення певних стандартів у галузі професії 

або виду діяльності (Spector J. Eric), об’єднання скла-

дових освіти як теоретичних знань й практичних 

умінь, формування змісту освіти, з орієнтацією на 

результат навчання (Н. Северина), структурованість 

(організованість) спеціальним шляхом наборів знань, 

умінь, навичок, ставлень, які набуті в процесі навчання й 

дозволяють визначати, ідентифікувати, вирішувати 

проблеми професійної діяльності незалежно від кон-

тексту, ситуації (А. Семенова). 

Як свого роду "коктейль навичок, притаманний 

кожному індивіду, в якому поєднуються кваліфікація 

в строгому сенсі цього слова, соціальна поведінка, 

здатність працювати в групі, ініціативність і любов до 

ризику" розглядається компетентність Міжнародною 

комісією з освіти ЮНЕСКО [6]. 

У той же час, Дж. Равен вважав її специфічною 

здатністю, що необхідна для ефективного виконання 
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конкретної дії в конкретній галузі, яка включає вузь-

коспеціальні знання, особливого роду предметні на-

вички, способи мислення, усвідомлення відповідаль-

ності за свої дії [16]. 

Науковцями також акцентувалося на здатності до 

вирішення завдань і готовності до своєї професійної 

ролі в тій чи іншій сфері діяльності (О.Бермус) з кон-

кретизацією видів діяльності (складні поліфункціона-

льні, поліпредметні, культуродоцільні) (О. Пометун)]. 

Зазначимо, що І. Бех вважав недоцільним ототож-

нювати з відповідними компетентностями навчальні 

здібності (знання й уміння). Останні необхідно тран-

сформувати у життєві компетентності. Розуміючи 

сутність поняття "компетентність" як досвідченість 

суб’єкта у певній життєвій сфері, він наполягав, що 

саме змістовий наголос на досвідченості має бути 

взятий на концептуальне “озброєння”, а не на обізна-

ність, поінформованість суб’єкта у певній галузі (як 

це переважає) [1]. 

Н. Кузьміна (1990) визначила компетентність як 

"властивість особистості" [9, с. 90], А. Хуторський – 

вбачає її квінтесенцією цільових, змістових, смисло-

вих, творчих, емоційних, ціннісних характеристик 

особистості [23, с. 119], С. Гончаренко розкриває її як 

результат набуття компетенцій, який передбачає осо-

бисту характеристику, ставлення до предмета діяль-

ності [5, с. 231], а І. Гнатишин – як важливий резуль-

тат професійної підготовки сучасних фахівців, що є 

особливою якістю фахівця і визначається його вклю-

ченням до професійної діяльності [4, с. 213]. У той же 

час Р. Мільруд тлумачить компетентність як комплек-

сний особистісний ресурс, який дає можливість ефек-

тивної взаємодії з навколишнім світом в тій чи іншій 

області і залежний від взаємодії різних компетенцій 

людини [13], а Ю. Татур [19] відносно фахівця з ви-

щою освітою – як прояв ним на практиці прагнень і 

здатності (готовності) реалізувати свій потенціал для 

успішної творчої (продуктивної) діяльності в профе-

сійній і соціальній сфері, усвідомлюючи соціальну 

значимість і особисту відповідальність за результати 

цієї діяльності, необхідність її постійного вдоскона-

лення. З огляду на вище зазначене, а також визначен-

ня компетентності Р.Мільрудом й Ю.Татуром маємо 

стверджувати, що розвиток компетентностей, зокрема 

й соціальної, вчителя початкової школи здійснюється 

у професійній діяльності під впливом соціуму, у яко-

му відбувається життя педагога-професіонала. У цьо-

му контексті набуває значення соціальна сутність 

феномену "компетентність", а також навчання педаго-

га протягом життя, зокрема у системі післядипломної 

освіти. 

Для нашого дослідження важливими є результати 

спеціального методологічного семінару НАПН Украї-

ни (2008), за якими педагогічною спільнотою компе-

тентність було визначено інтегрованою категорією, 

що виражає сформовану насамперед засобами освіти 

здатність індивіда успішно розв’язувати загальні і 

специфічні проблеми як у трудовій діяльності в якості 

фахівців, так і в суспільному житті в якості громадян. 

При цьому, набори компетентностей охоплюють 

знання, уміння, навички, особистісні якості, необхідні 

для виконання індивідом економічних і соціальних 

функцій [17, с. 349]. Маємо також враховувати визна-

чення змісту цього поняття Методичними рекоменда-

ціями з розроблення складових галузевих стандартів 

вищої освіти (компетентнісний підхід), за якими ком-

петентність – інтегрована характеристика якостей 

особистості, результат підготовки випускника вузу 

для виконання діяльності в певних професійних та 

соціально-особистісних предметних областях (компе-

тенціях), який визначається необхідним обсягом і 

рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності. 

Зазначимо, що для цілей Національної рамки кваліфі-

кацій термін кваліфікація вживається у наступному 

значенні: компетентність / компетентності – здатність 

особи до виконання певного виду діяльності, що ви-

ражається через знання, розуміння, уміння, цінності, 

інші особисті якості [12, с. 11].  

Значущим також є тлумачення поняття вченими, 

які досліджують проблеми початкової школи. Зокре-

ма, Т. Байбара зазначає, що компетентність – це воло-

діння учнем компетенцією, що поєднується з його 

особистісним ставленням до неї і до предмета діяль-

ності [20, с. 31] й висновок Н.Бібік щодо цілісності 

компетентності (тобто ні знання, ні вміння, ні досвід 

діяльності самі по собі не є компетентністю), з яким 

ми повністю погоджуємося [20, с. 26]. Узгоджена 

категорія стала основою для положень Державного 

стандарту початкової загальної освіти. У ньому ком-

петентність формулюється як набута у процесі на-

вчання інтегрована здатність особистості, яка склада-

ється із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можуть цілісно реалізовуватися на практиці [15]. 

Таким чином, на сьогодні не вироблено єдиного 

погляду на сутність поняття "компетентність", а спо-

стерігається надзвичайна строкатість щодо його зна-

чення. В основу групування підходів науковці покла-

дають компетенції, теоретичні знання та практичні 

уміння, обізнаність, досвідченість, здатність, зокрема 

й інтегровану, готовність, ставлення, властивості, 

характеристики особистості, зокрема мотиваційну, 

результат освіти, підготовки, компетенції та ін. Біль-

шість дослідників наголошує на діяльнісній, актуаль-

ній сутності компетентності, перенесенні акцентів з 

характеристики "знаю що?" (знаннєва) на "знаю як?" 

(спосіб і характер дії), на складності характеру цього 

явища [14], на впливі середовища. Доречним буде 

твердження А. Хуторського, що компетентність зав-

жди передбачає цілий спектр особистісних якостей 

людини (від смислових, пов’язаних із цілепокладан-

ням до рефлексивно-оцінних, що дають відповідь 

наскільки успішно застосовується певна компетент-

ність у житті), має особистісне забарвлення, адже 

вона містить когнітивну, операційно-технологічну, 

мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову скла-

дові [23]. 

У свій час І. Зимня згрупувала сформульовані ра-

ніше види компетентностей за трьома підставами: 

суб’єкт, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, діяльність [8], а 

В. Луговий виокремив чотири групи підходів до ви-

значення зазначених понять. Зокрема: 

1. Компетентність та компетенція розглядаються як 

тотожні поняття та вживаються як синоніми за законами 

випадковості. 

2 Компетентність (компетентності та компетенція 

(компетенції) використовуються для позначення різних 
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груп особистісних якостей за цільовими критеріями 

(знання, уміння). 

3. Компетентність – певна загальна характеристика 

особи, яка складається з окремих компетенцій (компете-

нтність – загальна, компетенції – частини, які є складо-

вими цілого – компетентності). 

4. Компетентність – інтегральна характеристика осо-

би, яка розкладається на диференціальні компетентності 

(загальна компетентність складається з окремих частин-

них компетентностей). Поняття "компетенція" (компе-

тенції) набуває значення юридичного характеру як пев-

них повноважень, наданих особі для виконання покла-

дених на неї функцій [10].  

Саме на це – четверте тлумачення ми будемо опира-

тися у подальших дослідженнях феномену компетент-

ностей, зокрема й соціальної компетентності вчителя 

початкової школи. 

Важливим, на наш погляд є виокремлення чотирьох 

базових характеристик поняття "компетентність", 

серед яких: контекстне, ситуативне [20, с. 37] викори-

стання компетентності (у конкретній навчальній, 

соціальній ситуації); уживання поняття у значенні 

результату (характеризує те, що може зробити інди-

від, а не описує чи розповідає про процес, під час 

якого він набув цю компетентність, наприклад, учень 

не показує, що саме він уміє, а розповідає "я читав, я 

писав…"); стандартизованість (для вимірювання зда-

тності індивіда користуватися компетентністю потрі-

бні чітко визначені та затверджені стандарти); засто-

сування компетентності як міри того, що індивід мо-

же зробити у конкретно визначений час (І. Локшина). 

При цьому варто виходити з наступного: кожна із 

компетентностей характеризує ту чи іншу реалізацій-

ну здатність людини – спроможність до самореаліза-

ції, реалізації життєвих цілей, розв’язання певних 

завдань (В. Луговий) [11, с. 14]. 

Висновки. Таким чином, на сьогодні не вироблено 

єдиного тлумачення, а спостерігається надзвичайна 

строкатість щодо сутності понять "компетенція", 

"компетентність" в залежності від контексту. В осно-

ву групування підходів науковці покладають різні 

дефініції.  

Більшість дослідників акцентує на діяльнісній, ак-

туальній сутності компетентності, перенесенні акцен-

тів з характеристики "знаю що?" (знаннєва) на "знаю 

як?" (спосіб і характер дії), на складності характеру 

цього явища, на впливі середовища. Серед усіх підхо-

дів у подальших дослідженнях (зокрема й соціальної 

компетентності вчителя початкової школи) ми візьмемо 

за основу четверте тлумачення компетентності (за 

В. Луговим) як інтегральної характеристики особи, яка 

розкладається на диференціальні компетентності, а по-

няття “компетенція” – у значенні юридичного характеру 

як певних повноважень, наданих особі для виконання 

покладених на неї функцій.  
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Varetska O.V. "Competense" and "competence" as the key concepts of modern education 
Abstract. An author is show actuality of competence approach, application of that is conditioned by the socio-economic necessities 

of modern society, queries of business to maintenance of education, producing of literate professional specialists. It is indicated on 

the necessity of illumination of essence of concepts "competense", "competence" taking into account their development in time. The 

change of looks is investigational to understanding of these definitions taking into account a cultural context, organizational culture, 

sociocultural practice and rationalistic, constructivism and explanation, behavioral, functional, multidimensional and integral ap-

proaches, that are useful to understanding of character of cooperation of knowledge, skills, social competenses and implementation of 

professional activity. The use of concepts is marked "competense", "competence" as synonyms or going away richly in content, 

change for the last decades of ideas about a competence from wide interpretation to the specification in the context of efficiency of 

vital functions of man, absence of single look to their maintenance and emergency brindle of their value. It is indicated on confession 

of circle of competenses as the desired result of education, formulation of "four pillars" (basic global competenses) that there is base 

on education, determination of 5 key competenses for the further educating and higher education. Bases of groupment of going are 

certain near understanding of competence. Marked activity essence of competence, (the transfer of accents from description do I 

"know that"? (economy of knowledge) on do I "know as"? (method and character of action)), complications of character of this 

phenomenon and influence of environment. Absence of single interpretation and presence of emergency variety of looks are well-

proven in relation to essence of concepts "competense", "competence" depending on a context, importance of account of connection 

between the height of competence and system of values. 

Keywords: competense, competence, incompetence, qualification, social competence 

 

Варецкая Е.В. "Компетенция" и "компетентность"как ключевые понятия современного образования 

Аннотация. Автором показана актуальность компетентностного подхода, применение которого обусловлено социально-

экономическими потребностями современного общества, запросами бизнеса к содержанию образования, выпуску грамот-

ных профессиональных специалистов. Указано на необходимость освещения сущности понятий "компетенция", "компе-

тентность" с учетом их развития во времени. Исследовано изменение взглядов на понимание этих дефиниций с учетом 

культурного контекста, организационной культуры, социокультурной практики и рационалистического, конструктивист-

ского и пояснительного, поведенческого, функционального, многомерного и целостного подходов, которые являются по-

лезными для понимания характера взаимодействия знаний, навыков, социальных компетенций и выполнения профессио-

нальной деятельности. Отмечено употребление понятий "компетенция", "компетентность" в качестве синонимов или расхо-

дящихся содержательно, изменение за последние десятилетия представлений о компетентности от широкого толкования к 

конкретизации в контексте эффективности жизнедеятельности человека, отсутствие единого взгляда на их содержание и 

чрезвычайная пестрота их значения. Указано на признании круга компетенций как желаемого результата образования, фор-

мулировке "четырех столпов" (основных глобальных компетенций), на которых основывается образование, определении 5-

ти ключевых компетенций для дальнейшего обучения и высшего образования. Определены основы группировки подходов к 

пониманию компетентности. Отмечены деятельностная сущность компетентности, (перенос акцентов с характеристики 

"знаю что?" (экономика знаний) на "знаю как?" (способ и характер действия)), сложность характера этого явления и влияние 

среды. Доказано отсутствие единого толкования и наличие чрезвычайного разнообразия взглядов относительно сущности 

понятий "компетенция", "компетентность" в зависимости от контекста, важность учета связи между ростом компетентности 

и системой ценностей.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, некомпетентность, квалификация, социальная компетентность 
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Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста – основное задание концепции 

инновационных технологий дошкольного образования ХХI столетия 

__________________________________ 

Гаврилюк Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Уманский государственный университет имени Павла Тычины, г. Умань, Украина 
 

Аннотация. В статье актуализирована значимость развития педагогического творчества будущих воспитателей как необхо-

димого условия развития творческого потенциала детей дошкольного возраста. Рассмотрено сущность понятия "детское 

творчество". На основе анализа инновационных концепций творческой одаренности детей дошкольного возраста раскрыты 

барьеры блокирования творческого развития детей раннего дошкольного возраста. На основании синергетично-

акмеологического подхода определены основные принципы профессиональной подготовки будущих воспитателей к твор-

ческой педагогической деятельности в современном дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: творческий потенциал, детское творчество, педагогическое творчество, психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 

 

Введение. В связи с модернизацией содержания со-

временного дошкольного образования возрастает 

роль личности ребенка дошкольного возраста как 

высшей социальной ценности. Детство – это период 

спонтанного, интуитивного поиска сферы творчества, 

в которой личность может реализовать себя наилуч-

шим образом. Развитие дошкольного образования 

является все более приоритетным направлением дея-

тельности во многих странах мира. Новой версии 

МСКО, принятой генеральной конференцией ЮНЕ-

СКО в 2011 году в пределах уровня первоначального 

(дошкольного) образования предусмотрен отдельный 

подуровень раннего образования детей в возрасте до 

трех лет. На Всемирной конференции под патронатом 

ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей до-

школьного возраста, проведенное в 2010 г. в Москве, 

определено, что дети – самый ценный ресурс челове-

чества, поэтому развитие детей этого возраста – это 

первый и главный путь к созданию богатства и благо-

состояния нации [3, c. 23]. 

Основным заданием современного дошкольного 

образования XXI столетия есть развитие творческого 

потенциала детей раннего дошкольного возраста. 

«Подготовить сегодня ребенка к жизни – это значит, 

прежде всего, развивать у него потребность в творче-

стве, в совершенствовании и реализации в обще-

ственно полезном труде всех своих дарований и спо-

собностей» [12, с. 393]. 

Краткий обзор публикаций по теме. По мнению 

ученых (Л. Венгер, Л. Выготского, В. Давыдова, 

А. Запорожца, А. Флериной и др.), детство является 

важным возрастным периодом развития творческих 

способностей, формирования характера, художе-

ственно-эстетических ценностей. На этапе дошколь-

ного детства осуществляются активные психические 

новообразования, приобретается познавательно-

интеллектуальный опыт, воспитываются художе-

ственно-эстетические чувства, нравственные качества 

личности, реализуется стремление к исследователь-

скому поиску, появляются первые творческие прояв-

ления личности. 

Результаты научных исследований А. Запорожца, 

доказывают, что в старшем дошкольном возрасте 

усиливается роль подражания взрослому. Это не 

внешнее копирование схемы действия другого чело-

века, а активное подражание. Между взрослым и ре-

бенком происходит специфический "обмен возмож-

ностями". Обогащение творческого потенциала ре-

бенка становится условием творческого роста взрос-

лого и, наоборот. Благодаря чему между ними уста-

навливается настоящая социально-творческая общ-

ность [5, с. 109]. 

В. Давыдов отмечает, что деятельность дошколь-

ников протекает в условиях, при которых они еще не 

включены в жестокую систему занятий, – взрослые 

больше стремятся их воспитывать, чем обучать, а 

ребенок может выступать как субъект, которому нра-

вится и приятно действовать именно так, а не по-

другому (например, дошкольники играют только по 

собственному желанию, – "заставить" их играть не-

возможно) [4, с. 29]. По мнению автора, это способ-

ствует проявлению и развитию их творческих воз-

можностей, т.е. их личности. 

Обращаясь к проблеме творческого развития детей 

дошкольного возраста, современный исследователь 

проблем дошкольного образования В. Кузь подчерки-

вает, что функционирование указанной системы обра-

зования должно обеспечить выявление дарований, 

склонностей, способностей каждого ребенка уже в 

раннем дошкольном возрасте и развивать их, выстра-

ивая индивидуальную траекторию каждого воспитан-

ника через различные формы в соответствии с персо-

нальной образовательной программой, обеспечить 

высококачественную подготовку студентов – буду-

щих педагогов дошкольных учебных заведений. 

По убеждению ученого, элитное воспитание интел-

лигенции нации начинается с дошкольного возраста. 

"... Ведь талантливые элитные ученые вырастают из 

одаренных детей, которых мы должны отыскать уже в 

дошкольном возрасте, и дальше их с любовью рас-

тить, чтобы ни один одаренный ребенок не был поте-

рян" [9, c. 61]. 

В связи с этим, важным в контексте нашего иссле-

дования является вывод ученых (И. Беха, А. Богуш, 

Е. Кононко, В. Кузя, А. Матюшкина, Т. Пониманской, 

С. Сысоевой, В. Сухомлинского и других) о необхо-

димости психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста, их психолого-педаго-

гической поддержки со стороны педагогов и родите-

лей, поскольку целью педагогического творчества 

является творческое развитие ее воспитанников. 

Именно эта магистральная мысль составляет основу 

нашего исследования, поскольку уровень творческого 

развития детей дошкольного возраста в значительной 
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степени определяется педагогическим профессиона-

лизмом, педагогической этикой, умениями и навыка-

ми профессионально-творческой деятельности воспи-

тателей. 

Процесс сопровождения – один из ответственных 

этапов становления личности, особенно важный для 

развития творческих возможностей дошкольников. 

Он позволяет ребенку чувствовать себя психологиче-

ски защищенным, то же время, для воспитателя от-

крываются лучшие возможности для изучения и рас-

крытия интересов, желаний и потребностей ребенка, 

учета его индивидуальных особенностей, темпера-

мента, характера и т.д.. Творчески одаренный ребенок 

нуждается в педагоге, готовом увидеть в нем уни-

кальную творческую личность, поверить в его талант, 

создать педагогические условия для развития его 

творческих способностей, подарить ему счастливое 

детство и радость собственного творчества. 

На основе данных положений, важной и актуаль-

ной задачей дошкольного образования является под-

готовка будущих воспитателей к педагогическому 

творчеству – основного условия развития творческого 

потенциала детей дошкольного возраста. 

Следовательно, целью статьи является раннее вы-

явление и развитие творческого потенциала детей 

дошкольного возраста. Основные задания статьи 

направлены на подготовку будущих воспитателей к 

педагогическому творчеству: определение основных 

подходов подготовки воспитателей к творческой пе-

дагогической деятельности, выявление барьеров 

творческого развития детей раннего дошкольного 

возраста; создание необходимых организационно-

педагогических условий развития творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы. Среди факторов, влияющих 

на развитие детского творчества, значительную роль 

играют условия семейного воспитания, возрастного и 

индивидуального развития, а также особенности вза-

имоотношений детей в ближайшем социальном окру-

жении (в семье, детском саду, социокультурной среде 

и т.д.). Итак, чрезвычайно важна ориентация до-

школьного образования на развитие творческой лич-

ности, признание ее самоценности, формирование 

позитивной "Я-концепции" каждого воспитанника. 

В педагогическом словаре М. Ярмаченка детское 

творчество трактуется как "сложная деятельность 

детей и подростков, в которой органично сочетаются 

учебные задачи, связанные с формированием у них 

определенных знаний, умений и навыков и собствен-

но творческие задания, в результате чего возникают 

новые произведения и идеи в области науки, искус-

ства и техники" [13, с. 442]. 

По определению М. Поддьякова, детское творче-

ство – одна из наиболее содержательных форм психи-

ческой активности детей, которую следует рассмат-

ривать как универсальную способность, которая 

обеспечивает успешное выполнение самых разнооб-

разных видов детской деятельности [14, с. 16-18]. 

Анализируя различные виды творчества детей до-

школьного возраста, М. Поддьяков, приходит к выво-

ду, что основой творчества детей в дошкольном воз-

расте является поисковая деятельность, в которой 

проявляется природная любознательность, актив-

ность, творческая трансформация ребенком новых 

знаний и опыта[14, с. 16-18]. Основная цель развития 

творчества и раскрытия творческого потенциала в 

дошкольном возрасте, по мнению исследователя, 

заключается в создании взрослыми посильных для 

решения детьми проблемных ситуаций, постановке 

творческих задач, формировании у ребенка своеоб-

разного эвристического опыта, в результате которого 

активно развивается воображение и творчество детей 

дошкольного возраста. Заметим, что поисковая дея-

тельность детей дошкольного возраста является свое-

образным внутренним генератором, движущей силой 

саморазвития, самосовершенствования каждой лич-

ности, способствует развитию творческого потенциа-

ла ребенка в будущем. 

Значительное влияние на изучение феномена дет-

ства имеет культурно-историческая концепция Л. Вы-

готского. Согласно концепции ученого, творчество – 

это органическая форма деятельности для ребенка, 

это именно его жизнь. Ученый твердо убежден в том, 

что "творчество является нормальным и постоянным 

спутником детского развития" [2]. 

"Типичные особенности детского творчества выяс-

няются лучше всего не на вундеркиндах, а на обыч-

ных нормальных детях" [2, c. 32]. 

Дошкольный возраст ученый называет переходом к 

совершенно новому типу деятельности – "переход к 

творческой деятельности" [2, c. 56]. Творческая дея-

тельность детей дошкольного возраста начинается с 

мечты, поскольку все новое сначала нужно предста-

вить. Подчеркивая роль воображения, как основы 

детского творчества, ученый отмечал, что важно не 

то, что создадут дети, важно то, что они создают, 

творят, упражняются в творческом воображении и его 

воплощении [2, c. 32]. 

Эти положения ученого не потеряли актуальности 

и в наши дни. Поэтому важной задачей воспитателя 

детей дошкольного возраста в развитии личности 

является "развитие направленности творческого вооб-

ражения" – синкретической основы детского творче-

ства. Ведь по меткому выражению ученого: "создание 

творческой личности, устремленной в будущее, под-

готавливается творческим воображением, воплоща-

ющимся в настоящем" [2, c. 78]. 

В дошкольном возрасте творческий потенциал вос-

питанников, по мнению автора концепции творческой 

одаренности А. Матюшкина, проявляется, прежде 

всего, в высокой познавательной мотивации, исследо-

вательской активности, стремлении к творчеству в 

игре и других видах деятельности, опережении в по-

знавательном развитии [11, с. 676]. 

К творческим проявлениям ученый предлагает от-

нести также успешность и инициативность ребенка в 

построении межличностных отношений в группе как 

реализацию его лидерских способностей. Данные 

проявления можно заметить в некоторых дошкольни-

ков в 3-4 года [11, с. 676]. 

Творчество детей дошкольного возраста реализует-

ся в духовной, познавательно-интеллектуальной, иг-

ровой, словесной, продуктивной художественной дея-

тельности (рисовании, лепке, конструировании, му-

зыке, театре и т.д.). Важным средством развития твор-

ческого воображения детей дошкольного возраста, по 
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мнению многих ученых, является игра. Связь игры с 

творчеством подчеркивает ряд исследователей (Л. Ар-

темова, А. Богуш, Л. Выготский, А. Запорожец, 

А. Кульчицкая, В. Моляко, В.Мухина, Д.Фельдштейн, 

К. Ушинский и др.). Прежде всего, это связано с тем, 

что игровая деятельность является ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Ценным в контексте нашего исследования является 

мнение Л. Ермолаевой о том, что все виды деятельно-

сти детей дошкольного возраста нуждаются в ампли-

фикации – осложнении, углублении, обогащении. Ам-

плификация детской деятельности должна опираться 

на принцип единства всех сфер духовной жизнедея-

тельности ребенка: эмоциональной, волевой, комму-

никативной, познавательной [6]. К социальным фак-

торам, блокирующим развитие творческого потенци-

ала в раннем детстве, Л. Ермолаева-Томина относит 

отсутствие достаточного количества сенсорного опы-

та. Автор отмечает, что «ограниченность ребенка в 

общении со взрослыми в зрительных, слуховых и 

тактильных ощущениях до года (особенно в домах 

ребенка) ведет к задержке психического развития 

ребенка, следовательно для его дальнейшего разви-

тия" [6, c. 192]. 

Созвучное мнение зарубежных исследователей 

проблем развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Ученые отмечают, что если 

дети не получают возможности попробовать себя в 

музыке, актерском искусстве или спорте, их таланты 

будут потеряны. И это будет потеря не только для 

детей, но и для взрослых. Удовлетворить потребности 

детей недостаточно, необходимо предоставить воз-

можность реализовать стремление и раскрывать спо-

собности и потенциал [1, с. 167]. 

До следующего фактора блокирования личности в 

дошкольном детстве Л. Ермолаева-Томина относит 

коллективное воспитание. С приходом ребенка в до-

школьное учебное заведение появляется еще одна 

форма воздействия на детей – нормативные стандар-

ты идеальных качеств человека. Проведенное ученым 

исследование среди воспитанников детского сада и 

начальной школы показывает, что "фиксация воспи-

тателем нарушений дисциплины, режима дня форми-

рует у детей достаточно одностороннее представле-

ние об идеальных качествах человека". На таком фоне 

занятия музыкой, рисованием, танцами приобретают 

своеобразный оттенок обязательного приобретения 

определенных навыков, а не развития креативности 

[6, c. 192]. 

К третьему фактору ученый относит обучение, в 

том числе и профессиональное. Важно, чтобы педаго-

ги не только имели высшее образование, но и были 

самостоятельными, целеустремленными, творчески-

ми, профессионально компетентными людьми, спо-

собными к профессиональному самосовершенствова-

нию как необходимого условия педагогического 

творчества. Исходя из вышесказанного, отметим, что 

каждый будущий воспитатель должен осознать зна-

чимость периода детства в развитии детской лично-

сти. Это в первую очередь знание возрастных, инди-

видуальных, типологических особенностей воспитан-

ников, знание задач программы, умение организации 

различных видов творческой деятельности, в том 

числе, игровой деятельности как ведущей деятельно-

сти детей дошкольного возраста. 

А. Лук в своем исследовании обнаружил факторы, 

препятствующие творческому развитию ребенка с 

самого раннего возраста. Во-первых, преждевремен-

ные и настойчивые попытки борьбы взрослых с дет-

скими фантазиями, с детским волшебно-сказочным 

миром. Придет время, и каждый ребенок научится 

отличать факты реальной жизни от фантазии. Но ни в 

коем случае родители не должны пытаться ускорить 

события: очень важно в раннем детстве не сковывать 

воображения ребенка, предостерегает ученый [10, 

c. 92]. 

Вторым фактором, отмечает ученый, является то, 

что тормозят творческое развитие детей те педагоги и 

родители, которые сами не обладают достаточной 

силой воображения, чтобы почувствовать ребенка, 

представить себя не просто на его месте, но и дей-

ствительно почувствовать себя ребенком [10, c. 93]. 

Третий фактор – резко отрицательное отношение 

взрослых к различным исследовательским действиям 

ребенка, которые влекут за собой порчу домашних 

вещей и несут другие убытки, а также раздражение, 

которое выражают старшие по отношению к детям, 

задающие слишком много вопросов [10, c. 93]. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из проана-

лизированных факторов блокирования, развитие 

творческого потенциала личности в раннем детстве, 

необходимыми организационно-педагогическими 

условиями, способствующие развитию творчества 

детей дошкольного возраста, считаем следующие: 

формирование эвристического опыта, создание сен-

сорно развивающей среды в дошкольном учебном 

заведении, наличие конструктивного взаимодействия 

педагогов дошкольных учебных заведений с семьями 

воспитанников в развитии творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Важным условием развития детского творчества 

определяем творческую личность педагога. Чтобы 

развивать творческие способности детей педагог дол-

жен быть творческим. Воспитание личности способ-

ной к успешной творческой деятельности зависит, 

прежде всего, от готовности педагога к творчеству, 

его желания творить вместе с детьми, творческого 

отношения к профессиональной деятельности. Пока-

зателями творческого потенциала личности воспита-

теля детей дошкольного возраста является гумани-

стическая направленность личности, психолого-

педагогическая компетентность, гибкость, самосозна-

ние, активность, целеустремленность, ответствен-

ность, инициативность, чувство юмора и т.д. Поэтому 

большое значение приобретает профессиональная 

подготовка будущих специалистов дошкольного об-

разования к педагогическому творчеству. 

По мнению исследователя творческой деятельно-

сти студентов В. Андреева, молодой специалист будет 

подготовлен "со знаком качества", если в процессе 

обучения, воспитания и самовоспитания как лично-

сти, он приобретает способность видеть современные 

социальные и производственные проблемы, а также 

профессионально и творчески их решать. В связи с 

этим главная идея предлагаемой психолого-педаго-

гической концепции состоит в том, чтобы, осуществ-
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ляя перестройку высшей школы, превратить ее из 

школы знаний на школу творчества.[7, с. 7]. "Необхо-

димо добиться качественного скачка в подготовке 

специалиста, чтобы к моменту выпуска из вуза сфор-

мировать студента как творческую личность" [7, с. 7]. 

Считаем, высшей педагогической ценностью для 

воспитателя должен быть ребенок, поэтому будущий 

воспитатель детей дошкольного возраста, должен 

стремиться к обеспечению психолого-педагогическо-

го сопровождения развития детей дошкольного воз-

раста, гуманизации творческой образовательно-воспи-

тательной среды для развития способностей детей 

дошкольного возраста. 

По убеждению В. Кременя, принцип инновацион-

ности и детоцентризма должен стать главным в обра-

зовательной деятельности и системе отношений в 

обществе, отношении взрослых к детям. Культура 

детоцентризма и инновационности должна опреде-

лять всю деятельность современного педагога, поэто-

му, безусловно, должна быть доминирующей основой 

в высших педагогических учебных заведениях [8, 

c. 94]. 

Ученый отмечает, что детоцентризм отражает 

взгляд на детство как полноценную жизнь человека, 

на ребенка как самодостаточную личность, равно-

правного члена общества, определяет его индивиду-

альность и создает необходимые условия для его ста-

новления и развития [8, c. 93]. 

Как считает Т. Пироженко, именно педагоги-

профес-сионалы, осознают степень значимости пери-

ода детства и степень непохожести этого периода 

развития на следующий. Главная цель и профессио-

нальная задача педагога, – быть организатором (в 

роли руководителя, наставника для самых маленьких, 

а затем – в качестве сотрудника, советника, друга и 

товарища) разумной, осмысленной, цивилизованной, 

культурной деятельности [15, c. 27]. Ведь именно в 

деятельности происходит развитие личности. И если 

наша педагогическая деятельность оторвана от дея-

тельности ребенка (если ребенок отстранен от форму-

лировки замыслов, идей, задач, целей, если питомец 

не обсуждает возможные варианты о ходе развития 

событий в группе, если его не привлекают к обсужде-

нию результатов намеченных и реализованных сов-

местно дел), такая педагогика уже "потеряла" ребен-

ка. Поэтому можно сказать, что поиск любых иннова-

ций в дошкольной педагогике направлен на становле-

ние и обеспечение условий, позволяющих поднять 

активность ребенка [15, c. 27]. 

Творческое развитие детей дошкольного возраста 

при различных видах коллективной творческой дея-

тельности зависит от личности воспитателя, его об-

щечеловеческих и профессиональных ценностей. В 

первую очередь, воспитатель дошкольного учебного 

заведения должен быть творческой личностью, иметь 

высокий уровень педагогического мастерства. 

Важными принципами в подготовке современного 

воспитателя детей дошкольного возраста должны 

стать такие принципы: инновационности и детоцен-

тризма, принцип индивидуализации и диференциа-

ции, принцип гуманизации, принцип сотрудничества, 

сотворчества, синергии преподавателя и студента. 

Именно такая позиция должна стать синергетической 

аксиомой профессиональной педагогической подго-

товки будущего воспитателя нового поколения, 

направленной на саморазвитие, самосовершенствова-

ние личности, развитие рефлексивного мышления, 

готовности к педагогическому творчеству в совре-

менном дошкольном учреждении. Заинтересован-

ность студента к будущей профессии будет прояв-

ляться, если он лично будет участвовать в творческом 

процессе, почувствует причастность к делу. Этому 

способствуют использование интерактивных, иннова-

ционных акме-синергетических технологий, направ-

ленных на развитие профессионального творческого 

мышления, педагогической техники, психолого-

педагогической компетентности, стимулирование 

творческого потенциала будущих воспитателей. 

Следовательно, важна профессиональная подго-

товка будущих воспитателей к педагогическому твор-

честву с позиции акме-синергетического подхода. 

"Поскольку акмеология, подобно к синергетике, 

нацелена на реализацию принципа целостности, по-

скольку акме человека, находящегося в фокусе изуче-

ния акмеологии, здесь понимается как гармоническое 

единство психологических и социальных установок, в 

рамках чего оказывается достижимой полнота бытия 

в рамках индивидуального состояния" [16, c. 164]. 

Выводы. Важно отметить, что воспитатель играет 

важную роль в процессе развития творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста, обеспечивает 

более успешное усвоение знаний на последующих 

уровнях образования. Творческий подход к своему 

делу со стороны воспитателя дошкольного учебного 

заведения – своеобразный залог успеха в формирова-

нии творчески направленной личности в будущем. 

