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PEDAGOGY 

 

 

Petryk L.V. 

Forming of future teachers’ foreign language communicative competence by means of media texts 
_______________________________________________  

Petryk Lada Viktorivna, post-graduate student, lecturer of foreign languages and methodologies department 

Pedagogical Institute, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine 
 
Abstract. In this paper the terms “foreign language communicative competence”, “media education”, “media text” are defined. The-
oretical questions of the use of media texts in the process of foreign language teaching to students of teaching profession are consid-
ered; particularly the article characterizes the types of media texts. The attention is also focused on the technology of their use in 
forming of future teachers’ foreign language communicative competence. 
Keywords: foreign language communicative competence, media education, media text, teaching aids, foreign language, future teachers 
 

Introduction. Integration of Ukraine into the educational 

world space leads to the reformation of the system of 

higher education. The formation of future teachers’ pro-

fessional, ideological and civil qualities is necessary at the 

stage of their professional development. The immense 

growth of information and media demands not only future 

specialists’ awareness of their professional field and the 

ability to think free and make decisions, but it also re-

quires the ability to perceive and comprehend information 

and make use of gained knowledge in their career. Inter-

national state relations, cooperation, communication in 

the branches of politics, science, technology, economics 

and education between different countries and people are 

expanding in the information society. This fact encour-

ages citizens to learn foreign languages. Thus, the status 

of foreign languages in Ukraine is increasing and the for-

mation of foreign language communicative competence of 

every individual, particularly teachers, has become an 

urgent need of the time. The above requirements lead to 

search for new approaches, technologies and teaching aids 

of future teachers’ training, which lay the basis of compe-

tent, successful and promising personalities of the state. 

Media, namely media texts, make educational process 

innovative and informative and will contribute to the for-

mation of future specialists’ foreign language communi-

cative competence and their media literacy as well. 

Analysis of the recent achievements and publica-

tions. At the modern stage teachers’ professional devel-

opment has become the subject of increasing scientists’ 

attention. The preconditions of the professionals’ for-

mation and growth have been researched by V. Andrush-

chenko, V. Kremen, V. Ohneviuk and other scientists. 

Issues of Ukrainian teacher training in accordance with 

current state requirements have been outlined in the works 

of R. Gurevych, O. Dubaseniuk, O. Marynovska, O. Myt-

nyk, O. Pekhota, S. Sysoieva, V. Shakhov and others. 

Recent years the process of formation of primary 

school teachers’ foreign language communicative compe-

tence has become a priority issue for research, as accord-

ing to the State standard of primary education (2011) the 

beginning of foreign languages study is compulsory in the 

first form of the secondary school. So the process of for-

mation of foreign language communicative competence 

has been in the circle of interests of such scientists as 

L. Gaponenko (formation of readiness of students of 

higher pedagogical educational institutions to foreign 

language communication); V. Morozov (future teachers’ 

training for dialogic learning); V. Barkasi (formation of 

future foreign languages teachers’ professional compe-

tence); T. Zubenko (formation of future foreign languages 

teachers’ communicative competence); O. Bigych (theo-

retical bases of formation of future foreign language pri-

mary school teacher’s methodic competence), Y. Fedo-

renko (formation of communicative competence in the 

process of learning a foreign language) and others. 

Problems of children’s and youth’s media education 

have been covered by the modern national and foreign sci-

entists, namely: N. Duchanina, V. Ivanov, Y. Kazakov, 

I. Kurlishchuk, N. Lehotina, O. Muriukina, L. Naidionova, 

O. Nevmerzhytska, H. Onkovych, N. Ryzhykn, I. Sakh-

nevych, O. Fedorov, I. Chemerys, N. Shubenko and others. 

However, the aspect of applying media texts as the means 

of future teaching profession specialists’ foreign language 

communicative competence requires in-depth study.  

The objective of the article. The purpose of our paper 

is to focus on the theoretical and practical aspects of the 

use of media texts in the process of formation of future 

primary school teachers’ foreign language communicative 

competence. According to the objective the following 

tasks are determined:1) to clarify the content of the basic 

terms of the article; 2) to consider the types of media 

texts: 3) to give consideration to the technology of the use 

of media texts in the process of teaching future primary 

school teachers a foreign language.  

The statement of the fundamental material. It is ad-

visable to integrate the content of media education into 

educational process of teaching a foreign language to pre-

pare the students of pedagogical profession for foreign 

language communication in the information society, be-

cause UNESCO proclaimed media education as one of the 

priority directions in pedagogy of the XXI century. The 

importance of media education is reflected in the number 

of international papers, such as Grunwald Declaration on 

media education (1982), UNESCO resolution on the de-

velopment of critical media education (Paris, 1989), new 

directions in media education (1990), the materials of the 

Vienna conference "Media Education in the Digital Age" 

(1999), UNESCO: research, education, youth (2001), 

Materials of Seville conference "Media Education of the 

Youth" (2002), Paris Agenda-Recommendation for Media 

Education (2007), European Parliament resolution on 

media literacy in the world of digital information (2008) 

and others. Russian media educator O. Fedorov defines 

media education as the process of personal development 

with the help and on the materials of mass media re-

sources and tools to form the culture of communication 

with media; creative, communicative abilities; critical 

thinking skills; abilities of complete perception, interpre-

6

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



tation, analysis and evaluation of media texts; learning 

with various forms of self-expression using media tech-

nology [4, p. 27]. Media education is concerned with the 

full range of media, including moving image media (film, 

television, video), radio and recorded music, print media 

(particularly newspapers and magazines), and the new 

digital communication technologies. 

The result of media education is the formation of indi-

vidual’s media literacy, namely the ability to analyze and 

synthesize media texts [4, p. 25]. Specific methods and 

learning forms with mass communications in the process 

of foreign language teaching provide an opportunity to 

achieve educational, methodic, cognitive outcomes [3, 

p. 25]. The result of teaching a foreign language, the for-

mation of foreign language communicative competence, 

is achieved with the help of the content, methods, forms, 

teaching aids etc. The purpose of foreign language com-

municative competence is the ability to use knowledge in 

foreign language activities but not the accumulation of it 

[3, p. 13]. 

According to Y. Fedorenko’s statement the foreign lan-

guage communicative competence is all the knowledge, 

abilities and skills that you need to have in order to deal 

with communicative situations, the content of which covers 

the basic knowledge of linguistics (speech styles, types, 

ways of linking sentences in the text), skills of the analysis 

of a text and their own communication domain [5, p. 6]. 

Foreign language communicative competence includes 

linguistic competence (competence in listening, speaking, 

reading and writing), language (phonetic, lexical and 

grammar knowledge), sociocultural competence (cross-

cultural and linguacultural competence) and multicultural 

competence. 

Therefore, to achieve the goals of media education and 

teaching a foreign language media texts should be imple-

mented into the educational process. Media text is the text 

of any media type or genre [4, p. 29] such as printed texts 

in the press, photos, audiovisual productions in cinema, 

on TV or their scenes, messages on radio, advertisements, 

labels of any product, text messages (SMS), multimedia 

messages (MMS), web pages, blogs, virtual photo albums 

etc. Topics and content of modern media texts are diverse. 

Media texts are designed for mass audience and this is the 

specific feature.of them. Media texts have universal fea-

tures: word, sound, visualization (film shots, photos, vi-

deo plots). Media texts are traditionally divided into radio, 

television, newspaper and the Internet texts. 

Since media didactics is the part of general didactics, 

media texts can be one of the teaching aids of foreign 

language teaching within the courses “Foreign language”, 

“Foreign language (advanced study)”, “Practice of oral 

and written speech”, “Practical course of English”, which 

aim at developing students' language, speech, sociocultur-

al and multicultural competences of a foreign language 

acquisition within a specific topic. Teaching future prima-

ry school teachers a foreign language should ensure im-

plementation of practical, educational, vocational, devel-

opmental objectives.  

Though it is emphasized that media education is con-

cerned with teaching and learning about the media but not 

through them, we may claim that learning with media 

makes the educational process innovative, informative, 

fruitful and creative because they offer rich access to all 

sorts of creative tools, language of native speakers, their 

traditions, customs, manner etc. Using media texts for 

formation of future teachers’ foreign language communi-

cative competence, lecturers should base the educational 

process on such principles:  

– the learning environment must be open, explorative and 

open-ended;  

– the learning must be linked to the interests and aspira-

tions of the future specialists;  

– the young people must be involved in defining problems 

and missions;  

– the learners must critically explore the knowledge avail-

able;  

– the learners must interact with external experts and 

community resources in the learning process;  

– the students must learn to organize, elaborate on and 

present the knowledge; 

– the learning process should be product-oriented, as it 

offers the future specialists concrete, focused and prac-

tical perspectives in the learning;  

– the learners should use a variety of expression forms 

along the process and when delivering the final outputs, 

as using different forms of expressions help the learners 

develop different forms of intelligences; 

– the learning should be linked to real tasks, not to artifi-

cial or simulated tasks [2]. 

In case lecturers choose various learning forms, meth-

ods, technologies to deal with using media texts in the for-

eign language classes, they reach pedagogically justified 

objectives and also teaches students to think critically (ana-

lyze, synthesize, compare, evaluate, make decisions, ex-

press their opinions by means of a foreign language).  

As well as any other teaching aids the use of media 

texts is reflected in the opportunities of inhancement the 

quality of the foreign language communicative compe-

tence; visualization of phenomena, processes, event; the 

formation of students’ cultural knowledge; formation of 

attention, memory, aesthetic taste, cognitive activity. Au-

thentic media texts (animated films, movies, television 

programs, videos, material of sites etc.), in addition to 

formation of foreign language communicative compe-

tence, develop critical thinking; develop skills of inde-

pendent work; engage in the interactive learning; develop 

creative abilities. The use of media texts in foreign lan-

guage class is appealing, interesting and didactically help-

ful for students’ foreign language learning. 

We have investigated that different learning forms in 

the foreign language classes (independent learning, coop-

erative learning, self-organized leaning, game-based 

learning, creative learning - project work, portfilios, 

presentations etc.) using media texts will encourage the 

formation of both students’ foreign language communica-

tive competence and media literacy. We want to note that 

the procedure of work with media texts in practical clas-

ses within the above mentioned courses relates to the pro-

cedure of organization of work with speech material (lis-

tening, reading, writing and speaking). Thus, work with 

any media text consists of three main stages: 

– the first stage involves preparatory work with the media 

text (brainstorming, predictions, vocabulary work etc.), 

motivation for further work with the media text, the 

formulation of communicative tasks;  

– the second stage is the intensive work with the media text, 
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in which students solve problems set in the above stage;  

– the purpose of the third stage is to check the above com-

municative task and a critical analysis of the media text. 

This stage usually includes activities that should enable 

students to get a deeper understanding of the text [1]. 

To achieve objectives of the class lecturers should real-

ize what material according to the curriculum must be pre-

sented; what teaching aids, in particular media texts, should 

be used to arrange the activity in the class; what learning 

form is the best to achieve the objectives. It is obvious that 

the choice of professionally directed media texts will pro-

vide students’ future professional development as well. 

The tasks may be of different nature according to the 

various topics of classes. Here are some examples of tasks 

on the topic "Theatre and Cinema". 

Example I. 

Subtopic: Invitation to the theatre 

Objectives: to teach to understand and analyze the con-

tent of a billboard, to introduce new vocabulary on the 

subtopic, to develop dialogue speech skills 

Media aid: theatrical billboards 

Procedure: 

1. Ask your students to complete the sentence Theatre is … 
2. Show a billboard you had or found in the Internet to 

your students and introduce new vocabulary on the 
subtopic (billboard, performance, to be in, to be on, to 
book tickets beforehand, a director, the House is sold 
out, to be a success).  

3. Ask your students questions to check if they remember 

the expressions.  
What performance is on? 
When is it on? 
When does the performance start? 
Who is in? 
Who is the director of the performance? 
Do you need to book tickets beforehand? Why will you 

book tickets beforehand?  
3. Pair the students and ask them to discuss the same 

questions to practise the vocabulary. 

4. Ask the students to look at another billboard and ana-

lyze its content to identify the key information and 

predict the plot of the play using the new vocabulary. 

5. Encourage students to ask you questions on the content 

of the billboard to get the information about the venue 

for the performance, the date the play is on, the time 

the performance starts, the actors’ names who are in, 

the director’s name of the play etc. 

6. Pair students and ask them to dicsuss the above infor-

mation to make up a dialogue in which they invite their 

friend to the theatre and provide him / her with neces-

sary information about the play. 

7. Change the students’ working pairs and supply them 

with one more billboard with the aim of practising the 

vocabulary and dialogue speech. Give them the task to 

search for details about the performance, interest the 

friend in the show and suggest him / her going to at-

tend it. 

8. Get feedback from the students. 

9. For the home assignment ask the students to find a bill-

board of the play in the Internet according to their inter-

ests and prepare a piece of information about the per-

formance using the content of the billboard, be ready to 

get the information about the plays their friends want to 

see. 

Example II. 

Subtopic: Film review 

Objectives: to form students’ skills to comprehend a 

billboard and a trailer (to understand, to analyze, to com-

pare their content with the aim to realize what usually 

makes people to watch films), to practise speaking and 

listening skills 

Media aid: billboard, trailer 

Procedure: 

1. Suggest your students answering the question: What 

usually makes people watch films? 

2. Group the students and propose them to discuss if a 

billboard or trailer has more influence on viewers’ 

choice to watch the film. Ask the student to make a list 

of justifications of their opinions. 

3. Get a feedback from the students. 

4. Show a billboard of the film Mona Lisa Smile to the stu-

dents; give them the task to ask you questions about all 

the details of the film (plot, actors, director, critics etc.) 

5. Ask them if they are interested in the film, what has 

interested them the most and if they want to see it. Per-

sist on justification.  

6. Ask your students to read the title of another film Dead 

Poets’ Society and think of its genre. 

7. Explain to the learners that they are going to watch a 

trailer mute. While watching they need to think of film 

genre again. Discuss if the opinions coincide with the 

previous ones. Ask them to prove why or why not. 

8. Introduce the trailer again but with the sound this time. 

Hold the discussion about the film genre, plot, actors’ 

performing, setting, costumes etc. ask the learners if 

they prefer watching this film.  

9. Having talked about the films according to the bill-

board and the trailer ask the students to analyze and de-

termine which of them affected their choice to watch 

the film more.  

10. For the home assignment suggest the learners to watch 

both films and write reviews. Find in the Internet crit-

ics’ reviews of the film, compare their critics’ point of 

view with their own ones, analyze and explain what 

ideas they agree or disagree with. 

All of the above tasks encourage students to critical 

analysis of media texts, expressing their own opinions and 

fulfilling the tasks in a foreign language.  

Conclusion and prospects for further research. It has 

become obvious that the use of media texts as a teaching 

aid of formation of future primary school teachers’ foreign 

language communicative competence in the foreign lan-

guage classes is not only the requirement of the contempo-

rary time, but also the effective component of educational 

process. Systematic work with media texts contributes to 

the development of professional and media competent spe-

cialists. Media aims at developing both critical understand-

ing and active participation. It enables young people to 

interpret and make informed judgments as consumers of 

media; but it also enables them to become producers of 

media, and thereby to become more powerful participants 

in society. As future research we propose to develop a sys-

tem of exercises and tasks with the use of media for the 

formation of foreign language communicative competence 

in the foreign language classes in the process of future pri-

mary school teachers’ training.  
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Формирование иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей средствами медиатекстов 
Аннотация. В статье дано определение понятиям «медиаобразование», «медиатекст», «иноязычная коммуникативная ком-

петентность». Рассмотрены теоретические вопросы использования медиатекстов в процессе обучения иностранного языка 

студентов педагогической специальности, а именно, определены типы медиатекстов и сконцентрировано внимание на тех-

нологии их использования для формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей.  

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, медиаобразование, медиатекст, средства обучения, 

иностранный язык, будущий учитель  
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Анотація. У статті розглядаються проблеми розвитку економічної освіти дітей і молоді в Галичині ХІХ – першої половини 

ХХ століть: економічні, культурні та педагогічні передумови.  

Ключові слова: Галичина, економічна освіта, кооперативне навчання 

 

Вступ. Сучасні трансформаційні процеси в економіці 

України вимагають відродження кооперативних тра-

дицій, залучення потужного потенціалу національної 

кооперативної думки до організації економічного і 

соціального поступу. Це, на нашу думку, зумовлює 

актуальність проблеми економічних, соціокультурних 

та теоретико-педагогічних передумов виникнення і 

розвитку економічної освіти в Галичині ХІХ – першої 

половини ХХ століть. 

Короткий огляд публікацій з теми. Аналіз архів-

них джерел, праць визначних українських педагогів, 

істориків, соціологів, політологів дає підстави ствер-

джувати, що господарське, соціокультурне, освітнє 

життя Галичини означеного періоду підпорядковува-

лося інтересам чужоземних володарів, оскільки Гали-

чина до 1918 року належала до Австро-Угорщини, а 

після розпаду ЗУНР з 1919-го до 1939 року перебува-

ла в складі Польщі.  

В соціально-економічному відношенні Галичина 

мала аграрний характер з незначним накопиченням 

капіталу, слаборозвинутою торгівлею, низьким рівнем 

урбанізації, найнижчими заробітками й найвищим від-

сотком надлишкової робочої сили, була однією з най-

більш відсталих частин імперії, в якій 80% населення 

було неписьменним. Це істотно позначилося не лише 

на економічному, соціокультурному становищі україн-

ського населення краю, але й на рівні його освіти, 

змісті відповідних педагогічних ідей цього часу. Важ-

ливі дослідження даного періоду подають М. Гру-

шевський, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, К. Левиць-

кий, І. Франко. У розвиток кооперативної думки, фор-

мування ідеології кооперативного шкільництва особ-

ливо вагомий внесок зробили І. Бариляк, Р. Білинський, 

Д. Великанович, М. Галущинський, А. Жук, А. Качор, 

К. Коберський, Д. Коренець, А. Кущинський, К. Ле-

вицький, О. Луцький, І. Лучишин, Ю. Павликовський, 

М. Росткович, М. Туган-Барановський, Є. Храпливий, 

І. Филипович, І. Ющишин та ін. Вони розробляли тео-

ретико-методологічні й педагогічні положення щодо 

становлення й функціонування кооперативного шкіль-

ництва в Галичині. За часів незалежності України до-

слідження різних аспектів освіти і виховання в Гали-

чині здійснили І. Воробець, Т. Завгородня, С. Злупко, 

О. Ко-вальчук, І. Курляк, З. Нагачевська, Б. Ступарик, 

М. Че-піль, інші вчені. 

Мета нашого дослідження – аналіз стану економі-

чних, соціокультурних та теоретико-педагогічних 

передумов розвитку економічної освіти в Галичині 

ХІХ – першої половини ХХ століть. «Аграрний край – 

бідний край!» – якось висловився відомий українсь-

кий економіст Володимир Навроцький. У цих словах 

була багатовимірна правда, однак це не означало, що 

промисловість в Галичині не робила певного поступу, 

який охоплював переважно легку, харчову і видобув-

ну галузі. Металообробна промисловість посідала 

останнє місце у промисловості краю [5, с. 30–31]. По-

рівняно швидко розвивалися дві галузі економіки: це 

видобуток нафти і залізничне будівництво. 

Проте економічне зростання мало однобічний ха-

рактер, бо давало вигоду передусім власникам чужи-

нецьких капіталів і посилювало колоніальний статус 

Галичини. Таке становище спонукало українське на-

селення, його інтелектуальних лідерів шукати вихід із 

колоніального пригнічення, використовуючи еконо-

мічні та суспільно-політичні важелі. Австрійські ре-

форми початку ХІХ століття, хоч і мали невелике 

практичне значення, все ж багато зробили для мо-

рального піднесення українців, дали надію, розбудили 

енергію для боротьби за ліпше майбутнє. Велику роль 

у цьому відродженні відіграло молоде українське ду-

ховенство, серед якого було багато освічених осіб, що 

дбали за національні інтереси. 

Матеріали і методи. Історія економічної освіти в 

Галичині бере початок ще в першій чверті ХІХ сто-

ліття. У зв’язку із розвитком ринкових відносин і по-

чатком індустріалізації краю зростали потреби торго-

вельних закладів у підготовці фахівців, що спонукало 

до організації фахового навчального закладу – реаль-

ної школи (1825 р.), яка готувала «до наук комерцій-

них та реальних». Через 10 років вона отримала ста-

тус Академії реальної і торговельної, яка 1844 р., піс-

ля приєднання будівельного факультету університету, 

перетворена в Академію технічну, пізніше – у Львів-

ську політехніку [12, с. 87]. В її складі спочатку було і 

торговельне відділення, однак 1853 року воно було 

перетворено в середню торговельну школу – єдиний 

тоді середній навчальний заклад у Галичині, що готу-

вав фахівців комерційної справи. Школа проіснувала 

недовго, адже більшість потрібних торгівлі спеціа-

лістів готували самі купці через систему учнівства. 

Крамарі, рахівники, товарознавці набували фахових 

знань безпосередньо в крамницях та на торговельних 

складах. Так працювала на перших порах і «Народна 

Торгівля» – перший український споживчий коопера-

тив, метою якого, водночас з організацією гуртової 

торгівлі та забезпеченням товаром українських крам-

ниць при читальнях, у громадах та парафіях, а також 

приватних, були «підготовка й виховання посередни-

ка межи продаючим та купуючим, то є громади 

наших, українських купців» [12, с. 88]. 

Середина ХІХ століття була переломним етапом 

суспільно-політичної боротьби в Галичині, яка стала 

10

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



осередком українського національного руху. У 1870–

80-х роках серед прогресивної інтелігенції Галичини 

зароджувалися ідеї, в яких містилися конструктивні 

поради, спрямовані на залучення збіднілих селянсько-

ремісничих верств до економічної самочинності [1, 

с. 74–94].  

Це сталося завдяки новій генерації українського 

громадського життя, яку очолили сини священників, 

учителів, а трохи згодом і сини селян. Як пише І. Ви-

танович, «переконавшись, що без визволення голов-

ного носія національности з духового й соціального 

полону, з темноти й лихви марні й нереальні будь-які 

дальші культурні й політичні амбіції», вони упевни-

лися, що «з бідним політики робити не можна». Вони 

виразніше побачили тісну пов’язаність національного 

й соціального переплетення …інтересів. …що дове-

деться почати і витримати важку боротьбу з супроти-

вними силами, і спиратися в ній на власні об’єднані 

сили [2, с. 134]. 

Відомий культурно-освітній діяч М. Галущинський 

зазначав, що «...народ і українське селянство гине у 

безпросвітній тьмі. ... причиною цього становища є 

відсутність власного державного організму, а пануючі 

над нами народи затемнюють нашу національну 

ідею… Доки ми не змінимо того стану, не усвідомимо 

і не просвітимо наші широкі маси, доти ми не зможе-

мо мати сильної надії на краще і ясне майбутнє» [3, 

с. 20]. Досліджуючи загальний стан розвитку шкіль-

ництва Галичини означеного періоду, професор Б. 

Ступарик наводить сумну статистику: станом на 1900 

рік в Галичині не існувало жодної п’ятирічної, шести-

річної або виділової школи з українською мовою на-

вчання (виділові школи – здебільшого трирічні шко-

ли, програми яких включали знання з предметів, не-

обхідних для роботи в промисловості та сільському 

господарстві). Багато міст взагалі не мали українських 

шкіл [13].  

Після закінчення першої світової війни незважаючи 

на насилля та поневолення українського народу інозе-

мними загарбниками, прогресивні педагоги Галичини 

відстоювали й розвивали національну ідею, ідеї гуман-

ної педагогіки, які поширювалися на фахове шкільниц-

тво, зокрема кооперативне. В аспекті методології про-

блеми такий підхід, на наш погляд, є надзвичайно важ-

ливим. Він спрямовує на висвітлення ідеї економічної 

освіти і, зокрема, кооперативного шкільництва та її 

розробку такими яскравими його представниками, як 

С. Бородаєвський, І. Витанович, Ю. Дзерович, К. Ко-

берський, Д. Коренець у контексті соціального, націо-

нального й педагогічного гуманізму. Та і саме поняття 

«кооперація», під таким кутом зору, віддзеркалює гу-

манізм взаємин людей, спільноти. 

Класик економічної теорії М.І. Туган-Барановський 

зазначав, що кооперація є формою соціального комп-

ромісу і містить у собі можливість найширшої волі, де 

відсутня примусова влада. Водночас це й важливий 

чинник загальної гармонії розвитку суспільства, 

розв’язання суперечностей сучасності: кооперації 

притаманний великий заряд моральності, гуманності 

[11, с. 219]. 

Виникнення кооперативного руху й кооперативно-

го шкільництва в Галичині було зумовлено передусім 

економічними й соціокультурними чинниками. У 

відповідності до характеру діяльності й завдань, які 

вони перед собою ставили, кооперативні об’єднання 

регіону були різних форм: споживчі, кредитні, сільсь-

когосподарські, промислові, житлові та ін. Відомо, що 

перші кооперативи в Галичині почали виникати після 

1873 pоку, коли було видано австрійський закон, що 

дозволив відкривати товариства легально. Ці коопера-

тиви об’єднували громадян здебільшого за національ-

ною ознакою. Перше українське кооперативне това-

риство було відкрите у Львові 1883 року, а 1908-го в 

Галичині було 180 різних українських кооперативів. 

Особливо динамічно розвивалася сільськогосподарсь-

ка й кредитна кооперація, 1911 р. в регіоні було 3 251 

кооперативів, із них – 2 672 кредитних [7, с. 204].  

У цьому контексті дану проблему розглядав і 

Б. Мартос, який зазначав: «Кооперативний рух так 

само, як і політичний, і професійний, і національний 

має свої особливі завдання. Але ідеал – той самий: 

визволення від експлуатації, від будь-якого понево-

лення, утворення умов, які найбільше сприяють ро-

звитку особи й нації, матеріальному й духовному по-

ступу людства» [9]. Ця мета базувалася на колек-

тивній (груповій) формі власності й досягалася через 

організаційну, громадську, освітню діяльність коопе-

ративів у формі пропаганди та агітації, просвітництва, 

через законодавчу ініціативу, матеріальне і трудове 

сприяння, утворення й розвиток специфічних гро-

мадсько-господарських організацій [6]. 

Особливість економічної освіти в Галичині поляга-

ла в тому, що здійснювалася вона шляхом коопера-

тивного шкільництва, яке виникло на базі торговель-

ного. Зміст сучасного поняття «економічна освіта», за 

твердженням академіка С. Гончаренка, це – «підго-

товка спеціалістів з планування, обліку, фінансів та 

інших напрямів економічної роботи в народному гос-

подарстві, а також для науково-педагогічної діяльно-

сті в галузі економічних наук» [4, с. 111]. 

Виявляючи соціокультурні й теоретико-педагогічні 

засади виникнення кооперативного шкільництва в 

Галичині означеного вище періоду, ми у своєму дос-

лідженні виходимо із концептуального положення, 

згідно з яким суперечності є першоджерелом, причи-

ною розвитку, вони неодмінно властиві всім процесам 

і явищам. Огляд чисельної суми фактів, які містяться 

в архівних матеріалах, історичній, економічній, пра-

вовій, педагогічній літературі, засвідчує, що виник-

нення і розвиток кооперативного руху в регіоні на-

прикінці XIX століття зумовили появу певних супе-

речностей. Однією із них була така: необхідність  

функціонування різних за змістом та формами коопе-

ративних об’єднань і культурно-освітня непідготов-

леність широких мас українського населення до 

сприйняття нових соціально-економічних ідей, їх реа-

лізації у власних інтересах. Розв’язання цієї супереч-

ності прогресивні громадські й культурно-освітні дія-

чі Галичини шукали у створенні національної системи 

фахового шкільництва, в якому особливе місце посі-

дало кооперативне. 

Такий підхід діалектично взаємопов’язаний з ін-

шою важливою методологічною засадою, а саме: ура-

хуванням національних рис характеру, ментальності, 

архетипу українця, який, за визначенням Я. Яреми, 

володіє всіма ознаками інтраверта [15]. Ця обставина 
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знайшла свій вияв у культурі морального добра, вну-

трішній красі, релігійній і національній толерантності, 

отже, гуманності. Відповідно до психологічного скла-

ду народу, його самобутньої культури, як це доводять 

С. Балей, Д. Коренець, О. Кульчицький, І. Ющишин, 

Я. Ярема та ін., має складатися система виховання, 

освіти. 

Науковий підхід до розуміння проблеми кооперації 

й розбудови кооперативного шкільництва суттєво 

сприяє розв’язанню суперечності між індивідуальни-

ми та суспільно-громадськими інтересами особистос-

ті. Як справедливо зазначав М. Туган-Барановський, 

кооперація виступає не лише в якості соціального 

компромісу, але і в якості загальної гармонії, вищого 

типу суспільної організації, отже, першим чинником 

розв’язання всіх протиріч сучасності [14]. 

У цьому контексті актуальним предметом наукової 

дискусії залишається питання про вплив західноєвро-

пейської цивілізації на розвиток української культури, 

кооперативного шкільництва Галичини. Ми вважає-

мо, що неупереджений історико-педагогічний погляд 

на цю проблему не може відкидати деяких позитив-

них моментів процесу діалогу культур, який з 

об’єктивною необхідністю відбувався між галицьки-

ми українцями і представниками інших народів. Роз-

робка українськими освітянами теоретико-методоло-

гічних засад становлення кооперативного шкільницт-

ва в Галичині вимагала певного запозичення соціо-

культурних і педагогічних ідей західноєвропейських 

учених, які на той час мали більш вагомі науково-

теоретичні здобутки. Це пояснюється активним індус-

тріальним розвитком і цивілізаційними процесами 

країн Західної Європи. Б. Мартос писав, що він «...під 

час своїх подорожей знайомився на місці з діяльністю 

кооперативних організацій різного роду в Німеччині 

(Берлін, Дрезден, Ляйпціг, Регенсбург, Мюнхен, 

Нюрнберг, Гамбург, Страсбург), Чехословаччині 

(Прага, Колін, Градець Кральове, Мл.Болеслава, 

Мнихово Градіще, Клятови, Дражище), в Бельгії 

(Брюссель, Гент, Остенде), Франції (Париж, Кань-

Сюр-Мер, Лєзарк), Швейцарії (Женева, Базель), – а 

всього відвідав більше 70 кооперативів» [9]. 

Практикою виховання та економічної освіти, і, зо-

крема, кооперативного шкільництва активно цікави-

лися у інших народів Д. Коренець, А. Кущинський, 

В. Левинський. Цим питанням, як відомо із наукових 

джерел, були присвячені наукові конференції 1927 ро-

ку в Стокгольмі, 1930-го – у Відні, а 1932-го – у Ной-

дорфі (Швейцарія). У ході роботи останньої брав 

участь у дискусії і доповідь доктора Фошера суттєво 

доповнив Д. Коренець у виступі «Міжнародне коопе-

ративне виховання, його мета і методи» даними про 

виховну працю українського кооперативного шкіль-

ництва. Після повернення з- за кордону він підготував 

розширений звіт про роботу конференції й опубліку-

вав його у часописі «Кооперативна Республіка». 

Ґрунтовне дослідження розвитку кооперативного ру-

ху й освіти за кордоном здійснили В. Левинський у 

праці «Освітня праця за границею», А. Кущинський у 

статті «Принципи організації кооперативно-освітньої 

діяльності», К. Коберський у «Кооперативному бук-

варі» [3, с. 26–27]. 

Глибоке усвідомлення і критичне переосмислення 

освітянами Галичини провідних ідей кооперативної 

теорії західноєвропейських учених, основних напря-

мів і видів діяльності кооперативних товариств з ча-

сом було втілене у змісті, формах і методах культур-

но-освітньої практики, організації навчальних закла-

дів, побудові навчальних планів, програм тощо. До 

прикладу, враховуючи досвід кооперативно-освітньої 

діяльності таких країн, як США, Франція, Німеччина, 

Швейцарія, Бельгія, Фінляндія, Австрія, галицькі 

освітяни виділяли в ній такі три провідні напрями: 

1. Піднесення загальноосвітнього і культурного рівнів 

учасників кооперативного руху та широких верств 

суспільства. 2. Розповсюдження кооперативних ідей. 

3. Підготовка фахових працівників відповідно до пот-

реб, виду кооперації [6]. Усвідомлення теоретичних 

питань економічної освіти, пов’язаних із визначенням 

видів кооперації, допомагало прогресивним педагогам 

Галичини знаходити адекватні форми її діяльності й 

влаштовувати широкомасштабні культурно-освітні 

заходи. До прикладу, споживча кооперація запрова-

джує різні форми кооперативної діяльності, а також 

проведення свят спільно з «Просвітою» і «Рідною 

Школою»; організовує спільні кооперативні курси з 

центральним Ревізійним Союзом Українських Коопе-

ративів (РСУК) або місцевими кооперативними ор-

ганізаціями. Кредитна кооперація відповідно до спе-

цифіки своєї діяльності надає фінансову допомогу 

кооперативним та іншим організаціям. 

Зазначимо, що певні запозичення українськими 

освітянами соціокультурних і педагогічних ідей зі 

спадщини представників західноєвропейської думки 

були обмеженими, критичними і не могли компенсу-

вати потреби самостійного пошуку, розробки теоре-

тичних проблем розвитку національного кооператив-

ного шкільництва. З цього приводу Д. Коренець наго-

лошував на необхідності власних кооперативних 

шкіл. «Ми повинні їх собі самі створити, щоб вони 

наскрізь були наші, приноровлені до потреб нашого 

господарського життя. Того, що воно вимагає, не да-

дуть нам школи чужі нам духом і провідною ідеєю, 

тільки свої рідні. То ж усякими силами ми повинні їх 

творити» [8]. 

Результати та їх обговорення. Зусиллями бага-

тьох громадських, культурно-освітніх діячів Галичи-

ни була створена система національної економічної 

освіти – кооперативного шкільництва, яка мала спри-

яти відродженню і розвитку своєї рідної культури. 