Таким образом, организация различных видов 

творческой деятельности требует умелого педагоги-

ческого руководства детским творчеством, наличие 

образцов креативного поведения, поддержки и поощ-

рения любых проявлений фантазии, воображения, 

творческой активности и инициативности со стороны 

педагогов и родителей, создание сенсорно развиваю-

щей среды в дошкольном образовательном учрежде-

нии и в семье: обогащении образовательного про-

странства богатой сенсорной информацией для фор-

мирования детского восприятия, развития сенсорных 

способностей, накопления ребенком сенсорного опы-

та как основы детского творчества. 

Считаем, что современный акме-синергетический 

подход открывает новые возможности в направлении 

гуманной педагогики, сотрудничества и сотворчества, 

открытости к диалогу, субьект-субъектных отноше-

ний преподавателя и студента, что способствует сме-

щению акцентов развития способностей профессио-

нальной рефлексии, педагогической интуиции, ориен-

тации на общечеловеческие ценности, обусловливает 

инновационные технологии развития педагогического 

творчества будущего воспитателя. 

Таким образом, главная задача в профессиональной 

подготовке будущего специалиста дошкольного обра-

зования в учебно-воспитательной деятельности вуза 

должна быть сосредоточенная на личности будущего 

специалиста, формировании гуманистических педаго-

гических ценностей, которые составят основу его 

педагогического творчества. 
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Анотація. У статті проаналізовано та узагальнено існуючий науково-теоретичний доробок щодо виокремлення і добору 

змісту навчальної дисципліни ІМПС у контексті міжкультурної комунікації. Узагальнення власного практичного досвіду дає 

авторкам статті підстави виділити дидактичні умови успішного опанування змісту навчальної дисципліни ІМПС, що є ефек-

тивними щодо формування у студентів вищих навчальних закладів здатності до повноцінного міжкультурного спілкування. 
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ліни ІМПС, здатність до міжкультурного спілкування 

 

Вступ. Гуманізація навчання як стратегічний напрям 

розвитку всього сучасного європейського педагогіч-

ного процесу є явищем закономірним та історично 

обумовленим. Інтеграція системи вищої освіти Украї-

ни до світового та європейського освітнього простору 

зумовлює необхідність застосування у педагогічному 

процесі дидактичних концепцій, спрямованих на під-

готовку висококваліфікованих професіоналів. В умо-

вах динамічних соціальних і технологічних перетво-

рень у світі зросли вимоги до рівня володіння інозем-

ною мовою майбутніми фахівцями інженерно-техніч-

ного профілю. Необхідність спілкування іноземною 

мовою для сучасного фахівця не викликає заперечень, 

оскільки навіть найвіддаленіші від мовних дисциплін 

спеціалісти вже переконалися: без володіння інозем-

ною мовою повноцінний обмін науково-технічною 

інформацією неможливий, отже неможливий сам 

поступальний розвиток науки і техніки. Сьогодні 

вирішується проблема організації процесу навчання у 

вітчизняній вищій школі таким чином, щоб іноземна 

мова вивчалася як феномен національної культури 

народу, як модель бачення світу цим народом та його 

сприйняття гуманістичних цінностей. У процесі ви-

кладання іноземних мов одним із визначальних фак-

торів стає представлена через іноземну мову культур-

но-специфічна система, яка орієнтована на відповідні 

стандарти культури (певні норми, цінності, переко-

нання, правила та уявлення, властиві представникам 

даної культури, та віддзеркалені у мові). 

Короткий огляд публікацій по темі. Сфери діяль-

ності сучасних фахівців, де необхідне застосування 

знань іноземних мов, досить різноманітні і, відповід-

но до цього, вони вимагають від фахівців різноманіт-

них мовних умінь і навичок. Тому професійний ас-

пект у викладанні іноземної мови завжди посідав 

провідне місце у навчальних програмах немовних 

вишів. Для інженера в умовах безперервного збіль-

шення кількості періодичних видань, каталогів безпе-

речно важливим є уміння орієнтуватись в стрімкому 

потоці інформації. Відповідно, це завдання знайшло 

відображення в програмах іншомовних навчальних 

дисциплін для немовних спеціальностей вищих за-

кладів, які ставлять основну мету – оволодіння умін-

ням читати оригінальну літературу зі спеціальності 

для отримання необхідної інформації [5, с. 12]. У 

сучасних умовах широкого розвитку міжнародних 

зв’язків навчання іноземної мови на матеріалах спеці-

альності має велике значення. Вивчення іноземних 

мов у технічному ВНЗ – засіб більш глибокого озна-

йомлення з різноманітною інформацією щодо досяг-

нень науки і техніки в своїй країні і за кордоном. Су-

часний фахівець повинен уміти відібрати потрібну 

інформацію з іноземної періодики та критично оціни-

ти її, подати реферативний переклад чи проанотувати 

прочитану іноземною мовою статтю, виступити з 

повідомленням чи доповіддю на конференції тощо 

[5, с. 13]. Особливо важливим, на думку науковців, є 

те, що за відповідної організації навчального процесу 

може мати місце перенесення навичок і вмінь пошуку 

інформації, сформованих у процесі навчання інозем-

ної мови, в мовну діяльність рідною мовою. Іншими 

словами, навчання читання іноземною мовою сприяє 

розвитку у студентів навичок, передбачених кваліфі-

каційними характеристиками спеціаліста [5, с. 14]. З 

іншого боку, інженерна діяльність у спільних підпри-

ємствах, прямі контакти з зарубіжними фірмами ви-

магають знання особливостей ділового спілкування з 

іноземними партнерами та застосування цих знань на 

практиці. Для цього потрібно оволодіти основами 

професійного та ділового спілкування іноземною 

мовою [7, с. 21]. Отже, основною метою навчання 

іноземній мові є навчання практичному володінню 

іноземною мовою як новим засобом комунікації.  

Термін “практичне володіння” іноземною мовою 

може бути визначений як уміння висловлювати свої 

та розуміти думки інших в усній та письмовій формах 

[4]. І.В. Рахманов, Л.В. Щерба, І.Д. Салістра та інші 

під “практичним володінням” іноземною мовою ро-

зуміють комунікативно достатній рівень володіння 

мовою, що створює базу для подальшого професійно 

зорієнтованого до-оволодіння мовою [4; 11; 14]. Ми 

вважаємо, що “практичне володіння” та процес “прак-

тичного оволодіння” іноземною мовою не повинні 

ототожнюватися з розвитком тільки усного мовлення, 

хоча історично таке ототожнення можна зрозуміти. 

Наприкінці XІX століття, коли на зміну граматико-

перекладному методу, який мав на меті розвиток ло-

гічного мислення суб’єкта і набуття ним філологічної 

освіти, прийшов прямий метод як реакція на появу 

соціального попиту суспільства на людей, що практи-

чно володіють іноземною мовою, поняття “володіти 

мовою” означало “вміти говорити нею”. Але вже на 

початку XX століття з’являються виступи на захист 

такого викладання, яке б дало не тільки практичне 
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знання мови, але й розвивало б мислення та реалізо-

вувало б принцип свідомості у навчанні, оскільки в 

суспільстві постала гостра необхідність у появі мето-

дів, які об’єднали б все корисне та доцільне, що вже 

було накопичене в старій та новій методиках, в яких 

би співіснували свідомість та інтуїція. Оскільки спіл-

кування іноземною мовою може здійснюватися не 

тільки в усній, а й у письмовій формі, тому зараз для 

багатьох дослідників “практичне володіння” мовою 

означає володіння всіма видами мовленнєвої діяльно-

сті [11]. Ми поділяємо таке розуміння “практичного 

володіння” іноземною мовою. 

Визначне місце у світовій науковій спадщині посі-

дає теоретико-практичний доробок із викладання іно-

земних мов Л. Щерби [14], І. Салістри [11], Н. Бориско 

[1], Г. Китайгородської [6], С. Ніколаєвої [9] та інших 

дослідників. Формуванню іншомовної комунікативної 

компетенції присвячені праці таких українських уче-

них, як Л. Волкова, Ю. Гапон, Р. Мартинова, О. Тар-

нопольський. Можливості використання освітньо-

виховного потенціалу іноземної мови для забезпечен-

ня якісної професійної підготовки майбутніх фахівців 

також привернули увагу українських учених. Так, 

використання засобів іноземної мови досліджувалося 

науковцями для формування професійної спрямова-

ності фахівця (В. Волкова), умінь професійного спіл-

кування (Л. Морська), комунікативних умінь (Л. Да-

рійчук, Р. Зайцева), іншомовної соціокультурної ком-

петенції (Р. Гришкова, О. Першукова). Проте, ана-ліз 

науково-педагогічної літератури засвідчує необхід-

ність подальшого інтенсивного пошуку ефективних 

шляхів організації цілісного педагогічного процесу 

(зокрема, і в межах окремих навчальних дисциплін) із 

метою формування здатності до найбільш ефективної 

міжкультурної комунікації у студентів відповідно до 

сучасних суспільних вимог, які висуваються до осо-

бистості фахівця і рівня його фахової підготовки. 

Метою даної статті є спроба аналізу та узагальнен-

ня існуючого науково-педагогічного доробку та влас-

ного викладацького досвіду задля визначення ефекти-

вних дидактичних умов реалізації освітньо-виховного 

потенціалу іноземної мови за професійним спряму-

ванням. Об’єктом нашого дослідження виступає зміс-

тове та операційне наповнення навчальної дисципліни 

ІМПС у немовних ВНЗ з урахуванням актуалізації 

проблем міжкультурного спілкування у світі. Предме-

том дослідження – визначення ефективних дидактич-

них умов реалізації освітньо-виховного потенціалу 

“Іноземної мови (за професійним спрямуванням)” за 

умов обмеження змістового компонента жорсткими 

цільовими рамками професійно-зорієнтованої детер-

мінованості цієї навчальної дисципліни. 

Матеріали та методи. Уведена у навчальні плани 

ВНЗ немовного профілю навчальна дисципліна “Іно-

земна мова (за професійним спрямуванням)”, з одного 

боку, вимагає урахування культурно-професійних ре-

алій, відображених у іноземній мові, і реалізації усьо-

го могутнього потенціалу іншомовної соціокультур-

ної проблематики. З іншого боку, обмежена кількість 

навчальних годин не просто актуалізує, а загострює 

проблему ефективного добору змісту ІМПС.  

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого 

спеціаліста включають комунікативну спроможність у 

сферах професійного та ситуативного спілкування в 

усній і письмовій формах, навички практичного воло-

діння іноземною мовою у різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена профе-

сійними потребами, та його спроможність оволодіти 

новітньою фаховою інформацією через іношомовні 

джерела. Процес вивчення іноземної мови у вищому 

навчальному закладі має забезпечити декілька взає-

мопов’язаних рівнозначних аспектів, серед яких пі-

знавальний, або загальноосвітній, що передбачає зба-

гачення духовного світу особистості, набуття та роз-

ширення знань про культуру країни, мова якої вивча-

ється. Однак, в програмах іншомовних навчальних 

дисциплін, передусім, передбачається набуття студен-

тами комунікативної компетенції, яка, крім мовної та 

мовленнєвої, включає і соціокультурну компетенцію.  

Формування і розвиток іншомовної лексичної ком-

петенції у процесі вивчення англійської мови спрямо-

вані, згідно з програмою АМПС, на оволодіння найбільш 

уживаними словами та словосполученнями з академічної 

і професійної сфер [10]. Залежно від культурного матеріа-

лу, з яким доводиться мати справу в межах соціокультур-

ного середовища і сфери активності людини, А. Марков і 

Г. Бірженюк пропонують при проектуванні курсу навчан-

ня іноземної мови, що міститиме соціокультурну складо-

ву, виділити “поля” життєдіяльності, які одночасно ви-

ступатимуть пріоритетними напрямами формування 

соціокультурної компетенції. Відповідно до зазначених 

вище “полів” життєдіяльності А. Марков і Г. Бірженюк 

виділяють такі сфери культурної проблематики в змісті 

навчальної дисципліни: художня культура, історична 

культура, соціально-психологічна культура, духовно-мо-

ральна культура, екологічна культура, політична культура 

[8, с. 61]. Погоджуючись із запропонованим ученими 

підходом, ми пропонуємо виділити індустріальне (техно-

логічне) середовище життєдіяльності людини і додати до 

змісту соціокультурної компетенції індустріальну (техно-

логічну) культуру.  

За Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мов-

ної освіти до соціокультурної лексики відносять ши-

рокий набір слів, пов’язаних із повсякденним життям, 

а саме: їжа та напої, поведінка за столом, громадські 

свята, робочий час і заняття; умови життя; міжособис-

тісні стосунки, пов’язані з класовою і сімейною структу-

рою, відносинами між поколіннями [3, с. 102–103]. За цим 

документом соціокультурний компонент, як бачимо, 

не поширюється на лексику сфери майбутньої профе-

сійної діяльності. Інший погляд на проблему відбору 

лексики, яка стосується культури, пропонує А. Флієр. 

За винятком слів, що позначають предмети та події, 

не створені й не ініційовані людиною (їхня частина, 

як стверджує науковець, у мовах складає від 3% до 

5% лексикону), решта словникового запасу будь-якої 

мови – це перелік явищ культури або її рис, її елемен-

тів, процесів, технологій тощо [12, с. 212]. А. Флієр 

уважає, що “усі дієслова, які вживаються для позна-

чення будь-яких практичних чи інтелектуальних дій, 

які виконує людина за правилами соціального співіс-

нування, а також усі іменники, що стимулюють дії 

такого роду, складають вичерпний “інструментарій” 

культури” [12, с. 214–215], і обов’язково повинні бути 

включеними до змісту навчальної дисципліни. Відпо-

відно постає завдання добору ефективних методів і 
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прийомів оволодіння таким невичерпним запасом 

лексики.  

Наш аналіз різноманітних методик викладання іно-

земних мов дає підстави стверджувати, що вони пере-

важно базуються на принципі багаторазового відтво-

рення мовленнєвих моделей в різних ситуаціях кому-

нікативного спрямування (тобто на принципі макси-

мального наближення процесу оволодіння іноземною 

мовою до процесу оволодіння рідною мовою) [13]. 

Проте, наш досвід свідчить, що за умови обмеженої 

кількості навчальних годин, які передбачаються на-

вчальним планом у технічному ВНЗ на вивчення іно-

земної мови, використання інтенсивних методик ви-

кладання іноземних мов слід поєднувати з принципом 

усвідомленого підходу до опанування іншомовного 

навчального матеріалу, який стане одним із головних 

чинників активізації навчальної діяльності студентів 

та допоможе: 1) зрозуміти цілісність іншомовної сис-

теми, яка вивчається; 2) виділити складові компонен-

ти іноземної мови та проаналізувати їхній взає-

мозв’язок та взаємодію; 3) віднайти в системі рідної 

мови відповідні мовні засоби (що дуже часто не спів-

падають з “мовленнєвими виявленнями” іноземної 

мови), які б відповідали літературним нормам рідної 

мови.  

Спираючись на власні спостереження і практичний 

досвід, ми цілком поділяємо погляди професора 

П.Я. Гальперіна на необхідність поетапного форму-

вання умінь, розумових дій і понять та виділення 

“мовної свідомості” як основної ланки в оволодінні 

іноземними мовами [2]. Вважаємо, що формування та 

активізація навичок вибору автентичного мовленнє-

вого взірця повинно починатися із формувань у сту-

дентів умінь та свідомих дій по розрізненню основних 

іншомовних (англійських) граматичних категорій в 

мовленнєвих ситуаціях рідної (української) мови. 

Тобто саме рідна (українська) мова повинна виступа-

ти основою, необхідною для формування “мовної 

свідомості”, що цілком відповідає принципу усвідом-

леного підходу до оволодіння кодовою системою 

іноземної мови. Активізація навчальної діяльності 

досягається також через реалізацію принципу систем-

ності: за рахунок особливої організації матеріалу, 

його концентрації та розподілу, специфічних форм та 

методів навчання, а також за рахунок мобілізації та 

більш продуктивного використання потенційних мо-

жливостей суб’єкта та викладача, їхньої взаємодії 

[2, с. 190].  

Поєднання принципів, на яких будуються інтенси-

вні методики викладання іноземних мов, з принципа-

ми усвідомленого оволодіння іноземною мовою та 

системного підходу до організації навчального проце-

су ставлять перед суб’єктом багато різнобічних, але 

однакових за важливістю, проблем-задач:  

1) оволодіння сумою знань в процесі вивчення 

правил вимови та читання, та комплексом навичок, 

що виробляються на цій основі, та сприяють більш 

правильному сприйманню усної та письмової мови;  

2) оволодіння найбільш вживаними словами та 

словосполученнями; розуміння різносторонніх зв’яз-

ків між лексичними одиницями, що виявляються у 

багатозначності, поєднуваності, синонімічності, анто-

німічності, (наприклад, а) вміння визначити точне 

значення слова та його відмінності від інших синоні-

мічних слів (особливо у випадках неповної синонімі-

чності) та самостійно орієнтуватися в дуже поширеній 

лексиці англійської мови; б) вміння вірно використо-

вувати прийменники та розуміти їхні змісто-змінні 

можливості в англійській мові; в) розуміння багатова-

ріантності співвіднесень українських та англійських 

морфем);  

3) розуміння граматичної структури іноземної мови 

(наприклад, співвіднесеність трьох граматичних часо-

вих форм активного стану в українській мові з 16 ас-

пектно-часовими формами Actіve Voіce в англійській 

мові, відмінність граматичних категорій відмінка та 

роду іменника, категорій інфінітива та дієприкметни-

ка в цих мовах та особливості їхнього вживання, спо-

соби перекладу Gerund українською мовою тощо); 

оволодіння найбільш вживаними та специфічними 

граматичними конструкціями; доведення навичок 

використання лексичних одиниць у різних граматич-

них конструкціях до автоматизму;  

4) ознайомлення та засвоєння фразеологічних вира-

зів, розвиток навичок їхнього практичного викорис-

тання. Значне місце в навчальному процесі, організо-

ваному за такими принципами, посідають також са-

мостійна робота суб’єктів над формуванням навичок 

отримання необхідної інформації з довідкової літера-

тури та інших джерел, ефективний контроль (зворот-

ний зв’язок, який дає змогу викладачеві мати точне 

уявлення про просування студента у процесі засвоєн-

ня знань), органічне поєднання аудиторної та самос-

тійної роботи студентів, яке має забезпечити викорис-

тання сформованих мовних навичок та вмінь, сприяти 

розвитку самостійності, комунікативно-пізнавальної 

та соціальної активності студентів – майбутніх фахів-

ців, здатних успішно працювати в умовах усталених 

ринкових відносин та в суспільстві, де такі умови ще 

тільки створюються. 

Сутність мови відбивається у її нерозривній єдності 

з мисленням і свідомістю. Однак, освітньо-виховну 

цінність іноземної мови складає не тільки засвоєння 

мовної системи або ж використання іноземної мови як 

засобу отримання нової інформації. Знання іноземної 

мови, як показує вивчення нами практичного досвіду 

викладання іноземної мови, є впливовим чинником 

утворення духовності особистості студента, його сві-

домості, мислення, поглядів і переконань. На нашу 

думку, загальні комунікативні вміння крім того, що 

включають орієнтування на самопізнання, планування 

спілкування і доцільне корегування плану іншомов-

ного спілкування, уміння аналізувати іншомовне спі-

лкування, полягають ще й у здатності налагоджувати 

доцільні стосунки з учасниками процесу спілкування, 

зберігати оптимізм, емоційну стійкість.  

Висновки. Отже, викладене вище дозволяє зроби-

ти висновок про те, що на сучасному етапі розвитку 

освітніх процесів у світі володіння іноземною мовою 

фахівцем інженерно-технічного профілю визнається 

необхідною складовою і показником якості його про-

фесійної підготовки. Ефективними дидактичними 

умовами реалізації освітньо-виховного потенціалу 

іноземної мови у контексті міжкультурної комунікації 

визначено ретельний добір змісту навчальної дисцип-

ліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, 
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спрямування навчально-пізнавальної діяльності сту-

дентів на опанування соціокультурної проблематики у 

змісті зазначеної навчальної дисципліни, іншомовної 

термінологічної системи, засобів адекватного грама-

тико-стилістичного оформлення думки. Аналіз і уза-

гальнення існуючого науково-теоретичного доробку 

та викладацького досвіду дає підстави визнати основ-

ними шляхами реалізації освітньо-виховного потенці-

алу іноземної мови у контексті підвищення якості 

фахової підготовки майбутнього інженера такі: поєд-

нання принципів, на яких будуються інтенсивні мето-

дики викладання іноземних мов, із принципами усві-

домленого оволодіння іноземною мовою та системно-

го підходу до організації навчального процесу; орга-

нічне поєднання аудиторної і самостійної роботи 

студентів, яке має забезпечити використання сформо-

ваних мовних навичок та мовленнєвих умінь, та сис-

теми ефективного контролю за процесом опанування 

студентами змістом іншомовних навчальних дисцип-

лін. Перспективи дослідження ми бачимо в зіставлен-

ні та подальшому аналізі функціональних особливос-

тей іншомовної і рідномовної терміносистем різних 

полів професійної діяльності, розробку нових та роз-

виток існуючих прийомів опанування змісту навчаль-

ної дисципліни ІМПС тощо.  
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Содержание книги для чтения как компонента учебно-методического комплекса 

для будущих специалистов-востоковедов 
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Довбня Екатерина Валерьевна, кандидат педагогических наук, ассистент Института филологии 
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Анотация. Статья посвящена рассмотрению  содержания книги для чтения как компонента учебно-методического комплек-

са для будущих специалистов-востоковедов. 

Ключевые слова: содержание, чтение, учебно-методический комплекс, язык хинди, социокультурная компетенция 

 
Стремительное развитие международных отношений 

Украины с другими государствами мира, в том числе 

и восточными странами, расширение экономических 

и культурных связей обуславливают необходимость в 

высококвалифицированных специалистах-востокове-

дах. Хинди как государственный язык республики 

Индия обретает глобальный статус вследствие повы-

шения политического и экономического могущества 

этой страны. Подготовка будущих специалистов-

востоковедов требует наличия качественных учебных 

материалов. В Украине разработаны принципиально 

новые программы по восточным языкам для языко-

вых высших учебных заведений. Для успешного обу-

чения будущих специалистов-востоковедов вузы 

должны быть обеспечены учебно-методическими 

комплексами, соотносимыми со структурой научного 

знания и составляющими дисциплин образовательно-

го стандарта специальностей и направлений. Их со-

держание, отобранное в качестве учебного знания, 

должно отвечать профессионально-ориентированным 

требованиям. Поэтому одним из приоритетных 

направлений работы ученых является разработка 

теории учебно-методического комплекса по языку 

хинди.  

Анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблемам структурирования содер-

жания учебников и учебно-методических комплексов 

свидетельствует, что исследованиям отдельных во-

просов по этой проблеме уделялось значительное 

внимание (Б. Ананьев, В. Артемов, С. Архангельский, 

Б. Беляев, С. Бешенков, И. Бим, Н. Бориско, М. Вя-

тютнев, Н. Гез, В. Дерун, И. Зимняя, Д. Зуев, О. Куз-

нецова, О. Литвинюк, О. Ляшенко, Ю. Пасов, В. Пла-

хотник, В. Редько, Н. Скляренко и др.) [14] . 

Основательный материал относительно развития 

индологического образования в Европе, России, 

Украине представлен в работах ученых Г. Бонгарда-

Левина, Г. Ильина, Л. Чувпило и др [13]. 

Однако практически отсутствуют отечественные 

педагогические исследования способов структуриро-

вания содержания учебно-методического комплекса 

для будущих специалистов. 

В системе средств обучения отечественные мето-

дисты выделяют две подсистемы: учебно-методичес-

кий комплекс для студента [2-6] и учебно-методичес-

кий комплекс для преподавателя [7; 8; 16].  

Мы определяем содержание понятия "учебно-

методический комплекс для будущих специалистов-

востоковедов" как "целостную систему, которая вхо-

дит отдельным элементом в состав общей педагогиче-

ской системы, имеет интегрированные связи со всеми 

другими компонентами, выступает носителем опреде-

ленного содержания обучения и средств обеспечение 

его усвоения" [14]. 

В некоторых работах учебно-методический ком-

плекс рассматривается как одно целое, но в нем выде-

ляются основные (учебник и книга для преподавате-

ля) и вспомогательные элементы (фонограммы, ви-

деофонограммы, раздаточные материалы)[8]. Есть 

также предложения разделять компоненты учебно-

методического комплекса за критерием «носитель 

информации», на печатные, аудио-видеоматериалы и 

компьютерные программы [15; 20]. 

Вопрос комплектности учебно-методического ком-

плекса относительно его минимально необходимых и 

достаточных составляющих необходимо рассмотреть 

отдельно [19]. 

К наиболее распространенным компонентам, кото-

рые входят в состав большинства современных учеб-

но-методических комплексов, относят такие: печат-

ные: учебник, книга оя преподавателя, книга для са-

мостоятельной работы, книга для чтения, пособие по 

грамматике, сборник тестов, глоссарий; аудитивные: 

компакт-диски; визуальные: фото, рисунки, таблицы, 

слайды, диафильмы; аудиовизуальные: озвученные 

слайд-фильмы, кино- и видеофильмы; компьютерные: 

отдельные программы или их мультимедийные ком-

пьютерные курсы [11; 21]. 

Все компоненты имеют свое место в системе учеб-

но-методического комплекса, выполняя специфиче-

ские задания и «работая на те или иные цели обуче-

ния» [20]. Первоочередным заданием на современном 

этапе является формирование коммуникативной ком-

петентности студентов в профессионально-ориенти-

рованном общении на восточных зыках. На базе опы-

та зарубежных методистов, но с обязательным учетом 

специфики системы высшего языкового образования, 

необходимо разработать учебно-методический ком-

плекс с необходимым набором элементов. Компонен-

ты учебно-методического комплекса, по мнению Н. 

Бориско, можно поделить на обязательные (те, кото-

рые реализовывают все, или не меньше 11 функций – 

книга для преподавателя и учебник), факультативно-

обязательные [11] (реализовывают не меньше 9-10) и 

факультативные, которые реализовывают не меньше 

половины функций.  

Книга для самостоятельного чтения принадлежит к 

обязательно-факультативным компонентам. Она со-

держит оригинальные произведения художественной 

литературы хинди различных жанров, подобранные в 

соответствии с принципами отбора, а также публици-

стические, научно-популярные, деловые тексты и 

тексты по специальности. 
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Структура этого учебного пособия может быть 

разнообразной, но каждый из его разделов должен 

складываться из таких элементов: вступительного 

блока, который имеет вид библиографического, исто-

рико-культурного и социокультурного комментария, 

передтекстовых заданий, текста с комментарием, 

послетекстовых заданий [11; 20]. 

На основе современного развития методики и тео-

рии учебника и системного подхода можно сформу-

лировать функции учебно-методического комплекса, 

которые определяют его доминирующую роль в си-

стеме обучения и дают возможность определять тре-

бования к созданию и анализу этого средства обуче-

ния. Эти функции следующие: моделирующая, обу-

чающая, управляющая, информационная, профессио-

нализующая, мотивационная, индивидуализующая, 

компенсаторная, контролирующая, организационно-

планирующая. По мнению Н. Бориско, книга для чте-

ния выполняет все функции учебно-методического 

комплекса, кроме организационно-планирующей и 

адаптивно-оптимизирующей [11]. 

Для обучения межкультурной коммуникации необ-

ходимы материалы, которые моделируют диалог 

культур родного языка и языка хинди. Это задание 

очень важно для разработки концепции учебно-

методического комплекса для будущих специалистов-

востоковедов [9]. 

Моделирование межкультурного общения и диало-

га культур в учебно-методическом комплексе по язы-

ку хинди и его компоненте – книге для самостоятель-

ного чтения имеет свою специфику, которая состоит в 

том, что язык хинди является государственным язы-

ком Республики Индия, где во многих штатах функ-

ционируют и местные национальные языки. Штаты 

Индии часто различаются с точки зрения культурных 

и религиозных позиций. Как правило, современные 

учебники по языку хинди строятся, в первую очередь, 

на реалиях Северной Индии.  

Культурно-языковая общность выступает истори-

чески сформированным типом регионально-культур-

ной общности, которая основывается на единстве и 

схожести языков, родстве этносов и культур, общем 

историческом прошлом. В категории культурно-

языковой общности взаимно связаны культурный, 

языковый и социальный аспекты. Изучая феномен 

национальных культур и культурно-языковой общно-

сти, необходимо помнить, что они выступают состав-

ляющими общечеловеческой культуры. Общечелове-

ческая составляющая каждой культурно-языковой 

общности возрастает в процессе сближения и взаимо-

обогащения разных культур. Для представленных в 

учебных материалах культурно-языковых общностей 

и их диалога одинаково важными являются языковый 

аспект (отражение менталитета нации), социальный 

(социокультурно обусловленные нормы, традиции, 

ритуально-этикетные модели вербального и не вер-

бального поведения) и культурный (предметно-

содержательный) аспекты [10]. 

Древнеиндийская и древнеукраинская культурно-

языковые общности являются типами регионально-

культурной общности, которая базировалась на бли-

зости языков, а также родстве этносов и культур, 

имели общее историческое прошлое. Осознание этого 

факта значительно облегчает востоковедам-филоло-

гам восприятие языкового, социального и культурно-

го аспектов современной индийской культурно-

языковой общности, позволяет расширить представ-

ления и о своей – украинской древней культурно-

языковые общности [12]. 

В обучении профессионально направленного языка 

хинди в процессе формирования иноязычной социо-

культурной компетенции необходимо учитывать пси-

холого-педагогические основы организации учебного 

процесса будущих востоковедов [13]. Преподаватели 

языка хинди должны заботится о формировании на-

выков сравнения общего и отличного в культурах 

Индии и Украины. На первое место становится необ-

ходимость формирования у студентов широкого кру-

гозора, понимания взаимосвязи исторических собы-

тий в глобальном масштабе. 

Социокультурные аспекты профессионально ори-

ентированного языка хинди находят свое отражение, 

кроме общих требований, в ознакомлении с древними 

социальными моделями существования ариев и про-

тославян, их религиозно-философскими представле-

ниями и обычаями, обрядами, которые отражали ми-

ровоззрение обоих народов [3]. 

Профессионально-ориентированое чтение является 

следующей составляющей иноязычной компетентно-

сти специалистов-востоковедов. Чтение текстов про-

фессиональной направленности расширяет возможно-

сти эффективного целевого использования корпуса 

профессиональной информации и ситуативно прогно-

зированного делового общения, благоприятствуя обо-

гащению общего и профессионально ориентирован-

ного словаря, а также моделированию на занятиях 

тематически прогнозированных ситуаций [17]. 

Целенаправленное формирование иноязычной со-

циокультурной компетенции осуществляется при 

помощи специально подобранного текстового мате-

риала книги для самостоятельного чтения, который 

призван комплексно реализовывать цели обучения 

языку хинди студентов востоковедческой специаль-

ности: практическую, воспитательную, общеобразо-

вательную, развивающую. 

Содержание обучающих текстов должно содержать 

информацию как про Индию так и про Украину. 

"Учебные пособия на украиноведческой основе 

должны ликвидировать пробелы в истории и культуре 

Украины, создавать условия усвоения знаний по язы-

ку одновременно с развитием культурной памяти, 

стимулировать говорение" [18]. 

Содержание текстов – это функциональная инфор-

мация, а комментарий к нему – фоновая информация, 

которая содержит материал по нормам и традициям 

общения. Подобранные тексты должны быть инте-

ресными с профессиональной точки зрения, в них 

должны подниматься вопросы, связанные с учебным 

материалом по специальности. 

Учитывая, что много общего в культурном плане 

между Украиной и Индией было в древние времена, 

считаем необходимым включение в социальный ком-

понент содержания обучения языку хинди будущих 

специалистов-востоковедов тем, которые отражают: 

- древнее историческое и культурное наследие Индии 

и Украины; 
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- древние и современные социальные институты Ин-

дии и Украины; 

- геополитический портрет современной Индии; 

- обще-индийскую культуру и культурное разнообра-

зие Украины; 

- многоязычие современной Индии; 

- историю развития и сохранения культурного разно-

образия Индии; 

- стремление к сбалансированности интересов пред-

ставителей разных штатов Индии. 

Для успешного межкультурного общения будущий 

специалист-востоковед должен хорошо знать культу-

ру своей страны и материалы украинско-индийских 

культурно-образовательных составляющих содержа-

ния для формирования социокультурной компетенции 

[1]. Введенные в содержание обучения языку хинди, 

они помогут формированию знаний про особенности 

своей национальной культуры и соотнесение ее с 

культурой Индии. В плане профессиональной подго-

товки студентов-востоковедов общекультурная ком-

петенция дают возможность искать источники про-

фессионально-значимой информации, анализировать 

их, совершать межкультурную коммуникацию. 

Материалы по украинско-индийским составляю-

щим содержания для формирования социокультурной 

компетенции помогут формированию культуроведче-

ской компетенции, которая объединяет в себе знания 

про достижения духовной культуры народов Индии и 

овладевание профессионально направленными языко-

выми умениями и навыками, необходимыми для узко 

профилированного общения [13]. 
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Анотація. Питання формування професіонала, взаємозв’язок і взаємозалежність життєдіяльності людини та сфери її 

професійної діяльності надзвичайно актуальні у ХХІ століття. Автори вважають, що одним із головних завдань системи 

вищої професійної освіти є наразі формування професійної культури майбутніх фахівців. У статті аналізуються і 

зіставляються існуючі науково-теоретичні підходи до розгляду сутності професійної культури фахівця. Автори пропонують 

власне узагальнююче визначення терміну "професійна культура". 

Ключові слова: професія, культура, професійна культура, формування професійної культури фахівця 

 

Вступ. Становлення людини від індивіда до особис-

тості та індивідуальності здавна виступає об’єктом 

досліджень різних шкіл і напрямів. Проте питання 

формування професіонала, взаємозв’язок і взаємоза-

лежність життєдіяльності людини та сфери її профе-

сійної діяльності виходять на перший план у психоло-

гічних і педагогічних дослідженнях у другій половині 

ХХ століття, та набувають надзвичайної актуальності 

лише на початку ХХІ століття. Так, наприклад, в ін-

женерній психології поруч із традиційними завдання-

ми (комплексне вирішення проблеми підвищення 

ефективності праці та покращення умов праці люди-

ни, яка керує складною сучасною технікою) установ-

люється нове завдання – усебічний і гармонійний 

розвиток особистості фахівця. Сучасний етап розвит-

ку суспільства висуває нові завдання і перед освітою, 

а саме – розкриття творчого потенціалу особистості та 

підготовка фахівця до життя і здійснення професійної 

діяльності у швидкозмінному світі. Актуальність 

проблеми формування професійної культури як інтег-

ральної якості сучасного фахівця зумовлюється ви-

знанням творчої активності особистості та її здатності 

до самореалізації орієнтирами у професійній освіті й 

викликане недостатньою кількістю теоретико-методо-

логічних розробок із зазначеної проблеми. 

Короткий огляд публікацій по темі. В Україні ще 

у кінці ХХ – на початку ХХІ століття усвідомлення 

необхідності принципово нової якості підготовки 

спеціаліста до його майбутньої професійної діяльнос-

ті знайшло своє втілення у Національній доктрині 

розвитку освіти у ХХІ столітті (2002), де зазначається, 

що подальший "прогрес суспільства вже неможливий 

без прогресу людини" [12, с. 4], у Законі України 

"Про освіту" (1996), в якому завдання "всебічного 

розвитку людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства" стоїть поруч із завданнями збагачення 

"інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу" та "забезпечення народного господарства ква-

ліфікованими фахівцями" [4, с. 3], а також у Держав-

ній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ сто-

ліття" (1994), у якій наголошується, що виховання має 

бути спрямованим на формування у молоді "розвине-

ної духовності, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової та екологіч-

ної культури" [3, с. 15]. 

Досліджуючи традиційне та специфічне у взає-

мозв’язку освіти і культури, Р. Позінкевич наголошує, 

що "система освіти має вийти на якісно нові історичні 

рубежі" [15, с. 3-4], та розглядає звернення наукової 

педагогічної думки до аналізу історичних освітніх 

моделей та їхньої еволюції як доказ інтенсивних по-

шуків "культурно-освітніх" і "культурно-виховних" 

шляхів виходу сучасної освіти з кризового стану 

[15, с. 322].  

І. Зязюн і Г. Сагач стверджують, що на стику сто-

літь уже зародилася "культуротворча освіта з її уяв-

ленням про гуманістичний тип особистості, яка не 

тільки споживає культурні цінності, а й примножує їх, 

особистості як самоцінності і мети, а не засобу суспі-

льного розвитку" [6, с. 40]. 

На нашу думку, своєчасною відповіддю на суспі-

льні вимоги щодо рівня та якості вищої освіти у тре-

тьому тисячолітті є утвердження у педагогічній науці 

культурологічного підходу, який виявляється у тому, 

що однією з актуальних проблем підготовки фахівця 

виступає проблема формування його професійної 

культури. 

Мета даної публікації полягає у аналізі та зістав-

ленні існуючих наукових підходів до визначення сут-

ності професійної культури фахівця. 

Матеріали та методи. Сутнісний аналіз дефініції 

"професійна культура" вимагає розгляду обох складо-

вих словосполучення: "професійний" і "культура". 

Філософське розуміння терміну "професійний" зага-

лом базується на семантичному значенні терміну 

"професія", який традиційно розглядається як "покли-

кання, рід занять чи сфера діяльності, що вимагає 

довготривалої підготовки та підтвердження кваліфі-

кації" [13]. У цьому ж філософському руслі Є. Климов 

визначає професію як "обмежену необхідну для сус-

пільства область здійснення людиною трудових фун-

кцій, яка склалася у суспільстві внаслідок розділення 

праці і дозволяє людині отримати засоби існування і 

розвитку" [8, с. 22]. Професор Единбурзького універ-

ситету Д. Карр стверджує, що британські науковці 

традиційно розглядають професію як "нормативно 

врегульовану оплачувану діяльність, у якій стандарти 

правильності професійної діяльності основані на ква-

ліфікаційних вимогах та оговорюються у контракті 

(переклад наш – І.С., Р.О.)" [1, с. 248].  

Наш аналіз довідкової літератури з філософії, полі-

тології і соціології дозволяє назвати серед найпоши-

реніших підходів до розгляду поняття "культура" такі: 

1) за ознаками певної історичної епохи (культура 

стародавнього світу, антична, середньовічна, сучасна 

культура тощо) [16, с. 285]; 

2) за етнічно-національними та географічно-регіо-

нальними ознаками (культура Заходу, Сходу, амери-
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канська, слов’янська, українська, німецька культура 

тощо) [19, с. 186]; 

3) за сферою людського буття (матеріальна, духов-

на, світська, релігійна, світоглядна, національна, гро-

мадянська, політична, моральна, художня, фізична, 

розумова, естетична, музична культура тощо) [13, 

с. 191-192]; 

4) за сферою прояву людської діяльності (виробни-

ча і професійна культура, культура праці, дозвілля, 

споживання, побуту, обслуговування, спілкування, 

мови, поведінки, почуттів, мислення тощо) [16, 

с. 286]; 

5) за ознаками соціальних груп і верств населення 

(культура колективу, особи, індивіда, класу (селянсь-

ка, буржуазна культура), суспільства; а також моло-

діжна, військова, артистична, педагогічна культура 

тощо) [16, с. 286]. 

Проте, не всі наведені вище підходи до аналізу по-

няття "культура" надають можливість виділити і розг-

лянути "професійну культуру". Це, на наш погляд, є 

їхнім безперечним недоліком, оскільки за умови їх 

застосування залишається без чіткої відповіді ціла 

низка питань: чи є культура військова (педагогічна, 

артистична тощо) професійною культурою, якщо їх 

розглядати з точки зору військового (педагога, артис-

та); як співвідносяться професійна культура і культу-

ра національна (або розумова, громадянська чи полі-

тична); що спільного і відмінного у професійній куль-

турі та культурі праці (або виробничій культурі); чи 

можна розглядати професійну культуру за ознаками 

певної історичної епохи (і говорити про сучасну про-

фесійну культуру та професійну культуру ХІХ чи ХХ 

століття), або, навіть, за етнічно-національними та 

географічно-регіональними ознаками (порівнюючи, 

наприклад, професійну культуру інженера-українця та 

інженера-американця) тощо.  

Відповіді на деякі із зазначених вище питань ми 

знаходимо у Е. Коржевої і Н. Наумової, які в "Крат-

ком словаре по социологии" [9] наголошують на не-

обхідності розглядати культуру на рівні суспільства 

та на рівні особистості, застосовуючи до аналізу куль-

тури на обох рівнях аксіологічний, діяльнісний і ти-

пологічний підходи. Для нас очевидним є факт, що 

застосування аксіологічного, діяльнісного та типоло-

гічного підходів дозволяє не "втратити" професійну 

культуру з переліку проявів культури в цілому і пе-

рейти до подальшого її розгляду, що ми вважаємо 

особливо важливим для нашого дослідження. Усвідо-

млюючи, що через складність категорії "культура" 

будь-яке її визначення не охоплює усіх її сторін, за-

значимо, що дослідники цього феномена в своєму 

науковому аналізі так чи інакше застосовують один 

чи декілька підходів із розглянутих нами, а найчасті-

ше – типологічний, ціннісний, діяльнісний та особис-

тісний. Застосовуючи запропоновані науковцями під-

ходи до розгляду професійної культури фахівця, ува-

жаємо за необхідне наголосити, що для цілісного 

розуміння культури важливим є кожний із них, оскі-

льки цінності, види діяльності та якості особистості є 

ядром культури (і професійної культури зокрема).  

У декларації усесвітньої конференції із культурної 

політики, проведеної ЮНЕСКО у 1982 р., культура 

трактується як комплекс характерних матеріальних, 

духовних, інтелектуальних і емоційних рис суспільст-

ва, що включає у себе не лише різні мистецтва, а й 

спосіб життя, основні правила людського буття, сис-

теми цінностей, традицій і вірувань. Ю.І. Саєнко на-

зиває культуру "динамічною, безперервно ускладню-

ваною моделлю виживання суспільства, що своїми 

механізмами адаптації пристосовує суспільство до 

нових умов" [17, с. 15]. 

Здійснюючи науково-теоретичний аналіз проблеми 

формування професійної культури фахівця, ми дійш-

ли висновку, що наразі існують різні підходи до розг-

ляду цього поняття. Так, Н. Крилова називає профе-

сійною культурою систему професійних і ділових 

якостей фахівця, які реалізуються у його трудовій 

діяльності [10, с. 16]. Учена вважає професійну куль-

туру складовою культури спеціаліста, останню ж 

розглядає як "ступінь сформованості ціннісних, соці-

ально значимих характеристик його активності, які 

продуктивно реалізуються в індивідуальній діяльнос-

ті" [10, с. 16], фактично ототожнюючи її з професіо-

налізмом. Аналогічними є погляди Т. Щеголєвої, яка 

визначає "професійну культуру" як "рівень оволодін-

ня певною галуззю професійних знань або відповідної 

діяльності" [22, с. 5]. 

Ми повністю поділяємо твердження Ю. Чернової 

про те, що професійну культуру спеціаліста слід розг-

лядати як більш високий рівень професіоналізму. 

Ю. Чернова називає "професійну культуру" "мірою та 

способом творчої самореалізації фахівця у різних 

видах професійної діяльності та професійного спілку-

вання, спрямованих на засвоєння, передачу та ство-

рення професійних цінностей і нових технологій" 

[20, с. 30]. 

Н. Багдасар’ян також наполягає на необхідності ро-

змежувати поняття "професійної культури" та "про-

фесійної компетентності", стверджуючи, що "інжене-

рна професійна компетентність є необхідною, але 

недостатньою умовою інженерної професійної куль-

тури" [2, с. 63]. 

Український дослідник проблеми формування 

професійної культури працівника міліції і юриста 

С. Сливка розуміє під професійною культурою "пев-

ний різновид субкультури, формування й існування 

якого зумовлене особливостями професійної діяльно-

сті" [18, с. 39]. 

М. Пічкур уважає професійну культуру майбутньо-

го вчителя образотворчого мистецтва "єдністю куль-

тури особистості та її фахової майстерності, які вна-

слідок взаємовпливу та взаємопроникнення станов-

лять систему соціально-професійних особистісних 

якостей" [14, с. 31]. 

Подібними є погляди В. Ігнатова та В. Бєлолипець-

кого, які зазначають, що професійна культура держа-

вного службовця – це синтез, органічне поєднання 

високої майстерності із загальною культурою людини 

[7, с. 53]. Професійна культура фахівця, на думку 

вчених, – "це духовна спрямованість діяльності, злит-

тя професіоналізму із загальнолюдськими етичними 

вимогами і нормами" [7, с. 77]. 

І. Михаліченко в своєму дослідженні професійної 

культури працівників органів внутрішніх справ 

[11, с. 27-28] і Я. Черньонков у аналізі професійної 

культури майбутнього вчителя іноземної мови 
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[21, с. 34] висловлюють дуже схожі погляди на сут-

ність професійної культури фахівця. Учені розгляда-

ють професійну культуру фахівця як складне інтегра-

льне утворення у цілісній структурі особистості, по-

казник сформованості різних видів особистісної куль-

тури, сукупність сенсожиттєвих і світоглядних цінно-

стей та установок, умову і результат ефективної про-

фесійної діяльності. 

На думку Н. Багдасар’ян [2], загальна культура су-

спільства виступає основою формування базової ку-

льтури особистості. Остання, розгортаючись в умовах 

певної професійної діяльності і зазнаючи трансфор-

мацій через особливості цієї професійної діяльності, 

зумовлює особливості та відмінності професійної 

культури представників різних професій. Професійна 

культура особистості, в свою чергу, проектуючись і 

відтворюючись у непрофесійних сферах життєдіяль-

ності та спілкування (у сімейно-шлюбній сфері, у 

сфері міжособистісного спілкування тощо), познача-

ється на базовій культурі особистості і на загальній 

культурі суспільства. Застосування таких підходів до 

аналізу особливостей утворення професійної культу-

ри, наприклад, інженера дає нам можливість побуду-

вати логічно підпорядкований ряд понять у системі 

загально-філософських категорій спільного, особли-

вого, окремого й одиничного: загальна культура сус-

пільства впливає на базову культуру особистості; 

разом вони визначають рівень професійної культури в 

суспільстві; професійна культура в суспільстві впли-

ває на рівень професійної культури інженерно-

технічних працівників. А професійна культура інже-

нерно-технічних працівників є основою і, водночас, 

взірцем для формування професійної культури окре-

мого інженера.  

У контексті дослідження сутності та змісту профе-

сійної культури фахівця нашу увагу привернули та-

кож наукові підходи, що висвітлюють культуру осо-

бистості з боку статики та динаміки. Так, А. Здраво-

мислов ще в другій половині минулого століття стве-

рджував, що "культура являє собою не статичний, 

застиглий стан певної системи матеріальних і духов-

них цінностей, а динамічний процес, що постійно 

розвивається, у якому людина не тільки створює, 

збагачує і споживає цінності культури, а й само-

розвивається як особистість, піднімається із кожним 

новим етапом культури на новий, вищий щабель сво-

боди" [5, с. 11]. Використавши для нашого дослі-

дження ідеї провідних педагогів (Н. Абашкіна, 

В. Безпалько, П. Блонський, А. Дістервег, Е. Зеєр, 

І. Зязюн, Н. Ничкало, К. Ушинський) про нелінійний 

характер процесу формування і розвитку культури 

особистості, ми дійшли висновку про те, що форму-

вання професійної культури фахівця також має дина-

мічний і нелінійний характер, відбувається через 

розв’язання суперечностей, які виникають у його 

професійній діяльності та спілкуванні. Зазначимо, що 

статична форма професійної культури відбиває наяв-

ний рівень інтеріоризації професійних цінностей і 

професійних технологій, професійних якостей, необ-

хідних фахівцеві для професійної діяльності, і здат-

ність відтворювати професійні цінності і технології і 

застосовувати професійно-значущі якості для вирі-

шення стандартних професійних завдань. Динамічна 

форма професійної культури виявляється у розвитку 

вміння реагувати на зміни, що відбуваються у навко-

лишній дійсності, самовдосконалюватися відповідно 

до умов навколишнього середовища, використовуючи 

набуту систему цінностей, і виявляється у вмінні та 

прагненні до самовдосконалення, здатності створюва-

ти нові професійні цінності, професійні технології і 

набувати нових професійно-значущих якостей для 

вирішення нестандартних професійних завдань.  

Прояв і діалектична взаємодія статичної і динаміч-

ної форм відбуваються у процесі професійної діяль-

ності й спілкування, відбиваючись у кожному з ком-

понентів професійної культури. Завдяки динамічній 

формі у процесі професійної діяльності створюються 

умови для подальшого розвитку особистості та її 

професійної культури. У цьому процесі ми вбачаємо 

сутність і діалектику професійної культури: статична 

форма переходить у динамічну, яка потім, заперечую-

чи саму себе, переходить у статичну, але на більш 

високому рівні розвитку культури фахівця.  

Висновки. Науковому поняттю "професійна куль-

тура" бракує усталеності, що певною мірою пов’язано 

зі складністю і багатовимірністю самого феномена, 

який цим поняттям позначається, а також із наявністю 

різних наукових підходів до висвітлення його сутнос-

ті. Однак, у трактуваннях поняття "професійна куль-

тура" в сучасній науково-педагогічній літературі мо-

жна виокремити спільні положення і характеристики, 

на яких наголошують більшість дослідників, а саме: 

а) професійна культура – це комплекс характерних 

матеріальних, духовних, інтелектуальних та емоцій-

них рис суспільства, який відбивається у сфері профе-

сійної діяльності і засвоюється індивідом;  

б) професійна культура – це певний ступінь оволо-

діння групою чи особистістю професійним досвідом 

людства, прийомами та способами вирішення спеціа-

льних професійних задач;  

в) професійна культура – це визнані цінними в сус-

пільстві (та усвідомлені самим індивідом як профе-

сійно значущі цінності) якості розуму, характеру, 

уяви, пам’яті особистості, які набуваються у процесі 

життя та освіти; 

г) професійна культура – це міра та спосіб самороз-

витку та самореалізації людини, ступінь досконалості 

фахівця у сфері професійної діяльності, рівень розви-

тку його особистості в певний період життя;  

д) професійна культура – це засіб стримування ву-

зького професіоналізму та професійної деформації 

особистості. 

Здійснений нами аналіз сучасних науково-

теоретичних поглядів щодо сутності професійної 

культури фахівця дає нам підстави зробити власне 

узагальнююче визначення терміну "професійна куль-

тура". Ми вважаємо, що професійна культура – це 

цілісне особистісне утворення, сутністю якого є 

діалектичний зв’язок усіх елементів культури індиві-

да, яке динамічно та нелінійно розвивається, специ-

фічно проявляючись у сфері професійної діяльності і 

спілкування. Ядром професійної культури фахівця 

виступають загальнолюдські та професійні цінності, 

сукупність видів перетворювальної діяльності й осо-

бистісні якості. 
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Forming of professional culture in a future specialist: to the problem’s statement 

Abstract. The problem of specialists’ forming, mutual links and mutual dependence of the human life and professional activity still 

keeps being of high topicality. The authors consider the work aimed at future specialists’ personality forming to be one of the main 

tasks of the higher professional education system. In the article the existing in Pedagogy theoretical approaches to the forming of 

future specialists’ professional culture have been analized and compared. The authors suggest their own generalizing definition for 
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Аннотация. Вопросы формирования профессионала, взаимосвязь и взаимозависимость жизнедеятельности человека и 

сферы его профессиональной деятельности чрезвычайно актуальны в ХХІ столетии. Авторы считают, что одной из главных 
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Кир’ян Т.І. 

Стратегічне використання інформації в навчальному процесі медичних ВНЗ в Україні 

у другій половині ХХ – початку ХХІ століття 

__________________________________ 

Кир’ян Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії української мови та історії 

Черкаський медичний коледж, м. Черкаси, Україна 
 

Анотація. Статтю присвячено розкриттю проблеми стратегічного використання інформації різних медичних галузей у 

процесі підготовки майбутніх лікарів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття. 

Ключові слова: медична інформація, стратегія і тактика, стратегічне використання даних медицини, програмоване 

навчання, інформаційно-телекомунікаційна технологія, майбутні медичні працівники, друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття 

 

Вступ. Протягом останніх двадцяти років у вищих 

навчальних закладах України відбуваються кардина-

льні зміни й у системі підготовки майбутніх медичних 

працівників, активно впроваджуються в навчальний 

процес інформаційно-комунікаційні технології з ме-

тою пошуку студентами необхідних навчальних мате-

ріалів у постійному потоці інформації. Використання 

інноваційних технологій у медичних вищих навчаль-

них закладах має свою історію, що припадає на ХХ-те 

– початок ХХІ століття. 

Короткий огляд публікацій. Проблемі викорис-

тання інформації через технічні засоби навчання при-

свячено праці В. Беспалька, О. Єршова, М. Джинча-

радзе. Питання розвитку інформаційного суспільства 

розкрито в дослідженнях С. Азарова, А. Колодюка, 

В. Лисицького. У роботах В. Глушкова, В. Бикова, 

В. Зайчука, М. Згуровського, І. Зязюна, В. Кременя, 

В. Лугового, О. Співаковського, М. Шкіля порушу-

ється проблема інформатизації освіти. Використання 

медичної інформації в процесі підготовки майбутніх 

лікарів засобами ІТКТ представлено в публікаціях 

Г. Александрова, Г. Ратнера, А. Чалого та ін. 

Метою цієї статті є з’ясування історії становлення 

й розвитку, поширення й використання медичної 

інформації у навчальному процесі підготовки майбу-

тніх лікарів у ВНЗ у другій половині ХХ – початку 

ХХІ століття в Україні. 

Матеріали та методи дослідження. Для написан-

ня цієї статті було використано нормативно-правові 

документи, постанови Верховної Ради України, мате-

ріали відкритих слухань на засіданнях комісії Верхо-

вної Ради, публікації вітчизняних і зарубіжних дослі-

дників із проблеми використання інформації у навча-

льному процесі підготовки майбутніх фахівців узагалі 

й медичних працівників зокрема; методи досліджен-

ня: теоретичний аналіз історико-педагогічної літера-

тури, метод порівняння наукових даних, отриманих 

ученими в різні періоди другої половини ХХ ст. – 

початку ХХІ ст., описовий. 

Результати та їх обговорення. На рубежі ХХ – 

початку ХХІ століття в освіті й науці відбуваються 

кардинальні зміни, пов’язані з приєднанням України 

до європейського освітнього простору та реалізації 

ідей Болонського процесу. Одним із важливих прин-

ципів Болонської декларації є надання широкого дос-

тупу випускникам національної вищої школи до єв-

ропейських і світових освітніх і культурних надбань. 

В Україні на межі ХХ і ХХІ століть створено поту-

жну систему медичної освіти та закладів охорони 

здоров’я, кращі надбання якої будуть збережені під 

час інтеграції в європейський освітній простір, з од-

ного боку, та примножені новою інформацією в галузі 

освіти, науки та ефективного використання інформа-

ції щодо впровадження інноваційних технологій для 

лікування людей, з іншого боку. 

Сучасна медична освіта характеризується значним 

динамізмом знань, оскільки наукові дослідження 

розвиваються надзвичайно інтенсивно. Знання, що 

отримує студент у вищому медичному закладі, потре-

бують постійного оновлення для забезпечення соціа-

льної та професійної адаптації молодого фахівця. 

Навчання має набути характеру постійного накопи-

чення нової інформації. У зв’язку з цим широкого 

поширення набуває таке поняття, як інформатизація 

освіти, що означає «упорядкована сукупність узаємо-

пов’язаних інформаційно-правових, соціально-еконо-

мічних, навчально-методичних, науково-технічних, 

виробничих і управлінських процесів, спрямованих на 

задоволення інформаційних, обчислювальних і теле-

комунікаційних потреб, що пов’язані з можливостями 

методів і засобів інформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ)» [5, с. 360]. 

Розвиток інформатизації освіти в Україні бере свій 

початок з розроблення й прийняття Концепції інфор-

матизації освіти (1984) та виходу постанови Уряду 

України щодо забезпечення комп’ютерної грамотнос-

ті учнів і студентів (1985).  

Поліпшенню інформатизації в освіті в Україні 

сприяли Закон України «Про концепцію Національної 

програми інформатизації» (1998), постанова КМУ від 

22.03.1999 р. №431, якою були затвердженні завдання 

Національної програми інформатизації України. 

Інформатизація освіти стала невід’ємним складни-

ком інформатизації суспільства, що відображає зага-

льні тенденції суспільства глобалізації світових про-

цесів розвитку і виступає визначальним інформацій-

ним і комунікаційним підґрунтям соціально-економіч-

них систем суспільства. 

Як зазначає В. Руденко, група експертів Колегії 

Європейських співавторів, створена у травні 1995 

року з метою аналізу соціальних аспектів інформати-

зації суспільства, характеризує його як глобальне 

суспільство, у якому обмін інформацією не матиме ні 

часових, ні просторових, ні політичних кордонів; яке, 

з одного боку, сприяє взаємопроникненню культур, а 

з іншого – відкриває кожному суспільству нові мож-

ливості для самоідентифікації й розвитку власної 

унікальної культури [Там само, с. 363].  

Автори посібника «Медична освіта у світі та в 

Україні», стверджують, що «система підготовки ліка-
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рів є найконсервативнішою і тривалою за часом на-

вчання як у всьому світі, так і в Україні … Проте 

швидкий розвиток нових ефективних медичних тех-

нологій, поява стандартів діагностики і лікування на 

рівні доказової медицини змусили країни Європи 

шукати шляхів реформування системи підготовки 

лікарів» [7, с. 233]. 

Українські вчені теж приділяють належну увагу 

поширенню нової інформації та формуванню інфор-

маційної культури у суспільстві. А. Суханов із пози-

цій філософії характеризує поняття «інформаційна 

культура» так: інформаційну культуру слід розгляда-

ти як досягнутий рівень організації інформаційних 

процесів, ступінь задоволення потреб людей в інфор-

маційному спілкуванні, рівень ефективності створен-

ня, збирання, опрацювання і передавання інформа-

ційних ресурсів [11]. 

Основою інформаційної культури фахівця є його 

знання про інформаційне середовище, закони його 

функціонування, уміння орієнтуватися, виділяти го-

ловне в безмежному потоці різноманітних наукових 

повідомлень, статистичних даних, раціонально вико-

ристовувати будь-які засоби інформаційно-комуні-

каційних технологій для задоволення власних потреб.  

У вересні 2005 року на найвищому державному рі-

вні, зокрема на парламентських слуханнях у Верхов-

ній Раді, розглядалося питання розвитку інформацій-

ного суспільства, де визначено його основні стратегі-

чні цілі, серед яких: 

– забезпечення комп’ютерної грамотності населен-

ня, насамперед шляхом створення освітньої системи, 

орієнтованої на виклики інформаційного суспільства, 

формування системи цінностей і пріоритетів та вико-

ристання нових інформаційно-комунікаційних техно-

логій у формуванні особистості; 

– широке використання ККТ як інструменту для за-

твердження демократичних форм держ-управління, 

удосконалення відносин між державою і громадяна-

ми, становлення електронної форми взаємодії між 

владою і громадянами; 

– створення національної інформаційно-комуніка-

ційної інфраструктури й інтеграція її зі світовою ін-

фраструктурою [6]. 

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна еконо-

міка, ефективна держава» та Національний план дій з 

безпеки пацієнтів, створення якого передбачено 

«Планом дій Україна – Рада Європи на 2011-2014 рр.» 

[9, с. 27] визначили пріоритет – забезпечити доступ-

ність кваліфікаційної медичної допомоги пацієнтам 

сільської місцевості через упровадження дистанцій-

ного консультування хворих та їхніх лікарів за чотир-

ма напрямами: 1) встановлення діагнозу і визначення 

плану лікування; 2) дані досліджень, аналізів; 3) кон-

сультування пацієнтів вдома; 4) інформаційний су-

провід лікування (особливості перебігу хвороби, по-

єднання ліків, побічні ефекти тощо). 

Для реалізації визначених пріоритетних завдань 

широко стали використовувати комплекс технологіч-

них комунікаційних засобів та організаційно-

методичне забезпечення функціонування системи 

телемедичного консультування. 

Інформація – (від франц. надаю форму, створюю 

уявлення про щось, зображаю) – 1) повідомлення про 

які-небудь події, чиюсь діяльність тощо; 2) відомості, 

що є об’єктом зберігання, накопичення, переробки і 

передавання [10, с. 441]. Стратегія – (від грец. 

strategia) у переносному значенні означає мистецтво 

керівництва чим-небудь, що ґрунтуються на правиль-

них і довготривалих прогнозах [Там само, с. 863]. 

Стратегічний – 1) той, що стосується стратегії; 2) 

переносн. той, що містить загальні, основні настано-

ви, важливі для підготовки і здійснення чого-небудь 

[Там само]. 

Поняття «стратегія» і «стратегічний» широко поча-

ли використовувати в науці, освіті у різних галузях 

виробництва в другій половині ХХ століття у Велико-

британії, США, Канаді, Австрії, Нідерландах. Перші 

дослідження стратегій належать американським уче-

ним Дж. Рубіну, Г. Стерну, Н. Нейману, Р. Оксфорду, 

Дж. О’Меллі, А. Шамо та ін. 

Стратегічний напрям поступово розробляється в 

когнітивній психології з середини 50-х років ХХ ст. 

Спочатку вчених зацікавило питання про приховані 

маніпуляції організму зі стимулами, що виникають на 

його шляху, пізніше дослідники звернулися до розро-

бки прийомів пізнавальних стратегій [4]. 

З 60-х років ХХ ст. розробляються комунікативні 

стратегії для позначення процесів, що використову-

ються в ході спілкування з метою компенсації дефі-

циту лінгвістичних ресурсів. 

З сучасних позицій «стратегія» розглядається як за-

гальний план дій для досягнення результату, як алго-

ритм планування певних дій, як план усунення труд-

нощів у певній галузі людської діяльності. У зв’язку з 

цим стратегічне використання інформації в медицині 

буде розглядатися нами як альтернативний план по-

шуку, відбору, вилучення, збереження і використання 

важливих даних у певній медичній галузі через інфо-

рмаційно-телекомунікаційні технології. Це технології, 

що використовують спеціальні технічні інформаційні 

засоби (ЕОМ, аудіо, кіно, відео, інтернет тощо), тобто 

своєрідний технологічний процес, основу якого скла-

дає інформація та її рух [5, с. 364]. 

На позначення такої технології частіше використо-

вують термін «комп’ютерна технологія». Однак це 

поняття значно вужче, оскільки комп’ютерна техно-

логія ґрунтується на використанні формалізованої 

моделі змісту, що подана програмними засобами, 

записаними в пам’ять комп’ютера, і можливостями 

телекомунікаційних мереж. На думку вчених, 

комп’ютерні технології беруть свій початок з програ-

мованого навчання. Як зазначають Г. Александров, 

Г. Ратнер, у сучасному розумінні програмоване на-

вчання виникло в середині 50-х років ХХ ст. у США і 

за невеликий проміжок часу здобуло широкого поши-

рення [1, с. 73]. 

У вітчизняній педагогіці теорію програмованого 

навчання розвинув В. Беспалько, розглядаючи його як 

інформаційні процеси, що відбуваються в системі 

автоматичного регулювання. Учений пояснював на-

вчання як процес роботи керованої системи, що приз-

водить до такої зміни її суттєвих характеристик на 

основі отриманої системи інформації, яка дає змогу 
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цій системі доцільно функціонувати в певних наперед 

заданих умовах [2]. 

Свою концепцію теорії програмованого навчання 

запропонували А. Леонтьєв, П. Гальперін, в основі 

якої лежить формування розумової діяльності. На 

думку вчених, у програмах навчання повинна бути 

вказана не лише система знань, а й система дій, що 

складатиме основу оволодіння цими знаннями [3]. 

Як наголошують Г. Александров і Г.  Ратнер, у 60-х 

роках ХХ ст. у медичних навчальних закладах почали 

використовувати багаторежимні пристрої, що одноча-

сно виконують кілька функцій, у тому числі й функ-

цію закріплення виучуваного матеріалу, зокрема мо-

дель ІРЕММА. Це була своєрідна система тренажерів, 

які умовно можна поділити на три групи: 1) тренаже-

ри, що уможливлювали виробляти уміння знаходити 

й ліквідовувати характерні пошкодження в техніці, 

формувати вміння зчитувати інформацію, що надхо-

дила на індикатори; 2) тренажери, що застосовували 

для відпрацювання розумових навичок приймати 

рішення в обмежені терміни; 3) тренажери, що давали 

змогу водночас із розв’язанням навчально-технічних 

завдань тренувати студентів із метою формування 

вольових якостей [1, с. 128-129]. 

У 70-80-х роках минулого століття в практиці ме-

дичних навчальних закладів використовували трена-

жери для управління складними зразками медичної 

радіоелектронної апаратури та для формування вмінь 

і навичок, пов’язаних із діяльністю лікаря в операцій-

ній, у випадку невідкладної допомоги, під час 

розв’язання різноманітних діагностичних завдань. У 

цей же період почали створювати навчальні комплек-

си з використанням електронних цифрових обчислю-

вальних машин (ЕЦОМ). Цей комплекс передбачав 

здійснення індивідуального навчання студентів та 

узагальнення й обробку статистичного матеріалу, 

отриманого в процесі навчання. 

Програмоване навчання до появи електронних ци-

фрових телекомунікаційних мереж будувалося на 

використанні частково-пошукових завдань, які не 

були спрямовані на розвиток мислення студента (уч-

ня), оскільки ґрунтувалися на обмежених можливос-

тях альтернативного принципу побудови відповіді. І 

це не давало змоги ставити запитання, крім тих, що 

зафіксовані в програмі. Інформаційно-телекомуніка-

ційні технології (ІТКТ) уже на початку ХХІ ст. про-

никають у процес підготовки майбутніх медичних 

працівників і створюють передумови кардинального 

оновлення змісту і способів навчання, зокрема для 

нетрадиційних форм і методів професійної підготовки 

майбутніх фахівців у галузі медицини, що уможливи-

ли творчо розв’язувати навчальні завдання. 

Як стверджує Р. Гуревич, ІТКТ використовуються 

під час навчання на трьох рівнях: 1) для розв’язання 

вузькопредметних завдань як доповнення до тради-

ційних засобів, виконуючи освітню, контрольну, тре-

нажерну та інколи ігрову функції; 2) для розв’язання 

не лише вузькопредметних, а й міжпредметних за-

вдань й вимагає реалізації таких функцій, як ігрової, 

моделювальної, дослідницької, конструкторської і 

проектної; 3) для розвитку системного мислення сту-

дента, в системі нетрадиційного навчання [5, с. 365]. 

З метою здійснення моніторингу ефективності 

прийняття рішень у системі охорони здоров’я майбу-

тнім лікарям необхідно знати, як використовувати 

інформацію, її типи, аналізувати вірогідність наявних 

у базі даних, виходячи з джерела та їхньої статистич-

ної цінності, навчитися застосовувати сучасні техно-

логії, що забезпечують доступ до бажаної інформації 

й дають змогу здійснити її оброблення. Такі техноло-

гії включають нові тенденції управління даними, ви-

користання електронних бібліотек, застосування ная-

вних міжнародних інформаційних ресурсів. 

Щоб побудувати практичне заняття зі студентами, 

майбутніми лікарями, з використанням ІТКТ, потріб-

но на попередній лекції-візуалізації на слайдах подати 

визначення таких понять, як «системний аналіз», 

«інформація в системі охорони здоров’я», «статисти-

чна закономірність та її види», «категорії статисти-

ки», «специфіка медичних даних», «джерела медичної 

інформації», тощо. Побудоване в такий спосіб лек-

ційне заняття створить передумови для впровадження 

інформаційно-телекомунікаційної технології з метою 

використання практичних завдань. 

Наприклад, К. Чалий пропонує розглянути на прак-

тичному занятті тему «Використання гетерогенних 

даних у галузі охорони здоров’я», вдаючись до засто-

сування ІТКТ [8, с. 181-197]. З цією метою академічна 

студентська група об’єднується в чотири творчих 

групи, кожна з яких шляхом пошуку має через Інтер-

нет знайти інформацію про епідеміологію, її кількісні 

прийоми, статистичні методи в епідеміології, катего-

рії епідеміологічних змінних. Крім цього, студентам 

слід підготувати короткі презентації від кожної твор-

чої групи: 1) специфіка медичних даних, що полягає в 

гетерогенних форматах, частці оновленості інформа-

ції, у медичних записах, конфіденційності, потребі у 

тривалому зберіганні даних із певної медичної галузі; 

2) джерела медичних даних, що являють собою офі-

ційну статистичну інформацію, дані відомчої статис-

тики, адміністративну інформацію органів місцевого 

самоврядування та результати опитування населення, 

хворих; 3) методи статистичного дослідження: зага-

льнонаукові, запозичені з суміжних наук; розроблені 

у процесі практичної діяльності лікарів; 4) методи 

порівняння отриманої інформації: з іншими територі-

альними даними, з інформацією попереднього періо-

ду, з нормативними вимогами, зі середньостатистич-

ними показниками регіону, країни. Після такої прове-

деної попередньої роботи у творчих групах студенти 

отримують індивідуальні зав-дання проаналізувати 

наявність зв’язку між стадією процесу протікання 

хвороби та тривалістю життя (за матеріалами медич-

них записів лікарів-практиків, оформлених на спеціа-

льних сайтах комп’ютерної програми). 