Провідними у тогочасній педагогічній думці були ідеї 

народності, природовідповідності, культуровідповід-

ності, гуманізації і демократизації навчально-

виховного процесу. Серед особливостей економічної 

освіти, українського кооперативного шкільництва, на 

наш погляд, в Галичині було те, що його становлення 

відбувалося в умовах відсутності держави. Тривалий 

час (до 1869 р. включно) для українців Галичини 

практично не існувало конституційних прав на віль-

ний розвиток, а право на утворення кооперативів да-

тується лише 1873 роком, яке значною мірою було 

декларативним. Перманентні політичні процеси щодо 

українців галицького регіону також негативно впли-

вали як на процес становлення національного шкіль-

ництва взагалі, так і на розвиток кооперативного зо-
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крема. Нівелювалася сама ідея національного вихо-

вання, а саме: виховання історією. Істотної руйнації 

зазнали й віковічні традиції, соціально-економічні, 

культурні зв’язки з українцями, які знаходилися під 

владою Російської імперії, що негативно позначалося 

на впровадженні в освітню практику ідей народності, 

культуровідповідності, інтеграції і диференціації. 

З цією особливістю пов’язана й наступна: 

ініціювання й поширення ідей кооперативного шкіль-

ництва відбувалося переважно не на урядовому рівні, 

а на рівні громадського сподвижництва. Прогресивні 

громадські й культурно-освітні діячі Галичини були 

свідомі того, що на шляху розбудови кооперативного 

шкільництва відкривається реальна можливість мате-

ріального й духовного відродження, знаходження і 

самоствердження національної ідентичності [10]. 

Особливістю економічної освіти молоді в Галичині 

рельєфно окреслилася й така: змістом програм, пла-

нів, всією діяльністю закладів освіти пріоритет відда-

вався підготовці кадрів для роботи в кооперативах 

сільськогосподарського типу, що було зумовлено ста-

ном аграрних відносин регіону.  

Висновки. Дослідження передумов виникнення 

економічної освіти в Галичині на ґрунті кооператив-

ного шкільництва дає підстави для висновку, що його 

розвиток відбувався передусім на основі громадсько-

педагогічного сподвижництва. Найбільш суттєвий 

внесок у справу українського національного відро-

дження на засадах фахового шкільництва зробили 

товариства «Просвіта», «Рідна Школа», «Ревізійний 

Союз Українських Кооперативів», «Народна Торгів-

ля», «Сільський Господар», «Маслосоюз» та ін. Вони 

мали спільну мету, але водночас і суттєві відмінності 

у змісті та структурі професійного навчання, органі-

заційно-педагогічних формах, управлінні. Методо-

логічні засади, соціально-економічні умови, норма-

тивно-правова база їхнього функціонування на різних 

історичних етапах мали свою специфіку. Організато-

ри економічної освіти наголошували на таких основ-

них педагогічних ідеях як безперервність навчання, 

що становить фундамент ступеневої професійної осві-

ти; принцип природовідповідності у його взає-

мозв’язку з віковими особливостями, а також із гене-

тичними здібностями й обдарованістю дитини; про-

фесійна орієнтація як умова ефективної підготовки 

фахівця; творче використання принципу єдності теорії 

і практики у фаховій підготовці молоді; виховуюче 

навчання як домінанта у становленні фахівця; націо-

нальна ідея, традиції, звичаї, ментальність народу як 

основа виховання особистості громадянина, не відки-

даючи при цьому загальнолюдських духовних ціннос-

тей і надбань.Об’єктивні обставини на сучасному ета-

пі вимагають залучення теоретичних і організаційних 

надбань попередників у сфері кооперації до освітньо-

го та державотворчого процесу, основою якого є ди-

намічна економіка.  
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Анотація. У статті розкриваються особливості використання в навчальному процесі бази даних «Викладачі», розробленої у 

середовищі системи управління базами даних MS Access. База даних «Викладачі» призначена для управління якістю діяль-

ності викладачів математики вищих аграрних навчальних закладів. 

Ключові слова: система управління базами даних, управління, контроль, якість діяльності викладачів 

 

На сьогодні у галузі освіти набуває актуальності про-

блема підвищення якості діяльності викладачів, адже 

від якості та ефективності роботи викладацького 

складу безпосередньо залежать як успіх освітньої дія-

льності, так і розвиток системи освіти взагалі. Безпе-

речним є той факт, що «…якість викладання у ВНЗ 

забезпечується, перш за все, оцінкою якості профе-

сорсько-викладацького складу, що є дуже непростим 

завданням» [1, с. 798]. 

Вирішити дане завдання допоможе проведення у 

ВНЗ, в тому числі і аграрного профілю, управлінсько-

го кафедрального моніторингу, метою якого є підви-

щення професійної та педагогічної майстерності про-

фесорсько-викладацького складу як безпосередньої та 

незаперечної передумови результативної діяльності 

кафедри [2]. Зосередимо увагу на питанні оцінюванні 

якості діяльності викладачів математики вищих агра-

рних навчальних закладів. 

Управління якістю діяльності викладачів матема-

тики вищих аграрних навчальних закладів в умовах 

проведення управлінського кафедрального монітори-

нгу, за допомогою відповідно дібраних методик пе-

редбачає кількісну та якісну характеристику, аналіз, 

опрацювання та інтерпретацію зібраних даних. Ці 

процедури вимагають досить значних затрат часу на 

їх виконання. Тому організацію процесу управління 

якістю діяльності викладачів математики варто здійс-

нювати із застосуванням сучасних комп’ютерних за-

собів і технологій, адже тенденції розвитку сучасного 

суспільства, виражена його спрямованість на інфор-

матизацію усіх галузей виробництва передбачають 

необхідність використання все ширшого кола інфор-

маційних технологій і в освітніх галузях. 

Проблема застосування комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі широко досліджується вітчизня-

ними, зарубіжними науковцями та методистами. 

Так, питання впровадження комп’ютерних освітніх 

технологій розглядали у своїх роботах Б. Ващук, 

В. Клочко, Ю. Рамський, Е. Машбіц, Б. Гершунський 

та інші дослідники. 

Дослідження, які пов’язані з проблемами інформа-

тизації математичної освіти, висвітлюють у своїх ро-

ботах О. Авраменко, Н. Морзе, М. Жалдак, С. Раков, 

О. Співаковський, О. Глущенко, Н. Кудас, Я. Федоро-

ва, Н. Чаловська, Д. Щедролосьєв, М. Львов, В. Крек-

нін та інші. 

Метою статті є розкриття особливостей викорис-

тання бази даних «Викладачі» під час проведення 

управлінського кафедрального моніторингу у вищих 

аграрних навчальних закладах, що допомагає здійсни-

ти ефективне опрацювання результатів діяльності 

викладачів математики за найменших затрат часу. 

Роботу зі зібраними даними щодо якості діяльності 

викладачів математики вищих аграрних навчальних 

закладів можна умовно поділити на наступні етапи: 

збирання неопрацьованих даних; переміщення їх від 

одного джерела до іншого; опрацювання даних, їх 

аналіз та збереження; процес доступу до збережених 

даних; форматування даних та їх представлення у 

зручному для користувача вигляді. Використання за-

собів інформаційно-комунікаційних технологій надає 

можливість швидко і якісно здійснювати ці процеси. 

Однією із важливих переваг застосування інформа-

ційно-комп’ютерних технологій при проведенні 

управлінського кафедрального моніторингу є автома-

тизація процесу статистичного аналізу та опрацюван-

ня зібраних даних. У вирішенні даного питання доці-

льним є використання бази даних MS Access. 

MS Access – це система управління базами даних 

(СУБД). База даних (БД) – це організована структура, 

призначена для зберігання інформації: даних і мето-

дів, за допомогою яких відбувається взаємодія з ін-

шими програмно-апаратними комплексами [3, с. 186]. 

Під системою управління базами даних (СУБД) ро-

зуміють комплекс програм, який дозволяє не тільки 

зберігати великі масиви даних у певному форматі, але 

і опрацьовувати їх, подавати у зручному для користу-

вача вигляді. Серед СУБД найбільш популярними є 

MS Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, My SQL. 

До основних можливостей СУБД можна віднести: 

поповнення, розширення та відновлення БД; висока 

надійність зберігання інформації; засоби захисту ін-

формації в СУБД; виведення повної та достовірної 

інформації на запити користувача. 

База даних MS Access покликана забезпечити ефе-

ктивність здійснення аналітичного етапу управлінсь-

кого кафедрального моніторингу за рахунок оптимі-

зації та автоматизації більшості операцій над статис-

тичними даними, які до цього необхідно було б здійс-

нювати «вручну». Зазначимо, що «вручну» варто 

здійснювати лише операції збирання первинних даних 

та занесення їх до електронної бази даних. 

Використання системи MS Access дозволяє не тіль-

ки розробляти зручні форми бази даних та електрон-

ною таблицею – у системі адресації: так, у електрон-

ній таблиці адресується кожна комірка, а у таблиці 

бази даних – тільки поля поточного запису. У елект-

ронній таблиці кожна комірка опрацьовується індиві-

дуально, а у таблиці бази даних опрацювання здійс-

нюється за записами, до того ж записи опрацьовують-

ся однаковим чином. Такі спрощення для баз даних 

дозволяють підвищити швидкість опрацювання та 

кількість інформації, яка обробляється [4, с. 186]. 
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Основними об’єктами у базі даних MS Access є: 

Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы і Мо-

дули. Так, «Таблицы» призначені для збереження да-

них; «Запросы» – об’єкти, які призначені для опрацю-

вання даних; «Формы» – об’єкт, який призначений 

для введення даних, відображення їх на екрані або 

керування роботою додатку; «Отчеты» – за допомо-

гою даного об’єкту створюється документ, який в 

подальшому може бути роздрукований; «Макросы» 

дозволяють автоматизувати деякі процеси без про-

грамування; «Модули» призначені для створення но-

вих функцій шляхом програмування. 

Крім того, у MS Access передбачено багато додат-

кових сервісних можливостей: «Мастера» надають 

можливість створювати таблиці, форми або звіти із 

наявних шаблонів. «Выражения» використовуються 

для перевірки достовірності введеного значення тощо. 

Описані вище можливості системи MS Access були 

нами використані під час проведення управлінського 

кафедрального моніторингу у вищих аграрних навча-

льних закладах з метою збереження та опрацювання 

даних щодо якості діяльності викладачів математики. 

Зокрема, на кафедрі вищої математики і логіки 

Полтавської державної аграрної академії у середовищі 

СУБД Access нами створена та впроваджена елект-

ронна база даних «Викладачі», яка дозволяє накопи-

чувати, структурувати, опрацьовувати, зберігати як 

загальні відомості про викладачів кафедри, так і фак-

тичну персоніфіковану інформацію про результати їх 

навчальної, наукової, методичної, організаційної ро-

боти з метою аналізу і об’єктивного оцінювання якос-

ті їх діяльності, формувати звіти в екранному та дру-

кованому вигляді. 

Робота з базою даних складається з таких етапів: 

1) створення структури бази даних; 

2) введення даних; 

3) редагування структури і даних; 

4) відшукання інформації в базі даних; 

5) оформлення звітів. 

База даних «Викладачі» створена за принципами 

реляційних баз даних. До її складу входять: 11 таб-

лиць, призначених для зберігання відомостей, 3 фор-

ми для введення відомостей до бази даних, 12 запитів 

для опрацювання введених відомостей та 12 звітів, 

призначених для представлення результатів опрацьо-

ваних даних у друкованому вигляді. Структурну схе-

му бази даних «Викладачі» подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема бази даних «Викладачі» 

 

Таблиця «01_Викладачі» займає центральне місце в 

структурі бази даних. Вона включає 14 полів у яких 

зберігається відомості про викладачів кафедри. Кожне 

поле таблиці має визначений тип даних, що відповідає 

типу інформації у даному полі (рис. 2). Одне із полів 

таблиці має статус ключового. Воно містить іденти-

фікатори окремих записів цієї таблиці, що дозволяє 

утворити електронні зв’язки з іншими таблицями бази 

даних. Наявність електронних зв’язків у структурі 

бази даних забезпечує можливість формувати різно-

манітні запити до бази даних і одержувати необхідні 

відомості про окремих викладачів кафедри відповідно 

до потреб користувача. 
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Рис. 2. Структура таблиці 01_Викладачі 

Таблиці «02_Посади», «03_Наукові 

ступені», «04_Вчені звання», «06_ На-

вчальні заклади» містять відповідно: 

перелік посад викладачів кафедри, пе-

редбачених штатним розкладом (зокре-

ма, асистент, викладач, старший викла-

дач, доцент, професор, завідувач кафед-

ри); перелік наукових ступенів і вчених 

звань, визначених законом України 

«Про вищу освіту»; відомості про базо-

ву освіту викладачів. Завдяки цьому 

база даних дозволяє аналізувати якіс-

ний склад викладачів кафедри в розрізі 

даних відомостей. 

Таблиці «05_Кафедри», «07_Фа-

культети», «08_Дисципліни», «10_Ака-

демічні групи» дозволяють отримувати 

відомості щодо факультетів, дисциплін 

та академічних груп, з якими працює 

кожен окремий викладач. 

Таблиця «12_Публікації» містить ін-

формацію щодо наукових та методич-

них публікацій викладачів кафедри, що 

дозволяє здійснювати аналіз наукової і 

методичної діяльності кожного викла-

дача за визначений період часу.  

Таблиця «11_Види публікацій» має 

допоміжний характер, забезпечує мож-

ливість простежувати наукову та мето-

дичну роботу кафедри в цілому.  

 

 
Рис. 3. Форма 01_ Викладачі 

 

Важливими об’єктами бази даних «Викладачі» є спе-

ціально створені форми «01_Викладачі» і «12_Публі-

кації» (рис. 3), за допомогою яких здійснюється сис-

тематичне введення відповідних відомостей у базу 

даних по мірі її надходження. Форми забезпечують 

найбільш зручний спосіб введення, редагування, пе-

регляду та видалення даних та фактично є шаблона-

ми, що керують відображенням інформації. 

За допомогою форми зручно переглядати загальні 

дані як про всіх викладачів кафедри (у ланцюжковій 
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або табличній формі), так і про конкретного виклада-

ча у зручному вигляді (в стовпець) з повною інфор-

мацією про нього. Таку форму можна створити декі-

лькома способами: в режимі конструктора, майстра 

форм, автоформи, діаграми або зведеної таблиці. 

Крім цього, у базі даних передбачена «Головна фо-

рма», створена для зручності користувачів, як засіб 

загального управління базою даних в цілому. Завдяки 

наявності цієї форми користувачі бази даних «Викла-

дачі» не мають вільного доступу до внутрішньої 

структури бази даних, що захищає механізм бази да-

них від несанкціонованого втручання і забезпечує 

об’єктивність одержаних результатів. 

Опрацювання і аналіз відомостей, що містяться у 

базі даних «Викладачі» здійснюється за допомогою 

спеціальних об’єктів бази даних, які називаються за-

питами. Нами створено 12 окремих запитів, які на 

підставі відомостей з бази даних «Викладачі» дозво-

ляють швидко одержувати всі відомості, представлені 

у зручній формі, що необхідні для визначення якості 

роботи окремих викладачів і кафедри в цілому. 

Зокрема, запит «12_Публікації» створено з метою 

аналізу наукової діяльності викладачів кафедри за 

обсягом, характером і рівнем їх наукових публікацій. 

Аналогічно база даних «Викладачі» надає можливість 

за допомогою відповідних запитів одержувати відо-

мості для аналізу навчальної, методичної і організа-

ційної роботи  за визначений період часу, формувати 

узагальнену оцінку якості роботи викладача згідно 

визначених критеріїв, розроблених і затверджених 

навчальним закладом. 

Звіти, які входять до структури бази даних «Викла-

дачі», є допоміжними об’єктами, які дозволяють пере-

глядати, форматувати результати виконання запитів і 

представляти їх у друкованому вигляді. У звіті можна 

отримати результати складних підрахунків, статисти-

чних порівнянь, а також помістити у нього малюнки 

та діаграми. 

В MS Access діаграми – це тип форми, їх можна 

створювати вручну або за допомогою «Мастера диаг-

раммы», при цьому кожна діаграма створюється з 

маркерів, які відповідають числовим даним, що збері-

гаються в таблиці або запиті. Вид маркерів змінюєть-

ся залежно від типу діаграми (діаграма з полями, лі-

нійна діаграма, гістограма, графік, кругова діаграма, 

точкова діаграма, кільцева діаграма та інші). 

База даних «Викладачі» пройшла апробацію у ви-

щих аграрних навчальних закладах. Досвід її викори-

стання показує, що вона є зручною у користуванні, 

охоплює всі найбільш суттєві аспекти діяльності ви-

кладачів у ВНЗ, надає можливість створювати елект-

ронну базу даних із загальними відомостями про ви-

кладацький склад кафедри, здійснювати аналіз якості 

роботи кожного викладача кафедри на вхідному, по-

точному та підсумковому етапах проведення управ-

лінського кафедрального моніторингу, визначати рей-

тинг кафедри у ВНЗ. Вважаємо, що запропоновану 

базу даних «Викладачі» можна вважати універсаль-

ною і використовувати у всіх ВНЗ з метою контролю 

якості діяльності як викладачів, так і кафедр загалом. 
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Анотація. У статті розглядається проблема науково-дослідної діяльності студентів як передумова успішного формування їх 

професійних якостей. Розкривається зміст поняття “науково-дослідницька діяльність”. Наводяться результати науково-

дослідницької діяльності групи студентів щодо електромікроскопічних досліджень властивостей емульсій та суспензій, 

отриманих за допомогою ультразвукового диспергатора УЗДН-А. 
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З метою реалізації провідних напрямів розбудови на-

ціональної системи освіти, досягнення ефективної 

фахової підготовки вчителів, створення інтегральної 

наскрізної системи виявлення та залучення молоді до 

наукової діяльності поряд із розв’язанням низки фун-

даментальних проблем методологічного характеру 

виникає необхідність оптимальної організації навча-

льно-дослідницької діяльності студентів. 

Зростання вимог до фахової підготовки учителя 

вимагає якісно нового теоретичного та методичного 

забезпечення студентської науково-дослідницької 

діяльності в умовах вищого педагогічного навчально-

го закладу. Успішне оволодіння навичками наукового 

дослідження допоможе майбутнім учителям органіч-

но включитися в педагогічну діяльність і відразу роз-

почати практичне застосування набутих наукових 

знань у загальноосвітній школі. Аналіз наукових дже-

рел і практичного досвіду підтверджує: дослідження 

цього питання пов’язане з пошуками нових підходів 

до якісної фахової підготовки майбутнього учителя, 

формування його дослідницької компетенції, науко-

вого мислення, наукової професійної етики, особисті-

сних якостей. 

У педагогічній теорії та практиці визначилися пев-

ні напрямки дослідження цієї проблеми: функціона-

льна роль навчально-дослідницької роботи в активі-

зації творчої діяльності студентів (А. Алексюк, В. Ан-

дреєв, Л. Квіткіна, Н. Кічук, В. Моляко, Н. Посталюк 

та ін.); місце різноманітних видів пошуково-творчої 

діяльності в системі фахової підготовки майбутніх 

учителів (О. Абдуліна, М. Берньє, Д. Жирар, І. Зязюн, 

В. Кузь, Н. Кузьміна, З. Курлянд, О. Мороз, Г. Нагор-

на, В. Радул, В. Сластьонін, Р. Хмелюк). 

Науково-дослідницька робота студентів розгляда-

ється вченими (В. Буряк, В. Козаков, О. Савченко) як 

вища фаза функціонування самостійно-дослідницької 

діяльності й виступає найважливішою передумовою 

випереджувального саморозвитку майбутніх педаго-

гів. Це зумовлене тим, що сталість прогресивної ди-

наміки саморозвитку особистості забезпечується ви-

сокою дієвістю знань, методологічною “озброєністю”, 

рефлективністю мислення, здатністю до самооптимі-

зації, – якостями, що набуваються саме в процесі нау-

ково-дослідницької діяльності. 

Поряд з цим цілком очевидно, що у вітчизняній та 

зарубіжній психолого-педагогічній літературі вплив 

навчально-дослідницької діяльності студентів на фо-

рмування професійної компетентності майбутніх вчи-

телів, зокрема в процесі навчання фізики у педагогіч-

ному вузі, залишається частково вивченим. 

Метою статті є аналіз поняття “науково-дослідниць-

ка діяльність” та висвітлення результатів науково-

дослідницької діяльності студентів у процесі вивчення 

теми “Ультразвук. Отримання емульсій та суспензій ”.  

Науково-дослідницька діяльність студентів є засо-

бом підготовки студентів до професійної діяльності: з 

одного боку, вона відрізняється всіма характеристи-

ками навчально-пізнавальної роботи (передбачає ви-

вчення певного об’єкта педагогічної дійсності в про-

цесі розв’язання пізнавальної задачі, як правило, про-

блемного характеру); з іншого, – носить ознаки твор-

чої діяльності, актуалізує креативні можливості осо-

бистості в аспекті вироблення власного "бачення" 

шляхів розв’язання проблемної задачі. Науково-

дослідною називають таку діяльність, яка пов’язана з 

пошуком відповіді на творчу, дослідницьку задачу із 

заздалегідь невідомим рішенням. Задача містить на-

ступні етапи: постановку проблеми; вивчення теорії, 

що присвячена зазначеній проблематиці; добір мето-

дик дослідження і практичне оволодіння ними; пошук 

необхідного матеріалу, його аналіз та узагальнення; 

власні висновки [2].  

Вона максимально розвиває творче мислення, ін-

дивідуальні здібності, дослідницькі навички студен-

тів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних 

фахівців, розвиває наукову інтуїцію, глибину мислен-

ня, творчий підхід до сприйняття знань та практичне 

застосування у вирішенні певних посталих завдань [8, 

c. 12–16]. 

Науково-дослідницька діяльність студентів як сис-

тема відноситься до категорії методичних систем на-

вчання, під якою ми розуміємо структуру, елементами 

яких є цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання. 

Головною метою науково-дослідницької діяльності з 

фізики в педагогічному вузі, є: 1) вдосконалення про-

фесійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя; 

2) розвиток особистості та творчих здібностей студен-

тів; 3) формування вчителя-дослідника. 
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На наше переконання, науково-дослідницька дія-

льність студентів має бути логічним продовженням 

дослідницької діяльності, якою вони займалися, коли 

навчалися у загальноосвітній школі; саме тому залу-

чати студентів до науково-дослідницької роботи не-

обхідно з першого курсу. При цьому без сумніву важ-

ливий поступовий перехід від простих форм науково-

дослідницької роботи до найбільш складних. Цей 

процес дозволяє студенту гармонічно розвиватися та 

удосконалювати свої вміння та навички. 

Пропонуємо розглянути одну з декількох науково-

дослідницьких робіт, яку виконувала група студентів 

першого курсу напряму підготовки 6.040203 Фізика* 

та студентів спеціальності 8.04020301 Фізика*. Робо-

та виконана з курсу “Загальна фізика”, у процесі ви-

вчення теми “Ультразвук. Отримання емульсій та су-

спензій”. 

Студенти з’ясовують, що одним із способів отри-

мання емульсій та суспензій є розташування вихідних 

компонентів систем у ультразвуковому полі. Значний 

внесок у дослідження ультразвукових явищ та кавіта-

ційних ефектів зробив Б. Агранат [1]. Методика отри-

мання високодисперсних порошків та механічні мето-

ди подрібнення речовин досліджувалися в роботах 

Г.С. Ходакова [9].  

Хоча перші ультразвукові дослідження були вико-

нані ще в ХІХ столітті, основи широкого практичного 

застосування ультразвуку були закладені пізніше – у 

першій половині ХХ ст. Як галузь науки і техніки уль-

тразвук набув особливо бурхливого розвитку в кінці 

ХХ століття. Як відмічає Б. Агранат, це пов’язано із 

загальним прогресом акустики як науки і, зокрема, зі 

становленням і розвитком таких її розділів, як неліній-

на акустика і квантова акустика, а також з розвитком 

фізики твердого тіла, електроніки і особливо з наро-

дженням квантової електроніки [1, с. 12] . 

Ультразвук представляє собою механічні пружні 

коливання частинок середовища та хвилі, які відріз-

няються від звуку вищою частотою коливань (понад 

20 кГц) і не сприймаються вухом людини. В ультраз-

вуковому діапазоні частот порівняно легко отримати 

направлене випромінювання; ультразвукові коливан-

ня добре піддаються фокусуванню, внаслідок чого 

підвищується інтенсивність ультразвукових коливань 

в певних зонах дії. 

Ультразвук має ряд специфічних властивостей, які 

визначають його широке використання в різних сфе-

рах людської діяльності. Ці особливості зумовлені 

високою частотою і, відповідно, малою довжиною 

хвилі, що визначає променевий характер розповсю-

дження ультразвуку, а також можливістю досягнення 

великих значень інтенсивності. 

Одним з ефективних методів застосування ультраз-

вуку є диспергування порошків, волокнистих та крис-

талоподібних речовин з метою подальшого електро-

мікроскопічного дослідження. Ультразвукова обробка 

дає змогу отримати високодисперсні речовини. 

У дослідженні групи студентів з метою приготу-

вання емульсій та суспензій було використано ультра-

звуковий диспергатор УЗДН-А – компактна настільна 

ультразвукова установка універсального застосуван-

ня, яка не вимагає спеціальної підготовки оператора 

при експлуатації й обслуговуванні (рис. 1). Ультраз-

вуковий диспергатор дозволяє препарувати об’єкти із 

кристалічних, порошкоподібних, волокнистих й ін-

ших речовин, наносити їх на плівку-підкладку в про-

цесі електронно-мікроскопічного дослідження.  

Диспергатор виконаний у вигляді настільної уста-

новки і конструктивно представляє собою стійку, в 

якій розміщені блок живлення і шумозахисні камера, 

стінки і дверцята якої армовані звукоізоляційним ма-

теріалом. 

На вертикальній стінці всередині камери закріпле-

ний штатив для установки й переміщення робочого 

випромінювача. Концентратор випромінювача має 

вихід під різьбу, що дозволяє встановлювати на нього 

робочі насадки різної конструкції, якими комплекту-

ється диспергатор, забезпечуючи тим самим йому 

широке використання. Диспергатор оснащений тай-

мерних пристроєм з автоматичною витримкою часу 

диспергування. 

Емульсії та суспензії дослідники отримали шляхом 

диспергування таких речовин як олія, крейда, камфор-

не масло, порошок оксиду алюмінію. Диспергування 

кожної речовини проводилося у трьох різних середо-

вищах: у дистильованій воді, спирті та ацетоні. Також в 

ці середовища добавлялися поверхнево-активні речо-

вини для зниження поверхневого натягу та полегшення 

протікання явища кавітації [3, с. 91]. Диспергування 

кожного зразка проводилося 15, 25, 45 та 50 хвилин. 

Аналіз зразків проводився у лабораторії спектрос-

копії фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за допомогою 

установки ІНТЕГРА Прима (рис. 2), в основу роботи 

якої покладено принцип скануючої зондової мікрос-

копії. У можливості приладу входить більше 40 вимі-

рювальних методик, що дозволяє вивчати фізичні і 

хімічні властивості поверхні зразка з високою точніс-

тю і роздільною здатністю. Можливе проведення ви-

мірювань у різних середовищах – на повітрі, в конт-

рольованій атмосфері, в рідині. Керуюча електроніка 

нового покоління дозволяє працювати у високочасто-

тних режимах (до 5 мГц). 

В результаті сканування зразків оксиду алюмінію 

були отриманні 2D і 3D зображення поверхні та фото-

графії частинок (рис. 3 та 4). 

У процесі аналізу зображень було встановлено, що 

величина зерен коливається в межах 2÷4 мкм. Повер-

хня кристалів має голчастий характер. На основі фо-

тографії (рис. 5) можна зробити висновки, що до роз-

поділу частинок в емульсії та про середні розміри 

зерен даного зразка на основі порівняння з шириною 

голки зондового мікроскопу (10 мкм). Як видно з фо-

тографії, розподіл частинок має відносно рівномірний 

характер; переважна кількість частинок має розмір 

4÷6 мкм. 

Найбільший ступінь диспергування був досягнутий 

у середовищі дистильованої води. На процес диспер-

гування, як показали наші дослідження, впливає час-

тота, інтенсивність ультразвуку, час обробки, а також 

поверхневий натяг. Подрібнення інтенсивно відбува-

ється у перші 15-20 хвилин. 

При ультразвуковій обробці порошку кристаліч-

них, порошкоподібних, волокнистих речовин спосте-

рігається найбільший ступінь диспергування в сере-

довищі дистильованої води.  
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Рис. 1. Ультразвуковий диспергатор УЗДН-А 
 

 
Рис. 2. Установка ІНТЕГРА Прима 
 

 
Рис. 3. 2D-зображення поверхні Al2O3  
 

 
Рис. 4. 3D - зображення поверхні Al2O3 

 

 
Рис. 5. Фотографія зерен Al2O3 та голки мікроскопа 

 

Отже, після виконання дослідження студенти вже 

можуть окреслити напрями подальших досліджень, а 

саме вивчення процесів відокремлення твердої фази 

від рідкої, що має виключно важливе ставлення у тех-

нології гідрометалургійних процесів, а також інтен-

сифікації процесів розділу суспензій. Подальше дос-

лідження впливу ультразвуку на подрібнення порош-

ків дасть можливість вивчити фізичну природу зміни 

питомої поверхні таких порошків і використовувати 

результати досліджень для регулювання властивостя-

ми структури нових матеріалів. 

Таким чином, власний досвід залучення студентів 

до науково-дослідницької діяльності переконує, що 

вона є одним з основних засобів формування у студе-

нтів досвіду пошукової, дослідницької діяльності. 

Сама ж стратегія використання елементів дослідниць-

кої діяльності як засобу підготовки вчителя до творчої 

професійної діяльності перетворилася з бажаного в 

необхідний елемент навчання вищого навчального 

закладу. 

Перспективи подальших розвідок у напрямку фор-

мування професійних якостей майбутніх вчителів за-

собами науково-дослідницької діяльності ми вбачає-

мо у розробці, апробації та застосуванні програми 

наукових досліджень у процесі викладання профіль-

них предметів. 
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Науково-дослідницька діяльність студентів як необхідна умова якісної фахової підготовки 

Abstract. The article deals with the problem of scientific-research activity of students as precondition of successful formation of 

their professional qualities. The content of concept “scientific-research activity” is discovered in this article. The results of scientific-

research activity of the group of students concerning electromicroscope achievement of property emulsions and suspensions received 

with the ultrasonic disperser UZDN-A. 

Keywords: scientific-research activities, professional training, ultrasound, suspension, emulsion, dispergation 
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Научно-исследовательская деятельность студентов как необходимое условие качественной профессиональной  

подготовки 

Аннотация. В статье рассматривается проблема научно-исследовательской деятельности студентов как предпосылка ус-

пешного формирования их профессиональных качеств. Раскрывается содержание понятия “научно-исследовательская дея-

тельность”. Описываются результаты научно-исследовательской деятельности группы студентов в области электронно-

микроскопических исследования свойств эмульсий и суспензий, полученных с помощью ультразвукового диспергатора 

УЗДН-А. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, профессиональная подготовка, ультразвук, суспензия, 

эмульсия, диспергирование 
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різнотипових підходів до вивчення української мови в основній школі 
________________________________________  

Дідук-Ступ’як Галина Іванівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна 
 

Анотація. У статті розглянуто проблему контент-аналізу категорії «мовнокомунікативна особистість» з погляду застосу-

вання авторської лінгвометодичної системи інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови в основній шко-

лі, що включає елементи особистісно зорієнтованої, комунікативно-діяльнісної, дискурсно-текстоцентричної, компетентні-

сної та соціокультурної парадигм навчально-виховного процесу; розглянуто різні погляди на проблему термінологічної 

категорії «мовна особистість», з’ясовано теоретичні засади походження, інтерпретації та уточнення дефініцій «мовна осо-

бистість», «мовленнєва особистість», «комунікативна особистість», «білінгвальна особистість», «національносвідома мов-

нокомунікативна особистість», «мовна свідомість», «мовна самосвідомість» і «мовна поведінка»; указано психолінгвістичні 

та лінгвістичні параметри процедури використання таких складових інтеракції різнотипових підходів, тезаурус мовної осо-

бистості, асоціативні зв’язки, лексикон внутрішній і лексикон індивідуальний, прецедентний текст та автохтонний текст, 

картина світу тощо; описано роль і методичні можливості взаємного використання новітніх підходів до формування мовної 

особистості учнів 5-9 класів ЗНЗ. Автором обґрунтовано вибір необхідних теоретичних концептуальних положень для ефе-

ктивної реалізації запропонованої системи в основній школі, що сприятиме вдосконаленню навчання української мови як 

рідної і як державної, формуванню у школярів інтелектуального і духовного начал та культури спілкування в соціумі. У  

науковій розвідці схарактеризовано рівні мовної особистості у ході поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-

діяльнісного, дискурсно-текстоцентричного, компетентнісного та соціокультурного підходів до вивчення української мови 

як рідної і як державної. 

Ключові слова: мовна особистість, мовнокомунікативна особистість, контент-аналіз, інтеракція різнотипових підхо-

дів, мовна самосвідомість, рівні мовнокомунікативної особистості 

 

Вступ. Сучасна лінгвометодика зазнає метаморфоз, 

що виходять за межі локальних змін у навчальному 

плані, змісті окремих навчальних дисциплін, органі-

заційно-дидактичних вимірах освіти. У контексті 

компетентнісної парадигми навчання упроваджують-

ся нові цінності освітнього процесу; нові підходи, 

технології, методи й прийоми. Дитину ще в дошкіль-

ному віці пропонують навчати орієнтуватися на влас-

ні досягнення, на розуміння свого місця у суспільстві. 

Це означає, що духовність людини, її суб’єктність 

залежать від гармонізації комунікативної, емоційної, 

інтелектуальної, мотиваційної, когнітивної та інших 

сфер, які прямо чи опосередковано впливають на фор-

мування мовної особистості. 

У пропонованій науковій розвідці хочемо розгля-

нути зазначену проблему у ході використання автор-

ської лінгвометодичної системи інтеракції різнотипо-

вих підходів до вивчення української мови, яка вклю-

чає в себе такі новітні підходи, як: особистісно зоріє-

нтований, комунікативно-діяльнісний, компетентніс-

ний, дискурсно-текстоцентричний і соціокультурний. 

Уміння спілкуватися за різних обставин мовлення із 

дотриманням норм літературної мови та якісних пока-

зників є однією з найголовніших соціальних вимог, 

що висуваються до школярів на сучасному етапі мо-

дернізації мовної освіти. Вільне володіння українсь-

кою мовою як рідною і як державною є важливим 

чинником соціалізації випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, оскільки забезпечує доступ до 

наукових, культурних, духовних надбань українсько-

го народу, є засобом реалізації особистісного потенці-

алу кожного школяра. 