Висновки. Отже, використання ІТКТ у процесі пі-

дготовки майбутніх лікарів дає змогу сформувати 

сталі вміння й навички швидкого пошуку необхідної 

медичної інформації для розв’язання навчальних за-

вдань як на лекційному, так і практичному чи лабора-

торному занятті. Розроблення й удосконалення інфо-

рмаційних технологій різного типу припадає на пері-

од другої половини ХХ – початку ХХІ століття й має 

широкі перспективи свого подальшого розвитку в 

майбутньому.  
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Введение. В выборе учебными заведениями новых 

подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса, технологий обучения, обеспечения учебной 

мобильности, вседоступности к учебно-развива-

ющему контенту, коммуникации, сотрудничеству 

учащихся и учителей определяющее преимущество 

получают облачно ориентированные учебные среды 

(ООУС) [4].  

Значительная экономия средств на приобретение 

программного обеспечения; доступность к ресурсам 

независимо от места нахождения, операционной си-

стемы, видов компьютерной техники; увеличение 

возможностей для организации совместной работы и 

разнообразной коммуникации; уменьшение проблем 

хранения и резервного копирования данных выводит 

среднее образование на новый уровень развития.  

На ряду с широким распространением и развитием 

облачных технологий возникает проблема педагоги-

ческого проектирования учебных сред, создание раз-

личных моделей, для оптимального использования 

возможноcтей облачных сервисов Office 365 в обес-

печении учебной мобильности всех участников учеб-

но-воспитательного процесса.  

Анализ последних публикаций. Проблема ис-

пользования облачно ориентированных учебных сред 

была предметом обсуждения в рамках круглых сто-

лов, международных конгрессов ЮНЕСКО, научных 

конференций, о чем свидетельствуют результаты 

научных исследований по направлениям: внедрение 

облачных вычислений, тенденции развития облачных 

технологий, программное обеспечение облачных 

сред, применение облачных технологий в открытом 

образовании, что раскрыто в трудах ученых: Быко-

ва В., Жалдака М., Запорожченко Ю., Литвиновой С., 

Морзе Н., Сейдаметовой З., Спирина О., Сороко Н., 

Шишкиной М. и др. Зарубежный опыт представлен 

публикациями Антонополус Н., Армбруст М., Бек-

кер С., Батлер Б., Чэнь Д., Нагель Г. и др.  

Однако, анализ результатов исследования внедре-

ния облачно ориентированных учебных сред свиде-

тельствует о недостаточной изученности проблемы 

педагогического моделирования и использования в 

системе общеобразовательных учебных заведений.  

Цель статьи заключается в обобщении понятия 

"моделирование", требований к моделям, разработке и 

описании модели облачно ориентированной учебной 

среды для использования в условиях общеобразова-

тельных учебных заведений. 

Методы исследования: анализ теоретических ис-

точников по проблеме моделирования, обобщение и 

оценка полученных результатов, обобщение термино-

логии, описание требований к моделям, моделирова-

ние облачно ориентированной учебной среды обще-

образовательного учебного заведения, описание ее 

базовых и интегративных структурных компонентов. 

Результаты исследования. Сегодня развивается 

новый информационных мир, который обусловливает 

потребности в новых моделях предоставления непре-

рывного доступа к данным с использованием различ-

ных устройств и современных информационно-

коммуникационных технологий. Эти изменения зна-

чительно влияют на нашу повседневную жизнь и на 

общее среднее образование, в частности. 

Педагогическое моделирование, разработка раз-

личных моделей, вариантов использования в системе 

среднего образования такого нововведения как ОО-

УС, поможет субъектам учебной деятельности со-

здать оптимальные условия для сотрудничества, ком-

муникации и кооперации, что есть основополагаю-

щим во всестороннем развитии учащихся и навыков 

ХХІ века. Широкие возможности для реализации 

учебных целей педагогическим коллективом дает 

применение различных моделей.  

Термин "модель" в переводе с иностранных языков 

трактуется примерно одинаково – макет, образец 

(англ. model – ″макет, образец, модель″) [9].  

Модель (фр. modele, лат. modulus) – образцовый 

экземпляр какого-либо изделия; копия, воспроизведе-

ние предмета, как правило, в уменьшенном виде; 

исследуемый объект, представленный в наиболее 

общем виде [6, с. 374].  

Модель (фр. modеle, от "мера, аналог, образец") – 

это система, исследование которой служит средством 

для получения информации о другой системе [7], это 

упрощенное представление реального устройства и 

процессов, явлений, в нем протекающих.  

Моделирование (фр. modeler) – метод исследования 

явлений и процессов, основанный на замене конкрет-

ного объекта исследований другим, подобным ему 

моделью; воспроизведения объектно-пластических и 

пространственных свойств предметного мира [6, 

с. 374].  

Моделирование является обязательной частью пе-

дагогического исследования применяемого для по-

знания процессов, свойств и закономерностей разви-

тия системы образования, информационных процес-
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сов, нововведений, внедрения информационных тех-

нологий, учебных сред и т.д. 

Современный учитель имеет достаточные навыки 

работы на компьютере, активно использует сеть ин-

тернет, систематически повышает уровень информа-

ционно-коммуникационной компетентности, само-

стоятельно создает учебные электронные материалы, 

ведь именно они отражают видение учителя на пре-

подавание конкретного предмета и позволяют форми-

ровать различные базы электронного контента, педа-

гогического профессионального опыта, помогают 

учителю повышать свой методический уровень.  

Разрабатывая собственные электронные продукты, 

используя имеющиеся материалы и возможности 

учебного заведения, учитель всегда имеет возмож-

ность выбрать свою модель построения учебной сре-

ды [9].  

По мнению ученых Быкова В. и Кремня В. спроек-

тировать учебную среду – это значит теоретически 

исследовать существенные целевые и содержательно-

технологические (методические) аспекты учебно-

воспитательного процесса, которые должны осу-

ществляться в учебной среде, и на основании этого 

описать необходимые состав и структуру, соответ-

ствующие динамике развития целей ее создания и 

использования, а также определенных ограничений 

психолого-педагогического, научно-технического и 

ресурсного характера [1, c. 7].  

Теоретически исследовать означает создать модель, 

которая даст представление о будущей учебной среде 

в которой будет осуществляться коммуникация, со-

трудничество и кооперация участников учебно-

воспитательного процесса как "глаза-в-глаза", так и 

инновационными средствами Office 365, online или 

offline.  

Создать среду обучения - это значит построить та-

кое объектное окружение ученика (окружающее про-

странство), в котором учтены и реализованы основ-

ные существенные аспекты учебно-воспитательного 

процесса, которые должен осуществляться в этой 

учебной среде, а также предусмотрена возможность 

адекватного развития этой среды в динамике развития 

целей и ограничений ее создания и эффективного и 

безопасного использования [1, c. 7].  

Одни и те же нововведения, процессы, явления мо-

гут иметь много различных видов моделей. С целью 

подчеркнуть особенности моделей их классифициру-

ют на статические и динамические, простые и слож-

ные, открытые и закрытые, однородные и неоднород-

ные, вероятностные и детерминированные и т. д. Как 

следствие, существует много названий моделей, 

большинство из которых отражает решения конкрет-

ной задачи или достижения поставленной цели, по-

этому приведем классификацию и дадим характери-

стику отдельных видов моделей, которые использу-

ются в педагогике [8, с. 48].  

Информационная модель – совокупность данных, 

характеризующих существенные свойства и состоя-

ния объекта исследования (процесса, явления) или 

описание параметров и переменных объекта, связей 

между ними, входных и выходных данных, позволя-

ющих моделировать возможные состояния объекта.  

Структурная модель – графическое отображение 

структурных свойств объекта.  

Структурно-параметрическая модель – это струк-

турная модель в масштабе [2].  

Функциональная модель предназначена для изуче-

ния функциональных особенностей нововведения, 

проявления явления, процесса или работы системы, ее 

назначение в взаимосвязи с внутренними и внешними 

элементами. Функциональная модель – это абстракт-

ная модель.  

Структурно-функциональная модель – графическое 

описание функциональных особенностей нововведе-

ния, проявления явления, процесса.  

Модель деятельности (принципиальная модель, 

концептуальная модель) характеризует существенные 

связи и свойства изучаемого процесса (например, 

учебного), среды или системы. Это – основополагаю-

щие принципиальные положения, на которых базиру-

ется спроектированная деятельность или исследуе-

мый процесс.  

Структурно-деятельностная модель – это последо-

вательность этапов работы, совокупность процедур, 

использование технических средств, взаимодействие 

участников процесса.  

Требования к моделям:  

– наглядность, которая дает полное (частичное) пред-

ставление об объекте исследования,  

– целесообразная детализация для понимания важных 

процессов, качеств, связей внутри объекта,  

– точность модели, степень совпадения полученных 

результатов с определенной целью проектирования,  

– универсальность модели, применение к ряду одно-

типных систем функционирования, что позволит 

применить модель для решения более широкого круга 

задач. 

Для определения перспектив развития исследуемо-

го объекта, рассмотрим структурно-интегративную 

модель ООУС ОУЗ. Базовая модель субъекта – гра-

фически описывает основные компоненты и связи 

взаимодействия в среде Office 365. 

Структурно-интегративная модель – это графиче-

ское отображение базовых структурных свойств объ-

екта с возможной интеграцией различных элементов 

(сервисов) для раскрытия дополнительных возможно-

стей и полноты использования (например, в учебных 

целях) в реальных условиях (рис. 1).  

Базовая модель субъекта облачно ориентированной 

учебной среды включает такие основные компоненты: 

систему сайтов, электронную почту Outlook, подбор-

ку учебных материалов, блоги, хранилище докумен-

тов OneDrive, доступ к социальной сети Yammer, 

различные группы, календари, конференцсвязь Lync. 

Эта модель обеспечивает учебную мобильность всех 

участников учебного процесса [5]. 

Внутрення интеграция обеспечивает использование 

дополнительных сервисов внутри облачно ориенто-

ванной учебной среды. Внешняя интеграция обеспе-

чивает использование дополнительных сервисов за 

пределами ООУС. Интеграция дополнительных сер-

висов в базовую модель может осуществляться двумя 

способами: "единый вход" – внутренняя интеграция и 

система ссылок – внешняя интеграция.  

 

60



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(12), Issue: 25, 2014  www.seanewdim.com 

 
Рис. 1. Структурно-интегративная модель ООУС ОУЗ 

 

Единый вход – это вход в другие облачные сервисы 

по единому логину и паролю. Система ссылок – фор-

мирование определенного сайта в Office 365 для хра-

нения и структурирования необходимых ссылок, не-

обходимых в организации учебного процесса. 

Развитие облачных сервисов, повышение уровня 

ИКТ-компетентности учителей, все это создает усло-

вия для использования в образовательных целях меж-

дународной сети учителей «Партнерство в образова-

нии» и системы создания дистанционных курсов в 

системе Moodle, что и делает возможным осуще-

ствить "единый вход". В международной сети «Парт-

нерство в образовании» учителя обмениваются опы-

том, обсуждают проблемы образования, презентуют 

свой педагогический опыт, повышают свой уровень 

ИКТ-компетентности, используют различные обуча-

ющие онлайн программы. 

Совсем недавно в Office365 появилась возмож-

ность интегрировать систему Moodle для создания 

дистанционных курсов для школьников, что нашло 

позитивный отклик среди учителей-новаторов. 

Создавая структурированный сайт ссылок необхо-

димо учитывать несколько факторов: субъект исполь-

зования, соответствие учебным целям, удовлетворе-

ние субъектных потребностей, самообразование. 

Субъектом использования может быть учитель, 

ученик, руководитель. Создания модели ООУС долж-

но удовлетворять требованиям защищенности и обес-

печения учебной мобильности, а следовательно все, 

что там находится (презентации, видео, аудио, фото, 

учебные игры и т.д.), должны соответствовать целям 

обучения и возрастным особенностям учеников. Для 

удовлетворения субъектных потребностей учеников 

или учителей необходимо обеспечить доступ к опре-

деленным сайтам. Рассмотрим подробнее. 

Центр оценивания качества образования – ученики 

и учителя могут получить доступ к банку тестов 

внешнего независимого оценивания 

(http://testportal.gov.ua/) 

Центр научно-образовательных инноваций и мони-

торинга – размещает информацию о ежегодных мони-

торингах качества образования учеников 1-9 классов 

по различным предметам. Например, изучение физи-

ки в 8 классах или математики в 7 классах  

(http://www.monitoring.in.ua/). 

Портал "Интел. Обучение для будущего" – для са-

мообразования и развития, получение доступа к банку 

систем оценивания, технологий организации пред-

метной, социальной проектной деятельности  

(http://www.iteach.com.ua/). 

Сервисы Google – комплексное использование по-

исковой системы, документов, виртуального диска, 

системы построения внешних сайтов и тестовых за-

даний. 

Сайты ВУЗов – ссылки на дистанционные подгото-

вительные курсы высших учебных заведений  

(http://www.dn.npu.edu.ua/). 

Электронный журнал – доступ всех участников об-

разовательного процесса к Щоденник.ua, в котором 

можно просмотреть уровень учебных достижений 

каждого ученика, домашние задания, тесты и т.д.  

(http://shodennik.ua/). 

Веб 2.0 – подборка популярных сервисов для со-

здания интерактивных уроков. 

YouTube – размещение и подборка видео уроков. 

Академия Khan – игровой вариант обучения пред-

метов на английском языке. Применим в школах с 

билингвальным обучением и самообразования  

(https://ru.khanacademy.org).  
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Важным в современном образовании есть изучение 

иностранных языков. Подборка сайтов дистанционно-

го обучения и использование апробированных, прове-

ренных учителями, методистами различных курсов 

служит дополнением для обучения в свободное от 

учебы время. 

Электронные библиотеки – сегодня выходят на 

первые позиции. Оцифрованные книги, выложенные в 

сеть дают широкие возможности ученикам вовремя и 

качественно выполнять домашние задания. Они могу 

читать их будь-то в метро или в парке. 

Интернет сервисы – необходимые сервисы для со-

здания интерактивных уроков.  

Развивающие игры – геймификация учебного про-

цесса, электронный контент, который находится на 

стадии интенсивного развития и имеет определенный 

успех среди учащихся средней школы. Например, 

MindStick (https://mindsticks.com/game) для учеников 

как начальных классов, так и среднего звена (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Развивающие учебные игры MindStick 

 

Сайт ИППО – информация о проведении олимпиад, 

конкурсов, семинаров, конференций содержится на 

сайте Институтов последипломного педагогического 

образования и необходима как учителям, так и учени-

кам. (Например, http://ippo.org.ua/).  

Центр образовательного контента – это банк элек-

тронных материалов, который формируется разработ-

чиками, издателями различной учебной и развиваю-

щей литературы, контролируется на уровне Мини-

стерства образования и предоставляется в доступ 

участникам учебно-воспитательного процесса. 

Активное использование сети интернет, различных 

гаджетов таких, как планшеты, нетбуки, ноутбуки, 

телешеты учениками средней школы в повседневной 

жизни, формирует и новое представление об органи-

зации учебного процесса, особенно в вопросах вседо-

ступности к учебным материалам и учебной мобиль-

ности. 

Такие новые возможности, как неограниченная он-

лайн конференцсвязь, предоставление документов 

разных типов и видов в общий доступ, создание усло-

вий «все под рукой» способствуют изменениям как в 

организации учебного процесса, так и в методах обу-

чения. Появляются новые требования к подбору ди-

дактических заданий (интерактивность, онлайн реали-

зация, геймификация), ускорение процесса внедрения 

различных электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР). 

Для учеников регулярно посещающих школу дан-

ная модель может быть комплементарной (дополня-

ющей) и основной для тех, кто не посещает школу по 

причине длительной болезни. Комплементарная 

учебная среда помогает решить ряд учебных проблем 

среди которых учебная мобильность, активное со-

трудничество, неограниченная (защищенная) комму-

никация, творческая кооперация. 

Выводы. Для создания условий учебной мобиль-

ности, коммуникации, кооперации и сотрудничества 

современным субъектам учебной деятельности необ-

ходима новая учебная среда такая, как облачно ори-

ентированная. Различные цели использования ООУС 

влекут за собой разработку таких вариантов моделей, 

которые бы максимально полно удовлетворяли запро-

сы учителей, учеников, руководителей и родителей. 

Структурно-интегративная модель дает возмож-

ность раскрыть дополнительные возможности и пол-

ноту использования ООУС в реальных условиях 

средней школы. Она учитывает как текущие потреб-

ности участников учебной деятельности, так и пер-

спективы применения для проведения нестандартных 

уроков, потокового сотрудничества и кооперации во 

время работы над учебными проектами.  
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Трансформація понять “стратегія” – “стратегічна компетенція” –  

“стратегічна компетентність” у постійному потоці наукової інформації 
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Анотація. Статтю присвячено з’ясуванню лінгводидактичних категорій “стратегічна компетенція” і “стратегічна компетен-

тність” та близьких до них понять “стратегія”, “тактика”, “компетентісний підхід” до навчання учнів основної школи на 

уроках української мови, трансформації сутності цих термінів під впливом наукової інформації, що з’явилася в другій поло-

вині ХХ – початку ХХI століття. 

Ключові слова: стратегія, стратегічна компетенція, стратегічна компетентність, комунікація, компетентнісний пі-

дхід до навчання 

 

Вступ. Входження вітчизняної середньої і вищої 

школи в європейський та світовий простір, реалізація 

ідей Болонського процесу в навчання, перехід від 

індустріального до інформаційного суспільства зумо-

влює вчителів працювати в умовах постійного потоку 

наукової інформації. Прогресивні зміни, що спостері-

гаються в системі середньої освіти, вимагають від 

школярів здатності до самостійної роботи, до самона-

вчання, самоконтролю та самооцінки власної навча-

льної діяльності. У зв’язку з цим виникає в учнів пот-

реба використовувати ефективні комунікативні стра-

тегії, тобто сформованості стратегічної компетентно-

сті. 

Короткий огляд публікацій. Різні аспекти реалі-

зації компетентнісного підходу до навчання в серед-

ній і вищій школі досліджували В. Байденко, Н. Бібік, 

В. Болотов, І. Зимня, В. Краєвський, О. Овчарук, 

А. Петров, О. Пометун, В. Хуторський та ін. 

Проблемам навчання комунікативних стратегій 

присвячено праці Е. Біалісток, К. Каспера, А. Кохена, 

Р. Оксфорд, В. Чиченої, А. Шамо та ін. Зв’язки кому-

нікативної і стратегічної компетенцій у галузі соціо-

лінгвістики представлено в наукових розвідках 

О. Казарцевої, Р. Белла, О. Калмикової та ін. 

Питання формування стратегічної компетенції в 

комунікативній діяльності розглядають у досліджен-

нях М. Давер, Ю. Рибінська, Н. Щерба, Ю. Цепкало, 

Т. Тимофєєва, С. Єрмоленко, І. Родигіна, М. Міщук, 

Ж. Крайнова, Л. Мацько, А. Нікітіна та ін. 

Метою цієї статті є розкриття причин трансформа-

ції основних понять компетентнісного підходу до 

навчання – “стратегічна компетенція” – “стратегічна 

компетентність” та близьких до них категорій “стра-

тегія”, “тактика”; показати вплив нової наукової ін-

формації про зміну акцентів у визначенні цих понять. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом 

для цієї статті послужили публікації вітчизняних та 

зарубіжних дидактів, лінгводидактів щодо реалізації 

ідей Болонського процесу та компетентнісного підхо-

ду до навчання в середній загальноосвітній школі 

взагалі і стратегічної компетенції (компетентності) 

зокрема; методи дослідження: теоретичний аналіз 

педагогічної, психологічної, лінгвістичної та методи-

чної літератури, індукція, дедукція, узагальнення та 

систематизація наукових даних. 

Результати та їх обговорення. Компетентнісний 

підхід до навчання, що активно впроваджується в 

середній і вищій школі, ґрунтується на формуванні її 

випускників компетентностей – життєвонеобхідних 

(ключових), загальнопредметних та предметних. До 

першої групи належить і стратегічна компетентність. 

Для того, щоб розкрити сутність поняття “стратегічна 

компетентність” з позицій сучасної лінгвістики, соці-

олінгвістики, лінгводидактики, психології та дидакти-

ки, необхідно проаналізувати цілий понятійний блок 

“стратегія – тактика – компетенція – стратегічна ком-

петенція – компетентність – стратегічна компетент-

ність”. 

Термін “стратегія”, від якого й походить стратегіч-

на компетентність (компетенція), використовується в 

різних галузях наукового пізнання і не має єдиного 

визначення. Хоча саме слово “стратегія” виникло з 

грецького “strategia” – stratus – військо і ago – веду – !) 

наука про ведення війни; 2) перенос. мистецтво керів-

ництва чим-небуть, що ґрунтується на правильних і 

довготривалих прогнозах [9, с. 863]. 

Як стверджує Т. Тимофєєва [10, с. 9], пізніше цей 

термін почали використовувати в теорії ігор (1944 р.), 

в когнітивній психології (1956 р.), у менеджменті 

(1960-і рр.), у кінці 90-х – у прикладній лінгвістиці та 

лінгводидактиці. 

Водночас паралельно зі словом “стратегія” викори-

стовують і термін “тактика”, що походить теж від 

грецького taktige (мистецтво) шикування війск) –

tasso – шикую війська і означає: 1) складова частина 

воєнного мистецтва, до якої входить теорія і практика 

підготовки, організації і ведення бою; 2) засоби, ме-

тоди, що забезпечують стратегічний успіх; 3) перенос. 

прийом, засоби досягнення будь-якої мети; лінія по-

ведінки кого-небудь [9, с. 875-876].  

У менеджменті, бізнесі під стратегією розуміють як 

розроблення планів, інтегрований набір дій, спрямо-

ваних на створення стійких конкурентних переваг. 

За концепцією Г. Мінсберга, необхідно виділити 

три шляхи (способи), за допомогою яких компанія 

формує свої стратегії: 1) стратегічне мислення (креа-

тивність, підприємське “прозріння” у розумінні ком-

панії, галузі, оточення); 2) формальне стратегічне 

планування (схематичний і зрозумілий процес форму-

вання стратегії); 3) ситуаційні стратегічні рішення 

(ефективна реакція на неочікувані можливості та про-

блеми) [5, с. 2]. 

Крім стратегічної школи “Школа підприємництва”, 

науці відомі ще й “Когнітивна школа”, “Школа нау-

чіння”, “Школа влади”, “Школа культури” тощо. У 

контексті нашого дослідження насамперед варто 

з’ясувати, як трактується “стратегія” з позицій когні-

тивної школи, що намагається глибше проникнути в 
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думки самого стратега і розглядає стратегічний про-

цес як мисленнєвий, намагаючись окреслити межі 

того, що останнім часом називають стратегічним 

мисленням [Там само, с. 5]. У педагогічній науці по-

няття “стратегія” розглядається через “алгоритм пла-

нування дій, що ґрунтується на розбитті мети на 

окремі в пошуку шляхів її досягнення” [8, с. 124]. У 

словнику лексема “стратег” пояснюється так: 1) “пол-

ководець, знавець стратегії; 2) перенос. людина, яка 

володіє мистецтвом керувати громадською та полі-

тичною боротьбою” [9, с. 863]. 

Що ж стосується комунікативної діяльності люди-

ни, то стратегія пов’язана з інтеракцією, тобто з тим, 

як люди використовують мовленнєві акти з метою 

досягнення комунікативної мети [10, с. 12]. 

Стратег як комунікант завжди вступає в діалог чи 

полілог з метою обмінятись інформацією, віддати 

наказ, зробити настанови й отримати зворотну інфор-

мацію. 

На думку Т. Тимофєєвої, В. Якуніна, комунікативні 

процеси докорінно відрізняються від інформаційних 

процесів у технічних пристроях тим, що інформація 

не просто передається від джерела до отримувача і 

навпаки [13, с. 167]. У комікативній діяльності інфор-

мацією саме обмінюються. Крім цього, комуніканти 

можуть інформацію змінювати, коректувати, звужу-

вати й розширювати. Саме під таким кутом зору ко-

мунікація не може зводитися до простого потоку ін-

формації в прямому і зворотному напрямку. 

У контексті цієї концепції нам близьке трактування 

стратегії в комунікативній діяльності людини, що 

належить Дж. Рігні, який визначає: стратегії – це “дії 

або кроки, що сприяють придбанню, збереженню, 

відновленню і використанню інформації” [14]. Уче-

ний запропонував класифікувати стратегії на три 

групи: 1) метакогнітивні (знання про навчання), 2) 

когнітивні (специфічні для кожного виду навчальної 

діяльності), 3) соціальні (інтерактивні) [Там само]. 

Дотримуючись логіки викладу матеріалу статті, 

звернемось до поняття “компетенція”. Нагадаємо, що 

він запозичений з англомовної літератури і широко 

використовується в різних галузях науки, зокрема в 

лінгвістиці, соціології, психології. Педагоги послуго-

вуються термінами “компетенція” і “компетентність”, 

не ототожнюючи їх, вважаючи, що “компетентність” 

ширше поняття, що включає не лише когнітивну й 

операційно-технологічну компоненту, а й мотивацій-

ну, етичну, соціальну та поведінкову. 

У лінгвістичній літературі спочатку з’явився тер-

мін “стратегічна компетенція”. Його авторами були 

М. Кенейл і М. Свейн, які займалися проблемами 

викладання та оволодіння іноземними мовами. Підґ-

рунтям для виникнення статегічної компетенції стала 

вдала спроба цих науковців розробити модель кому-

нікативної компетенції, загальну ідею якої в 1972 році 

запропонував Д. Хаймз та інші. Підхід Д. Хаймза 

одержав наукову підтримку, адже він втілив прогре-

сивну тоді наукову тенденцію розглядати мову як 

соціальний процес, а не тільки як лінгвістичний код. І 

в 1980 році М. Свейн та М. Кенейл, продовживши рух 

у цьому напрямі, створили модель комунікативної 

компетенції в єдності її чотирьох компонентів: грама-

тичної, соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегіч-

ної компетенцій [1, с. 37].  Як вважали ці автори, 

стратегічна компетенція полягає у досконалому воло-

дінні стратегіями вербального та невербального спіл-

кування, які можуть бути задіяними, щоб компенсу-

вати зрив у ньому, викликаний наявними умовами 

ситуації спілкування, що його обмежують, або недос-

коналою компетентністю в одній або декількох сфе-

рах комунікативної компетенції, і щоб підвищити 

ефективність процесу спілкування. 

За більш як 20 років свого існування поняття “стра-

тегічна компетенція” періодично привертало увагу 

науковців (переважно зарубіжних). Проте до недав-

нього часу педагогів і мовознавців більше цікавили 

зовнішні прояви процесу міжкультурного спілкуван-

ня. Компетенції особистості, що уможливлюють його, 

не отримували гідної уваги. І особливо це стосувалося 

стратегічної компетенції. У праці Н. Бібік зазначаєть-

ся, що стратегічну компетенцію так довго ігнорували, 

що вона стала чимось на кшталт Попелюшки в очах 

західних лінгвістів порівняно з граматичною і соціо-

лінгвістичною компетенціями [2, с. 13]. Це, звичайно, 

відбилось й на стані педагогічної і методичної розро-

бки цього питання. Адже навіщо вчити того, чия зна-

чущість для рівня володіння мовою і якості спілку-

вання неочевидна. Проте останнім часом становище 

різко змінилось. 

У березні 2000 року Європейська Рада на засіданні 

в Лісабоні спрямувала країни Європейської Співдру-

жності на нові перспективи економічного, наукового 

та соціального розвитку. Після 4-річної роботи в цьо-

му напрямі було вирішено планомірно підвищувати 

рівень освіченості громадян за рахунок формування в 

них фундаментальних умінь, необхідних та достатніх 

для ефективної життєдіяльності в сучасному інфор-

маційному суспільстві. У листопаді 2004 року було 

скликано Європейську Комісію Генерального Дирек-

торату з освіти і культури “Освіта і навчання 2010”. 

Там на засіданні робочої групи з питання: “Ключові 

компетенції: ключові компетенції в процесі непере-

рвного самонавчання. Європейські рекомендації” – 

було визначено, які саме життєві вміння є необхідни-

ми для сучасного європейця. Їх перелік було названо 

ключовими компетенціями. Серед них одне з чільних 

місць посідають комунікативні компетенції в рідній і 

іноземних мовах [4, с. 41]. Більшість науковців і сьо-

годні визнає стратегічну компетенцію компонентом 

комунікативної компетенції (Л. Бахман, А. Палмер, 

1982; В. М. Топалова, 1998 та інші). А отже, оволо-

діння стратегічною компетенцією, як компонентом 

комунікативної, у навчальних закладах Європи набу-

ло актуальності. 

Доцільність формування стратегічної компетенції в 

українських школярів було вперше відображено в 

чинній навчально-методичній нормативній базі освіт-

нього процесу [11, с. 50].  Поява цього нового навча-

льного явища викликана приєднанням української 

школи до компетентнісної парадигми, розробленої 

європейськими освітянами в контексті Болонського 

процесу. Відповідно, стандартом обов’язкової освіти 

стає володіння випускником ключовими освітніми 

компетенціями і, зокрема, комунікативними. А тому 

зрозуміло, що без визначення та впровадження ефек-

тивних способів формування стратегічної компетенції 
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у школярів, оволодіння ними мовним циклом предме-

тів буде недосконалим. Актуальність розробки цього 

питання в Україні очевидна, особливо враховуючи те, 

що серед вітчизняних і зарубіжних учених немає зго-

ди щодо сутності поняття стратегічної компетенції. 

Термін “стратегічна компетенція” подекуди взаємо-

замінюється такими поняттями як, “навчальна компе-

тенція”, ”навчальні евристичні вміння”, “вміння на-

вчатись”, “навчально-пізнавальні компетенції”. Ста-

новище, що склалось навколо формулювання страте-

гічної компетенції, є досить небезпечним, оскільки в 

нормативних і навчально-методичних вітчизняних 

документах визначення стратегічної компетенції при-

наймні нечіткі та узагальнені. Стратегічна компетен-

ція – це здатність компенсувати зриви в процесі спіл-

кування, використовуючи для цього вербальні та не-

вербальні комунікативні стратегії [6, с. 56].  

Однією з провідних ідей стратегічної компетенції є 

здатність поповнювати в процесі спілкування недо-

статні знання з мови, а також набувати мовленнєвий і 

соціальний досвід спілкування, уміння брати активну 

участь у спілкуванні, добираючи правильну стратегію 

і тактику спілкування. Цей вид компетенції сприяє 

виробленню соціального досвіду спілкування, який є 

важливим для соціалізації молодого громадянина і 

його повноправного входження в систему суспільних 

взаємин. Формування стратегічної компетенції на ос-

нові критичного мислення надає школярам можливо-

сті вибирати ту чи іншу форми поведінки, відпрацьо-

вувати її, набувати досвіду спілкування, при цьому 

активно формувати мовленнєву компетенцію, яка тіс-

но пов’язана з діяльнісною. Стратегічна компетенція 

сприяє також виробленню в учнів зацікавленості в 

навчанні і сприйнятті матеріалу, адже при сформова-

ній діяльнісній компетенції учні володіють навичками 

пошуку потрібної інформації, відповідного стилю 

поведінки, адекватного мовного кліше, їх автоматиза-

ції та критичного осмислення ситуації спілкування, 

прийняття й інших форм поведінки [7, с. 58]. 

О. Цепкало, посилаючись на дослідження зарубіж-

них учених, визначаючи, що стратегічна компетенція 

є здатністю особистості використовувати вербальні й 

невербальні комунікативні стратегії у процесі спілку-

вання для того, щоб 1) компенсувати труднощі у спіл-

куванні; 2) компенсувати недостатню комунікативну 

компетентність; 3) досягти цілей і завдань спілкуван-

ня; 4) підвищити ефективність процесу спілкування; 

5) запобігти зриву у спілкуванні; 6) краще вивчити 

мову й отримати мовленнєвий і соціальний досвід 

спілкування [12, с. 4]. 

Якщо проаналізувати трактування стратегічної 

компетенції, представлення в науковому інформацій-

ному потоці до 2008 року, то легко можна помітити, 

що зміст слова “компетенція” ширший і повністю 

дублює сутність поняття “компетентність”. 

Щоб розмежувати терміни “компетенція” і “компе-

тентність”, звернемось до Енциклопедії освіти, де 

подаються такі визначення: 

“Компетенція – відчужена від суб’єкта, наперед за-

дана соціальна норма (вимога) до освітньої підготов-

ки учня, необхідна для його якісної продуктивної 

діяльності у певній сфері” [3, с. 409]. Результатом 

набуття компетенції є компетентність, яка на відміну 

від компетенції передбачає особистісну характерис-

тику, ставлення до предмета діяльності … Крім того, 

компетентність у навчанні розглядається як інтегро-

ваний результат, що передбачає зміщення акцентів з 

накопичення нормативно визначених знань, умінь і 

навичок до формування і розвитку в учнів здатності 

практично діяти, застосовувати досвід успішної дія-

льності в певній сфері [ Там само, с. 408]. 

У зв’язку з цим, термін “стратегічна компетенція” 

вживається, коли йдеться про вимоги стратегічної 

(діяльнісної) змістової лінії навчальної програми з 

будь-якого шкільного предмета. А стратегічна компе-

тентність пов’язана з набутими якісними характерис-

тиками особистості учня (оцінно-смисових орієнта-

цій, знань, умінь, навичок, здібностей, досвіду). 

Стратегічна компетентність може трактуватися як 

у широкому, тобто лінгводидактичному, так і вузько-

му (лінгвометодисному) сенсі. Якщо розглядати стра-

тегічну компетентність у широкому значенні, то слід 

аналізувати здатність учнів визначати загальну мету 

власної пізнавальної, навчальної діяльності з предме-

та; планувати свою навчальну діяльність з метою 

досягнення поставленої мети; виконати сплановані дії 

та операції; реалізувати сплановані стратегії; оціню-

вати отримані результати навчальної чи будь-якої 

іншої діяльності. 