Короткий огляд публікацій із теми. Чимало вче-

них-психолінгвістів, мовознавців, лінгводидактів дос-

ліджували різні аспекти формування мовної особис-

тості. Аналіз праць українських та зарубіжних науко-

вців (О. Біляєв, А. Богуш, М. Вашуленко, О. Горошкі-

на, І. Дроздова, Л. Мацько, В. Мельничайко, О. Семе-

ног, Т. Симоненко, В. Загороднова, І. Хом’як, В. Кра-

сних, Ю. Караулов, О.О. Леонтьєв, В. Маслова та ін-

ші) дав нам можливість з’ясувати, що на сьогодні пи-

тання формування україномовної особистості є до-

сить актуальним. Свого часу О.О. Леонтьєв описав у 

своїх працях мовця як мовну особистість, творця об-

разу світу: «Мова є найважливішим орієнтиром лю-

дини у її діяльності у світі. І якщо цю діяльність ро-

зуміти як глибокий, усвідомлений діалог людини зі 

світом, як багатоголосе, подекуди унісонне, подекуди 

полемічне спілкування різних компонентів тієї коло-

сальної системи, яку ми називаємо світом, то мова є 

насамперед мовою особистості» [7, с. 18 – 31].  

Мовознавці (Г. Богін, Л. Мацько, В. Маслова, 

С. Єрмоленко, С. Воркачов, Ю. Караулов, В. Красних, 

В. Карасик, Л. Струганець та ін.) розглядають особис-

тість як носія мови, котрий не лише володіє сумою 

лінгвістичних знань, а власне той, у кого виробилися 

навички активної роботи зі словом, «особистість мо-

лодої людини формується переважно на мові, на її 

арсеналі та її засобами і розкривається як освічена 

виразна індивідуальність; мовна особистість почина-

ється з пробудження індивідуальної мовотворчості, 

яка забезпечує вільне самовираження особистості у 

різних сферах людського спілкування. Мова шліфує, 

карбує думку, а оригінальна думка завжди здобуде 

визнання, коли вона втілена в досконалому, інформа-

тивно повноцінному, переконливому слові» [2, с. 35].  

У психолінгвістичних наукових напрацюваннях 

О. О. Леонтьєва розрізняються категорії «мовна осо-

бистість» і «мовленнєва особистість». Перше він спів-

відносив з мовою як предметом, а друге – з мовою як 

здатністю особистості, що реалізує себе в діяльності. 

Обмотивовуючи важливість поняття «мовна», «мов-

леннєва» особистість для нашого дослідження, вважа-

ємо за потрібне вказати на різнопланові потрактуван-

ня цих термінів. А також на появу низки інших визна-

чень. У мовознавстві та лінгводидактиці використо-
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вують ще такі дефініції, як комунікативна особистість 

(В. Красних), лінгвокультурна особистість (В. Масло-

ва), етносемантична особистість (С. Воркачов), семіо-

логічна особистість (А. Баранов), російськомовна осо-

бистість (Ю. Караулов), емоційна мовна особистість 

(В. Шаховський), елітарна мовна особистість (Т. Ко-

четкова, О. Сиротиніна, С. Караман, З. Бакум), націо-

нально-мовна особистість (О. Біляєв), національно 

свідома україномовна особистість (А. Богуш, Ж. Го-

ріна, С. Єрмоленко, Л. Мацько, Л. Паламар, М. Пен-

тилюк), духовна мовна особистість (О. Вишневський, 

В. Кандиба, О. Кобрій, В.Кононенко, Л. Скуратівсь-

кий, І. Степаненко), І. Хом’як визнав вплив діалектно-

го оточення на формування національно свідомої мо-

вної особистості. В. Загороднова описала мовну осо-

бистість з погляду крос-культурного ідентитету [3]. 

Мета нашої статті – провести контент-аналіз кате-

горії «мовнокомунікативна особистість» у процесі 

використання інтеракції різнотипових підходів до 

вивчення української мови; описати теоретичні осно-

ви інтерпретації понять «мовна особистість», «мов-

леннєва особистість» і «комунікативна особистість» 

та з’ясувати їх значення для розвитку комунікативної 

компетентності школярів 5-9 класів. 

Матеріали і методи. Категорія «мовна особис-

тість» заснована на антропологічній лінгвістиці 

(Е. Бенвеніст, В. фон Гумбольдт) та на структурі мов-

ної особистості, запропонованій Ю. Карауловим, який 

вважав, що «мовна особистість – це та наскрізна ідея, 

котра, як показує досвід її аналізу й опису, пронизує 

всі аспекти вивчення мови й одночасно руйнує межі 

між дисциплінами, що вивчають людину, оскільки не 

можна вивчати людину поза її мовою» [5, с. 63].  

Мовна особистість, як зауважує І. Огієнко, форму-

ється мовою, насамперед рідною, за допомогою якої 

людина здобула перші відомості про довкілля і про 

закони, що керують його розвитком. Тобто мовець 

стане мовною особистістю тоді, коли він пізнає пси-

хологію, культуру й етнографію народу, мовою якого 

він говорить, і коли знання ці будуть органічно пов'я-

зані з його життєвою і розумовою діяльністю. За сло-

вами вченого, чим повніше мовлення виражає пра-

цюючу думку, живі і щирі почуття, чим виразніше в 

ньому виявляється небайдужість людини до власного 

мовлення, тим більше гарантій, що в такої людини 

знання мови, високий рівень культури спілкування 

переросте в майстерне володіння мовою. Лише на цій 

підставі може сформуватися мовна особистість [11].  

Одночасно мовна особистість існує у просторі ку-

льтури, що відображена в мові, у формах суспільної 

свідомості на різних рівнях (науковому, побутовому, 

та ін.), у поведінкових стереотипах і нормах, у пред-

метах матеріальної культури тощо. Визначальна роль 

у культурі належить цінностям нації, які є концептами 

смислів. Культурні цінності є системою, у якій можна 

виокремити універсальні й індивідуальні, домінантні і 

додаткові смисли, що знаходять своє відображення у 

мові, у значеннях слів і синтаксичних одиниць, фра-

зеологізмах, пареміологічному фонді і прецедентних 

текстах (Ю. Караулов). Наприклад, в усіх культурах 

засуджують такі людські вади, як жадність, лінь, не-

повага до старших, проте в кожній культурі ці вади 

мають різну комбінаторику ознак [4, с. 120]. 

Запропонована лінгвометодична система інтеракції 

різнотипових підходів до вивчення української мови як 

рідної і як державної подає методичні рекомендації 

практичного поєднання елементів особистісно зорієн-

тованого, комунікативно-діяльнісного, компетентніс-

ного, дискурсно-текстоцентричного та соціокультурно-

го підходів щодо їх активності у ході формування мов-

ної особистості і опирається на міркування Ю. Карау-

лова, що між мовною особистістю і національним ха-

рактером відсутня паралель, але існує глибинна анало-

гія, що є продуктом довготривалого історичного розви-

тку і об’єктом міжпоколінного передавання досвіду. 

Отже, наявність мовного типу (нульовий рівень струк-

тури) базової частини загальної картини світу чи світо-

бачення (перший рівень), й стійкого комплексу кому-

нікативних рис, що визначають національно-культурне 

мотивування мовленнєвої поведінки (другий рівень) і 

дозволили науковцю визначити й увести в науковий 

обіг поняття «мовна особистість» [4]. 

Відтак, як мова, а саме спільність мови, є ознакою 

етносу, так і інваріантна складова мовної особистості, 

за словами Ю. Караулова, є частиною національного 

характеру. Мовна особистість не є ідентичною націо-

нальному характеру, проте складові, компоненти, що 

співвідносяться з цим поняттям, визначають її певну 

наукову основу [4, с. 46]. Таким чином, за словами 

вченого, національне пронизує усі рівні організації 

мовної особистості, на кожному з них знаходять своє-

рідну форму втілення, і застиглий, статистичний і 

інваріантний характер національного у структурі мо-

вної особистості, що відображається у мові як дина-

мічна, історична її складова [4, с. 42]. Відповідно, дає 

право науковцям уточнити визначення мовної особи-

стості як національномовної. 

Тому в процесі реалізації елементів комунікативно-

діяльнісного, особистісно зорієнтованого, компетент-

нісного, дискурсно-текстоцентричного та соціокуль-

турного підходів у їх взаємодії діяльність мовної осо-

бистості повинна задовольняти як саму особистість, 

так і соціальне середовище, в якому відображається її 

інтелектуальний та культурний рівні. Лише за умови 

взаємного використання елементів указаних підходів 

до вивчення української мови покращується, посилю-

ється і стає цікавішою навчально-виховна атмосфера 

на уроці, і що відповідно до вимог сучасної лінгводи-

дактики сприяє видозміненню вказаної категорії на 

категорію мовнокомунікативної особистості учнів. 

В аналізованих наукових працях, які прямо чи опо-

середковано описують розуміння категорії «мовна 

особистість» у психолінгвістиці, лінгвістиці, лінгво-

дидактиці та педагогіці, акцентовано увагу на тому, 

що мовна особистість – це людина, наділена здібніс-

тю створювати й сприймати тексти, що різняться між 

собою ступенем структурно-мовної складності, гли-

биною і точністю відображення дійсності, певною 

цільовою спрямованістю [5, с. 44]. Чи потребує це 

міркування сьогоденного уточнення, спробуємо розі-

братися у подальшому аналізі. 

Результати та їх обговорення. Інтеракція різноти-

пових підходів до вивчення української мови як рід-

ної і як державної реалізується у чотирьох видах мов-

леннєвої діяльності (читанні, говорінні, слухан-

ні/сприйнятті, письмі). В наукових розвідках останніх 
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десятиліть все більше звертається увага на третій мо-

дус у мовознавстві – комунікацію. Тому архиважли-

вим для нашого дослідження були положення учених 

Ю. Караулова, В. Красних, В. Маслової, в яких роз-

межовуються поняття «мовна», «мовленнєва» та «ко-

мунікативна» особистість і характеризуються струк-

турні компоненти мовної особистості. У потрактуван-

ні Ю. Караулова [5, с. 119], мовленнєва особистість – 

це мовна особистість у парадигмі реального спілку-

вання, у системі мовленнєвої діяльності, а мовна осо-

бистість – багатошарова і полікомпонентна парадигма 

мовленнєвих особистостей. Учений характеризує уза-

гальнений тип мовної особистості, що передбачає 

розмаїття варіантів мовленнєвих особливостей і звер-

тає увагу на такі складові: 1) мовна особистість – ніша 

у предметі (лінгвістики); суб’єкт (той, хто сприйняв, 

усвідомив світ і відобразив його у своєму мовленні); 

індивід; автор тексту; носій мови; інформант; мовець; 

мовленнєвий портрет; 2) мовна особистість фахівця-

філолога (філологічна особистість); персонаж (худо-

жнього твору); конкретна історична особистість; на-

ціональна (етнічна) мовна особистість; 3) наукова 

парадигма «людина і мова»; зв’язок «мова – людина»; 

антропологічна лінгвістика; національна культура; 

знання мови; мовна картина світу; тезаурус мовної 

особистості; мовна свідомість; національна свідо-

мість; менталітет народу; асоціативні зв’язки; лекси-

кон внутрішній; лексикон індивідуальний, лексикон 

мовної особистості; психолінгвістичний експеримент; 

прецедентний текст [5]. Загалом авторська лінгвоме-

тодична система націлена на особистісний вимір носі-

їв мови у комунікативній взаємодії, у процесі якої 

реалізуються національні та загальнолюдські ціннос-

ті, традиції, уявлення. 

У наукових розвідках останнього десятиліття най-

більш поширеною та визнаною є трирівнева модель 

мовної особистості російського дослідника Ю. Ка-

раулова. Перший рівень означено ним як вербально-

семантичний, що передбачає для носія нормальне 

володіння мовою, а для дослідника – традиційний 

опис формальних засобів вираження певних значень; 

другий – когнітивний (одиницями якого є поняття, 

ідеї, концепти, які складаються у кожної мовної інди-

відуальності в більш чи менш упорядковану, система-

тизовану «картину світу», що відображає ієрархію 

цінностей; передбачає розширення значення і перехід 

до знань, охоплює інтелектуальну сферу особистості, 

дає досліднику вихід через мову, через процес гово-

ріння і розуміння – до знань, свідомості, процесів пі-

знання людини); і третій – прагматичний (передбачає 

мету, мотиви, інтереси, установки й інтенціональнос-

ті; забезпечує в аналізі мовної особистості закономір-

ний, обумовлений перехід від оцінок її МД до осмис-

лення реальної діяльності у світі) [5, с. 5]. 

Науковий пошук психолінгвістів, мовознавців, лін-

гводидактів дав можливість утвердити дефініцію 

«мовна особистість», хоча всі вони вказують на 

обов’язкове практичне, комунікативне використання 

мови особистістю у процесі породження, сприйняття, 

розуміння й інтерпретації вербальних повідомлень, в 

інтерактивній взаємодії дискурсу. 

В. Красних мовною особистістю називає ту «осо-

бистість, яка виявляє себе у МД, володіє певною су-

купністю знань і уявлень. Мовленнєва особистість – 

як особистість, що реалізує себе у комунікації, обирає 

і здійснює ту чи іншу стратегію і тактику спілкуван-

ня, обирає та використовує той чи інший репертуар 

засобів (як власне лінгвістичних, так і екстралінгвіс-

тичних). Комунікативна особистість – конкретний 

учасник конкретного комунікативного акту, який ре-

ально діє в реальній комунікації» [6, с. 22]. 

В. Маслова визначає мовну особистість як багато-

шарову і багатокомпонентну парадигму мовленнєвих 

особистостей, а мовленнєву – як мовну особистість у 

парадигмі реальної комунікації, спілкування, мовлен-

нєво-комунікативної діяльності. На думку вченої, са-

ме на рівні мовленнєвої особистості виявляються на-

ціонально-культурні особливості мовної особистості 

та національно-культурна специфіка процесу комуні-

кації [8, с. 22; 9]. 

Важливим для нашого дослідження щодо поєднання 

особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісно-

го, компетентнісного, дискурсно-текстоцентричного і 

соціокультурного підходів є сентенції В. Маслової сто-

совно перетворення людини у мовнокомунікативну 

особистість у таких аспектах: процес включення люди-

ни в певні соціальні відносини, мовленнєво-мисленнє-

ва діяльність за нормами і законами певної етномовної 

культури; процес засвоєння законів соціальної психо-

логії народу. Дослідниця стверджує, що зміст мовної 

особистості передбачає такі елементи: 

1) ціннісний, світоглядний компонент змісту вихо-

вання, тобто система цінностей, або життєвих смис-

лів. Мова забезпечує первинний і глибокий погляд на 

світ, утворює той мовний образ світу й ієрархію духо-

вних уявлень, які лежать в основі формування націо-

нального характеру та реалізується у процесі мовного 

діалогового спілкування; 

2) соціокультурний або культурологічний компо-

нент, тобто рівень засвоєння культури як ефективного 

впливу на партнера комунікації; 

3) особистісний компонент, тобто індивідуальне, 

глибоке, що є у кожній людині [8, с. 121].  

Усе висловлене попередньо зумовило появу низки 

наукових робіт, присвячених питанню формування 

національно-мовної особистості (О. Біляєв, А. Богуш, 

С. Єрмоленко, В. Кононенко, Л. Мацько, М. Пенти-

люк, Л. Скуратівський та ін.), в котрих акцентувалася 

увага на потребі в Україні формувати не просто мовну 

особистість, а національно-мовну, яка повинна засво-

ювати і відтворювати у своєму мовленні національну 

самобутність, утверджувати національний ідентитет. 

Таким чином, уважаємо, що у сучасній лінгводидак-

тиці слід використовувати більш ширшу і уточнену 

дефініцію «національносвідома духовно багата мовно-

комунікативна особистість», якою ми послуговуємося 

у процесі реалізації авторської системи навчання.  

Важливими концептами-складниками інтеракції рі-

знотипових підходів до вивчення української мови, 

що сприяють кращому усвідомленню контент-аналізу 

категорії мовнокомунікативної особистості, є мовна 

свідомість і мовна самосвідомість. Мовна свідомість 

породжує тексти, мовна самосвідомість – метамову і 

метатексти. Аналізуючи поняття «мовна свідомість», 

розглянемо такі поняття, як мовна картина світу, 

стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. У будь-
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якому випадку мовна свідомість реалізується у мов-

леннєвій поведінці. Саме тому, розкриваючи зміст 

мовної свідомості, особистості, обов'язково слід ура-

ховувати особливості мовленнєвої поведінки індиві-

дуума, що визначається комунікативною ситуацією, 

його мовним і культурним статусом, соціальною при-

належністю, статтю, віком, психологічним типом, 

світоглядом, особливостями біографії та іншими кон-

стантними і мінливими параметрами особистості [10]. 