У вузькому сенсі стратегічна компетентність розг-

лядається як здатність особистості учня аналізувати 

мовні й позамовні сутності, явища, закономірності, 

зіставляти, порівнювати, групувати, узагальнювати 

виділяти головні й другорядні ознаки, властивості; 

моделювати мовні й позамовні елементи; уявляти 

предмети й за допомогою мовних виражальних засо-

бів описувати їх, явища, дії, події; компенсувати ви-

явлені недоліки в усній та письмовій мовній діяльнос-

ті; робити припущення щодо способу розв’язання 

навчальних завдань; добирати докази для підтвер-

дження чи спростування власних і чужих висловлю-

вань; використовувати власний і чужий (опосередко-

ваний) досвід та критично оцінювати свої вчинки і 

вчинки інших людей. 

Висновки. Отже, проведення дослідження показа-

ло, що постійний потік змінної наукової інформації 

дав можливість простежити трансформацію понять 

“стратегічна компетенція” та “стратегічна компетент-

ність”, які є важливими атрибутами компетентнісного 

підходу до навчання, що активно впроваджується в 

українській середній загальноосвітній школі.  
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Аннотация: Происходящие серьезные преобразования в современной общественной жизни вызваны общеевропейской и 
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Введение. Необходимость рассмотрения проблем 

образования с точки зрения компетентностного под-

хода вызвана общеевропейской и мировой тенденци-

ей интеграции, глобализацией мировой экономики, 

стандартизацией европейского образования на прин-

ципах Болонского соглашения. Существенным, как 

отмечает И. Зимняя, является и тот факт, что универ-

сализация преобразований в области образования, 

обеспечения студенческой и преподавательской мо-

бильности, международное признание степеней, вве-

дение образовательных кредитов, – все это преду-

сматривает определенную терминологическую уни-

фикацию. Это касается и понятия компетентности. 

Кроме того, необходимость введения понятия компе-

тентности и компетентностного подхода в образова-

нии определяется изменением образовательной пара-

дигмы совокупности убеждений, ценностей, техниче-

ских средств и т.п. [1: 9].  

Особенно остро стоит вопрос формирования гума-

нитарных компетенций в высших технических учеб-

ных заведениях. Молодежь, вступающая в техниче-

ский ВУЗ, конечно, имеет соответствующий багаж 

некоторых культурологических знаний, но, к сожале-

нию, общеобразовательные учреждения не предо-

ставляют достаточного культурологического образо-

вания. Студент, во время обучения в высшем техни-

ческом заведении, благодаря специфике ВУЗа, имеет 

недостаточный доступ к культурологическим знани-

ям. Поэтому одна из основных задач преподавателей 

культурологических дисциплин – найти правильный 

подход в процессе обучения, искать новые техноло-

гии обучения. 

Краткий обзор публикаций по теме. Ряд отече-

ственных и зарубежных ученых (В. Вернадский, 

С. Войслав, В. Гринивицький, Д. Лихачев, Жуков-

ский, Д. Зернов, В. Кирпичев, А. Коновалов, Д. Мен-

делеев уже делали попытку создать пути реализации 

новой парадигмы – образовательного процесса, обес-

печивающего культурологический направление про-

фессиональной подготовки будущего инженера. В 

своих работах они подчеркивают, что задача образо-

вания – не только обогатить будущего инженера зна-

ниями о культуре, но и помочь ему найти себя в ней, 

сформировать свою собственную культурное самосо-

знание, отношение к другим культурам и т.д. А для 

этого необходимо преодолеть технократический под-

ход, снять абстрактность и культурную безликость 

знаний, обеспечить их укоренённость в социальном и 

национально-культурном отношении. 

С целью формирования гуманитарных компетен-

ций инженера в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин, необходим научный подход к исследуе-

мой нами проблемы – компетентностный. Этот под-

ход разработан английскими учеными как чисто со-

циокультурный. В отечественной науке этот подход 

представлен в работах А. Хуторского и Б. Вульфсона. 

Его разрабатывают также украинские ученые: И. Бех, 

Д. Гришин, А. Дубасенюк, В. Лозовая, Н. Ничкало, 

С. Подмазин, А. Пруцакова, В. Сериков и др. О зави-

симости образовательного процесса от культурологи-

ческих знаний исследуют Ю. Сенько и М. Фролов-

ская. [2, с.11-15]. 

Цель статьи. Цель данной статьи – анализ и ис-

следования таких факторов, которые повлияют на 

формирование гуманитарных компетенций студентов 

технического ВУЗа, в поиске создания таких условий, 

которые способствовали бы изменению акцентов в 

подготовке выпускника высшего технического учеб-

ного заведения. 

Материалы и методы. В словаре иностранных 

слов есть понятие компетентность, компетентный и 

компетенция. [3].  

Компетенция (лат. сompetentia - принадлежность 

по праву) – определяется как, во-первых, круг полно-

мочий какого-либо органа или должностного лица и, 

во-вторых, круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом. 

Компетентность – владение компетенцией. Второе 

значение – владение знаниями, позволяющими судить 

о чем-либо. 

Компетентный (лат. competens – соответствующий, 

способный) – обладает компетенцией. Второе значе-

ние – знающий, сведущий в определенной области. 

По определению экспертов стран Европейского 

союза понятие «компетентность» следует рассматри-

вать, как способность применять знания и умения 

эффективно и творчески в межличностных отношени-

ях - ситуациях, предусматривающих взаимодействие с 

другими людьми в социальном контексте так же, как 

и в профессиональных ситуациях. Компетентность - 

понятие, логически происходит от отношения к цен-

ностям и от знаний к умениям. Под компетентностью 

человека педагоги считают специально структуриро-

ванные (организованные) знания, умения, навыки и 

отношение, которые приобретают в процессе обуче-
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ния, они позволяют человеку определять, есть иден-

тифицировать и решать, независимо от контекста (от 

ситуации) проблемы, характерные для определенной 

сферы деятельности. 

Согласно определению автора О. Панкратовой, 

культурологическая компетентность – это сочетание 

знаний о культуре в широком и узком смысле слова, 

которые позволяют нарисовать, создать целостную 

картину мира и указать значение учебных дисциплин 

для уточнения этой картины, которая позволяет опре-

делить человека в мире и способы, которые позволят 

изменить мир с учетом полученных знаний. [4]. Обзор 

зарубежных подходов к определению и использова-

ния компетенций показывает, что британский компе-

тентностный подход изучает характеристики деятель-

ности и процессы ее выполнения, а американский – 

личности людей, выполняющих эту деятельность. 

Разница американского и британского подходов за-

ключается в противопоставлении компетенции про-

тив компетентности, процесса против результата. 

Многомерный подход - более целостный, так как 

способствует формированию последовательного и 

непротиворечивого понимания этого термина. В кон-

тинентальной Европе понятие компетенций стало 

популярным с середины 1990-х гг. Многомерный 

подход – более целостный, поскольку способствует 

формированию последовательного и непротиворечи-

вого понимания этого термина. [5]. Важными в кон-

тексте проблемы нашего исследования является очер-

ченные зарубежными учеными уровни формирования 

компетенций при обучении в ВУЗе, которые опреде-

лены в европейских странах. Так, для первого уровня 

характерны следующие общие для различных пред-

метных областей компетенции: способность демон-

стрировать знание основ и истории дисциплины, спо-

собность логично и последовательно представить 

освоенные знания, способность контекстуализировать 

новую информацию и давать ее толкование, умение 

демонстрировать понимание общей структуры пред-

мета и связь между предметами, способность пони-

мать и использовать методы критического анализа и 

развития теорий, способность правильно использо-

вать методы и техники дисциплины, способность 

оценивать качество исследований в данной предмет-

ной области, способность понимать результаты экс-

периментальных и наблюдательных способов провер-

ки научных теорий. На втором уровне будущие спе-

циалисты должны быть наделены такими компетен-

циями: владеть предметной областью на должном 

квалификационном уровне, т.е. владеть новейшими 

методами и техниками исследования, знать новейшие 

теории и их интерпретации; критически отслеживать 

и осмысливать развитие теории и практики; владеть 

методами независимого исследования и уметь объяс-

нять его результаты на должном уровне, быть способ-

ным внести оригинальный вклад в дисциплину в со-

ответствии с канонами этой предметной области, 

например, в рамках квалификационной работы; де-

монстрировать оригинальность и творческий подход; 

овладевать компетенциями на профессиональном 

уровне [6].  

Соглашаясь с Г. Васяновичем, на сознание, волю, 

чувства человека влияют различные факторы внеш-

ней и внутренней детерминации (лат. determinare – 

определять) – философской концепции, которая при-

знает объективную закономерность и причинную 

обусловленность всех явлений природы и общества. 

Это факторы экономического, социального, полити-

ческого государственного давления, влияния среды, 

экологического кризиса, системы образования, "мас-

совой культуры". В конце XX – начале XXI в. факто-

ры внешней и внутренней детерминации стали ката-

строфическими. Особенно они повлияли на моло-

дежь, которая наиболее восприимчива к различным 

явлениям антикультуры. Преподаватель призван 

уменьшить эту восприимчивость учащихся и студен-

тов. Именно на него возлагается высокая моральная 

ответственность и надежда за сохранение человече-

ства, цивилизации. Педагог учит ученика, студента 

самодетерминации, нелинейности "самодействия", 

которые присущи настоящий культуре. Итак, чем 

выше уровень самодетерминации, культуры человека, 

тем он нравственнее, способен правильно определять 

свою жизнь, поступки, сознание, судьбу в различных 

и отдаленных последствиях. Человек высокой духов-

ности может сопротивляться всему аморальному, 

антикультурному. [7].  В концепции культурологиче-

ского подхода, Н. Бердяев, Е. Бондаревская, В. Краев-

ский, Н. Лосский, П. Флоренский считали, что чело-

век выступает как эпицентр культуры, ее высшая 

духовная ценность. Человек приобретает свою чело-

веческую сущность, становится частью человечества, 

познавая культуру и творя ее. Н. Бердяев писал: 

"Каждый человек по своей внутренней природе есть 

великий мир - микрокосм, в котором отражается и 

пребывает весь реальный мир и все великие истори-

ческие эпохи ... он своеобразный отрывок вселенной, 

который может быть по состоянию сознания этого 

человека еще закрытым, но по мере расширения его 

сознания, раскрыться внутренне. Н. Бердяев большое 

значение придает национальной индивидуальности, 

развития национальной культуры: "Человек вступает 

в человечество через национальную индивидуаль-

ность как национальный человек ... Все творческое в 

культуре носит на себе отпечаток национального 

гения." [8, с. 85]. Культурологический смысл воспи-

тания современного человека характеризуется усвое-

нием общечеловеческих ценностей, деятельность – 

культуротворчеством, а поведение – независимостью 

и саморегулированием. Как считает украинская ис-

следовательница Т. Иванова, следует рассматривать 

культурологический компонент в процессе формиро-

вания личности будущего специалиста как основную 

цель современной педагогики. А это значит, что 

необходимо сформировать личность, сердцевиной 

которой являются субъективные свойства, определя-

ющие меру его свободы, гуманности, духовности, 

жизнетворчества. Таким образом, начальная позиция 

этой концепции связана с ценностным отношением к 

человеку как к цели, а не средству.  

Т. Иванова подчеркивает, что очень трудно сфор-

мулировать само понятие "культура", которое отно-

сится к самым тяжелым определенных категорий 

гуманитарной науки. Дело в том, что явления культу-

ры сложные, многофункциональные и очень много-

гранны. Однако в наше время в науке сложились три 
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основных подхода к определению данного феномена: 

ценностный (аксиологический), деятельностный и 

личностный. [9]. Особенностью ценностного подхода 

есть традиция определять культуру в качестве объек-

тивной по отношению к человеку – совокупность дос-

тижений общества в его материальном и духовном 

развитии. Ценностная концепция культуры подчерки-

вает роль и значение идеальной модели, в которой 

культура рассматривается как трансформация долж-

ного в реальное. Здесь действует механизм интерио-

ризации (переноса) культурных ценностей во внут-

ренний мир личности. [10, с. 99-106]. Украинский 

профессор Т. Иванова утверждает, что личностный 

подход к культуре заключается в подходе к ней как 

среды выращивания и формирования личности. [9, 

с. 28]. В данной концепции под культурой следует 

понимать все проявления человеческой субъективно-

сти, свойства и качества, характеризующие степень 

культурности общества, культурно-исторической 

эпохи в ее человеческом измерении уровень свободы, 

образованности, нравственности, духовности людей, 

их способности к культурному саморазвитию. Чело-

век выступает как подлинный творец культуры. Ме-

ханизмами его развития в культуре выступают прин-

ципы персонализации и интериоризации. [10, с. 106].  

Ю. Сенько считает, что образование - возможность 

осуществления человека в культуре. Чтобы эта воз-

можность стала реальностью, необходимо определить 

стратегию самого образования, во всяком случае, его 

институциализированных форм. Такой стратегиче-

ской линией развития современного образования 

вместе с фундаментализацией и информатизацией 

выступает гуманитаризация. Специалист отмечает, 

что гуманитаризация образования – следствие пони-

мания того капитального факта, что ядром личности 

является ее гуманитарная составляющая, а педагоги-

ческое явление – гуманитарный феномен. [11].  Но 

парадоксальность ситуации, продолжает Ю.Сенько, 

заключается в том, что культурологическая школа, 

рождается, утверждает свои гуманитарные ориенти-

ры, прежде всего, за счет предметоцентризма, путем 

наращивания в учебном плане объема дисциплин, 

которые изначально считаются гуманитарными. 

Иными словами, гуманитаризация образования разво-

рачивается в логике учебного предмета, в логике ин-

формирования. Ограничиваться таким экстенсивным 

способом решения проблем, “вялой гуманитаризаци-

ей” нельзя, так как при этом главное – атмосфера, 

стиль отношений “преподаватель – студент” – не 

поддается радикальному обновлению. Необходима 

еще и гуманитаризация образования в логике не толь-

ко учебного предмета, но и учебного процесса.  

Результаты. Как же повлиять на формирование ду-

ховности личности студента технического ВУЗа, а, в 

частности, на формирование культурологической 

компетентности будущих инженеров? Следует обра-

титься к проблеме развития личности. У А. Вознюка и 

в А. Дубасенюк находим, что развитие является уни-

версальной характеристикой Вселенной. Соответ-

ственно, развитие человека является сущностным 

содержанием его существования. Школа же возникает 

главным социальным институтом, который наиболее 

полно реализует принцип развития человека, по-

скольку школа осуществляет селекцию, аккумуляцию 

и трансляцию культурно-цивилизационных ценностей 

человечества от поколения к поколению, формируя и 

развивая носителей этих ценностей на протяжении 

всей жизни, поскольку профессионально-личностное 

развитие человеческого индивида – это непрерывный 

образовательный процесс. Следует подчеркнуть, что 

прогрессивное развитие человека – это процесс физи-

ческого и  психического изменения индивида во вре-

мени, предполагающий совершенствование, переход в 

любых его свойствах и параметрах от меньшего к 

большему, от простого к сложному, от низшего к 

высшему. " [12].  

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Следовательно, 

культурологическая подготовка предусматривает 

формирование инженера нового типа, своего рода 

культуролога, изобретателя, может, используя куль-

турно-исторический, личностный потенциал и полу-

ченные знания на высоком профессиональном уровне 

осуществлять инженерное мастерство и обеспечивать 

себе полноценное развитие и саморазвитие как в про-

фессиональном так и в своем творческом плане, учи-

тывая свои индивидуальные и профессиональные 

возможности. 

Мы согласны с академиком И. Зязюном, что с це-

лью построения целостного процесса приобретения 

знаний, адекватных жизни, необходимо: 

– построение органического комплекса научных, 

гуманитарно-социально-исторических и художе-

ственных дисциплин, объединенных единством гума-

нистических смыслов и духовно-нравственных целей  

– совершенствование методологий и методик по-

знавательной деятельности гуманитарных дисциплин: 

философии, психологии, культурологии, социологии, 

иностранных языках, истории и других обязательных 

и специальных дисциплин. [13, с. 12]. 

Теорию культурологической подготовки студентов 

технического ВУЗа развивать в русле процессов гу-

манизации сознания и деятельности будущих специа-

листов, которые являются актуальными для всего 

современного мира, будущего постиндустриального 

общества. Эта гуманизация и является сегодня тем 

гуманным социумом, который способен гармонизи-

ровать отношения личности и государства, оправды-

вать само пребывание человека в природе и культуре, 

предотвратить тот духовный, экономический и эколо-

гический кризис, преодолеть опасное отставание ду-

ховно-нравственного развития от его технического 

прогресса. Особенность же формирования культуро-

логической компетентности состоит в том, что она 

должна быть обусловлена и ориентирована не на ин-

тересы и государственные заказы или интересы рын-

ка, а на формирование гуманитарной компетентности 

личности будущего инженера. 

Мы разделяем точку зрения В. Андреева, Ю. Чер-

новой и А. Гарбуз, что для самоорганизации личности 

студента необходимо, чтобы он все содержание курса 

ВУЗа "пропустил" через себя и на основе активной 

рефлексии трансформировал в компетентность, моти-

вацию к дальнейшему обучению и деятельности [14].  
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Анотація. У статті розглянуто поняття "інтернаціоналізація вищої освіти", його сутнісні характеристики, цілі та завдання з 

проекцією на країни кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія та Грузія). Проаналізовано особливості процесу модерні-

зації освітнього сектора в аспекті його міжнародної спрямованості. Визначено особливості вдосконалення змісту вищої 

освіти, мобільності, розвитку міжнародного партнерства в цих державах. 

Ключові слова: інтернаціоналізація, модернізація, міжнародне співробітництво, Азербайджан, Вірменія, Грузія 

 

На початку ХХІ століття в умовах зростання ролі 

знань та інтенсифікації процесів глобалізації провід-

ною тенденцією реформаційних процесів сучасних 

освітніх систем різних країн світу стає інтернаціона-

лізація вищої освіти. І як зазначають дослідники між-

народної освіти Уве Бранденбург та Ульріх Тайхлер, 

інтернаціоналізація закріпила позиції як основний 

напрям розвитку вищої освіти в світі, "змінивши век-

тор від периферійного явища до ключового інтересу 

вищих навчальних закладів" [4]. Зростаючу увагу до 

процесу інтернаціоналізації вищої освіти в умовах 

розбудови постіндустріального суспільства можна 

пояснити намаганнями держав відшукати нові механі-

зми, що відкривають додаткові можливості для розви-

тку національної системи вищої освіти у відповіднос-

ті з глобальними перспективами, підготовки високок-

валіфікованих спеціалістів, що володіють компетенці-

ями для успішної діяльності у суспільстві та економі-

ці майбутнього, шляхи використання та залучення 

нових інвестицій у національну систему вищої освіти 

для підвищення участі держави у глобальній економі-

ці знань, а також отримання додаткових доходів від 

продажу послуг вищої освіти за кордон, що безпереч-

но відповідає за конкурентоспроможність освіти на 

міжнародному рівні. 

Освітні політики та стратегії провідних держав сві-

ту все частіше визначають інтернаціоналізацію освіт-

нього середовища як невід’ємний компонент інтегра-

ції освіти країни до світового та європейського зага-

льноосвітнього простору. Пошук шляхів подолання 

проблем перехідного періоду, спричинених розпадом 

Радянського Союзу, перспектива залишитися на пе-

риферії освітнього, а відтак і загальнодержавного роз-

витку, створила об’єктивну потребу для країн кавка-

зького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) долу-

чатися до світових інтернаціоналізаційних процесів в 

освіті, що характеризуються активізацією міжнарод-

ного співробітництва, привнесенням міжкультурного 

виміру в навчально-виховний процес та дослідження, 

диверсифікацією шляхів отримання вищої освіти, 

поглибленням міжкультурної комунікації. 

Питання інтернаціоналізації вищої освіти стало 

предметом активного дослідження та обговорення як 

у наукових колах, так і на рівні урядів держав, що 

розглядають цей процес як інструмент державної 

політики, який забезпечує впровадження в національ-

ну освітню систему європейських норм та стандартів. 

Так, у наукових працях зарубіжних (Ф. Альтбах, 

М. ван де Венде, Х. де Віт, Дж. Местенхаузер, 

Дж. Найт, У. Тайхлер та ін.) та українських дослідни-

ків (М. Бойченко, О. Локшина, Л. Пуховська, А. Са-

пожников, А. Сбруєва, В. Солощенко та ін.) здійсне-

ний аналіз сутнісних характеристик явища, система-

тизовано цілі та завдання, напрями та стратегії проце-

су, зроблена спроба розкрити проблему оцінки ефек-

тивності результатів інтернаціоналізації. Значний 

внесок у розробку даного феномену внесено міжнаро-

дними організаціями (Світовий банк (The World 

Bank), Організація економічного співробітництва та 

розвитку (Organisation for Economic Co-operation and 

Development – OECD) та національними об’єднання-

ми, що займаються питаннями міжнародної освіти 

(Центр освітніх досліджень та інновацій (CERI), ні-

мецька служба академічних обмінів (DAAD), нідер-

ландська організація міжнародного співробітництва у 

вищій освіті (NUFFIC)). Проте, процес інтернаціона-

лізації вищої освіти в окремих країнах, зокрема в 

Азербайджані, Вірменії та Грузії залишається за ме-

жами цих досліджень і потребує спеціального ви-

вчення. 

Метою нашої статті є з’ясувати та проаналізувати 

особливості процесу інтернаціоналізації вищої освіти 

в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірме-

нія, Грузія). Досягнення поставленої мети спонукає 

нас до виконання таких завдань: по-перше, розгляну-

ти підходи до розуміння поняття інтернаціоналізації 

вищої освіти в світових та європейських наукових 

колах; по-друге, дослідити специфічні риси внутріш-

ньої та зовнішньої інтернаціоналізації у досліджува-

них нами країнах; по-третє, охарактеризувати напря-

ми діяльності держав щодо подальшого розвитку 

освітньої сфери. 

Поняття "інтернаціоналізація" увійшло в освітню 

сферу на початку 80-х років ХХ століття і мало спорі-

днене значення з терміном "міжнародна освіта", що 

означав діяльність на міжнародному рівні, яка стосу-

валася здебільшого мобільності, навчання за кордо-

ном, залучення іноземних студентів, міжнародних 

обмінів в сфері освіти та дослідження. Результатом 

посилення значимості міжнародного виміру у вищій 

освіті і поступовій трансформації міжнародної діяль-

ності з другорядної у ключову і, таким чином, у більш 

змістовний та повноцінний процес стало відділення 

поняття "інтернаціоналізація" від терміну "порівняль-

на освіта", "транснаціональна освіта", "полікультурна 

освіта". 

Навколо уніфікованого визначення категорії "інте-

рнаціоналізація вищої освіти" протягом всього її пері-

оду існування точаться дискусії. Ми пояснюємо це 

різними підходами до розуміння цілей, мети та зна-

чення міжнародного виміру у вищій освіті, які докла-

дно описуюся в роботах Дж. Найт, Х. де Віт та інших 
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дослідників цієї проблеми [5; 10]. Проте, проведений 

нами аналіз засвідчив, що найбільш вживаним та 

поширеним є визначення запропоноване Дж. Найт: 

"процес інтеграції міжнародного, міжкультурного та 

глобального виміру у цілі, функції та надання вищої 

освіти", що вважається нейтральним з міжнародної 

точки зору і не включає заходи, обґрунтування та 

результати даного явища [11]. 

Динаміка процесу інтернаціоналізації вищої освіти 

у будь-якій країні світу багато в чому залежить від 

розуміння сутності власне самого процесу тими, хто є 

його суб’єктами, усвідомлення його цілей, завдань та 

кінцевого результату. Стратегічні цілі процесу інтер-

націоналізації, як зазначає Дж. Найт, включають: 

політичні (реалізація зовнішньої політики держави); 

економічні (підвищення конкурентоспроможності, 

розвиток ринку праці); академічні (підвищення якості 

освіти, створення міжнародних стандартів освіти); 

культурні та соціальні мотиви (міжкультурна взаємо-

дія, національна культурна ідентичність) [10, с. 25]. 

Зазначимо, що перераховані завдання, які покликана 

виконувати інтернаціоналізація, не є однаковими для 

кожної конкретної держави або закладу освіти, адже, 

створюючи стратегію інтернаціоналізації, держави та 

освітні установи тим самим визначають власні цілі та 

завдання цього процесу на національному та інститу-

ційному рівнях. 

Обравши європейський вектор розвитку, Азербай-

джан, Вірменія та Грузія стали на шлях системних 

перетворень в сфері освіти. Як зазначається у націо-

нальних програмах розвитку вищої освіти цих дер-

жав, пріоритетним напрямом модернізації національ-

ної системи підготовки кваліфікованих кадрів є вихід 

на міжнародний ринок освітніх послуг та підвищення 

рівня конкурентоспроможності освіти у світі. 

Аналіз нормативно-правової бази вищої освіти до-

сліджуваних нами країн дає підстави констатувати 

відсутність чіткої стратегічної політики держав в 

аспекті її інтернаціоналізації – у жодній з країн не 

розроблена національна концепція інтернаціоналізації 

вищої освіти. Проте, важливість налагодження між-

народних зв’язків з іноземними закладами освіти, 

мобільність студентів та професорсько-викладацького 

складу є провідними ідеями законодавчих документів 

вищої освіти цих держав. 

Різноманітність теоретичних підходів до визначен-

ня сутності поняття "інтернаціоналізація вищої осві-

ти" доводить те, що це явище є багатовимірним та 

динамічним процесом, що включає два аспекти: внут-

рішню (internationalization at home) та зовнішню інте-

рнаціоналізацію (internationalization abroad) або тран-

снаціональну освіту. 

Внутрішній вимір інтернаціоналізаційних процесів 

передбачає внутрішньоуніверситетські стратегії, а 

саме: привнесення міжнародного та міжкультурного 

аспекту в навчально-виховний процес та дослідження 

(включення в навчальні плани ВНЗ дисциплін, інтер-

національних за своєю природою); застосування в 

освітньому процесі технологій, що підтвердили свою 

ефективність в освітніх системах інших країн; вико-

ристання нових способів і прийомів оцінювання на-

вчальних досягнень студентів; налагодження зв’язків 

з місцевими культурними та етнічними групами, а 

також залучення іноземних студентів та науковців до 

життя університету. Зовнішня інтернаціоналізація 

включає будь-яку освітню або наукову діяльність, для 

здійснення якої існує необхідність перетинати кордон 

– мобільність (інституційна, програмова, академічна), 

розвиток дистанційної освіти. 

Одним з напрямів модернізації системи підготовки 

кваліфікованих кадрів в Азербайджані, Вірменії та 

Грузії є вдосконалення змісту вищої освіти. Це прояв-

ляється у появі у навчальних планах і програмах уні-

верситетів нових дисциплін, що мають міжнародну 

складову (іноземні мови, сучасні інформаційні техно-

логії, культурологія, політологія, порівняльна педаго-

гіка, менеджмент та ін.) та нових спеціальностей. 

Застосування у навчальному процесі технології роз-

витку критичного мислення, технології проектування, 

технології модульного навчання, інтерактивних тех-

нологій сприяє підвищення активності студента, ак-

тивізації співробітництва у студентському колективі, 

ідентифікації майбутніх спеціалістів як активних 

громадян світової спільноти. 

Показовим проявом інтернаціоналізації вищої осві-

ти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вір-

менія, Грузія) служить спрямованість держав на інте-

нсивний розвиток міжнародного співробітництва, що 

включає академічну мобільність студентів та профе-

сорсько-викладацького складу, підготовку спеціаліс-

тів за подвійними програмами та надання подвійних 

дипломів, інституційну мобільність, налагодження 

партнерських зв’язків із зарубіжними навчальними 

закладами. 

За даними міністерств освіти Азербайджану, Вір-

менії та Грузії за останні два десятиліття у всіх трьох 

країнах суттєво збільшилась кількість студентів, які 

виїжджають на навчання за кордон, та тих, хто обирає 

університети цих держав для здобуття вищої освіти. 

Це є свідченням запровадження комплексу цілеспря-

мованих заходів із підвищення якості і конкурентосп-

роможності освіти, забезпечення виходу вищої освіти 

на високий рівень міжнародної привабливості. В уні-

верситетах досліджуваних нами країн впроваджується 

ряд масштабних консорціумних проектів, які вклю-

чають компоненти з мобільності студентів та викла-

дачів. Серед таких міжнародних проектів можна за-

значити «Вікно зовнішньої співпраці» (Азербайджан, 

Вірменія, Грузія), «Підтримка інтернаціоналізації та 

порівнянності забезпечення якості у вищій освіті» 

(Вірменія, Грузія) та інші проекти в рамках програми 

Еразмус Мундус [6; 12]. 

Інноваційною практикою для вищих навчальних 

закладів досліджуваних нами країн є інституційна 

мобільність. Таким прикладом може слугувати  Азер-

байджанський інститут учителів, який має 11 філій на 

території Республіки, Азербайджанський державний 

економічний університет (філія у м. Дербент Російсь-

кої Федерації), Тбіліський державний університет 

імені Іване Джавахишвілі (Грузія) з 8 філіями на те-

риторії держави, в планах створення філії Єревансь-

кого державного університету (Вірменія) в Росії та 

Грузії.  

Поступово набирає обертів програмова мобіль-

ність, яка є невід’ємною частиною процесу інтернаці-

оналізації освітнього простору. У Національних звітах 
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досліджуваних нами країн щодо реалізації основних 

положень Болонської декларації зауважено, що до 5% 

ВНЗ Азербайджану та Вірменії можуть присуджувати 

подвійні ступені і такий же відсоток освітніх установ 

реалізують подвійні програми підготовки спеціалістів 

[2; 3]. Ця ситуація дещо відрізняється у Грузії, де до 

10% вищих навчальних закладів надають подвійні 

ступені і до 25% університетів мають подвійні про-

грами [7]. 

Інтернаціоналізації вищої освіти в досліджуваних 

нами країнах сприяє міжнародне співробітництво у 

цій сфері, яке визначається як дієвий механізм укріп-

лення стійкої позиції держав на світовому та європей-

ському рівнях. Слід відмітити активну співпрацю 

Азербайджану, Вірменії та Грузії з такими міжнарод-

ними організаціями як UNESCO, UNICEF, Світовий 

банк, за підтримки яких були реалізовані проекти 

щодо вдосконалення та розвитку різних аспектів ви-

щої освіти. Значна увага приділяється розширенню 

партнерства університетів цих країн з вищими навча-

льними закладами СНД, США та Європи. Так, Вана-

дзорський державний педагогічний інститут ім. О. 

Туманяна (Вірменія) тісно співпрацює з такими іно-

земними закладами освіти як: Університетський ін-

ститут підготовки вчителів академії Екс-Марсель 

(Франція), Бамбергський інститутом ім. Отто Фрідрі-

ха (Німеччина), Костромський державний університет 

імені Н.А. Некрасова (Росія), Євангілістичний інсти-

тут Дармштадту (Німеччина) [8, с. 22]. Прикладом 

такого міжнародного співробітництва в Азербайджані 

може також слугувати педагогічний факультет Азер-

байджанського Університету Мов, де налагоджене 

співробітництво з організацією ESLİ (США), універ-

ситетом Мінесоти (США), університетом Південної 

Кароліни (США), державним університетом Клужа 

(Румунія),  університетом Упсали (Швейцарія), уні-

верситетом Улудаг (Туреччина) та ін. [1]. Телавський 

державний університет імені Якова Гогебашвілі (Гру-

зія) має угоди про співпрацю з такими ВНЗ як: уні-

верситет Лейпцигу (Німеччина), Варшавським уні-

верситетом (Польща), університетом Гренобля 

(Франція), університет Турку (Фінляндія) та ін. [9]. 

Аналізуючи сучасний стан модернізаційних проце-

сів вищої освіти в Азербайджані, Вірменії та Грузії, 

поряд із позитивними тенденціями розвитку освіти в 

аспекті її інтернаціоналізації спостерігаємо також 

деякі складнощі. Такі фактори як недофінансованість 

університетів, низький рівень знання іноземних мов, 

відсутність реальної підтримки інновацій з боку дер-

жави знижують темпи входження цих країн в світове 

та європейське освітнє товариство. Як зазначається у 

міжнародних дослідженнях педагогічної освіти цього 

регіону, крім об’єктивних проблем (заклади освіти не 

обладнані належним чином для використання ІКТ, 

відсутній доступ до міжнародних наукових баз даних 

у сфері педагогічної освіти) країни стикаються з не-

бажанням освітніх закладів впроваджувати в систему 

підготовки спеціалістів сучасні технології навчання, 

що є наслідком стереотипного мислення серед педа-

гогів, керівників навчальних закладів, які сприймають 

інноваційні підходи як традиційні методи тільки під 

різними назвами і демонструють свою прив’язаність 

до старої моделі [13; 14]. Варто зазначити, що, на наш 

погляд, інтернаціоналізація освіти в цих країнах 

ускладнюється не лише через нагальну потребу країн 

у реформуванні існуючої системи освіти, відсутність 

стратегічного плану по інтернаціоналізації вищої 

освіти, а й через перехідний характер економічних, 

соціальних, політичних та культурних відносин. 

Таким чином, теоретико-компаративний аналіз 

процесів модернізації вищої освіти в країнах кавказь-

кого регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) дає 

змогу стверджувати, що вдосконалення систем підго-

товки кваліфікованих кадрів в цих державах носить 

інтернаціоналізаційний характер і проявляється в 

усвідомленні державними органами необхідності 

долучатися до світових та європейських цінностей в 

освіті, налагоджувати міжнародне партнерство в осві-

тній сфері, створювати умови для підтримки мобіль-

ності, розвитку дистанційної освіти. Особливістю, яка 

визначає специфічність процесу інтернаціоналізації в 

Азербайджані, Вірменії та Грузії, вважаємо його бага-

торівневий характер, що включає вектор СНД та вла-

сне кавказький регіон (збереження спільності і в той 

же час самоідентифікація), важливість наявності єв-

ропейського виміру в освіті, конкурентоспроможність 

у світовому освітньому просторі. Проведене нами 

дослідження не вичерпує всієї проблематики інтерна-

ціоналізації вищої освіти в країнах цього регіону і має 

подальші перспективи.  
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Fedorchuk I.V. Internationalization of Higher Teacher Education: the Experience of Azerbaijan, Armenia, Georgia 

Abstract. The article touches upon the notion of "internationalization of higher education", its characteristics, rationales in the con-

text of the Caucasus countries (Azerbaijan, Armenia, Georgia). Analyzed in the paper are the peculiarities of modernization process 

in the aspect of its international orientation. The features of higher education content improvement, mobility and international coop-

eration in the countries are also defined. 
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Федорчук И.В. Интернационализация высшего педагогического образования: опыт Азербайджана, Армении, Грузии 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «интернационализация высшего образования», предоставляется его характе-

ристика, цели и задачи с проекцией на страны южно-кавказского региона (Азербайджан, Армения и Грузия). Проанализиро-

вано особенности процесса модернизации образовательного сектора в аспекте его международной направленности. Опреде-

лены особенности усовершенствования содержания высшего образования, мобильности, развития международного парт-

нерства в этих странах. 
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PSYCHOLOGY 

 

Koltunovych T. 

The structural and functional model of psychocorrection of professional burnout 

among pre-school teachers 

__________________________________ 

Koltunovych Tetiana, Assistant of the Department of Pedagogy and Psychology of Pre-school Education 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 
 

Abstract. The article presents a structural and functional model of psychological correction of pre-school teachers professional burn-

out, built on the basis identified in previous empirical studies of the basic qualities of the personality structure and personality deter-

minants of pre-school teacher burnout, and trialled in preschool educational institutions 15, 18, 33, 38, 52 in Chernivtsi. Author 

describes psychocorrectional program that was created based on this model, looked at the methodological issues of studies design, 

the main stages of work, has highlighted the objects of corrective action. Results indicate the effectiveness of the developed model of 

correction pre-school teachers burnout, as well as the possibility of its use as an algorithm to determine the psychological conditions 

to correct pre-school teachers burn-out at different levels of its formation, and its prevention. 

Keywords: professional burnout, psychocorrection, psychocorrectional program, psychological conditions of the correction, structural 

and functional model of psychocorrection 

 

Burnout – is one of the major problem in the professional 

activity. In demonstrates the inconsistency in a continuum 

"occupation-worker", which leads to serious consequenc-

es for both the employee and the organization as a whole: 

reduces economic performance of work, leads to viola-

tions of work discipline and relationships with colleagues, 

family, quality of life, physical and mental health etc. 

Though the burnout syndrome is recognized world-

wide and has become the object of interdisciplinary re-

search and different paradigms of scientific explanation, it 

is still treated as one of the most contradictory problems. 

Those are connected with the absence of a generally ac-

cepted name and interpretations, a unified approach to the 

definition criteria, factors, symptoms and phases of the 

burnout itself, with complexities of its diagnostics, as 

well as its prevention and correction.  

The problem of prevention and correction of the pro-

fessional burnout is very acute today due to the growth in 

the number of workers suffering from the burnout syn-

drome and grave consequences of the said syndrome. 

Unfortunately, the investigations are absent in Ukraine 

that might have allowed the due estimation of the burnout 

in population in general or among the specialists of a 

certain field of activity. It is obviously connected to the 

fact that in the Ukrainian translation of the phrase "The 

ICD-10" the notion "burn-out" (state of vital exhaustion) 

sounds as over fatigue (which is but a symptom of the 

burnout) [2; 4]. Moreover, burnout is a syndrome, and 

syndromes are somewhere in-between symptoms and a 

diagnosis, which makes it next to impossible to be de-

fined in medical institutions.  

The problem of burnout represented foreign and do-

mestic research scientists: E. Aronson, V.V. Boyko, 

M.V. Borisova, M. Burish, R. Burke; D.V. Dierendonck, 

T.V. Formanyuk, H.J. Freudenberger, E. Iwanicki, 

S.E. Jackson, E.A. Hartman, L.M. Karamushka, 

K. Kondo, M. Leiter, T. Marek, C. Maslach, V.Ye. Orol, 

B. Perlman, А.М. Pines, T.I. Ronginskaya, A.A. Rukav-

ishnikov, W.B. Schaufeli, R.L. Schwab, Ye.S. Starchenko-

va, L.I. Tishchuk, N.Ye. Vodop'yanova, T.V. Zaychikova, 

Yu.P. Zhogno, etc. 

Despite the existence of a large number of scientific 

works on various aspects of professional burnout syn-

drome, its research still has many "white spots". So, out 

of scientists sight were problems of pre-school teachers 

burnout, as well as important for today’s time, due to an 

increasing number of burned-out professionals, the prob-

lem of determining the psychological condition of its 

correction. 

The aim of this article is to establish the structural and 

functional correctional model of professional burnout 

among preschool teachers. 

The term "burnout syndrome" originates from Greek 

syndrome – "combination" and English burn-out. It was 

first used by an American psychiatrist H.J.Freudenberger 

to describe gradual emotional exhaustion, loss of motiva-

tion and decrease in attraction among volunteers of 

St. Mark’s Free Clinic in the New York’s East Village he 

was observing as a consulting psychiatrist [3, p. 205]. 

The analysis of definitions and characteristics of burn 

out phenomenon made it possible to determine its specific 

meaning. Professional burnout is therefore a multi-

dimensional process connected with work and appearing 

at different stages of professional activity. It is character-

ized by gradual loss by a specialist of emotional, mental 

and bodily-physical energy, life inspiration under the 

prolonged professional stress revealing itself in the symp-

toms of psycho-emotional exhaustion, suppressed and 

depressive mood, chronic fatigue, insomnia, taking psy-

choactive substances, overall loss of interest to work and 

communication and absence of satisfaction from those, 

cynicism and in ultimate displays, suicidal intentions. 

It is important to stress that in pre-schools as well as in 

other institutions and organizations non-burnt specialists 

work side by side with burnt ones. Consequently the same 

working conditions lead to burn out in some pre-school 

teachers whereas others function normally. That is why 

the leading role in forming of professional burn out 

should be given to the personality of a pre-school teacher 

while all external factors should be treated as such that 

when fracturing through the prism of the burnt out per-

sonal structure can enhance both professional burnout and 

its aftermath. 

Surely, macro-social factors are impossible to correct. 

Thus, being aware of and taking into account the im-

portance and significance of social, economic, political 
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and cultural influences, we consider the possibility of 

their change in the narrow context, just as a change in 

relation of a real group, where the pre-teacher works and 

structural changes in the personality of the pre-teachers 

him/herself. Respectively, a pre-teacher professional 

burnout psychological correction is, on one side, impos-

sible without changes in the social situation of his/her 

development (life external factors) and, on the other side, 

the way he/she accepts and overcomes these circumstanc-

es. 

Based on the results of own theoretic and empiric re-

search [1] the criteria where determined of the research 

into psychological peculiarities of correction the pre-

school teachers professional burnout and the structural 

and functional correction model was developed (fig. 1). 

By dividing basic qualities on the dichotomic principle 

the following result was obtained: personal structures of 

pre-school teachers with low burnout level (LBL) are 

filled with more positive qualities, whereas those of the 

respondents with medium (MBL) and high levels (HBL) 

are filled with negative, respectively. 

The analysis performed makes it possible to speak of 

the change in significance of most important elements of 

personal structures as system forming in respect of the 

synthesis of all the rest personal qualities, states charac-

teristics, as well as the vector of and strength of influence, 

personal factors determining the formation and develop-

ment of professional burnout, as of psychological condi-

tion for its correction. 

Those are included in the basic components of the 

model: disbalance in the field of "professional activity – 

private life (everything alternative to work)". Basic and 

leading components of personal structures of pre-school 

teachers with different levels of professional burnout; the 

most important qualities of professional burnout for-

mation (components being both basic and leading), which 

with certain structural organization lead to burnout (nega-

tive function) or to professional adaptation/ anti-burnout 

(positive function); personal determinants of professional 

burn out formation belong to the basic components of the 

model. The action is taken for the unit in the model: from 

identification and realization of the module from profes-

sional adaptation, satisfaction with professional activity 

and decreasing/overcoming professional burn out.The 

said process comes through separate modules: diagnostic, 

informational, aim-value, organizational, correctional, 

analytic and estimation ones, as well as research and 

reflexive ones due to the efficiency of passing which the 

movement of the personality towards professional adapta-

tion or professional burnout depends.  

Generalizing the works on the problem of professional 

burnout correction written by the scientists (S.T. Gubina, 

A.L. Kytaev-Smyk, М.P. Leiter and C. Maslach, V.V. Lu-

k’yanov, K. Salmela-Aro, R. Naatanen, D.G. Trunov, 

L.S. Chutko, W.B. Schaufeli and D. Enzmann et al.), tak-

ing into account, and grounding on the own empirical and 

diagnostic data together with professional burnout struc-

tural and functional correction model, the psycho-

correctional program "As not to burn out in the flame of 

profession" was created [1, р. 39-168]. 

Methodological grounds for professional burnout 

psychological correction. The correction program was 

based on 8 mini-lectures and group psychological training 

due to which the participants will be able to identify the 

problem, to realize the phenomenon context, its structure, 

determinacy of appearance, levels of revealing, degree of 

forming and the symptoms characteristic to it. The group 

psychological training was chosen because the sphere of 

its application is much wider as compared to the social 

and psychological one, those being realized via the meth-

ods of psycho correction that belongs to cognitive-

behavioural approach (A.T. Beck, K.M. Bemis, А. Free-

man, A. Ellis, P.C. Kendall, D. Meichenbaum, J.L. Pret-

zeret al.). The latter is based on the ideas that both behav-

iour and feelings of a person are defined not by the situa-

tion he/she appears in but their reaction to it, which can 

partially account for the fact that, within the same organi-

zation, some people burn out, whereas the others do not; 

and has the aim of changing the attitude of people to 

themselves, the correction of desadaptive forms of behav-

iour, irrational settings, development of social functioning 

competence to. 

The aim of professional burnout psycho-correction 

programme is to form in the participants of the pro-

gramme the integral system of knowledge on professional 

burnout specificities, creation of conditions allowing the 

lessening the level of professional burnout formation by 

way of substitution of basic components of personal struc-

ture and lessening the strength of influence of personal 

(psychological) factors determining its formation. Dura-

tion – 3 months (30 hours, considering the dynamics of 

changes of correction targets and the level of professional 

burn out formation). The duration of short term correction 

groups is twelve sessions. 

The main assumption of the program lays in the state-

ment that a structural and functional model of pre-

teachers professional burnout correction will allow, via 

group psychological training, influencing purposefully the 

exact determinacy of its appearance, most important ones, 

basic and leading qualities of pre-teachers’ personal struc-

tures, thus eliminating the level of burnout formation. 

Basic principles of work organization: principle of 

humanism as confirmation of the norms of respect, friend-

ly attitude to a personality, excluding force and violence; 

principle of confidentiality as a prohibition of conscious 

or chance disclosure of information received by the leader 

in the working process; principle of competence that 

provides the precise identification by the leader of his/her 

competence limits and taking those into account; principle 

of responsibility meaning the leader taking care of partic-

ipants’ well-being and prohibition of harmful use of the 

results of their work. 

Professional burnout correction is carried out in the 

form of individual consultations and group work within 

the frames of cognitive and behavioural trend. 

Forms and methods of work are conversation, discus-

sions, role plays, exercises (on relaxation, visualization, 

self-knowledge, self-esteem, psycho-gymnastic with 

elements of body therapy, etc); methods of art therapy, 

brainstorm and group discussions. In group discussions 

various topics are touched upon, such as self-esteem, self-

respect, self-understanding, optimism, enthusiasm, perfec-

tionism, trust, personal resources, etc.  

The program consists of three parts (modules).The aim 

of the diagnostic part is the identification of professional 

burnout degree of formation, its personal markers and 
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psycho-correction conditions. The aim of the theoretical 

part is to provide mastering by the participants of the 

knowledge in professional burnout problem (this part is 

realized on the base of the following plan: the notion of 

professional burnout, professional burnout risk factors; 

professional burnout main symptoms; positive personal 

characteristics, adequate self-attitude, success motivation, 

value orientation, adaptation mechanisms in finding out 

the balance within the continuum "work-private life" role. 

The practical part consists of studies aimed at the work 

with psychological correction conditions defined by us, 

which can objectively be formed within the short period 

of time and which help lower professional burnout level.  

A psycho-correction complex includes four main units: 

1. Diagnostic. Aim: professional burnout formation 

level, personal formations, states, qualities, diagnostics; 

identification of professional burnout risk factors and 

formation of the general program of psychological correc-

tion. 

2. Purposeful (constituent). The reason for including 

this unit into the psycho-correction program is connected 

to the necessity of creation of active orientation at psy-

cho-correction work, formation of self-knowledge and 

self-improvement motives. Aim: creation of active psy-

cho-correction work orientation, formation of self-

knowledge and self-improvement motives, stimulation of 

the wish to interact, co-operate with the leader and other 

participants; raise in assurance of positive results possibil-

ity due to lowering the level of professional burnout for-

mation of its components, constitutive changes in both 

personal and professional life. 

3. Correctional. Aim: harmonization and optimization 

of the program participants’ development, mastering the 

ways of interaction with oneself and the outer world cer-

tain ways of activity; raise in self-esteem, self-assurance, 

formation of the adequate self-attitude (auto-likeness, 

self-understanding, self-assurance, expected attitude from 

the others); removal of negative influences of personal 

formations, states and qualities; development and im-

provement of emotional and will regulation of behaviour, 

identification of personal intellectual and emotional re-

sources, realization of previous emotional experience, 

formation of positive emotional attitude to oneself, over-

coming of inadequate forms of behaviour, development 

and fixing the ability to efficiently use both personal and 

professional time, properly plan and control the process of 

performance, distribute the load in the optimal way, use 

both optimal and adequate coping strategies and psycho-

logical protection mechanisms as well. 

4. Efficiency of correction influence estimation unit. 

Aim: tracing from the data of psycho-diagnostic techni-

ques, participants questioning, writing self-reports, moni-

toring the moods and other psychological content and 

dynamic of reactions, emotional satisfaction with studies, 

emotional balance in general for the sake of positive qual-

ities and feelings, stabilization of positive self-attitude and 

self-esteem, lowering the level of professional burnout 

formation, estimation of correction effect. 

Correctional program contains five interconnected 

thematic blocks: 

І block is oriented at the problem identification, opti-

mization of time consumption (time management) and 

lowering the level of tension and exhaustion. 

ІІ block aims at lowering the levelling of perfectionism 

and success motivation formation. 

ІІІ block is oriented at the correction of negative per-

sonal formations, states and qualities, value orientation of 

participants included. 

ІV block is oriented at the self-recognition of partici-

pants and formation of adequate self-attitude, self-esteem 

and self-assurance. 

V block is aimed at the formation of adequate mecha-

nisms of psychological protection and optimal coping 

strategies.  

Expected results: positive dynamics of lowering pro-

fessional burnout formation level, change in basic quali-

ties or their value in the personal formation structures, 

states, quality, value-motivation sphere, activation of 

mature protection mechanisms optimization, as well as 

active coping strategies, adequate self-esteem and self-

attitude formation, in development of personal character-

istics, lowering the level of personal anxiety, depressive-

ness, irritability, spontaneous aggressiveness together 

with social activity and self-assurance activation. Fore-

seen result: change in personal structure basic compo-

nents value, decrease in the effect of professional burn out 

personal determinancy and the level of professional burn 

out in general, self-esteem improvement; formation of 

objective positive self-attitude, mature mechanisms of 

personal protection and active coping strategies; gaining 

of arbitrary self-regulation skills, ability to keep up bal-

ance in the continuum "work-private life".  

Indicators of efficiency of psycho-correction program-

me mastering: positive dynamics in lowering the profes-

sional burn out and its constituents formation level; reali-

zation of disbalance in "work-personal life"; positive 

dynamics of basic qualities or their value in personal 

formation structures, states and qualities, defined with 

objective methods of psycho-diagnostical markers of 

professional burn out (at entering and exiting the pro-

gram); the degree of psycho-correctional group partici-

pants satisfaction; level of correspondence of the results 

obtained to those expected by the specialist who carried 

out the program; behavioural and personal changes hav-

ing taken place due to exact psycho-correctional methods 

in group participants; improvement of the level of self-

attitude and assurance in oneself and once own abilities; 

adequate self-esteem; activation of adequate psychologi-

cal protection of higher level at active coping strategies; 

lowering perfectionism level and those of personal anxie-

ty, aggressiveness, depressiveness, irritability, etc; proper 

timing abilities; social activity activation; decrease in 

psychoactive substances (alcohol, coffee, drugs, tobacco, 

etc.) taking in or total abandoning. stability in stress and 

frustration situation; improvement of relations with pro-

fessional activity subjects and members of the family. 

Results of approbation of psychocorrectional pro-

gramme. During the first state of the experiment, exami-

nees were offered psycho-diagnostic techniques which 

can determine 13 indexes that we define as psychological 

correction conditions. The said indexes allow estimating 

of the current state of professional burnout in pre-school 

teachers under examination and to identify authenticity of 

differences between experimental and control groups of 

examinees with differing levels of its formation.  
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Fig. 1. The structural and functional model of psychocorrection of professional burnout among pre-school teachers 
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Based on the standards of psychological consultation 

and psycho-correction, experimental groups with a num-

ber of participants up to 17 each were formed. 98 exami-

nees participated in the formal experiment (46 – in exper-

imental group and 52 – in the control one). Examinees 

average age was – 33.1 years and their length of service 

equalled – 9.8 years. The program of psychological cor-

rection of professional burnout in pre-school teachers was 

realized on the base of pre-schools №15, 18, 33, 38 і 52 in 

Chernivtsi. 

Control data at the first stage of the constating experi-

ment proved that significant differences are absent be-

tween experimental and control groups of examinees with 

differing levels of professional burnout formation in 

terms of all 20 indexes. 

To check the efficiency of a correction group, the post 

correction changes were traced in target correction, here 

determined, as well as in indexes of burnout formation in 

general. 

The comparison of indexes of first portion of data for 

experimental and control groups after the formation ex-

periment showed that there were statistically significant 

shifts in separate indexes for their increase or decrease in 

experimental groups of examinees with different levels of 

professional burnout formation. 

In the experimental group of examinees with high 

burnout level: 

1) The decrease was observed in: neuroticism 

(Temp.=0.00, р=0.003), reactive aggression (Temp.=9, 

р=0.011), trait anxiety (Temp.=0.00, р=0.008), perfection-

ism (Temp.=12, р=0.006), left in the range of high values; 

motivation to avoid failure (Temp.=5, р=0.005), shifted 

towards the range of moderately high levels; value index-

es "conformality" (at the level of normative ideals) 

(Temp.=0.00, р=0.001) shifted towards the range of low 

values; psychological defense mechanisms: «projection» 

(Temp.=5, р=0.005), "substitution" (Temp.=5, р=0.005) and 

«intellectualization» (Temp.=5, р=0.005), and also total 

indicator of burnout (Temp.=11, р=0.005), shifted towards 

the range of medium values; 

2) The indexes of expected attitude of the others in-

creased considerably (Temp.=25, р=0.047), having shifted 

towards the range of medium values; auto-sympathy 

(Temp.=23.5, р=0.038), remaining in the range of medium 

values; self-esteem (Temp.=9, р=0.019) and values of «be-

nevolence» (at the level of individual priority) (Temp.=9, 

р=0.006), shifted towards the range of high values; self-

distance (Temp.=14.5, р=0.030) and subjective feeling of 

existential fulfilment (Temp.=27.5, р=0.117), shifted to-

wards the range of medium values. 

In the experimental group of examinees with the medi-

um burnout level: 

1) The indexes decreased considerably of: neuroticism 

(Temp.=6, р=0.028), remaining at the level of medium 

values; trait anxiety (Temp.=1, р=0.001), perfectionism 

(Temp.=25.5, р=0.050), motivation to avoid failure 

(Temp.=10.5, р=0.008) and distraction-oriented coping 

(Temp.=25, р=0.047), shifted towards medium levels; psy-

chological defense mechanism "intellectualization" 

(Temp.=0.00, р=0.028), remained at the level of medium 

values; total indicator of burnout (Temp.=7, р=0.003), 

shifted towards low values. 

2) The indexes increased considerably of: self-esteem 

(Temp.=21, р=0.048), shifted towards the level of medium 

values; the values of "benevolence" (at the level of indi-

vidual priority) (Temp.=1, р=0.004), shifted towards the 

range of high values and self-distance (Temp.=18, р=0.030) 

and subjective feeling of existential fulfilment (Temp.=1, 

р=0.001), remained at the level of medium values. 

In the experimental group of examinees with low 

burnout level: 

1) Indexes decreased considerably of neuroticism 

(Temp.=0.00, р=0.005), values of "conformality" (at the 

level of normative ideals) (Temp.=7.5, р=0.003), psycho-

logical defense mechanism "projection" (Temp.=3.5, 

р=0.005), remained at the level of medium values; and 

total indicator of burnout (Temp.=22, р=0.017), shifted 

towards the range of low values. 

2) Indexes increased considerably of: values of "be-

nevolence" (at the level of individual priority) (Temp.=17, 

р=0.046), self-esteem (Temp.=28.5, р=0.041) and global 

self-attitude (Temp.=5, р=0.038), shifted into the range of 

high values. 

The values of all indexes obtained from the control 

groups of examinees with both high and medium level of 

burnout did not undergo changes at statistically signifi-

cant level and thus they need no additional interpretation. 

In the control group of examinees with low burnout level 

though, the index of perfectionism (Temp.=19.5, р=0.038) 

grew significantly, whereas that of subjective feeling of 

existential fulfilment (Temp.=0.00, р=0.027), remained 

within the range of medium levels. 

Another data collection performed in half a year re-

vealed the tendency to stable keeping of the result ob-

tained, apart from considerable decrease in the indexes of 

self-esteem (Temp.=0.00, р=0.043) and self-distance 

(Temp.=0.00, р=0.012) in the experimental group of exam-

inees with the medium burnout level and increase in the 

index of the distraction-oriented coping (Temp.=10.5, 

р=0.045) in the experimental group of examinees with the 

low burnout level. 

On the contrary, in the control group of examinees 

with high burnout level the indexes decreased considera-

bly of self-esteem (Temp.=7, р=0.037) and increased those 

of motivation to avoid failure (Temp.=20.5, р = 0.014). In 

the group of pre-school teachers with medium burnout 

level the indexes of auto-sympathy (Temp.=7, р=0.037) and 

self-esteem (Temp.=38.5, р=0.041) decreased while that of 

total indicator of burnout increased. In the group of exam-

inees with the low burnout level the indexes of perfec-

tionism (Temp.=21.5, р=0.050) and total indicator of burn-

out (Temp.=0.00, р=0.012) increased. 

The indexes obtained as a results of psycho-correction 

influence in experimental group of examinees with both 

high and medium burnout levels give the grounds to say 

that their adaptation resources strengthened, revealing 

themselves in the decrease in the level of neuroticism, 

reactive aggression, trait anxiety, perfectionism, for-

mation of adequate self-attitude, namely increase in auto-

sympathy and self-esteem, mature psychological defense 

mechanism and active coping-behavior, increase in psy-

chological well-being of the surrounding, the pre-school 

teacher is in constant contact with.  

Therefore after the formational experiment was carried 

out in the experimental groups of examinees with HBL 

and MBL, the decrease in the indexes of perfectionism, 
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depressiveness, irritability, spontaneous aggression, re-

gression and increase in those of auto-sympathy, self-

confidence, self-interest, self-supervision, expected atti-

tude from others, social diversion-oriented coping led to 

the decrease in the level in professional burnout for-

mation. The data obtained are, in our opinion, the signifi-

cant index of efficiency of realization of the program of 

psychological correction of pre-school teachers profes-

sional burnout. 

Observation over the participants in the process of cor-

rection program revealed even more positive changes: 

positive dynamics of decrease in the level of professional 

burnout; realization in disbalance "work-life"; positive 

dynamics of their basic qualities or their value in the 

personal formation structures, states, qualities, val-

ue/motivation/sphere of the program participants which 

can be determined with the help of objective methods of 

psycho-diagnostics of professional burnout markers (at 

the program entrance and exiting); increase in the meas-

ure of satisfaction of participants of psycho-correction 

group; proper timing ability; social activity activation; 

emotional stability in stressful situations and frustration, 

improvement relationships in professional work and with 

members of the family. 

The analysis of results of the implementation of the 

program confirms its effectiveness and expedience for 

further application.   
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Колтунович Т.А. Структурно-функциональная модель коррекции профессионального выгорания воспитателей 

Аннотация. В статье представлена структурно-функциональная модель психологической коррекции профессионального 

выгорания воспитателей, построенная на основе выявленных в предыдущих эмпирических исследованиях базовых качеств 

личностной структуры воспитателя и личностных детерминант выгорания, и прошедшая апробацию на базе дошкольных 

учебных учреждений №15, 18, 33, 38, 52 города Черновцы. Автор описывает психокоррекционную программу, созданную 

на ее основе, в которой рассмотрены методологические вопросы проектирования занятий, основные этапы работы, выделе-

ны объекты коррекционного воздействия. Полученные результаты указывают на эффективность применения разработанной 

модели коррекции выгорания у воспитателей, а также на возможность её использования в качестве алгоритма для определе-

ния психологических условий коррекции выгорания воспитателей на разных уровнях его формирования, а также с целью профи-

лактики синдрома. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, программа психокоррекции, структурно-функциональная модель коррек-

ции, психологические условия коррекции 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности регуляции эмоционально-волевого состо-

яния будущих адвокатов и профессионалов, сознательной саморегуляции своего правового поведения в области 

выполнения служебных обязанностей, профессионального взаимодействия с сотрудниками, руководителями и 

представителями различных слоев населения. 

Ключевые слова: психологические качества личности адвоката, эмоции, воля, самоорганизация, самокон-

троль, функции эмоций, эмоциональные процессы, регуляция эмоционально-волевого состояния 

 

Постановка проблемы. Важнейшую роль в развитии 

личности адвоката должна сыграть рационально по-

строенная система нравственного, трудового и интел-

лектуального развития, которая способна обеспечить 

формирование у будущих адвокатов и профессиона-

лов активного жизнеутверждающего менталитета и 

преобразования культуры правового поведения в 

неотъемлемое свойство личности. В решении этой 

сложной социально-психологической проблемы пер-

востепенная роль принадлежит регуляции эмоцио-

нально - волевой сферы адвоката, которая формирует 

в его личности ответственность за соблюдение норм 

права юридической деятельности [1]. 

Анализ современных исследований. Основным 

профессионально важным качеством специалистов в 

области юридической деятельности, осуществляемой 

часто в экстремальных ситуациях, является способ-

ность к сознательной саморегуляции своего правового 

поведения в области выполнения служебных обязан-

ностей, профессионального взаимодействия с сотруд-

никами, руководителями и представителями различ-

ных слоев населения. Современные исследования рас-

сматривают профессионала как целенаправленную 

систему, которая связана с наличием у него представ-

ления – эталона деятельности, активизирует, и на-

правляет субъекта на достижение определенного ре-

зультата [5; 10; 11]. Именно эти представления – эта-

лоны становятся основой функциональных систем 

определенных видов профессиональной деятельности 

адвоката, где саморегуляция означает приведение 

специалистом своих действий в соответствие с право-

выми нормами, которые существуют в данном обще-

стве и в сфере профессиональной этики адвоката. 

Процесс эмоционально-волевой саморегуляции юри-

ста осуществляется путем профессиональных дей-

ствий, которые постоянно сравниваются с имеющим-

ся образом-эталоном, и в случаях несогласованности 

этих действий с заданным значением эталона специа-

лист осуществляет необходимую коррекцию, как 

отдельных действий, так и полученного результата в 

соответствии с поставленной целью [7]. 

Зарубежные исследователи волевую регуляцию 

рассматривают как проекция мотивационной, интел-

лектуальной и эмоциональной активности (К. Левин, 

Дж. Нюттен, Х. Хекхаузен). Отечественными учены-

ми вопрос воли рассматривается в контексте проблем 

психической регуляции (М.Я. Басов, Л.С. Выготский, 

В.А. Иванников). Отстаивая понимание воли как пси-

хологического феномена несводимого к эмоциям и 

интеллекту, отечественная психология традиционно 

характеризует волевую активность, как сознательную, 

целенаправленную регуляцию поведения в сложных 

эмоциогенных ситуациях [5; 7; 12]. 

Вместе с пониманием целостности психической ре-

гуляции деятельности, в работах Л.С. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова отстаивается целесо-

образность разделения регулирующих функций лич-

ности по условиям процессов, состояний, деятельно-

сти, действий и поведения. На основании анализа 

исследований, воля рассматривается и как состояние 

и как процесс и как действие, то есть на всех уровнях 

деятельности. В работах Н.Д. Левитова волевая ак-

тивность впервые была проанализирована как состоя-

ние, им были выделены стеничные и астенические 

состояния воли. К стеническим состояниям он отно-

сит: уверенность, настойчивость, сдержанность [10]. 

Механизм действия эмоционально - волевой регу-

ляции исследовался В.А. Иванниковым [7]. Он объяс-

няет волю как умышленное создание психологическо-

го состояния оптимальной мобилизованности через 

преобразование исходной организации психики. Осо-

бая роль в содержании оптимального уровня эмоцио-

нально-волевого состояния отводится второй сиг-

нальной системе [7]. 

Следует отметить, что в большинстве работ, воле-

вая регуляция состояний изучается на психофизиоло-

гическом уровне деятельности. Особый интерес пред-

ставляют исследования эмоционально - волевой регу-

ляции и управления процессами мотивации деятель-

ности, проведенные В.К. Вилюнас [3]. Механизм 

волевой регуляции описывается как побуждение, 

подавление или замена одних мотивов другими. Ис-

следователь отмечает, что чем более развита мотива-

ционная сфера, тем более продуктивно действует 

волевая регуляция. Кроме того, В.К. Вилюнас выде-

ляет приемы сознательного воздействия на процесс 

мотивации: совмещение двух смыслов в одном дей-

ствии, языковая самостимуляция, использование сим-

волов - напоминаний о последствиях, умышленное 

изменение привлекательности мотива [3]. 

Роль эмоционально-волевой регуляции в управле-

нии познавательными процессами адвоката была 

рассмотрена в исследованиях Д. Баранова, М. Бар-

щевского, М.В. Втноградова. Исследователи подчер-
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кивают зависимость уровня развития умственных 

способностей, процессов внимания, восприятия и 

памяти от особенностей волевой регуляции [1; 2; 4]. 

Ряд исследований посвящены изучению эмоциональ-

но-волевой регуляции в деятельности и поведении 

личности. При рассмотрении волевой активности как 

действия, С.Л. Рубинштейн выделяет этапы его функ-

ционирования: борьба мотивов, целеполагание, реше-

ние, оценка результатов [11].  

Формулировка цели и постановка задачи. Опре-

делить социальные и психологические составляющие 

регуляции эмоционально-волевого состояния адвока-

тов. 

Изложение основного материала. Эмоциональная 

сфера отражает внутренний мир человека, систему 

сигналов, с помощью которых субъект демонстрирует 

отношение к окружающим. Особенность эмоциональ-

ных процессов заключается в том, что они непосред-

ственно отражают связь между мотивами деятельно-

сти и ее реализацией. В профессиональной деятельно-

сти адвоката эмоциональные процессы являются важ-

нейшим фактором регуляции процессов познания, 

обмена информацией, установления коммуникации. 

Эмоциональные реакции могут обусловливать раз-

личные изменения психики адвоката, создавать кри-

тические ситуации, конфликты, угрозы его деятель-

ности, приводить к изменениям общественного стату-

са. Проблема заключается в том, что необходимо 

формировать у адвокатов умение управлять своими 

эмоциями, сохранять высокую профессиональную 

работоспособность, осуществлять деятельность без 

напряженности в сложных эмоциональных ситуациях. 

Одним из ведущих компонентов регуляции эмоци-

онально – волевого состояния ряд авторов называют 

эмоциональные проявления адвоката, которые долж-

ны эффективно им контролироваться. Главная функ-

ция эмоциональных процессов заключается в том, что 

они помогают понимать адвокату других людей, ана-

лизировать проявления другого, лучше настраиваться 

на совместную деятельность и общение. Эмоциональ-

но-выразительные движения – мимика, жесты, панто-

мима, звуки, выполняя функцию общения, выражают 

отношение к происходящему. Экспрессивная, комму-

никативная, оценочная и компенсационная функции 

эмоций оказывают влияние на профессиональную 

деятельность адвоката [7]. 

Эмоциональные процессы выступают как система 

сигналов, с помощью которых субъект узнает о зна-

чимости происходящего. Особенность эмоциональ-

ных процессов заключается в том, что они непосред-

ственно отражают связь между мотивами и реализа-

цией этих мотивов в деятельности [3]. 

Эмоции сопровождают различные проявления 

жизнедеятельности адвоката, проникают в каждый 

психический процесс его деятельности. Более отчет-

ливо это проявляется там, где эмоции регулируют 

умственную и практическую деятельность адвоката. 

Еще С.Л. Рубинштейн отмечал, что язык информиру-

ет нас не только о том, что эмоции находятся в един-

стве и взаимосвязи с интеллектом или мышлением, а 

о том, что само мышление как реальный психический 

процесс уже само по себе является единством эмоци-

онального и интеллектуального [11]. Таким образом, 

сопоставление эмоций и рационального познания 

можно проводить условно, когда мы выделяем в них 

исключительно словесно-логический механизм, сопо-

ставляя образы объективной действительности и по-

нятия о ней. 

На активнодействующий характер эмоционального 

процесса указывает и происхождение самого термина 

«эмоция» (от лат. Еmoveo - «нарушаю, волную»). При 

всем разнообразии подходов к изучению эмоциональ-

ной сферы деятельности человека определение самого 

понятия «эмоция» большинство авторов рассматрива-

ет как психическую форму отражения действительно-

сти. Особое внимание обращается на такие функции 

эмоций: активирующая или угнетающая, в зависимо-

сти от состояния связи между мотивами, потребно-

стями и их возможностью реализации; оценочная; 

психическая регуляция деятельности; компенсацион-

ная (пополнение недостающей информации для дея-

тельности) [5]. 

Подчеркивая собственно личностное значение 

эмоциональных процессов, В.К. Вилюнас замечает: 

«Эмоциональное событие может вызвать формирова-

ние нового эмоционального отношения к различным 

обстоятельствам ...» [3, с. 143]. 

В деятельности адвоката, ощущение и восприятие 

играют в общении с окружающими людьми мотиви-

рующую роль, что связано с определенными задачами 

профессиональной деятельности и их решением. Осо-

бо выраженные эмоциональные состояния, сопровож-

даемые видимыми изменениями в поведении юриста, 

по мнению А.В. Тимченко проявляется в аффектах. 

Эта реакция возникает в результате уже совершенно-

го действия или поступка и выражает собой их субъ-

ективную эмоциональную окраску с точки зрения 

того, насколько в результате осуществления данного 

поступка удалось достичь поставленной цели, удовле-

творить потребность [12]. Автор считает одним из 

самых распространенных видов аффектов является 

стресс. Это ощущение чрезмерно сильного и длитель-

ного психологического напряжения, которое возника-

ет у человека, когда его нервная система испытывает 

эмоциональные перегрузки [12]. Стресс дезорганизует 

деятельность юриста, нарушает его нормальную дея-

тельность. У юриста распространенным стресс - фак-

тором является эмоциональная раздражитель. Адво-

кат со стойкой эмоциональной сферой в состоянии 

преодолеть фазу тревоги и активно включиться в 

борьбу со стрессовыми факторами. Эмоционально 

неустойчивых специалистов сразу охватывает трево-

га, которая затем переходит в страх. По фазе тревоги 

у таких специалистов наступает истощение нервной 

системы, проявляющееся в форме обреченности и 

отчаяния. Специалист может находиться в стрессовом 

состоянии или периодически к нему возвращаться 

пока, информация о стрессовой (психотравмирую-

щей) ситуации перерабатывается [12]. 