На сьогодні у сучасній теорії та методиці навчання 

мови розвивається ще один напрям у потрактуванні 

мовної особистості – «білінгвальної особистості», 

поняття якої вченими (Є. Верещагін, В. Загороднова, 

В. Костомаров, Л. Красавін, В. Красних, С. Тер-Міна-

сова, А. Щукін та ін.) визначається як сукупність зда-

тностей людини до спілкування двома мовами (здебі-

льшого, близькоспорідненими) і як адекватну взаємо-

дію з представниками інших культур. Вартими уваги 

є міркування Є. Верещагіна стосовно «білінгвальної 

особистості»: «Якщо первинна мовна система певним 

членом сім’ї використовується і в усіх інших ситуаці-

ях спілкування і якщо ним ніколи не застосовується 

інша мовна система, то така людина може називатися 

монолінгвом. Якщо в певних ситуаціях спілкування 

вживається ще й інша мовна система, то людина, зда-

тна вживати для спілкування дві мовні системи, нази-

вається білінгвом» [1, с. 19]. У руслі нашого контент-

аналізу це положення теж лягло в основу теоретичних 

засад авторської лінгводидактичної системи завдяки 

нашим пропозиціям вивчати українську мову як рідну 

і як державну, використовуючи при цьому елементи 

компаративно-зіставної методики. 

Висновки. Для ефективного використання на уро-

ках української мови вказаної системи інтеракції різно-

типових підходів до вивчення української мови, що 

сприятиме формуванню національносвідомої духовно 

багатої мовнокомунікативної особистості, на нашу ду-

мку, слід опиратися на концептуальні системи україн-

ського лінгвосоціуму, а для учнів російськомовних 

шкіл і шкіл національних спільнот використовувати 

елементи компаративно-зіставної методики для осмис-

лення ціннісних вимірів інших соціокультурних пло-

щин. У ході такої роботи пошук оцінних характеристик 

вказаних понять не завжди виявляється однозначно 

прямим і несуперечливим, а висновки лінгвокультуро-

логічних зіставлень й протиставлень можуть бути су-

перечливими. Тому варто мовний матеріал добирати із 

врахування національно вартісних історично підтвер-

джених міркувань відомих українських письменників, 

громадський і політичних діячів: І. Огієнка, М. Гру-

шевського, Д. Чижевського, Г. Ващенка, В. Вернадсь-

кого, Л. Маценко, Л. Костенко та ін. 

У підсумку хочемо висловити таке міркування. 

Оскільки мовна особистість існує в соціумі, який ба-

зується на культурі певного народу, відображеній у 

його мові, формах суспільної свідомості, поведінко-

вих стереотипах і нормах, предметах матеріальної 

культури тощо, то визначальна роль безумовно нале-

жить цінностям (концептам смислів) народу, мова 

якого вивчається і який відповідно формує мовну сві-

домість мовнокомунікативної особистості. Вважаємо, 

для ефективного вивчення української мови як рідної 

і як державної вчителеві-словеснику необхідно воло-

діти знаннями про розглянуту вище багаторівневу 

організацію мовної (мовленнєвої і комунікативної) 

особистості у процесі застосування інтеракції різно-

типових підходів до її формування. 

Перспективним аспектом подальшого дослідження 

є використання теоретичних основ для створення мо-

делі реалізації авторської лінгвометодичної системи у 

навчально-виховному процесі навчання української 

мови як рідної і як державної в основній школі. 
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Diduk-Stupyak G.I. Content-analysis of the category “linguistic and communicative personality” in the light of interaction of 

different types of approaches to the study of the Ukrainian language in the basic school 

Abstract. In the article there has been studied the problem of formation of linguistic personality from the point of application of au-

thor's linguistic and methodological macrotechnology “Interaction of different types of the approaches towards the study of the 

Ukrainian language” in secondary education that includes the elements of personality oriented, communicative and activity, dis-

course and text centered, competence and sociocultural paradigms of educational process. There have been investigated different 

viewpoints on the problem of a terminological category “linguistic personality”, “communicative personality”, “bilingual personali-

ty”, “nationally conscious linguistic and communicative personality”, “linguistic consciousness” and “linguistic behavior”. There 

have been indicated psycholinguistic and linguistic parameters of the process of using such components of the interaction of different 

types of the approaches such as thesaurus of linguistic personality, associational relations, inner vocabulary and individual vocabu-

lary, precedent text and autochthonous text, world picture etc. There has been described the role and methodological opportunities of 

mutual use of the latest approaches towards formation of linguistic personality of the pupils of 5-9 forms of secondary schools. The 

author has substantiated the choice of necessary theoretical conceptual statements for the effective realization of the offered macro-

technology in secondary school that will facilitate improvement of teaching Ukrainian as a native language and an official one, for-

mation of the intellectual and moral qualities, and culture of social communication. In this research there have been characterized 

levels of linguistic personality in the process of combining personality oriented, communicative and activity, discourse and text cen-

tered, competence and sociocultural approaches towards teaching Ukrainian as a native and official language. 

Keywords: linguistic personality, linguistic and communicative personality, content analysis, interaction of the approaches of dif-

ferent types, linguistic selfconsciousness, levels of linguistic and communicative personality 

 

Дидук-Ступяк Г.И. Контент-анализ категории «коммуникативно-языковая личность» сквозь призму интеракции 

различновидовых подходов к изучению украинского языка в основной школе 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема контент-анализа коммуникативно-языковой личности с точки зрения использо-

вания авторской лингвометодической системы интеракции различновидовых подходов к изучению украинского языка в 

основной школе. Указаны теоретические основы происхождения категорий «языковая личность», «речевая личность», 

«коммуникативная личность» и уточнены их дефиниции; описаны роль и методические возможности взаимного использо-

вания новейших подходов к формированию языковой личности учащихся 5-9 классов общеобразовательных учебных заве-

дений. Автором обоснован выбор необходимых теоретических концептуальных положений для эффективного использова-

ния предложенной системы в основной школе. Охарактеризованы уровни коммуникативно-языковой личности в процессе 

взаимодействия личностно-ориентированного, коммуникативно-деятельностного, дискурсивно-текстоцентрического, ком-

петентностного и социокультурного подхода к изучению украинского языка как родного и как государственного. 

Ключевые слова: языковая личность, коммуникативно-языковая личность, контент-анализ, интеракция различновидо-

вых подходов, языковое самосознание, уровни коммуникативно-языковой личности 

27

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



Йовенко Л.І. 

Поняття «героїчна особистість» у літературознавчій думці  

та освітній політиці доби тоталітаризму 
_____________________________________  

Йовенко Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань Україна 
 

Анотація. В статті робиться спроба з’ясувати зміст поняття «героїчна особистість» в літературознавстві, а також в держав-

ній освітній політиці 1930 – 1950-х рр. ХХ ст. Констатується, що марксистсько-ленінська методологія вбачала героїчне не 

тільки в проявах мужності, відваги, а й у відповідності суб’єктивних намірів, думок та вчинків людини ідейним й мораль-

ним основам суспільства. Встановлюється, що в центрі уваги освітньої політики було апелювання до патріотичних почуттів 

народів Радянського Союзу, що невід’ємно пов’язувалося з героїзмом.  

Ключові слова: героїзм, героїчна особистість, літературознавство, освіта, історія літературної освіти, патріотичні і 

громадянські почуття 

 

Постановка проблеми. Серед форм естетичної дія-

льності найважливіше місце посідає мистецтво, яке 

включає усну народну творчість (фольклор) і профе-

сійну складову. Відомо, що різні види мистецтва є 

формою відображення суспільної свідомості, буття 

тощо. Однак духовне відбиття дійсності не є точною 

копією внутрішнього світу людини, а існує як самос-

тійний витвір особистісного духу. 

Найважливішу роль у цьому процесі відіграє худо-

жня література, яка виконує функцію «ментального 

єднання», а також сакрального «спілкування душ між 

собою» [3, с. 73]. Мистецтво слова сприяє комуніка-

тивному зв’язку не тільки автора й читача, а й читачів 

різних історичних періодів, які ніколи не зустрінуться 

один з одним у реальному житті. Одним із способів, 

що породжує ментальну єдність нації, є сприйняття 

героїчних сторінок нашої історії. Література насаджує 

на всі форми життя людської спільноти відбиток без-

смертності, оживлює всі суспільні структури та є по-

тужним засобом формування й розвитку особистості. 

Це можливе лише за умови державної зацікавленості 

саме в адекватному використанні її потенціалу, а не 

застосуванні літературних творів для забав чи мані-

пулювання суспільною свідомістю. 

Огляд досліджень і публікацій. Висвітлення обра-

зу героя у фольклорі та класичній літературі здійснили 

О. Арістархова, А. Вінничук, М. Дмитренко, Н. Ма-

линська, О. Таланчук, Ю. Щербан та ін.. Питанню фі-

лософії «героїчної особистості» в художній літературі 

ХХ століття, літературному ідеалу й реальності озна-

ченого періоду присвятила кандидатську дисертацію 

А. Іщук. Проблему впливу тоталітарної системи на 

мистецтво, й зокрема на художню літературу, дослі-

джував І. Голомшток. Окремі аспекти розвитку народ-

ної освіти доби тоталітаризму розробили Н. Агафоно-

ва, Б. Бим-Бад, Л. Дерев’яна, Г. Ващенко, Т. Завгород-

ня, Л. Потапова Ю. Щербяк та ін. Цікаві відомості з 

історії шкільної літературної освіти пропонуються в 

дослідженнях теоретичних і методологічних проблем 

історико-педагогічного процесу О. Сухомлинської. 

Метою статті є висвітлення суті поняття «героїчна 

особистість» у літературознавстві й освітній політиці 

доби тоталітаризму. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження пока-

зало, що сучасні словники основних понять естетики, 

тлумачні словники тощо трактують слово «герой» 

лише як синонім терміну «персонаж». Натомість дже-

рела радянського періоду містять докладний розгляд 

героїчного, хоча і в суті, характерній для радянської 

естетики.  

За радянських часів не припинялася дискусія щодо 

сутності поняття «героїзм». У деяких з них під герої-

чним розуміється все, що пов’язане з діяльністю лю-

дини в суспільстві, яке будує комунізм. Окремі дже-

рела трактують це поняття з тієї точки зору, що в 

умовах мирного будівництва комуністичного суспіль-

ства саме повсякдення стає героїчним. Для цього не 

обов’язково змагатися із силами природи чи боротися 

за якусь ідею [5, с. 3]. 

Марксистсько-ленінська методологія вбачала геро-

їчне не тільки в проявах мужності, відваги, а й в якіс-

но новому ступені відповідності суб’єктивних намі-

рів, думок та вчинків людини ідейним й моральним 

основам суспільства. Незвичайність героїчного вчин-

ку окремого індивіда, колективу повинна відповідати 

ідейно-моральним взірцям і принципам епохи. На 

думку дослідника героїзму в драматургії радянської 

доби Л. Данчука, «героїзм – це найвище виявлення 

ідейних й фізичних сил людей, їх самовіддане і мужнє 

діяння в особливо важких і небезпечних умовах, що 

здійснюється в ім’я любові до своєї Батьківщини за-

ради досягнення свідомо визнаних героями суспільно 

необхідних цілей і гуманістичних історично прогре-

сивних ідеалів» [5, с. 4]. 

Упродовж останніх десятиліть літературознавці де-

що інакше підходять про проблеми героїзму. Виникає 

багато роздумів про повну відсутність героя та героїч-

ного в художніх творах кінця ХХ – початку ХХІ ст.. 

«Серед багатьох речей, які "вже вийшли з ужитку", – 

героїчне, героїчний зміст життя. Щодо героїв, то вони 

лишаються для книжок, і навіть не для книжок з історії, 

а для вигаданих історій для дітей, яких розважають 

паперовими чи целулоїдними героями, доки не втруча-

ється черговий психолог і доводить, що такі оповіді 

тільки на шкоду дитячому розуму» [9, с. 7]. Зникнення 

героя, на думку сучасних теоретиків літератури, – це 

відповідь епосі Сталіна і Гітлера, так званому періоду 

«надутих Гуліверів», що створила значну кількість 

штучних, абстрактних героїв. Звісно, ідеологія тоталі-

таризму завше наповнювала досліджуване поняття 

специфічним, особливим сенсом, що виявляється в 

пошануванні певного героя, який знаходиться в межах 

здійсненого подвигу. Більшовицький режим з подвій-

ною силою контролював мистецтво, усвідомлюючи 
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його фундаментальний вплив на людство. Зневажаючи 

свободу суспільства, необхідну для розвитку органіч-

них образів художньої творчості, тоталітарні режими 

надавали мистецтву фундаментальної ваги. Нівелюючи 

будь-які спроби політичної опозиції в усіх сферах ку-

льтури, тоталітарна влада у значно більших масштабах, 

ніж це притаманне державам з демократичним устро-

єм, включає мистецтво в систему планомірної офіцій-

ної пропаганди. «Спектр мистецтва в цих умовах бляк-

не і різко звужується, воно виконує перш за все функції 

інструменту певної ідеології, засобу репрезентації ре-

жиму і виховання мільйонних мас в дусі тих ідеалів і 

тієї міфології, котрі пов’язують та приводять у дію всі 

структури створюваного тоталітарним режимом су-

спільно-політичного ладу», – зазначається у дослі-

дженні «Тоталітаризм у Європі ХХ століття» [11, с. 

209]. В тих країнах, де тоталітаризм зберігався трива-

лий час у теорії й на практиці здійснювалася так звана 

«переоцінка цінностей», тобто відмова від культури, 

ідеалів, моральних чеснот, певних норм, що були при-

таманні людству як такому. Саме тому ідеологи тоталі-

тарних держав ревізували витвори мистецтва з метою 

наповнення їх «правильним» матеріалом, який оспіву-

вав ідеї пануючого ладу, висвітлював з їхньої точки 

зору схвальні образи, популяризував певних героїв. 

Тоталітарний комуністичний режим поставив мит-

ців перед вибором: або стати радянським письменни-

ком, або бути страченим (розстріл чи смерть у концта-

борах). У результаті насильства відбувався процес пе-

реходу письменства на «радянські позиції» [6, с. 37]. 

Така перебудова проходила для кожного митця неод-

наково. «У одного письменника вона тривала кілька 

років (П. Тичина), у іншого – кільканадцять (М. Риль-

ський), а ще в іншого так і не закінчувалася, припинена 

трагічною смертю: самогубством (М. Хвильовий, 

А. Казка) чи смертю на північній каторзі або розстрі-

лом» [6, с. 37]. 

Умови тогочасної дійсності вимагали від художни-

ків слова творити і працювати за неписаними закона-

ми партійної етики, в результаті чого можна було роз-

раховувати якщо не на стрімку кар’єру, то хоча б на 

деякі привілеї.  

Звісно не все, що створювалося митцями за доби 

тоталітаризму, зводиться до ідеологічної константи, 

однак саме вона в умовах державно-партійної моно-

полії на системи контролю і управління мистецтвом 

стає взірцем, на який пропаганда налаштовує орієнту-

вання інших. Природні критерії естетичних цінностей 

в таких умовах деформуються, методами державного 

насильства і заохочення впроваджується розроблена 

владою ієрархія цінностей й авторитетів, за якої не 

тільки широкий загал, а й діячі мистецтва починають 

дещо упереджено орієнтуватися в ситуації. Значний 

вплив на долю художньої творчості вчинила державна 

пропаганда ідеї служіння митця «задачам робітничої 

справи», революції, радянської держави. «Партія вба-

чає в літературі, мистецтві, пресі, радіо і телебаченні 

свою потужну ідейну зброю. Вона зацікавлена, щоб 

ця зброя завжди була чистою і влучно вражала воро-

гів. Оскільки в ідеологічній боротьбі не може бути 

«мирного співіснування». Або витвір мистецтва пра-

цює на нас, або проти нас», – стверджував дослідник 

радянської героїки М. Киященко [8, с. 221]. 

Достатньо показовою щодо цього є діяльність творчої 

спілки АХРР (Асоціація художників революційної 

Росії) – найбільш традиціоналістичної із численних 

творчих об’єднань 20-х рр. ХХ ст.. Під час її діяльно-

сті увага акцентувалася не на якості виконання твору, 

а на значимості змісту, тематиці тощо. В декларації 

АХРР проголошувалося: «Наш громадянський обов’я-

зок перед людством – художньо-документально за-

фіксувати величний момент історії в його революцій-

ному пориві. Ми зобразимо сьогоднішній день: побут 

Червоної армії, робочих, селянство, діячів революції і 

героїв праці. Ми дамо дійсну картину подій, а не абс-

трактні вигадки, що дискредитують нашу революцію 

перед обличчям світового пролетаріату… Зміст у ми-

стецтві ми і вважаємо ознакою істинності художнього 

твору… Революційний день, революційний момент – 

героїчний день, героїчний момент, і ми повинні зараз 

в монументальних формах стилю героїчного реалізму 

вилити свої художні переживання» [11, с. 212]. 

Ця декларація привертає увагу не стільки патетич-

ним багатослів’ям, скільки ілюстрацією поглядів, які 

згодом будуть розвинені в естетичній думці радянсь-

кого тоталітаризму: саме революційна дійсність, тоб-

то «життя», оголошується джерелом прекрасного, а 

завданням митця стає, не шукаючи собі ускладнень, 

прямо це «життя» відображати. Вважалося, що при 

правильній ідейній позиції майстер зуміє виокремити 

все цінне за змістом і згодом надати цьому належне 

ограновування, тобто – заманіфестує ідею. 

З початку 1930-их рр. й до середини 1950-их пись-

менство «було позбавлене права вибору своєї власної 

творчої методи, свого стилю, свого індивідуального 

творчого вияву; йому лишалося єдине приречення: пи-

сати «як усі», на ті самі, директивно визначені теми, 

добирати той самий соціально визначений типаж геро-

їв, однаково «лакувати сталінську дійсність» [6, с. 41]. 