Для определения уровней сформированности эмо-

ционально - волевых компонентов будущих адвокатов 

и профессионалов мы применили методики В.В. Бой-

ко: «Методика определения уровня эмпатических спо-

собностей»; и «Методика оценки эмоционально – во-

левых качеств». 
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Эмпатия (сопереживание) предполагает эмоцио-

нальные, непосредственные реакции на поведение 

других людей. На основе эмпатии человек скорее 

познает себя и становится способным сочувствовать 

подобным себе, понимая и предвидя их поведение. 

Развитые эмпатические способности свидетельствуют 

об адекватном жизненном опыте и возможности са-

моконтроля при агрессивности окружающих. 

Методика состоит из 36-ти вопросов, которые рас-

пределены по шести шкалам: рациональный канал 

эмпатии; эмоциональный; интуитивный; установки, 

способствующие эмпатии; проникающая способность 

к эмпатии; идентификация в эмпатии. Оценка по каж-

дой шкале происходит от 0 до 6 баллов, указывает на 

значимость конкретного параметра в структуре эмпа-

тии. Суммарный показатель изменяется от 0 до 36 

баллов (30 баллов и выше - очень высокий уровень 

эмпатии, 29-22 - средний, 21-15 - заниженный и менее 

14 баллов - очень низкий). По методике диагностики 

«Определение уровня эмпатических способностей» 

В.В. Бойко были получены следующие результаты. 

У испытуемых наблюдается низкий уровень разви-

тия эмпатии (42,1 % среди студентов будущих адво-

катов), (21,6 % среди стажистов адвокатуры и 18,9 % 

среди профессионалов). Высокий уровень эмпатии 

демонстрируют 38,2 % стажисты, 36,1 % профессио-

налы и 27,8 % студенты. 

Наибольшее количество низких показателей среди 

исследуемых имеют студенты – будущие адвокаты 

(27,7 %), стажисты адвокаты (21,4 %) по шкале «Ин-

туитивный канал эмпатии», их можно охарактеризо-

вать как лиц, имеющих низкий уровень способности 

предсказывать поведение партнеров, действовать в 

условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании.  

Студенты имеют низкий показатель (28,3 %): по 

шкале «Рациональный канал эмпатии», что указывает 

на спонтанный интерес к другому и привлекают вни-

мание партнеров по интересам; стажисты имеют по-

казатель (12,2 %): по шкале «Эмоциональный канал 

эмпатии», студенты показывают недостаточную эмо-

циональную отзывчивость (26,1), неспособность по-

нять внутренний мир других и прогнозировать их 

поведение. 

Эмоционально-волевая регуляция включается в де-

ятельность на любом из этапов ее осуществления: 

инициации деятельности, выбора средств и способов 

ее выполнения, следования по намеченному плану 

или отклонения от него, контроля исполнения. Для 

того чтобы понять, насколько развиты эти качества у 

студентов и профессионалов, мы использовали мето-

дику «Оценка эмоционально – волевых качеств» 

В.В. Бойко. В ходе исследования выяснилось, что 

студенты 5 курса не умеют сдерживать некоторые 

довольно сильные свои желания, сознательно подчи-

нять их другим более значимым целям. Ряд студентов 

не может устоять перед желаниями, возникающие из-

за слабой силы воли и отсутствия этических ценно-

стей, то есть им не хватает выдержки, самообладания. 

Низкий показатель волевых качеств у студентов 5 

курса можно объяснить редкими проявлениями 

настойчивости и упорства в достижении цели; слабым 

стремлением совершенствовать свои профессиональ-

ные знания. 

У профессионалов можно наблюдать наличие та-

ких качеств, как целеустремленность, принципиаль-

ность, решительность. Они настойчивы в достижении 

поставленной цели, чувствуют себя увереннее, умеют 

сдерживать свои негативные эмоции. 

Проведенное исследование эмоционально – воле-

вых компонентов будущих адвокатов и профессиона-

лов доказало, что они активизируют деятельность 

специалиста их профессиональное становление и 

являются ведущими компонентами психологической 

регуляции личности адвоката в профессиональной 

деятельности. В ходе развития личности адвоката 

необходимо формировать у него любовь к профессии, 

акцентировать внимание на ее привлекательности, 

вызывать положительные эмоции, шире привлекать к 

реализации профессиональных намерений. 

Проблема изучения регуляции эмоционально - во-

левых процессов адвокатов еще носит описательный 

характер и является недостаточно изученной. В даль-

нейших исследованиях следует обратить внимание на 

связи эмоционально - волевых функций с профессио-

нально значимыми личностными качествами адвока-

та. 

Выводы 

1. Развитие эмоционально - волевой сферы лично-

сти специалиста представляет важнейший аспект 

гармонично развитой личности и является одной из 

главных проблем формирования личности адвоката. 

Развитие волевых процессов адвоката предполагает 

решение ряда проблем становления нравственных 

основ его деятельности: развитие профессиональных 

мотивов, обеспечение готовности к преодолению 

трудностей, тренировки волевого усилия, выработки 

конструктивных способов поведения в сложных юри-

дических ситуациях. 

2. Эмоционально-волевой компонент регулирует 

практическую реализацию феноменов развития лич-

ности адвоката. Ряд студентов пятого курса через 

слабую силу воли и отсутствие этических ценностей 

не могут устоять перед желаниями, которые возника-

ют. Стажистам адвокатуры характерны отрицатель-

ные эмоции, связанные с трудностями совершенство-

вать свои профессиональные знания и умения. У про-

фессионалов можно наблюдать наличие таких поло-

жительных качеств, как целеустремленность, принци-

пиальность, решительность. 

3. Механизм эмоционально - волевой регуляции 

личности адвоката включает комплекс моральных 

качеств и мотивов социального и делового содержа-

ния: мотивы достижения успеха, самооценка, а также 

ряд структурно - организованных психодинамических 

свойств личности адвоката, среди которых домини-

руют тревожность, свойства нервной системы, гене-

тически обусловленные особенности эмоциональной 

сферы. Этими характеристиками определяется специ-

фика деятельности адвоката: целеполагание, уверен-

ность в успехе, уровень мобилизации волевых усилий 

и эмоциональная устойчивость.  
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Ponomarenko V.V. Regulation of lawyer’s emotional and volitional state 

Abstract. The article considers the psychological features of the regulation of emotional and volitional state of future lawyers and 

professionals. The most important thing in the development of future lawyer’s personality should be rationally constructed system of 

moral, labor and intellectual improvement, which must form future lawyer’s active life-asserting mentality and help him to transform 

the culture of legal behavior into inalienable property of the individual. The first role in solving this social - psychological complex 

problem belongs to the regulation of lawyer’s emotional sphere which form in his personality the responsibility for maintenance of 

the norms of juridical activity. 

Keywords: psychological qualities of the lawyer’s personality, emotions, will, self-organization, self-control, regulation of emo-

tional and volitional state  
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Анотація. В статті подано аналіз ціннісно-смислової сфери та її компонентів. Визначено, що різні точки зору на сутність 

досліджуваної сфери спричиняють труднощі у обранні конкретного методологічного підходу дослідження, виборі психодіа-

гностичних методик задля її вивчення. Розглянуто погляди радянських та сучасних російських вчених. Розкрито поняття 

О.М. Леонтьева “смислотвірний мотив” як мотив, що спонукає до діяльності та надає їй особистісний смисл. Визначено 

характеристики особистості, що визначають основну життєву спрямованість (Б.Г. Ананьев), а саме статус та соціальні фун-

кції (ролі, мотивація поведінки та ціннісні орієнтації, структура й динаміка відносин тощо). Проаналізовано диспозиційну 

концепцію особистості В.О. Ядова в якій системоутворюючою ознакою особистісної структури визначається розмаїття 

відносин індивіда до умов його діяльності. Зазначено рівні диспозиційних утворень: елементарні фіксовані установки, соці-

альні фіксовані установки, домінуюча спрямованість інтересів особистості в певні сфери соціальної активності, система 

ціннісних орієнтацій на цілі життєдіяльності та засоби досягнення цих цілей. Розглянуто погляди Л.І. Божович на внутріш-

ню позицію особистості або спрямованість, яку вона визначає як провідні, або домінуючі, мотиви, що підкоряють всі інші. 

Подано результати аналізу дослідників ціннісно-смислової сфери (М.С. Яницького та А.В. Сірого), які відносять до її ком-

понентів ціннісні орієнтації та систему особистісних смислів та зазначають, що ціннісно-смислова сфера як об'єкт психоло-

гічного дослідження має включати вивчення особливостей мотиваційно-потребової сфери, структур самосвідомості, соціа-

льно-психологічних умов її формування. Наведено структуру ціннісно-смислової сфери Шапинковової І.П., яка спираючись 

на дослідження науковців радянського періоду та російських вчених із зазначеної проблематики сформувала власну та 

визначила: цінності-знання, цінності-мотиви, цінності-цілі та цінності-смисли. 

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, особистісний смисл, ціннісні орієнтації, диспозиція, основна життєва спрямо-

ваність, смислотвірний мотив, спрямованість 

 

Ціннісно-смислова проблематика знайшла своє відо-

браження у роботах дослідників різних галузей знан-

ня: психології, соціології, філософії, педагогіки, тощо. 

Істотний дослідницький інтерес зумовив існування 

значної кількості тлумачень її структури, що безпере-

чно впливає на дослідження ціннісно-смислової сфе-

ри. Зазначена сфера є смисловим регулятором поведі-

нки та діяльності людини, формується в ході соціалі-

зації та зазнає впливу наступних соціальних чинників 

як стратифікаційні процеси у суспільстві, культурні, 

сімейні традиції, етнічні, національні особливості, 

тощо [4]. 

Існування різних поглядів на сутність ціннісно-

смислової сфери та її компонентів спричиняє труд-

нощі як у обранні конкретного методологічного під-

ходу, так і виборі психодіагностичного інструмента-

рію її вивчення.  

Мета статті полягає у висвітленні теоретичного 

аналізу основних проблем дослідження ціннісно-

смислової сфери особистості. 

Розглянемо компоненти, що є складовими цінніс-

но-смислової сфери особистості. Зазначимо, що в пси-

хологічних дослідженнях автори використовують різ-

ні поняття, подібні за змістом із “цінностями”, “смис-

лом”, а саме: смислотвірний мотив (О. Леонтьєв), ос-

новна життєва спрямованість (Б. Ананьєв), диспозиція 

(В. Ядов), внутрішня позиція особистості або спрямо-

ваність (Л. Божович), смисл (Д. Леонтьєв) та ін. 

Так, Д.О. Леонтьєв стверджує, що зміст ціннісно-

смислової сфери є визначальним чинником у виборі  

центральної позиції особистості, впливає на спрямо-

ваність та складові соціальної активності, є важелем в 

підході до оточуючого світу та самого себе, надає 

смисл та спрямованість діяльності людини, визначає 

її поведінку та вчинки [5]. 

О.М. Леонтьєв реально діючі мотиви поділяє на 

мотиви-стимули та смислотвірні (мотиви, що спону-

кають діяльність та разом з цим надають їй особистіс-

ний смисл). Співвідношення мотивів є важливим 

ієрархічним підпорядкуванням. Смислотвірні мотиви 

“завжди займають більш високе ієрархічне місце, 

навіть якщо вони не володіють прямою ефективністю. 

Будучи провідними в житті особистості, для самого 

суб’єкта вони можуть залишатися “за завісою” - і з 

боку свідомості, і  боку своєї безпосередньої ефектив-

ності” [5, с. 204]. 

Б.Г. Ананьєв вказує: “Статус та соціальні функції – 

ролі, мотивація поведінки та ціннісні орієнтації, стру-

ктура й динаміка відносин – все це характеристики 

особистості, що визначають її світогляд, основну 

життєву спрямованість, громадську поведінку, основ-

ні тенденції розвитку” [1, с. 261]. 

В диспозиційній концепції особистості, розробле-

ній В.О. Ядовим в якості системоутворюючої ознаки 

особистісної структури визначається розмаїття відно-

син індивіда до умов його діяльності, при цьому від-

носини розглядаються у вигляді певної системи або 

цілісності. Диспозиції особистості являють собою 

продукт “зіткнення” потреб і ситуацій (умов), в яких 

відповідні потреби можуть бути задоволені. Так як 

диспозиції закріплюються (фіксуються) в особистіс-

ній структурі в результаті онтогенезу, їх також можна 

розглянути у вигляді ієрархії. 

В.О. Ядов вказує на наявність чотирьох рівнів дис-

позиційних утворень: 

– Перший, нижчий її рівень утворюють елементар-

ні фіксовані установки (формуються на основі потреб 

фізичного існування та в найпростіших ситуаціях); 

– Другий рівень диспозиційної структури – соціа-

льні фіксовані установки, які мають складну структу-

ру, що містить емоційний (або оцінний), когнітивний 
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(розумовий) та поведінковий (поведінкова готовність) 

аспекти; 

– Третій диспозиційний рівень – загальна (доміну-

юча) спрямованість інтересів особистості в певні сфе-

ри соціальної активності; 

– Вищий рівень диспозиційної ієрархії утворює си-

стема ціннісних орієнтацій на цілі життєдіяльності та 

засоби досягнення цих в цілей [6, с. 35-36]. 

В більш пізніх роботах В.О. Ядов, ґрунтуючись на 

експериментальних дослідженнях, дійшов висновку 

про наявність трьох рівнів диспозиційної ієрархії: 

рівня фіксованої установки, соціальної установки та 

ціннісних орієнтацій на цілі життєдіяльності. Спря-

мованість інтересів особистості в ту чи іншу сферу 

життєдіяльності не виділяється їм в особливий рівень, 

проте являє собою “вісь”, що організовує ієрархію 

цінностей у специфічно індивідуалізовану структуру. 

Цікаві для нашого дослідження деякі аспекти розу-

міння спрямованості особистості I.І. Божович – як 

провідних, або домінуючих мотивів, що підкоряють 

всі інші. “Структура мотиваційної сфери людини 

складна і багатогранна. З цієї точки зору можна гово-

рити про домінуючі мотиви, що створюють спрямо-

ваність особистості в різних сферах її життя та діяль-

ності. Так, наприклад, можна говорити про перева-

жаючі інтереси людини в галузі науки, мистецтва, 

професії або в області взаємин з оточуючими людь-

ми” [3, с. 333]. 

Дослідники ціннісно-смислової сфери (М.С. Яни-

цький та А.В. Сірий) відносять до її компонентів цін-

нісні орієнтації та систему особистісних смислів [8]. 

Автори визначають ціннісні орієнтації як найважли-

віший компонент структури особистості. Нарівні з 

іншими соціально-психологічними утвореннями вони 

виконують функції регуляторів поведінки та прояв-

ляються у всіх сферах діяльності людини. Особистіс-

ний смисл визначають як "індивідуалізоване відобра-

ження справжнього ставлення особистості до тих 

об'єктів, заради яких розгортається її діяльність, усві-

домлюване як "значення-для-мене" засвоєних суб'єк-

том безособових знань про світ, що включають понят-

тя, вміння, дії та вчинки, чинені людьми, соціальні 

норми, ролі, цінності та ідеали" [8, c. 17]. 

Дослідники наголошують, що ціннісно-смислова 

сфера, як об'єкт психологічного дослідження, не може 

бути обмежена системою цінностей і особистих смис-

лів у вузькому їх розумінні та має включати вивчення 

особливостей мотиваційно-потребової сфери, струк-

тур самосвідомості, соціально-психологічних умов її 

формування. Та пропонують розділити методики до-

слідження на наступні блоки: 

1. Методики діагностики домінуючих ціннісних 

орієнтацій, особистісної спрямованості; 

2. Методики, спрямовані на дослідження цілісної 

системи ціннісних орієнтацій особистості (тести 

М. Рокича, Ш. Шварца); 

3. Проективні методи вивчення ціннісно-смислової 

сфери особистості (методики Х. Кантрила, Г. Олпорта 

та Дж. Гілеспі); 

4. Методики вивчення рівня особистісного розвит-

ку, що дозволяють судити про сформованість цінніс-

но-смислової сфери (САТ, РСК) ; 

5. Методики дослідження життєвих цілей, рівня ус-

відомленості життя та сенсожиттєвих орієнтацій (PIL, 

СЖО).  

Група психологів-дослідників (Н.Ю. Самикіна, 

М.Є. Серебрякова) вважає, що особистісні цінності, 

нарівні з системою особистісних смислів, є основни-

ми компонентами ціннісно-смислової сфери [7]. Для 

дослідження цінностей пропонують використовувати 

самоаналіз (випробовуваному пропонують скласти 

список життєвих цінностей і охарактеризувати кожну 

з них за допомогою п'яти понять, що описують стан, 

найбільш характерний для переживання цих ціннос-

тей). Задля виявлення особливостей ціннісно-смисло-

вої структури дослідники рекомендують використо-

вувати метод семантичного диференціалу. 

Спираючись на дослідження науковців радянського 

періоду та російських вчених із зазначеної проблема-

тики, психолог-дослідник Шапинкова І.П. сформува-

ла власну структуру ціннісно-смислової сфери:  

– цінності-знання (“знані” цінності, тобто такі, що 

відображені в свідомості індивіда у вигляді уявлень, 

знань про зміст різних цінностей, проте вони не ви-

значають особливість життєдіяльності людини),  

– цінності-мотиви (за умови їх усвідомленості, 

стають спонукальними до активності та складають 

основу ціннісних орієнтацій особистості),  

– цінності-цілі (забезпечують можливість діяти за-

для досягнення мети, долаючи внутрішні перешкоди), 

– цінності-смисли (“смисложиттєві орієнтації” осо-

бистості в єдності життєвих цілей, емоційної насиче-

ності життям та задоволеністю самореалізацією) [2]. 

Автор пропонує використовувати власну методику 

для діагностики ціннісно-смислової сфери. Опитува-

льник складає 12 блоків цінностей, які виявлені в 

результаті контент-аналізу пілотажних досліджень, а 

саме: активне діяльне життя, здоров’я, цікава робота, 

пізнання, творчість та ін. Кожен з блоків має ряд ви-

словлювань, що характеризує зазначену цінність як: 

цінність-знання, цінність-мотив, цінність-мету та 

цінність-смисл. 

Наведений аналіз дозволяє виокремити кілька зага-

льних проблем дослідження ціннісно-смислової сфе-

ри особистості. По-перше, методологічна невизначе-

ність компонентів розширює спектр пошуку методів її 

вивчення. По-друге, це ускладнює узагальнення знань 

та даних результатів емпіричних досліджень. По-

третє, жодна із наведених методик не дозволяє вичер-

пно виявити особливості зазначеної сфери.  
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Soshina Ju.N. The problem of research valued-semantic sphere of personality  

Abstract. The article presents an analysis of valued-semantic sphere and its components. Different points of view on the researching 

sphere causes difficulties in selecting methodological approach to research and choice of psychodiagnostic methods for its studying 

are determined. The views of Soviet and modern Russian scientists are considered. The concept of A.N. Leontiev "sense-formation 

motive" which inducement to activity and gives personality sense are being revealed. The characteristics of personality, determining 

basic life orientation (B.G. Ananiev) – status and social functions (roles, motivation behavior and value orientations, structure and 

dynamics of relationship) are defined. Dispositional concept of personality (V.A. Yadov) indication of personality structure deter-

mined by the great variety of individual's relationship to conditions of activity are analyzed. Observed levels of dispositional for-

mations: basic fixed settings, social fixed settings, the dominant orientation the individual's interests in certain spheres of social 

activity, system of value orientations on intent of life activity and way to theirs achievement. The views of L.I. Bozhovich of internal 

position of personality or orientation, which she defines as a leading or dominant motives which subordinate all the rest are consid-

ered. The results of analysis researchers valued-semantic sphere (M.S. Yanickiy and A.V.Seryu), which relate to its components 

value orientation and system of personality sense. The valued-semantic sphere as an object of psychological research should include 

a studying of motivational-needs sphere, structures of self-conscience identity, social-psychological conditions of its formation. 

Shows the structure of the valued-semantic sphere of Shapinkovova I.P., which is based on the research scientists of the Soviet peri-

od and Russian scientists and formed its own structure: value-knowledge, value-motives, value-goals and value-sense.  

Keywords: valued-semantic sphere, personality sense, value orientations, disposition, basic life orientation, sense-formation mo-

tive, orientation 

 

Сошина Ю.Н. Проблема исследования ценностно-смысловой сферы личности 

Аннотация. В статье представлен анализ ценностно-смысловой сферы и ее компонентов. Определено, что различные точки 

зрения на сущность исследуемой сферы вызывает трудности как в выборе конкретного методологического подхода 

исследования, так и выборе психодиагностических методик для ее изучения. Рассмотрены взгляды советских и 

современных российских ученых. Раскрыто понятие А.Н. Леонтьева “смыслообразующий мотив” – мотив, побуждающий к 

деятельности и наделяющий ее личностным смыслом. Определены характеристики личности, определяющие основную 

жизненную направленность (Б.Г. Ананьев), а именно статус и социальные функции (роли, мотивация поведения и 

ценностные ориентации, структура и динамика отношений). Проанализирована диспозиционная концепцию личности В.А. 

Ядова в которой системообразующим признаком личностной структуры определяется многообразие отношений индивида к 

условиям его деятельности. Отмечено уровни диспозиционных образований: элементарные фиксированные установки, 

социальные фиксированные установки, доминирующая направленность интересов личности в определенных сферах 

социальной активности, система ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей. 

Рассмотрены взгляды Л.И. Божович на внутреннюю позицию личности или направленность, которую она определяет как 

ведущие, или доминирующие мотивы, которые подчиняют все остальные. Представлены результаты анализа 

исследователей ценностно-смысловой сферы (М.С. Яницкого и А.В. Серого), которые относят к ее компонентам 

ценностные ориентации и систему личностных смыслов и отмечают, что ценностно-смысловая сфера как объект 

психологического исследования должна включать изучение особенностей мотивационно-потребностной сферы, структур 

самосознания, социально-психологических условий ее формирования. Приведена структура ценностно-смысловой сферы 

Шапинкововой И.П., которая опираясь на исследования ученых советского периода и российских ученых по данной 

проблематике сформировала собственную и выделила: ценности-знания, ценности-мотивы, ценности-цели и ценности-

смыслы. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, личностный смысл, ценностные ориентации, диспозиция, основная 

жизненная направленность, смыслообразующий мотив, направленность 
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Анотація. Статтю присвячено проблемі емпіричного дослідження структурно-функціональних особливостей структури 

психологічної готовності особистості до виходу на пенсію. У статті проаналізовано результати дослідження структури 

психологічної готовності особистості до виходу на пенсію вікової групи – періоду “пізньої зрілості” за допомогою методу 

факторного аналізу. Викладено основний зміст та інтерпретацію отриманих факторів. В основній частині роботи наведені 

результати дослідження, у якому взяли участь особи віком від 50 до 60 років. Результати аналізу змісту факторів дають 

можливість означити динаміку розвитку структури психологічної готовності особистості до виходу на пенсію. Розвиток 

відбувається через інтеграцію – об’єднання окремих частин у єдине ціле, набуваючи нової якості. Генералізація окремих 

частин призводить до появи п’яти факторів у період пізньої зрілості, які виявляють чітку спрямованість особистості на 

готовність до виходу на пенсію: поведінковий, міжособистісний, комунікативний, інтелектуальний, емоційно-вольовий. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на емпіричному рівні було досліджено взаємозв’язок між психологіч-

ною готовністю та особистісними проявами людини. Отримані результати можуть бути використані для створення програм 

та тренінгових занять. 

Ключові слова: психологічна готовність, пізня зрілість, вихід на пенсію, зовнішня структура, компоненти психологічної 

готовності, факторний аналіз 

 

Вступ. На сьогоднішній день у психології існує бага-

то концепцій та підходів до тлумачення сутності, 

структури, принципів, змісту психологічної готовнос-

ті особистості. Різноманітність бачень цього поняття 

пояснюється неоднаковістю базових методологічних 

засад в організації дослідниками пояснень, розуміння 

даного поняття.  Передусім потрібно розглянути трак-

тування самого поняття “ готовність”. Готовність – це 

не тільки властивість чи ознака окремої особистості, 

це ще й показник діяльності суті особи, міра здібнос-

ті. С. Ожегов дає визначення категорії готовності як 

“стан, при якому все зроблено, все готово, для чого-

небудь” [2]. 

За В. Далем, термін “готовий” характеризує люди-

ну, яка повністю зібрана, пристосувалась до чогось; 

про таку, що може та бажає щось робити [2]. 

У психологічній літературі визначення поняття 

“психологічна готовність” згадується як “психологіч-

на готовність до дії” і розуміється як стан ефективно-

го виконання певних дій. 

Л. Кандибович вважає, що готовність – це первин-

на фундаментальна умова успішного виконання будь-

якої діяльності [3]. 

Теоретичний аналіз науково-психологічної літе-

ратури показав неоднозначне розуміння психологіч-

ної готовності: як певних здібностей (Б. Ананьєв, 

С. Рубінштейн), як ознаку установки (Д. Узнадзе), як 

стан психіки, який характеризується мобілізацією 

фізичних та психічних сил (М. Левітов, Л. Нерсесян, 

В. Пушкін та ін.), як прояв комплексу індивідуально - 

особистісних рис (К. Абульханова-Славська, Л. Ви-

готський, К. Платонов, А. Пуні та ін.), як прагнення 

особистості здійснювати певні якісь дії (В. Даль, 

Д. Ушаков), як цілеспрямоване вираження особистос-

ті, що включає її переконання, погляди, відносини, 

мотиви, почуття, установки (С. Максименко) [1;3]. 

Ми розробили структурно концептуальну модель 

психологічної готовності особистості до виходу на 

пенсію в період пізньої зрілості, яка може бути опера-

ціоналізована на емпіричному рівні. 

Мета статті – виклад та інтерпретація результатів 

емпіричного дослідження структурно-функціональ-

них особливостей психологічної готовності особисто-

сті до виходу на пенсію в період пізньої зрілості. 

Методи та методики. У структурі психологічної 

готовності до виходу на пенсію особистості визнача-

лися фактори за допомогою факторного аналізу. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування 

отриманих результатів дослідження. Емпіричним 

дослідженням було охоплено 201 особа – періоду 

пізньої зрілості (жінки – 50-55 років) та (чоловіки – 

55-60 років) соціономічних професій “людина-

людина” із різних регіонів Волинської області з них: 

84 педагоги (42%), викладачів ВНЗ – 22 (11%), викла-

дачів коледжу 18 – (9%), вихователів – 8 (4%), меди-

ків – 18 (9%), державних службовців – 28 (14%), при-

ватних підприємців – 23 (11%). Серед досліджуваних 

172 жінки (86%), 29 чоловіків (14 %). Організація 

емпіричного дослідження методом “поперечних зрі-

зів”, як передбачалося, дасть змогу виявити певні 

закономірності динаміки зовнішньої структури пси-

хологічної готовності особистості до виходу на пен-

сію [4], [5].  

З метою встановлення провідних чинників основ-

них структурних компонентів, що визначають психо-

логічну готовність осіб пізньої зрілості до виходу на 

пенсію, було проведено факторний аналіз результатів 

дослідження.  

Для мінімізації кількості кореляційних зв’язків та 

визначення найбільш значущих, які становлять осно-

ву психологічної готовності до виходу на пенсію, 

було використано процедуру факторного аналізу ме-

тодом головних компонент комп’ютерної програми 

SPSS. В результаті було виділено п’ять факторів, 

достатня кількість яких підтверджується статистич-

ною значимістю (Sig.) (табл. 1). Проаналізуємо докла-

дніше виділені фактори.  

Як видно з таблиці, факторна структура психологі-

чної готовності осіб пізньої зрілості до виходу на 

пенсію представлена з п’яти факторів: поведінковим 

(копінг), міжособистісний, комунікативний, інтелек-

туальний, емоційно-вольовий. Перший фактор – по-

ведінковий. Найбільше негативне навантаження у 

факторі мають змінні дезадаптивність (-0,973), емо-
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ційний дискомфорт (-0,895), зовнішній контроль (-

0,894), неприйняття себе (-0,851), покора (0,685), що 

відповідає особливостям розвитку та діяльності осо-

бам пізньої зрілості нашого суспільства. Адже дійсно, 

особистість, котра завершує професійну діяльність, 

погано пристосовується до життя пенсіонера, малору-

хлива, виконує пасивні ролі, відчуває залежність від 

членів родини, не задоволена собою, не займається 

спортом та активними видами відпочинку, інколи 

цікавиться громадськими справами, часто хворіє.  
 

Таблиця 1. Факторна структура психологічної готовності осіб пізньої зрілості до виходу на пенсію 

Фактор: 1 Фактор: 2 Фактор: 3 Фактор: 4 Фактор: 5 

Поведінковий Міжособистісний Комунікативний Інтелектуальний Емоційно-вольовий 

Дезадаптивність 

(0,973) 

Адаптивність 

(0,912) 

Комунікативні особливості, 

особливості міжособистісних 

взаємовідносин (0,767) 

Інтелектуальні  

особливості  

(0,809) 

Емоційно-вольові  

особливості 

(0,811) 

Емоційний дискомфорт  

(0,895) 

Прийняття себе 

(0,788) 

Домінування (інтегральний 

показник) (0,625) 

“Q1”консерватизм 

(0,560) 

“Q4”напруженість  

(0,611) 

Зовнішній контроль 

(0,894) 

 

Внутрішній  

контроль 

(0,727) 

“Е” домінантність (0,599) Інтелект 

(0,548) 

“О” тривожність 

(0,580) 

Неприйняття себе 

(0,851) 

 

Прийняття 

інших 

(0,672) 

Домінування 

(0,576) 

“І”емоційна чуттєвість 

(0,500) 

 

“G” моральна норма-

тивність 

(0,537) 

Покора 

(0,685) 

Емоційний комфорт 

(0,597) 

“F” безпечність 

(0,494) 

“М”практичність 

(0,471) 

“Q3”самодисципліна 

(контроль бажань) 

(0,305) 

 

Слід зазначити, що ці поведінкові особливості по-

яснюють той факт, що пенсіонери є неактивними, 

тому що їх життя залежить від матеріальної сторони 

життя, від розміру пенсії. Тому особистість пізньої 

зрілості не має можливостей далі розвиватись. Хоча 

деякі, завершуючи професійну діяльність, стають 

активними громадськими діячами. Для осіб пізньої 

зрілості виконання ролей − спосіб самовираження, де-

монстрації власної життєвої позиції, системи ціннос-

тей. Вони не будуть виконувати ролі, які не відпові-

дають їхнім життєвим принципам чи поглядам.  

Таким чином, змістовно узагальнюючи компонен-

ти, що увійшли до першого фактору, ми інтерпретує-

мо його як конативний фактор. 

Другий фактор – міжособистісний – представлений 

адаптивністю (0,912), прийняттям себе (0,788), вну-

трішнім контролем (0,727), прийняттям інших (0,672), 

емоційним комфортом (0,597). Мотиваційна структу-

ра особистості відповідає таким особливостям: оцінка 

власної особистості (своєї незалежності й можливості 

будувати життя відповідно до особистих поглядів) і 

контроль власного життя. Отже, для людей характер-

но тримати під контролем усі аспекти прояву власно-

го “Я” та процесу життєдіяльності загалом; прагнення 

зробити щось нове, унікальне; прагнення отримувати 

матеріальну віддачу від витрачених зусиль.  

До третього фактора – комунікативний – ввійшли: 

комунікативні особливості, особливості міжособисті-

сних взаємовідносин (0,767), домінування (інтеграль-

ний показник) (0,625), “Е” домінантність (0,599), до-

мінування (0,576), “F” безпечність (0,494). Важливою 

особливістю даного фактору осіб пізньої зрілості до 

виходу на пенсію є взаємодія з навколишнім середо-

вищем; надання переваги спілкуванню з родичами, 

друзями; прагнення присвячувати день власним інте-

ресам; переважно виконання родинних обов’язків; 

розгляд своєї ролі в сім’ї; спілкування з онуками та їх 

виховання; бажання брати участь в обговоренні пи-

тань із друзями і членами родини; прагнення прино-

сити користь суспільству і людству; захоплювати 

своєю улюбленою діяльністю (хобі) інших; зосере-

дження на громадських справах; відчувати власну 

відповідальність за інших.  

Показник комунікативних особливостей (0,767) 

увійшов до фактора, але в ньому він виступає більше 

як показник ініціативності й активності особистості. 

У третьому факторі показник комунікативних здібно-

стей − це спосіб обміну інформацією, передачі влас-

ного досвіду, цінностей та установок, засіб, що дає 

можливість прояснити власну життєву позицію. У 

цьому випадку комунікацію розглядають як спосіб 

самовираження особистості. 

Показник методики Кеттела домінантності увійшов 

із факторним навантаженням (0,599). Людям, у яких 

виражений цей фактор, притаманні або вони хочуть 

мати якості домінантної, керівної особистоті, а саме: 

незалежність, сміливість, норовливість, серйозність. 

Водночас їм також властиві такі риси, як самовпевне-

ність, хвалькуватість, конфліктність, безцеремонність. 

Майже завжди люди з вираженим фактором “E” про-

являють домінантність чи потяг до домінантності, 

лідерства через спілкування з іншими людьми.  

Для людей із домінуванням характерна ініціативна 

позиція в житті, прагнення керувати власним життям. 

Показники охоплюють такі сторони життєдіяльності 

особистості, як наявність у людини цілей на майбут-

нє, відчуття емоційної насиченості й зацікавленості в 

сьогоденні, оцінку минулого (його продуктивності та 

наповненості сенсом). 

Показник безпечності (фактор “F”) також увійшов 

до третього фактору з навантаженням (0,494). Цей 

показник можна проінтерпретувати як міру емоційно-

сті людини та її поріг емоційної чуттєвості. Люди цієї 

категорії здебільшого характеризуються обережністю, 

виваженістю, розсудливістю. Песимістичні у сприй-

нятті навколишнього світу. Турбуються про майбут-

нє, очікують невдачі, cкучні та в’ялі.  

Розглядаючи змінні, які увійшли до другого та тре-

тього факторів можна визначити його як мотивацій-

ний, адже він включає оцінку власної особистості, 
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міжособистісні взаємовідносини, цінності, інтереси, 

стійкі установки, зростання вагомості пізнавальних 

мотивів.  