В умовах, що аж ніяк не сприяли природнім процесам 

розвитку суспільства, особливих та специфічних рис 

набуває шлях розвою цінностей. «Зручні» режиму іде-

али та цінності впроваджуються «згори»; керівництво 

пильно стежить за тими авторитетами, які творяться 

засобами мистецтва. 

Протиставляючи себе буржуазному світові, біль-

шовики намагалися якнайбільше «роздути совєтсько-

радянський патріотизм» (Г. Ващенко). Через численні 

доповіді, а також засоби масової інформації навіюва-

лась думка, що радянський народ найпередовіший в 

усіх суспільних галузях (науці, техніці, мистецтві). 

«Тому совєтська влада ставить в обов’язок совєтських 

письменників писати твори, що підносять велич ро-

сійського народу. Вони мусять писати про "геніально-

го" Сталіна, про "доблесного" російського вояка, про 

ударників робітників і колгоспників, про щасливе і 

радісне життя в СССР. І горе тому письменнику, що 

не виконує цих завдань і пише на якісь нейтральні 

теми. Прославляти Сталіна і російський народ мусять 

також малярі, митці, кустарі, педагоги, науковці», – 

зауважує Г. Ващенко [2, с. 20]. 

Тоталітарні режими завжди відводили належну роль 

педагогічній проблематиці у власних ідейних констру-

кціях й пропаганді, застосовуючи своєрідні посилання 

на природу і сутність людини. Прихильники тоталіта-

ризму розраховували в своїх схемах на такі негативні 
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сторони людської природи, як лінощі, здатність до 

брехні, стадність. Так Г. Лебон, аналізуючи поведінку 

людини у натовпі, так звану «колективну поведінку», 

відзначав позбавлення особистісного стриженя, певне 

затьмарення свідомості, уніфікацію думок і почуттів, 

інстинктивність, керованість, залежність від лідерів [7]. 

Дослідник педагогічних течій ХХ століття Б. Бим-

Бад називає виховання означеного періоду тотальною 

індоктринацією, «теорією великої брехні», які засто-

совувались для розробки певних методів пропаганди 

й агітації, що зумовлювалися певними світоглядними 

особливостями людини [1, с. 79].  

У центрі уваги освітньої політики було апелювання 

до патріотичних почуттів народів Радянського Союзу, 

що невід’ємно пов’язувалося з героїзмом. Концепція 

героя завжди віддзеркалює ідеологію освітньої полі-

тики, яка може породити як образ звитяжця, так і об-

раз ненависника, нівелювати одні чесноти і піднести 

інші. Педагогічна наука, на думку О. Сухомлинської, 

ґрунтується на певних факторах, серед яких помітне 

місце належить політичному запиту. «Залежно від 

політичного ладу – ліберального чи авторитарного – 

формується запит на відповідальних і освічених гро-

мадян чи обмежених виконавців» – зазначає Ольга 

Василівна [9, с. 7].  

Виховання за часів тоталітаризму усвідомлюється 

як підготовка до «вічного бою» і мілітаризується з 

усіх точок зору: воно повинно вміщувати як власне 

військову підготовку, так і плекати бойовий дух, 

спрямованість на боротьбу з класовими ворогами.  

Академік О. Сухомлинська стверджує, «що в 30 – 

50-хх роках на офіційному рівні національної педаго-

гічної думки не існувало. Протягом цих десятиліть на-

родна педагогіка зберігалась і відтворювалась у сімей-

ному вихованні, а також у фольклорно-етнографічному 

контексті…» [9, с. 60]. На цьому етапі розвитку педаго-

гіки починають діяти в теоретичному аспекті – осмис-

лення і цитування праць класиків марксизму-ленінізму, 

а в практично-методичному переважає опис досвіду 

проведення занять із російської мови. «На початку 30-х 

років ХХ ст. ідеї національної педагогіки переривають-

ся: спочатку в теорії, а потім і в практиці відбуваються 

уніфікація й стандартизація як педагогічної науки, так і 

навчально-виховного процесу, а партійно-класовий, 

ідеологічний дискурс стає панівним. Педагогічна наука 

й українська школа стають частиною загальної "радян-

ської культури", яка мала чітко виражений російський 

зміст, і яку можна класифікувати як "російсько-ра-

дянську"», – пише О. Сухомлинська [9, с. 12]. 

Прискіпливе ставлення більшовицького уряду до 

проблем освіти та виховання було сповнене підозр, 

настороженості й жорстокості. «Большевицьке керів-

ництво прагне до того, щоб всі освітньо-виховні уста-

нови СССР були абсолютно покірним знаряддям в їх 

руках, щоб у молоді виховувались виключно ті риси, 

які потрібні комуністичній партії у її боротьбі за пану-

вання над світом… Тому на большевицький виховний 

ідеал треба дибитись як на витвір комуністичної партії 

СССР, що має мало спільного з загальноєвропейським 

виховним ідеалом», – зазначав Г. Ващенко [2, с. 13]. 

Через освітню політику державні діячі доби тоталі-

таризму впроваджували в життя певних героїв, які 

виконували роль взірця для наслідування. Аналогіч-

ними образами переповнювалася й література радян-

ської доби, що сприяло поступовому винищенню пре-

красного та піднесеного як найвищих виявлень герої-

чного. Так, на першому Всесоюзному з’їзді радянсь-

ких письменників, який відбувся в 1934 році у Мос-

кві, проголошені принципи соцреалізму опинилися 

поза обговоренням: все вже було продумано і підпи-

сано, а інженерам людських душ лишалося розвивати 

в своїх промовах «мудрі настанови» товаришів Сталі-

на, Жданова, Горького тощо. Як зазначає І. Голом-

шток, «під дріб барабанів, звуки горнів і народних 

інструментів в зал з’їзду заходили шахтарі і колгосп-

ники, піонери «Бази кирпатих» і представники саам-

ської народності Кольського напівострову, робітники 

і художники, будівники метро і закордонні комуністи, 

оленярі, трактористи, доярки… Вони повідомляли, 

наприклад, що в оленярському радгоспі Самілкіль-

ської сільради із запланованого отелення 449 важенок 

отелились 441, інші пропонували терміново встанови-

ти пам’ятник Павлику Морозову, і всі вимагали від 

письменників відобразити в нових шедеврах їх герої-

чні будні і образи, повчали, як писати на зрозумілій їм 

мові й уникати формалізму» [4, с. 87]. 

В суспільстві нового типу література, за словами пи-

сьменника Л. Леонова «перестає бути тільки белетрис-

тикою, вона стає одним із головних інструментів ліпки 

нової людини» [цит. за 4, с. 90]. Окремі героїчні образи 

насаджувалися насильницькими методами, бо повинні 

були перегукуватися зі встановленими стереотипами і 

слугувати тим цілям, які на них покладала влада. 

Висновки та перспективи дослідження. Таким чи-

ном, за часів тоталітаризму широкої розробки набула 

марксистсько-ленінська концепція героїзму, яка вбача-

ла героїчне не тільки в проявах мужності, відваги, а й в 

якісно новому ступені відповідності суб’єктивних на-

мірів, думок та вчинків людини ідейним й моральним 

основам суспільства. Через освітню політику державні 

діячі означеної доби впроваджували в життя певних 

героїв, які, подекуди, нагадували штампи і виконували 

роль взірця для наслідування. Схожими образами пе-

реповнювалася й література радянської доби. Герой, 

який прагне свободи, за доби тоталітаризму не мав 

права на існування. Лише «правильні» герої, на думку 

ідеологів тоталітаризму, спроможні благотворно поз-

начитися на радянській людині.  

Подальшої розробки потребує проблема висвітлен-

ня образів народних героїв у шкільних підручниках 

ХХ століття. 
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Yovenko L.І. The concept of «heroic personality» in literary criticism and public educational policy of totalitarianism era 

Abstract. In the article it attempts to clarify the concept of «heroic personality» in literary criticism and in education policy in 1930 ‒ 

1950 years. It was noted that the Marxist-Leninist methodology understood heroic not only as manifestations of courage and bravery 

but in qualitatively new level of conformity subjective intentions, thoughts and actions of human to ideological and moral founda-

tions of society. It was understood that the focus of education policy appealed to patriotic feelings of Soviet people and that inherent-

ly was associated with heroism. It is stated that the concept of the hero always reflects the ideology of educational policy that could 

create the image of the hero or the image of the enemy. Educational policies of the certain era were analyzed and noticed that some 

government officials turned into life special characters with a kind of set stamps and model acting. Was noted there are a lot of same 

characters in Soviet literature. 

Keywords: heroism, heroic personality, literature criticism, education, history of literary education, civil and patriotic feelings 

 

Йовенко Л.І. Понятие «героическая личность» в литературоведении и в государственной образовательной политике 

эпохи тоталитаризма 

Аннотация. В статье рассматривается литературоведческая трактовка понятия «героическая личность», а также её видение 

государственной образовательной системой 1930–1950-х г. г. ХХ в. Автор делает вывод о том, что марксистско-ленинская 

методология видела героическое не только в проявлениях мужественности, отваги, но и в качественно новой степени соот-

ветствия субъективных намерений, мыслей и поступков человека идейным и моральным основам общества. Устанавливает-

ся, что в центре внимания образования и воспитания был призыв к патриотическим чувствам народов Советского Союза, 

что неотъемлемо связывалось с героизмом. Констатируется, что концепция героя всегда отражает идеологию образователь-

ной политики, которая может породить как образ героя, так и образ врага, нивелировать одни добродетели и возвысить дру-

гие. Анализируется образовательная политика обозначенной эпохи, через которую государственные деятели внедряли в 

жизнь определенных героев, напоминающие штампы и выполняющие роль образца для подражания. Отмечается, что анало-

гичными образами переполнилась и советская литература. 

Ключевые слова: героизм, героическая личность, литературоведение, образование, история литературного образова-

ния, патриотические и гражданские чувства 
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Каракашева Л.М. 

Приложение на образователната технология „студентско портфолио“  

в семинарните упражнения по Математика 
______________________________________  

Каракашева Лиляна Методиева, гл. ас. д-р 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, България 

 
Резюме. В тази статия се представя педагогически опит при използването на образователната технология “студентско 

учебно портфолио“ в семинарните упражнения по учебната дисциплина Математика във висшето училище. Коментират се 

основните му функции-демонстрационна и оценяваща. Изложен е технологичен вариант за приложение. Обосновано е 

значението на тази технология в системата за контрол и оценяване резултатите от самостоятелната работа на студентите 

през семестъра. 

Ключови думи: студентско портфолио,семинарни упражнения,обучение във висшето училище 

 

Въведение. Теоретичните основи на портфолиото като 

образователна технология във висшето училище се 

откриват в концептуалната рамка на едно от найвли-

ятелните съвременни направления в педагогиката кон-

структивизма. Основополагащите схващания на кон-

структивизма за съвременната теория и практика за 

процеса на обучение във висшето училище са: знанията 

се конструират от обучаваните чрез въвличането им в 

активно учене; необходимо е да се създадат дидак-

тически условия, при които учащите се да имат въз-

можност да споделят затрудненията, които срещат при 

усвояване на теоретичния материал по изучаваната 

учебна дисциплина; ученето е пълноценно, когато сту-

дентите споделят с другите учебните си постижения; 

ефективното учене изисква и осигуряване на среда, в 

която се стимулира критическото мислене. 

Множество изследвания подкрепят тезата, че в 

днешното информационно общество са необходими 

нови подходи в преподаването, които да създадат 

дидактически условия за въвличане на учащите се в 

различни видове дейности за придобиване и усвоя-

ване на новите знания. Тези дейности обаче трябва да 

са организирани, управлявани и оценявани от 

университетския преподавател. Част от тези дейности 

са обединени в технологията „портфолио“ и така на 

практика се реализира идеята за модернизация на 

висшето образование при запазване на утвърдения 

образователен модел. 

В края на ХХ век все повече внимание се обръща 

на качеството на обучение във висшето училище и на 

доказателствата за него.Образователната технология 

“студентско учебно портфолио“ се въвежда в учеб-

ната практика за представяне именно на резултатите 

на всеки студент в процеса на самостоятелно овла-

дяване на теоретичния материал. 

Актуален е и въпросът за ефективно оценяване на 

математическата подготовка на студентите-бъдещи 

учители в начална училищна степен. 

Върху формирането и развитието на портфолиото 

като образователна технология влияние оказва и 

ускореното развитие на хуманистичната психология, 

която се характеризира с понятия като свободен 

избор, уникалност, позитивна оценка и самооценка, 

рефлексия,автономия. 

Обект на нашето изследване е подготовката по 

учебната дисциплина “Математика I част“ на студен-

тите от специалност “Предучилищна и начална учи-

лищна педагогика“/ ПУНУП/. 

Предмет на изследването са функциите на техноло-

гията “студентско портфолио“ в обучението по Мате-

матика на студентите-бъдещи учители в начална 

училищна степен. 

 

Изложение. Понятието “портфолио“ се представя като: 

– колекция, албум с различни продукти (схеми, скици, 

чертежи, картини), чието предназначение е постига-

не на определена цел [5, с. 206]; 

– комплект документация с тематична насоченост [1], 

[2], [3], [4]; 

– систематично събирани и организирани продукти, 

които демонстрират развитието и възможностите на 

учащите се [1], [5]; 

– алтернативен начин за изпитване и оценяване [2]; 

– съвременна образователна технология [5], [6], [7]. 

Етимологията на термина “портфолио“ е от итали-

анската дума portfolio, което идва от латинското por-

tare (нося) и folium (лист). 

В настоящото изложение ние възприемаме образо-

вателната технология “студентско портфолио“ като 

папка с учебни продукти (решения на математически 

задачи), която представя резултатите от самостоятел-

ната работа на студентите по Математика. Основната 

цел на студентското портфолио е да документира 

учебните постижения от различни математически 

дейности в процеса на възприемане, осмисляне, 

разбиране и приложение на математическите понятия 

и твърдения. Основните функции на използваната 

технология са демонстрационна и оценяваща. Порт-

фолиото демонстрира способностите на студентите за 

решаване на математически задачи. То стимулира сту-

дентите да правят самоанализ на положените усилия и 

постигнатите резултати. В представения тук педагоги-

чески опит основната функция на студентското порт-

фолио е оценяваща. Като инструмент за оценяване се 

фокусираме върху водещи идеи в съвременната ди-

дактика като акцентуваме върху индивидуалния на-

предък и развитие на всеки студент и ударението се 

поставя върху самооценката на студента. Използва-

нето на портфолиото като компонент от системата за 

оценяване все още се възприема като иновативна тех-

ника в сферата на българското висше образование. 

Според нас то е средство за по-добро диагностицира-

не, сравняване, контрол и оценка на постиженията на 

студентите. Технологията „студентско портфолио“ е 

разработена и апробирана в обучението на студентите 

от специалност ПУНУП, първи курс в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ по 
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учебната дисциплина „Математика I част“ в периода 

2009-2014г. 

Операционалните стъпки за реализиране на тази 

технология са: 

А. Извършване на логико-дидактически анализ на 

всяка тема от учебното съдържание по изучаваната 

дисциплина. Като основни теми от Учебната 

програ-ма могат да се посочат: 

1.1. Множества. Релации и операции с множества. 

1.2. Декартово произведение на множества. 

1.3. Двучленни релации. 

1.4. Изображения. 

1.5. Равномощни множества. 

2.1. Съждения. Видове съждения. Логически 

операции със съждения. 

2.2. Съждителни изрази. Закони на съждителното 

смятане. 

2.3. Релацията логическо следване. Правила за извод. 

3.1. Предикати. Видове предикати. Логически 

операции с предикати. 

3.2. Релации между предикати. Закони и правила за 

извод в предикатното смятане. 

3.3. Теорема. Видове теореми. Необходими и 

достатъчни условия. 

В резултат от извършения логико-дидактически 

анализ на учебното съдържание се уточняват основ-

ните понятия и твърдения, които са обект на усвоя-

ване и оценяване. 

Б. Разработват се работни листи, които включват 

набор от задачи за самостоятелна работа, по всяка 

изучавана тема. 

В. Разработват се дидактически материали, които се 

използват по време на провеждане на семинарното 

упражнение по Математика. 

Г. Разработват се теми за контролни работи. 

Д. Разработват се критерии и показатели за оценяване 

и самооценяване по отделни компоненти на 

портфолиото. 

Е. Разработва се анкетен лист за проучване мнението 

на студентите за ефективността на приложената 

технология. 

Студентското портфолио, което ние използваме, 

съдържа титулна страница, работни листи за само-

стоятелна извънаудиторна работа по всяка изучавана 

тема, работни листи за самостоятелна аудиторна 

работа, контролни работи – 2 броя и курсова работа – 

1 брой.  

По време на първото семинарно упражнение запо-

знаваме студентите със съдържанието, структурата и 

формата на използваната образователна технология. 

През семестъра всеки студент регулярно работи върху 

възложените самостоятелни задания. При възникнали 

затруднения от страна на студентите се осъществяват 

индивидуални личностно ориентирани консултации. 