До четвертого фактора – інтелектуальний – увійш-

ли показники: інтелектуальні особливості (0,809), 

“Q1” консерватизм (0,560), інтелект (0,548), “І” емо-

ційна чуттєвість (0,500), “М” практичність (0,471). 

Цікавим є той факт, що до цього фактора ввійшов 

показник інтелектуальності – інтелектуальні особли-

вості (0,809), інтелект (0,548). Показник Кеттела “ви-

сокий інтелект” відповідає людям із високими розу-

мовими здібностями, які схильні доводити справу до 

кінця та навпаки, з низьким рівнем - не завершувати 

справу.  

Показник “Q1” консерватизм (0,560) вказує на стій-

кість до традиційних труднощів. Особистість з сумні-

вом відноситься  до нових ідей, схильна до мораліза-

ції та повчань, не сприймає переміни і не цікавиться 

аналітичними та інтелектуальними думками. 

Інший показник багатофакторного дослідження 

особистості Кеттела, який увійшов до четвертого 

фактору з позитивним факторним навантаженням 

(0,500) – це запрограмована емоційна чуттєвість (фак-

тор “I”). Емоційна чуттєвість притаманна м’яким, 

ніжним людям, що потребують від інших допомоги та 

співчуття. Це нетерплячі, м’які до себе та до інших 

люди, що звикли діяти інтуїтивно. Завдяки розвинутій 

інтуїції вони відчувають, як краще себе продемонст-

рувати, які сторони їх особистості будуть привабли-

вішими в різних ситуаціях, і тому досягають потріб-

ного їм результату. Схильні до емпатії, співчуття, 

співпереживання і розуміння інших людей. 

Четвертий показник методики Кеттела, що ввійшов 

до четвертого фактору − це практичність, фактор “М” 

(0,471). Він характеризує особистість як добросовісну, 

надійну, спокійну, здатну серйозно підходити до ви-

рішення складних життєвих ситуацій, зайняту влаш-

туванням власних справ і розв’язанням практичних 

питань. Особистість орієнтується на зовнішню реаль-

ність і дотримується загальноприйнятим нормам. 

Усе зазначене дає змогу визначити четвертий фак-

тор як когнітивний. 

П’ятий фактор – емоційно-вольовий – увійшли по-

казники: емоційно-вольові особливості (0,811), “Q4” 

напруженість (0,611), “О” тривожність (0,580), “G” 

моральна нормативність (0,537), “Q3” самодисципліна 

(контроль бажань) (0,305).  

Особистість, якій притаманні високі показники 

емоційно-вольових особливостей, виявляє здатність 

до керування власними емоціями та настроєм, уміє 

знаходити адекватне пояснення та реалістичне вира-

ження власним емоціям. Особистість, яка у своєму 

профілі особистості має фактор “емоційно-вольових 

особливостей”, краще підготовлена до успішного 

виконання поставлених перед нею завдань, вона 

більш спокійна та впевнена у своїх вчинках, ніж інші. 

Також вона має реалістичне ставлення до життя, стій-

кі в часі інтереси, уміє “тримати себе в руках”, їй не 

притаманно впадати в паніку через невдачі. 

Другий показник, який увійшов до п’ятого фактора 

з факторним навантаженням (0,611) − напруженість 

(фактор “Q4”). Цей показник демонструє здатність до 

вираження збудження та напруги. Люди цієї категорії 

неспокійні, непосидючі, у поведінці помітна нервова 

напруга. 

Показник “О” тривожність становить (0,580) і ха-

рактеризує особистість з властивою їй тривожністю, 

депресивністю, вразливістю. 

Четвертий показник методики Кеттела, який також 

увійшов до п’ятого фактору – це показник моральної 

нормативності (фактор “G”). Його факторна вага ста-

новить 0,537. Моральна нормативність – це фактор, 

пов’язаний із регулюванням особистістю власної 

поведінки відносно моральних цінностей. У певному 

сенсі, це контроль над проявом власної особистості. 

Людей цієї категорії характеризують як зібраних, 

дисциплінованих, стійких, відповідальних та уважних 

до тих, хто їх оточує. 

Фактор “Q3” − самодисципліна (контроль бажань) 

– увійшов до п’ятого фактору з факторною вагою 

0,305. Цим людям властивий високий самоконтроль 

емоцій та власної поведінки. Вони усвідомлюють 

вимоги, які висуває соціальне оточення, і формують 

власну поведінку відповідно до означених соціальних 

вимог та норм моралі. У них сформоване уявлення 

щодо власного ідеалу та щодо того, де і як вони мо-

жуть реалізувати власні можливості. Орієнтуючись на 

цей образ “ідеального Я”, вони керують власною по-

ведінкою для того, щоб переконати інших, що вони 

насправді вже такі. Даний фактор визначає рівень 

внутрішнього контролю поведінки.  

Змістовно узагальнюючи показники, що увійшли 

до п’ятого фактору, ми інтерпретуємо його як емо-

ційно-вольовий. 

Отже, здійснивши аналіз емпіричних досліджень, 

ми виокремили основні фактори, що дало змогу схе-

матично зобразити основні чинники психологічної 

готовності до виходу на пенсію, які співпадають з 

концептуальною моделлю психологічної готовності 

осіб до виходу на пенсію в період пізньої зрілості.  

Виокремлення психологічної готовності до виходу 

на пенсію на основі емпіричного дослідження необ-

хідно для того, щоб усвідомлюючи особливості роз-

витку психологічної готовності в нормі, можливо 

виокремити і проаналізувати чинники, які негативно 

впливають на готовність в цілому. 

Знання закономірностей розвитку психологічної 

готовності до виходу на пенсію та особливостей про-

яву кожного його компонента, необхідно також для 

правильної діагностики порушень та побудови корек-

ційної роботи з особами пізньої зрілості. 

Факторна структура психологічної готовності до 

виходу на пенсію указує на провідну роль емоційно-

вольового компонента, когнітивного компоненту, 

мотиваційного компоненту та негативним розвитком 

конативного компоненту. 

Висновки. Динаміка розвитку структури психоло-

гічної готовності особистості до виходу на пенсію 

полягає в інтеграції – через об’єднання окремих час-

тин у єдине ціле. Виявлено п’ять факторів структури 

психологічної готовності особистості до виходу на 

пенсію в період пізньої зрілості: поведінковий, міжо-

собистісний, комунікативний, інтелектуальний, емо-

ційно-вольовий.  
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Magdisyuk L.I. The factor structure of psychological readiness of a person to retire 

Abstract. The article is devoted to the problem of an empirical study of structural-functional peculiarities of the structure of psycho-

logical readiness of the individual to retirement. The article analyzes the results of the structure of psychological readiness of the 

individual to retirement age groups - period “late maturity” by using the method of factor analysis. Outline core content and interpre-

tation of the obtained factors. In the main part of the work the results of the research, which was attended by people aged 50 to 60 

years. The results of content analysis of the factors able to determine the dynamics of the development patterns of psychological 

readiness of the individual to retirement. Development occurs through integration - the integration of separate parts in a single whole, 

acquiring new qualities. Generalization of individual parts leads to the appearance of the five factors in the late period of maturity, 

which demonstrate clear orientation of the person on the willingness to retirement: behavioral, interpersonal, communication, intel-

lectual, emotional. Scientific novelty of the work consists in that for the first time at the empirical level was investigated the relation-

ship between psychological readiness and personal manifestations of man. The obtained results can be used to create programs and 

training sessions. 

Keywords: psychological readiness, late maturity, retirement, external structure, components of psychological readiness, factor 

analysis 

 

Магдисюк Л.И. Факторная структура психологической готовности личности к выходу на пенсию 

Аннотация. Статья посвящена проблеме эмпирического исследования структурно-функциональных особенностей структу-

ры психологической готовности личности к выходу на пенсию. В статье проанализированы результаты исследования струк-

туры психологической готовности личности к выходу на пенсию возрастной группы - периода “поздней зрелости” с помо-

щью метода факторного анализа. Изложены основное содержание и интерпретацию полученных факторов. В основной 

части работы приведены результаты исследования, в котором приняли участие лица в возрасте от 50 до 60 лет. Результаты 

анализа содержания факторов дают возможность определить динамику развития структуры психологической готовности 

личности к выходу на пенсию. Развитие происходит через интеграцию - объединение отдельных частей в единое целое, 

приобретая новые качества. Генерализация отдельных частей приводит к появлению пяти факторов в период поздней зрело-

сти, которые обнаруживают четкую направленность личности на готовность к выходу на пенсию: поведенческий, межлич-

ностный, коммуникативный, интеллектуальный, эмоционально-волевой. Научная новизна работы заключается в том, что 

впервые на эмпирическом уровне была исследована взаимосвязь между психологической готовностью и личностными 

проявлениями человека. Полученные результаты могут быть использованы для создания программ и тренинговых занятий. 

Ключевые слова: психологическая готовность, поздняя зрелость, выход на пенсию, внешняя структура, компоненты 

психологической готовности, факторный анализ 
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Анотація. В статті розглядаються особливості переживання людиною психологічної травми. Перераховано фактори ризику 

розвитку ПТСР. Представлено і операціоналізовано конструкт травматичної пам’яті. Описано її негативний вплив на емо-

ційно-особистісну сферу особистості в разі не проведення її вчасної реорганізації. Запропоновано прогностичні критерії 

розвитку ПТСР в якості специфічного набору особистісних рис особистості. Наведено перелік рис, які сприяють реорганіза-

ції травматичної пам’яті, внаслідок її включення до базових переконань особистості. 

Ключові слова: травматична пам'ять, травматична ситуація, посттравматичний стресовий розлад, особистісні риси 

 

Вступ. Український народ сьогодні переживає скрутні 

часи. Події, які відбуваються на її теренах, мають 

високий рівень стресогенності і емоційної напруги, 

що призводить до психологічної травматизації насе-

лення. Нікого не оминула теперішня ситуація: хтось 

ціною власного життя відстоює незалежність України, 

інші переживають за дітей, братів, друзів, а хтось і 

оплакує втрати. Величезна кількість людей стали 

мимовільними свідками та учасниками людських 

трагедій. Поряд із жертвами, які отримали фізичні 

ушкодження є і невидимі жертви, ті які внаслідок 

пережитої, побаченої, почутої ситуації, що виходить 

за рамки особистісного досвіду, отримали психологі-

чну травму. Люди постають перед тяжко вирішува-

ним завданням, спроби впоратися з яким призводять 

до зміни усталеної картини світу, переоцінки себе в 

ньому. З цієї ситуації є два виходи – подолання трав-

ми, або ламання психіки і життя. Перед українськими 

психологами постає нелегке завдання мінімізувати 

факти переростання травматичної пам’яті у деструк-

тивні психологічні феномени – посттравматичний 

стресовий розлад, депресії, неврози, різноманітні 

соматичні захворювання, алкоголізм та інше. Відтак 

вивчення особистісних факторів, а саме рис особисто-

сті, які сприяють, або ж навпаки заважають, адаптації 

людини до пережитого травматичного досвіду стає 

досить актуальним. 

Короткий огляд публікацій по темі. Психологіч-

ну травму людина отримує в результаті інтенсивного 

впливу несприятливих факторів середовища або ви-

сокоемоційних, стресових впливів інших людей на її 

психіку [2]. У рамках когнітивної моделі, травматичні 

події – це потенційні руйнівники базових уявлень про 

світ і про себе. Це свого роду патологічна реакція на 

стрес – неадаптивна відповідь на знецінення базових 

уявлень, які формуються в ході онтогенезу і пов'язані 

із задоволенням потреби в безпеці та складають її Я-

концепцію. Деструктивне подолання травми включає 

генералізацію страху, гніву, втечу, дисоціацію, пос-

тійне програвання пережитої ситуації [1]. Отже, пси-

хічна травма – це процес переживання емоційно-

значущих подій негативного характеру, які в тій чи 

іншій мірі призводять до порушення нормального 

функціонування психіки людини. 

Так, в результаті перенесення негативної, травма-

тичної події у людини формується спогад про неї у 

вигляді травматичної пам’яті, яка має ряд відміннос-

тей поряд з іншими її різновидами. У зв’язку з цим, у 

нашому дослідженні ми розглядаємо поняття травма-

тичної пам’яті з двох боків:  

1. Травматична пам'ять, як негативне явище, що 

досі чинить деструктивний вплив на особистість у 

вигляді ПТСР, депресій, неврозів, і володіє такими 

характеристиками як фрагментарність (фрагменти 

травматичних спогадів є ізольованими, сенсорними, 

кінестетичними, емоційними), дезорганізованість, 

дисоціативність, насиченість емоціями, дисфункціо-

нальність когнітивних схем. 

2. Травматична пам'ять, як вбудована, внаслідок 

примирення з перенесеною травматичною ситуацією і 

її наслідками, складова частина особистого досвіду. В 

даному випадку поняття розглядається як психічний 

процес в межах норми: травматична пам'ять – це пси-

хічний процес і результат відображення, збереження 

та відтворення реорганізованого травматичного дос-

віду, який складається зі спогадів про осмислені і 

інтелектуалізовано прожиті травматичні події.  

Дослідженням факторів, які сприяють реорганізації 

травматичної пам'яті, а також і тих, які навпаки сти-

мулюють її перетворення у деструктивні феномени, 

займалося багато вчених. Одна з класифікацій перед-

бачає поділ травматичних факторів на три групи: 

інтенсивність дії травматичної ситуації, особливості 

соціального оточення, особистісні якості. Зокрема на 

роль соціального оточення і особливостей травматич-

ної події вказував Ю.В. Назаренко та співавтори, які 

виділяють такі значущі фактори виникнення психо-

генних порушень, як характеристика екстремальної 

ситуації (інтенсивність, раптовість, тривалість дії) і 

підтримка оточуючих [4]. 

A. Шалев і співавтори, розробили класифікацію на 

основі часового принципу: а) передтравматичні фак-

тори (до них відносяться наявність психічних розла-

дів в сім'ї, стать, генетичні та нейроендокринні фак-

тори, особистісні риси, рання травматизація, низький 

рівень освіти); б) власне травматичні фактори (сила 

стресора, підготовленість до неочікуваних подій і 

реакції на них; в) посттравматичні фактори (напри-

клад, гострота симптоматики, наявність соціальної 

підтримки) [6]. 

В контексті нашого дослідження, нас цікавлять пе-

редтравматичні фактори, а саме особистісні риси. 

Важливо зазначити, що саме особистісні риси є тим 

критерієм, який дає змогу заздалегідь передбачити 

схильність до ПТСР, тому що інші два оцінюються 

уже після психологічної травматизації. Так, згідно з 

поглядами І.Г. Малкіної-Пих, до важливих чинників 
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ризику ПТСР відносяться такі особистісні особливос-

ті людини, як акцентуації характеру, соціопатичні 

розлади, низький рівень інтелектуального розвитку, а 

також наявність алкогольної або наркотичної залеж-

ності [3, с. 163]. 

Мета статті полягає в теоретичному та емпірично-

му вивченні особистісних, індивідуально-типологіч-

них рис особистості, які можуть слугувати, в якості 

прогностичних критеріїв розвитку посттравматичного 

стресового розладу, а також тих, які сприяють його 

подоланню. 

Матеріали і методи. В експериментальному дослі-

дження взяло участь 206 осіб, віком від 19 до 25 ро-

ків, серед яких 70 чоловічої і 136 жіночої статі. Було 

використано наступні методики: Місісіпська шкала 

для оцінки посттравматичних стресових реакцій 

(Н.М. Кеан, Дж.М. Кеддел, К.Л. Тейлор) [5]; Персо-

нальний опитувальник Г.Ю. Айзенка (ЕРQ); Багато-

факторний особистісний опитувальник Р.Б. Кеттелла 

(16 РF). 

Результати і їх обговорення. Перший крок емпі-

ричного дослідження полягав у оцінці рівня посттра-

вматичного стресового розладу, який свідчить про 

наявність травматичної пам’яті. Згідно отриманого 

розподілу даних, 45,7% діагностованих не мають 

ознак переживання ПТСР. Це може бути ознакою того 

що: людина за допомогою своїх внутрішніх чи зовні-

шніх ресурсів зуміла впоратись з пережитою трав-

мою, іншими словами, відбулася реорганізація трав-

матичної пам’яті; вплив негативної події не мав дос-

татньої сили чи особистісної значущості, щоб викли-

кати ПТСР; діагностований володів набором особис-

тісних рис, які слугували, свого роду імунітетом, пе-

решкоджаючи травматизації особистості. 43,8% ма-

ють схильність до переживання ПТСР. До даної групи 

відносяться діагностовані, що знаходяться в зоні ри-

зику – рівень їхнього ПТСР може знизитись, або ж 

навпаки піднятись завдяки ряду факторів, з яких од-

ним з найважливіших є певні риси особистості. 10,5% 

мають високі показники, що говорить про їхнє емо-

ційне неблагополуччя, саме ця група людей потребує 

інтенсивної роботи з їхньою травматичною пам’яттю. 

Наступний крок полягав у оцінці індивідуально-

типологічних рис особистості, за допомогою персона-

льного опитувальника Г.Ю. Айзенка, який, при роз-

робці методики, керувався трьома основними якостя-

ми вищої нервової діяльності: нейротизм-емоційна 

стабільність, психотизм, екстраверсія-інтроверсія. 

Відсоткове співвідношення рівнів вираження шкал 

представлено на рис. 1. 

Вступ. Український народ сьогодні переживає 

скрутні часи. Події, які відбуваються на її теренах, 

мають високий рівень стресогенності і емоційної 

напруги, що призводить до психологічної травмати-

зації населення. Нікого не оминула теперішня ситуа-

ція: хтось ціною власного життя відстоює незалеж-

ність України, інші переживають за дітей, братів, 

друзів, а хтось і оплакує втрати. Величезна кількість 

людей стали мимовільними свідками та учасниками 

людських трагедій. Поряд із жертвами, які отримали 

фізичні ушкодження є і невидимі жертви, ті які вна-

слідок пережитої, побаченої, почутої ситуації, що 

виходить за рамки особистісного досвіду, отримали 

психологічну травму. Люди постають перед тяжко 

вирішуваним завданням, спроби впоратися з яким 

призводять до зміни усталеної картини світу, перео-

цінки себе в ньому. З цієї ситуації є два виходи – по-

долання травми, або ламання психіки і життя. Перед 

українськими психологами постає нелегке завдання 

мінімізувати факти переростання травматичної 

пам’яті у деструктивні психологічні феномени – пост-

травматичний стресовий розлад, депресії, неврози, 

різноманітні соматичні захворювання, алкоголізм та 

інше. Відтак вивчення особистісних факторів, а саме 

рис особистості, які сприяють, або ж навпаки заважа-

ють, адаптації людини до пережитого травматичного 

досвіду стає досить актуальним. 

Короткий огляд публікацій по темі. Психологіч-

ну травму людина отримує в результаті інтенсивного 

впливу несприятливих факторів середовища або ви-

сокоемоційних, стресових впливів інших людей на її 

психіку [2]. У рамках когнітивної моделі, травматичні 

події – це потенційні руйнівники базових уявлень про 

світ і про себе. Це свого роду патологічна реакція на 

стрес – неадаптивна відповідь на знецінення базових 

уявлень, які формуються в ході онтогенезу і пов'язані 

із задоволенням потреби в безпеці та складають її Я-

концепцію. Деструктивне подолання травми включає 

генералізацію страху, гніву, втечу, дисоціацію, пос-

тійне програвання пережитої ситуації [1]. Отже, пси-

хічна травма – це процес переживання емоційно-

значущих подій негативного характеру, які в тій чи 

іншій мірі призводять до порушення нормального 

функціонування психіки людини. 

Так, в результаті перенесення негативної, травма-

тичної події у людини формується спогад про неї у 

вигляді травматичної пам’яті, яка має ряд відміннос-

тей поряд з іншими її різновидами. У зв’язку з цим, у 

нашому дослідженні ми розглядаємо поняття травма-

тичної пам’яті з двох боків:  

1. Травматична пам'ять, як негативне явище, що 

досі чинить деструктивний вплив на особистість у 

вигляді ПТСР, депресій, неврозів, і володіє такими 

характеристиками як фрагментарність (фрагменти 

травматичних спогадів є ізольованими, сенсорними, 

кінестетичними, емоційними), дезорганізованість, 

дисоціативність, насиченість емоціями, дисфункціо-

нальність когнітивних схем. 

2. Травматична пам'ять, як вбудована, внаслідок 

примирення з перенесеною травматичною ситуацією і 

її наслідками, складова частина особистого досвіду. В 

даному випадку поняття розглядається як психічний 

процес в межах норми: травматична пам'ять – це пси-

хічний процес і результат відображення, збереження 

та відтворення реорганізованого травматичного дос-

віду, який складається зі спогадів про осмислені і 

інтелектуалізовано прожиті травматичні події.  

Дослідженням факторів, які сприяють реорганізації 

травматичної пам'яті, а також і тих, які навпаки сти-

мулюють її перетворення у деструктивні феномени, 

займалося багато вчених. Одна з класифікацій перед-

бачає поділ травматичних факторів на три групи: 

інтенсивність дії травматичної ситуації, особливості 

соціального оточення, особистісні якості. Зокрема на 

роль соціального оточення і особливостей травматич-

ної події вказував Ю.В. Назаренко та співавтори, які 
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виділяють такі значущі фактори виникнення психо-

генних порушень, як характеристика екстремальної 

ситуації (інтенсивність, раптовість, тривалість дії) і 

підтримка оточуючих [4]. 

A. Шалев і співавтори, розробили класифікацію на 

основі часового принципу: а) передтравматичні фак-

тори (до них відносяться наявність психічних розла-

дів в сім'ї, стать, генетичні та нейроендокринні фак-

тори, особистісні риси, рання травматизація, низький 

рівень освіти); б) власне травматичні фактори (сила 

стресора, підготовленість до неочікуваних подій і 

реакції на них; в) посттравматичні фактори (напри-

клад, гострота симптоматики, наявність соціальної 

підтримки) [6]. 

В контексті нашого дослідження, нас цікавлять пе-

редтравматичні фактори, а саме особистісні риси. 

Важливо зазначити, що саме особистісні риси є тим 

критерієм, який дає змогу заздалегідь передбачити 

схильність до ПТСР, тому що інші два оцінюються 

уже після психологічної травматизації. Так, згідно з 

поглядами І.Г. Малкіної-Пих, до важливих чинників 

ризику ПТСР відносяться такі особистісні особливос-

ті людини, як акцентуації характеру, соціопатичні 

розлади, низький рівень інтелектуального розвитку, а 

також наявність алкогольної або наркотичної залеж-

ності [3, с. 163]. 

Мета статті полягає в теоретичному та емпірично-

му вивченні особистісних, індивідуально-типологіч-

них рис особистості, які можуть слугувати, в якості 

прогностичних критеріїв розвитку посттравматичного 

стресового розладу, а також тих, які сприяють його 

подоланню. 

Матеріали і методи. В експериментальному дослі-

дження взяло участь 206 осіб, віком від 19 до 25 ро-

ків, серед яких 70 чоловічої і 136 жіночої статі. Було 

використано наступні методики: Місісіпська шкала 

для оцінки посттравматичних стресових реакцій 

(Н.М. Кеан, Дж.М. Кеддел, К.Л. Тейлор) [5]; Персо-

нальний опитувальник Г.Ю. Айзенка (ЕРQ); Багато-

факторний особистісний опитувальник Р.Б. Кеттелла 

(16 РF). 

Результати і їх обговорення. Перший крок емпі-

ричного дослідження полягав у оцінці рівня посттра-

вматичного стресового розладу, який свідчить про 

наявність травматичної пам’яті. Згідно отриманого 

розподілу даних, 45,7% діагностованих не мають 

ознак переживання ПТСР. Це може бути ознакою того 

що: людина за допомогою своїх внутрішніх чи зовні-

шніх ресурсів зуміла впоратись з пережитою трав-

мою, іншими словами, відбулася реорганізація трав-

матичної пам’яті; вплив негативної події не мав дос-

татньої сили чи особистісної значущості, щоб викли-

кати ПТСР; діагностований володів набором особис-

тісних рис, які слугували, свого роду імунітетом, пе-

решкоджаючи травматизації особистості. 43,8% ма-

ють схильність до переживання ПТСР. До даної групи 

відносяться діагностовані, що знаходяться в зоні ри-

зику – рівень їхнього ПТСР може знизитись, або ж 

навпаки піднятись завдяки ряду факторів, з яких од-

ним з найважливіших є певні риси особистості. 10,5% 

мають високі показники, що говорить про їхнє емо-

ційне неблагополуччя, саме ця група людей потребує 

інтенсивної роботи з їхньою травматичною пам’яттю. 

Наступний крок полягав у оцінці індивідуально-

типологічних рис особистості, за допомогою персона-

льного опитувальника Г.Ю. Айзенка, який, при роз-

робці методики, керувався трьома основними якостя-

ми вищої нервової діяльності: нейротизм-емоційна 

стабільність, психотизм, екстраверсія-інтроверсія. 

Відсоткове співвідношення рівнів вираження шкал 

представлено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Відсоткове співвідношення рівнів вираження шкал за персональним опитувальником Г. Ю. Айзенка 

 

Отримані результати свідчать, що серед використову-

ваної вибірки найбільша кількість респондентів із 

екстравертованим типом нервової системи із середні-

ми показниками по шкалі нейротизму і психотизму. 

Завершальним етапом було використання багато-

факторного особистісного опитувальника Р.Б. Кетте-

ла. Згідно ключа методики, усі 16 факторів групують-

ся у три блоки, окремим складником опитувальника є 

шкала самооцінки. Відсоткове співвідношення згідно 

набраних рівнів (низький, середній, високий) за кож-

ним блоком представлено на рис. 2. 

Результати відповідають криві нормального розподі-

лу, що свідчить про репрезентативність вибірки. Сто-

совно шкали самооцінки, то варто зазначити, що рес-

пондентів з її низьким рівнем дуже мала кількість 

(х=5%) порівняно з тим, що завищену самооцінку має 

23% вибірки. Отримані дані за методикою Р.Б. Кетела 

і Г.Ю. Айзенка піддавалися кореляційному аналізу з 

рівнем ПТСР визначеним за допомогою Місісіпської 

шкали. Результати стосовно того, як корелюють шка-

ли опитувальника Г.Ю. Айзенка з рівнем ПТСР відо-

бражено в таблиці 1. 
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Рис. 2. Відсоткове співвідношення рівнів вираження блоків багатофакторного опитувальника Р.Б. Кеттела 

 

Таблиця 1. Кореляційний зв'язок між рівнем ПТСР 

і шкалами особистісного опитувальника Г.Ю. Айзенка 
Шкали методики Коефіцієнт кореляції 

Екстраверсія-інтроверсія -0.21182 
Емоційна стабільність-нейротизм 0.635507 
Психотизм 0.379159 
 

Виходячи із рівня значущості r<0,138, коли ми гово-

римо про високий рівень ПТСР, то з великою імовір-

ністю людина, яка ним володіє має високий рівень 

нейротизму (х=0,64), що характеризується неадекват-

но сильними реакціями по відношенню до неадекват-

них стимулів (до прикладу травматичних ситуацій). Їй 

притаманні такі особливості як нервовість, нестій-

кість, схильність до швидкої зміни настроїв, депреси-

вність, емоційність, імпульсивність, невпевненість в 

собі, вразливість, схильність до дратівливості. Іншою 

особливістю людини з ПТСР є високі показники по 

шкалі психотизму (х=38), що відображається у схиль-

ності до асоціальної поведінки, неадекватності емо-

ційних реакцій, високій конфліктності, неконтактнос-

ті, егоїстичності, байдужості. Також існує значуща 

залежність з інтровертованістю (х=-0,2). Кореляцій-

ний зв'язок від’ємний, оскільки дана шкала біполярна: 

високі показники відповідають екстраверсії, а низькі – 

інтровертованості. Типовий інтроверт – це спокійна, 

сором'язлива людина, схильна до самоаналізу. Планує 

і обдумує свої дії заздалегідь, не довіряє раптовим 

спонукам, серйозно відноситься до ухвалення рішень, 

контролює свої відчуття. 

Стосовно кореляційного аналізу ПТСР із блоками 

методики Р.Б. Кеттела, то дані подані в таблиці 2. 

Згідно отриманих кореляційних зв’язків, ми може-

мо побудувати психологічний портрет особистості, 

яка має ПТСР. Отже, їй притаманні такі особистісні 

риси як низька самооцінка (х=-0,42), замкнутість (х=-

0,27), понижений рівень інтелекту (х=-0,11), емоційна 

нестійкість (х=-0,44), стриманість (х=-0,26), підпоряд-

кованість почуттям (х=-0,26), боязкість (х=-0,31), 

довірливість (х=0,38), дипломатичність (х=0,3), три-

вожність (х=0,41), нонконформізм (х=0,18), низький 

самоконтроль (х=-0,28), напруженість (х=0,42). З 

такими біполярними рисами, як підлеглість-

домінантність, жорстокість-співчутливість, практич-

ність-мрійливість, консерватизм-радикалізм, кореля-

ційних зв’язків не виявлено, що свідчить про їх не-

причетність у процесі перебігу ПТСР. 

Таблиця 2. Кореляційний зв'язок ПТСР 

із шкалами багатофакторного опитувальника Р.Б. Кеттела 

Шкали методики 
Коефіцієнт 

кореляції 

Самооцінка -0.42501 

Фактор  

А: “замкнутість-комунікабельність” -0.27169 

В: “інтелект” -0.11256 

С: “емоційна нестійкість-емоційна стійкість” -0.44959 

Е: “підлеглість-домінантність” 0.019976 

F: “стриманість-експресивність” -0.26705 

G: “підпорядкованість почуттям-висока нор-

мативність поведінки” 
-0.26196 

Н: “боязкість-сміливість” -0.31448 

І: “жорстокість-співчутливість” 0.020906 

L: “підозрілість-довірливість” 0.380492 

M: “практичність-мрійливість” 0.054014 

N: “прямолінійність-дипломатичність” 0.305422 

О: “впевненість-тривожність” 0.411962 

Q1: “консерватизм-радикалізм” 0.03957 

Q2: “конформізм-нонконформізм” 0.180635 

Q3: “низький самоконтроль-високий самокон-

троль” 
-0.28937 

Q4: “розслабленість-напруженість” 0.429022 
 

Висновки. Результати свідчать, що бар’єром до при-

мирення з травматичним досвідом є, здебільшого, 

негативні, навіть через призму побутового розуміння, 

якості особистості. Також, імовірним є факт того, що 

подібні риси особистості є не тільки причиною ПТСР 

й інших патологій, а формуються внаслідок пережи-

вання травматичної ситуації, оскільки вона підриває 

базові переконання особистості, тим самим ставлячи 

людину на хиткі позиції, які проявляються у переоці-

нці себе, невпевненості, напруженості, заглибленні в 

себе. Щоб повноцінно жити і використовувати внут-

рішні ресурси для подолання різноманітних стресових 

ситуацій людина має мати стійку картину світу. На-

буття травматичною пам’яттю статусу нормального 

психологічного явища, через включення до особисто-

го досвіду, сприяють такі психологічні риси як: 

– адекватна самооцінка; 

– екстравертованість; 

– комунікабельність (людина через проговорення 

травматичної події змиряється з нею, отримує, свого 

роду психотерапевтичну підтримку у вигляді, слуха-

ючих і співчуваючих їй людей); 
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– високий інтелект (допомогає людині інтелектуалізу-

вати і раціоналізувати пережиту подію, знайти нові 

сенси в житті після травми); 

– емоційна стійкість (після отриманого негативного 

досвіду особистість швидко адаптовується до нових 

умов життя, вміє адекватно виражати свій емоційний 

стан, не впадаючи у крайнощі); 

– експресивність (допомагає людині екстерналізувати 

травму, зменшуючи її деструктивний вплив); 

– висока нормативність поведінки (регулюючи пове-

дінку моральними факторами і соціальними нормати-

вами людина важче піддається деструктивним впли-

вам у вигляді алкоголізму, суїцидальним схильнос-

тям); 

– сміливість (не втрачає себе при зіткненні з неочіку-

ваними, травматичними ситуаціями, зберігає спокій і 

здатна раціонально діяти в екстремальних умовах); 

– підозрілість (людина критично ставиться до оточу-

ючих і світу, тим самим зменшуючи імовірність бути 

травмованою через людський фактор (крадіжки, на-

силля, обман, зради та ін..)) 

– прямолінійність (при травматичній ситуації такі 

люди добре розуміють мотиви вчинків інших людей, 

вміють триматись коректно, ввічливо та відособлено, 

не піддаються емоційним поривам, не тримають неза-

доволення в собі, а відкрито про нього говорять); 

– впевненість (такі люди вірять у свої сили і тому з 

легкістю долають життєві негаразди,не схильні до 

переживання страхів, самозвинувачень та розпачу); 

– високий самоконтроль (людина відрізняється орга-

нізованістю та самодисципліною у боротьбі з наслід-

ками психологічної травми);  

– розслабленість (проявляється у задоволеності будь-

яким станом речей, навіть негативні події розціню-

ються як такі, що в майбутньому призведуть до успі-

ху, людина на зациклюється на негативній стороні 

травми, а шукає в ній щось позитивне); 

Перспективу ми вбачаємо у подальшому вивченні 

факторів, які мають деструктивний і позитивний 

вплив на перебіг реорганізації травматичної пам’яті 

особистості.  
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Shevchuk O.P. Personality predictors of transformation of traumatic memory in posttraumatic stress disorder 

Abstract. The article discusses the features of a person experiences trauma. Listed risk of factors for PTSD. Presented and 

operationalized construct of traumatic memory. Described its negative impact on the emotional and personal sphere of the individual, 

if not conducted timely reorganization. Proposed prognostic criteria for PTSD development, as a specific set of personality traits. 

Shown list of features, which contribute to the reorganization of traumatic memory through its incorporation to the basic beliefs of 

the individual. 

Keywords: traumatic memory, traumatic situation, post-traumatic stress disorder, personality traits 

 

Шевчук О.П.  

Личностные предикторы трансформации травматической памяти в посттравматическое стрессовое расстройство 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности переживания человеком психологической травмы. Перечислены факто-

ры риска развития ПТСР. Представлено и операционализировано конструкт травматической памяти. Описано ее негативное 

влияние на эмоционально-личностную сферу личности в случае не проведения ее своевременной реорганизации. Предло-

жено прогностические критерии развития ПТСР в качестве специфического набора личностных черт личности. Приведен 

перечень черт, которые способствуют реорганизации травматической памяти посредством ее включения к базовым убежде-

ниям личности.  

Ключевые слова: травматическая память, травматическая ситуация, посттравматическое стрессовое расстрой-

ство, личностные черты 
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