Основните принципи на тези консултации са: инди-

видът доброволно търси помощ; стимулира се сво-

бодното изразяване; установяване и отстраняване на 

пропуските в опорните и в текущо възприеманите 

знания; оценяване напредъка на всеки студент и 

изтъкване на положителното в неговата работа. По 

време на тези консултации преподавателят може по-

добре да разбере индивидуалните особености на от-

делните учащи се, а така също и причините за трудно-

стите, които се срещат при овладяване на новите ма-

тематически знания. Най-ползотворни са директните 

консултации, но съвременните технологии позволяват 

да се реализират и индиректни консултации. При 

необходимост се задават допълнителни задания. 

Експерименталното приложение на тази техноло-

гия показа увеличаване на мотивацията за учене у 

студентите, подсили взаимодействието между обуча-

ващи и обучавани и в резултат насърчи за активна 

работа и тези студенти, които първоначално открито 

споделиха своя страх към тази учебна дисциплина. 

Затрудненията при осмислянето и разбирането на ос-

новните понятия провокираха сътрудничеството меж-

ду самите студенти, а така също и между преподава-

тел и студенти. 

На последното семинарно упражнение по тази дис-

циплина всеки студент представя своето портфолио 

на преподавателя.То служи за формиране на оценката 

от текущия контрол. 

Резултатите от проведения педагогически експери-

мент ни дават основание да направим следните 

изводи: 

– Студентското портфолио представя учебните резул-

тати от извършените математически дейности и до-

кументира реално извършената работа от всеки сту-

дент през семестъра. 

– Студентското портфолио се явява ефективен ин-

струмент за повишаване качеството на процеса на 

обучение по математика . 

– Резултатите от проведената анкета показват, че сту-

дентите са убедени, че положените усилия са полез-

ни за тяхното обучение и се отразяват обективно на 

оценката от текущия контрол. 

– Изработването на портфолиото освен, че способства 

за по-доброто усвояване на учебния материал, но и 

развива редица личностни качества у студентите 

като дисциплинираност, постоянство, упоритост за 

постигане на учебните цели.  

 

 

Заключение. Използването на образователната тех-

нология „студентско учебно портфолио“ способства и 

за активно и съзнателно участие на студентите в се-

минарните упражнения по Математика и им внушава 

увереност по пътя към познанието. 

Тази технология подпомага по-гъвкавото управле-

ние на учебно-научния процес във висшето училище. 

Тази иновативна образователна технология развива 

и усъвършенства уменията на студентите за самостоя-

телно учене. 
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Karakasheva L. Using Student's Portfolio in Seminars in Mathematics 

Abstract: The article presents the results of using student's portfolio in seminars in Mathematics at university. It discusses the main 

purposes of the portfolio - demonstrative and evaluative - and proposes a technological description of its application. An explanation 

is provided of the use of this educational technology in the system of control and evaluation of the results of students' self-preparation 

during the semester. 

Keywords: student's portfolio, seminars, university education 

 

Каракашева Л.М. Применение образовательной технологии "студенческое портфолио" на семинарных занятиях по 

математике 

Аннотация. В статье представлен опыт автора по использованию образовательной технологии "студенческое учебное 

портфолио" на семинарных занятиях по математике в высшей школе. Комментируются основные функции портфолио - для 

демонстрации новых знаний и для их оценки. Приводится технологический вариант для их применения на 

практике.Обосновывается значение этой технологии обучения для системы контроля и оценки результатов самостоятельной 

работы студентов в течение семестра.  

Ключевые слова: студенческое портфолио, семинарные занятия, обучение студентов в высшей школе 
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Костащук О.І. 

Критерії та рівні виховання професійної честі майбутнього вчителя 
________________________________________  

Костащук Оксана Іванівна, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна  
 

Анотація. У статті висвітлено проблему формування професійної честі як важливої складової системи «особистість-

професія», як особистісний фактор ставлення до себе як до професіонала, як один із критеріїв задоволення працею та про-

фесійною успішністю. Розглянуто критерії виховання професійної честі майбутнього вчителя, дотримання яких дозволяє 

вирізняти морально-виховану особистість з необхідністю самовдосконалення та підвищення рівня своїх професійних мож-

ливостей.  

Ключові слова: честь, професійна честь, критерії, показники, фактори 

 

Постановка проблеми. Становлення вчителя – це 

формування його як особистості, як професійного 

працівника, що володіє спеціальними знаннями в пев-

ній галузі педагогічної діяльності. Розвиток профе-

сійної честі педагога є невід’ємною складовою його 

професійного становлення на всіх етапах роботи. Це 

сприяє просуванню особистості педагога до вершин 

професійної майстерності та виступає важливою пси-

хологічною умовою ефективності даного процесу. 

Проблема формування професійної честі педагога не 

відноситься до числа нових. Це зумовлено тим, що 

поняття «професійна честь» давно і міцно увійшло в 

систему категорій етики та відображає рівень мораль-

ної оцінки людини самої себе, ставлення до неї з боку 

інших та суспільства в цілому. Досліджуючи даний 

феномен, ми зупинимось на критеріях та рівнях роз-

витку професійної честі, аналіз яких дозволить нам 

сформувати точне уявлення щодо розвитку основних 

характеристик та всіх елементів даної категорії.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кате-

горія честі розглядається вченими як категорія, що 

відображає соціальність людини, її належність до 

конкретного типу спільноти і усвідомлення себе 

суб’єктом життєвості, в першу чергу, через належ-

ність до цієї спільноти. Поняття "честь" відображає 

один із напрямків розвитку моральної свідомості сус-

пільства та особистості, що бачить себе невід’ємною 

складовою більш загального, ніж одиничне існування, 

соціального цілого.[1, с. 215]  

В основу нашого дослідження покладено положен-

ня про почуття честі як емоційно-ціннісне самостав-

лення. Спираючись на дослідження психологів-

класиків та сучасних науковців були визначені основ-

ні утворення, на базі яких формується почуття честі, а 

саме: висока адекватна самооцінка (І.Д. Бех, К. Ро-

джерс, Т. Шибутані, М. Якобі); безумовне самоприй-

няття (С.Л. Братченко, В.Г. Маралов, М.Р. Миронова, 

К. Роджерс, Н.І. Сарджвеладзе); самоповага (І.Д. Бех, 

Ю.О. Зайцева, І.С. Кон, Д. Макдауел, В.Г. Маралов, 

А. Маслоу, К.О. Островська, В.В. Рибалка).  

Як бачимо, професійна честь є важливою складо-

вою системи «особистість-професія» і може бути роз-

глянута як важливий особистісний фактор ставлення 

до себе як до професіонала. 

Мета статті. Розглянути критерії та рівні розвитку 

професійної честі в у становленні майбутнього вчителя.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 

професійною честю слід розуміти сукупність мораль-

них якостей та цінностей, які формують відношення 

особистості до професійної діяльності та поведінки у 

ході вирішення професійних задач. [1, с. 220]  

Основою професійної честі спеціаліста є його пе-

реконання у необхідності добросовісного «служіння» 

обраній професії, значення його діяльності для суспі-

льства. Це один з найважливіших мотивів професійної 

діяльності спеціаліста, який відображає його мораль-

ну та духовну зрілість.  

Вагомим компонентом честі майбутнього вчителя є 

відчуття професійної приналежності, як характерис-

тика стійкого емоційного ставлення працівника до 

своїх професійних обов’язків.  

Ефективність виховання професійної честі зале-

жить від впливу різноманітних факторів та критеріїв, 

які діють на нього.  

У зв’язку з цим, слід уточнити зміст такого поняття 

як «критерій». В педагогічній літературі під критерієм 

розуміють різноманітні вимоги, яким має відповідати 

будь-який об’єкт (суб’єкт). Критерій повинен відо-

бражати три речі: для чого «діє» суб’єкт, як суб’єкт 

«діє», якими засобами користується та при яких умо-

вах. [4, с. 103]  

Визначаючи критерії розвитку честі особистості, 

слід враховувати спосіб життя конкретного індивіда, 

його соціальні зв’язки та відносини, соціальну актив-

ність та роль індивіда у суспільстві.  

Незважаючи на різноманітні підходи у визначенні 

критеріїв професійної честі педагога, їх можна звести 

до двох основних типів: оціночний і нормативний.  

Оціночні критерії характеризують духовно-

моральну сторону формування професійної честі та 

оцінюються наступними показниками: вихованість, 

почуття обов’язку та дисциплінованість. (див.табл.1)  

Нормативний критерій характеризує професійну 

сторону, розвиток честі педагога та оцінюється на-

ступними основними показниками: компетентність, 

успішність діяльності, стійкість праці.  

Кожен із вищезгаданих критеріїв відображає рівень 

розвитку професіоналізму, служить взірцем, орієнту-

ючись на який можна встановити рівень відповідності 

та наближення до ідеалу. Саме з цією метою критерій 

повинен бути розгорнутим, тобто, включати в себе 

менші одиниці виміру, що дозволяють «виміряти» 

реальну дійсність у порівнянні з ідеалом. Такими які-

сними одиницями є показники. Показник як компо-

нент критерію є типовим, конкретним і якісним про-

явом однієї зі сторін даного явища, завдяки якому 

можна визначити рівень розвитку професійної честі.  
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Таблиця 1. Оціночно-нормативні критерії виховання  

професійної честі 

Критерії Показники 

Оціночний Вихованість 

Відповідальність  

Дисциплінованість 

Нормативний Компетентність 

Витривалість 

успішність 
 

Отже, перейдемо до розгляду запропонованих показ-

ників, які розкривають зміст кожного із критеріїв вихо-

вання професійної честі. Вихованість – особливий вну-

трішній механізм соціальної регуляції моральної пове-

дінки особистості, що проявляється як в загальній, так і 

в професійній честі педагога та визначається рівнем 

моральної свідомості. Вихованість – це стійкість пози-

тивних звичок та звичних норм поведінки. Про рівень 

вихованості вчителя також говорить наявність сили 

волі, здатність здійснювати морально-вольовий конт-

роль і самоконтроль, регулювати свою поведінку. Вона 

проявляється в активній суспільній позиції, у вмінні 

бути вірним собі та своїм переконанням.  

Відповідальність – якість особистості, що характе-

ризується прагненням і вмінням оцінювати свою по-

ведінку з погляду її доцільності або шкоди для суспі-

льства, порівнювати свої вчинки з панівними в суспі-

льстві вимогами, нормами, законами, керуватися ін-

тересами соціального прогресу.[2, с. 86]  

Дисциплінованість – суворий порядок, виконання 

соціальних норм та правил, встановлених у суспільстві.  

Розглядаючи критерії виховання професійної честі, 

слід звернути увагу на загальні та спеціальні законо-

мірності процесу формування професійної витривало-

сті майбутнього вчителя. Під професійною витривалі-

стю слід розуміти здатність особистості здійснювати 

роботу заданої інтенсивності протягом якомога більш 

тривалого часу.  

Компетентність, тобто здатність професійно вико-

нувати свої обов’язки, набуває все більшого значення 

серед ділових та моральних якостей, що характеризу-

ють особистість вчителя в цілому. Педагогічна компе-

тентність – це процес і результат творчої професійної 

діяльності, інтегрований показник особистісно-діяль-

нісної сутності педагога, зумовлений рівнем реалізації 

його гуманістичної спрямованості.  

Основними складовими компетентності вчителя є: 

професійна компетентність, комунікативна компетен-

тність, інформаційна компетентність, правова компе-

тентність.  

Нормативність професійної честі, як правило, від-

носять до зовнішніх (об’єктивних) критеріїв, а оціноч-

ність – до внутрішніх ( суб’єктивних) .  

До зовнішніх критеріїв професійної честі відноси-

мо бездоганне виконання соціальних та професійних 

вимог. Тут професійна честь виступає функціональ-

ною особистісною якістю, що проявляється в компе-

тентності, успішності професійної діяльності, і може 

розглядатись як ціль та результат професійної підго-

товки фахівця.  

Дані критерії відносяться до групи зовнішніх, оскі-

льки саме через них виражається ставлення особисто-

сті до професійної діяльності.  

У групі внутрішніх критеріїв домінують справедли-

вість, вихованість, відповідальність, дисциплінова-

ність, піднесене почуття професійного обов’язку, його 

соціального значення та особистої відповідальності за 

бездоганне виконання (стан духовно-морального під-

несення, або ж, навпаки, сумніви, душевний диском-

форт). Внутрішніми ці критерії виступають тому, що 

вони відображають явища, притаманні людській при-

роді, властиві людській підсвідомості.  

Важливе значення для оцінки сформованості про-

фесійної честі має також такий внутрішній критерій 

як морально-психологічна стабільність. Саме вона 

висвітлює ті сторони індивіда (його психологічний 

портрет), у яких виокремлюється вміння дотримува-

тись оптимальних професійних робочих параметрів: 

працездатність, уважність, витривалість, вміння 

приймати рішення.  

Під критеріями моральної витривалості розуміють 

здатність людини до соціально-психологічного захис-

ту. Морально-психологічна здатність особистості сві-

домо діяти в рамках «закону», вміти запобігти асоціа-

льним явищам – одна з провідних рис вихованості 

професійної честі спеціаліста.  

Аналізуючи критерії виховання професійної честі 

педагога, слід виділити також критерії об’єктивності 

та суб’єктивності. Ці критерії вказують на рівень ово-

лодіння особистістю професійною мораллю. Вони є 

універсальними, адже їх можна застосовувати для 

оцінки моральної сторони особистості на будь-якому 

етапі її генезису (від зони найближчого розвитку осо-

бистості до її морального самовдосконалення).  

Окрім встановлених критеріїв в процесі виховання 

професійної честі слід розглянути професійну мораль, 

яка проявляється за допомогою ряду конкретних фун-

кцій. Інакше кажучи: як, яким чином професійна мо-

раль впливає на педагога, а саме, на його свідомість, 

ставлення та діяльність – це три складники, через які 

прямо пропорційно проявляється професійна честь 

особистості в залежності від рівня її вихованості.  

Пізнавальна (інформативна) функція професійної 

моралі полягає в тому, що в період формування осо-

бистості педагога етичні знання, норми, певні поло-

ження є джерелом інформації про суспільні моральні 

норми та правила поведінки.  

Оціночна функція відображає своєрідне моральне 

бачення педагогом реальності, життєвих установок. 

Предметом моральної оцінки тут виступають вчинки, 

наміри, мотиви, моральні якості.  

Мотиваційна функція проявляється в умінні особи-

стості бачити та оцінювати намічені цілі (свої та ін-

ших людей) з точки зору істинного, незаангажованого 

наміру.  

Комунікативна функція (що забезпечує взаєморо-

зуміння, спілкування людей в професійній групі та 

поза нею) висвітлює ту сторону моралі, яка дає змогу 

усвідомити свою приналежність до певної діяльності, 

впливає на самооцінку професіонала, ціннісне став-

лення до себе самого та з боку суспільства.  

Однією з найважливіших функцій професійної мо-

ралі є регулятивна функція, що забезпечує непере-

рвний процес зведення реальної поведінки особистос-

ті та колективу у відповідності з діючими моральними 

вимогами у суспільстві.  
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Виховна функція професійної моралі не просто сприяє 

формуванню у майбутнього вчителя необхідних мо-

ральних якостей, але й об’єктивно упорядковує мо-

ральні норми, навички, стиль поведінки у визначену 

виховну систему.  

У структурі професійної моралі вдало поєднуються 

та доповнюють один одного етичні норми, правила 

етикету та дотримання такту в різних професійних 

сферах. Професійний такт – це прояв стриманості, 

порядності, людяності по відношенню до інших. Ва-

жливо пам’ятати наступне, що етикет і такт – це не 

просто сукупність заучених манер, прийомів, жестів, 

але й складова професійної моральної культури, яка є 

необхідною ланкою професійної діяльності та автори-

тету майбутнього вчителя. [4, с. 278]  

Дотримання правил службового етикету є одним з 

критеріїв вихованості професійної честі, що відображає 

конкретний педагогічний результат, який потребує 

постійного вдосконалення. Ще одним важливим крите-

рієм вихованості професійної честі є рівень розвитку 

професійно-моральної самосвідомості особистості.  

Отже, основними факторами та критеріями розвитку 

почуття професійної честі майбутнього вчителя висту-

пають: становлення високої адекватної самооцінки, в 

основі якої лежать рефлексивні процеси розуміння лю-

диною того, що вона собою являє, які якості, достоїнс-

тва та недоліки їй притаманні; безумовне самоприйнят-

тя – розуміння власної індивідуальності й значущості, 

прийняття своєї особистості з усіма проявами; високий 

рівень самоповаги, яка розвивається на основі позити-

вного образу "Я", компетентності та успішності в про-

фесійній діяльності.  

Проаналізувавши критерії виховання професійної 

честі, ми виділили наступні рівні сформованості да-

ного феномену у майбутніх вчителів:  

1. Низький (інфантильний) рівень моральної регу-

ляції поведінки, суть якого полягає в підкоренні зов-

нішнім стимулам. Самосвідомість особистості на да-

ному рівні характеризується поверхневими уявлення-

ми щодо моральних вимог, які є з боку суспільства. 

Для особистості характерний низький рівень критич-

ності в усвідомленні моральної необхідності та мора-

льного самоствердження.  

2. Рівень, на якому індивід, усвідомлюючи мораль-

ну приналежність і орієнтуючись на соціальний та 

професійний інтерес, керується все ще, в більшій мірі, 

зовнішніми стимулами: схвалення, або ж навпаки, 

неприйняття його поведінки з боку суспільства, вплив 

якого все ще є вирішальним.  

3. Перехід індивіда з об’єкта регулятивного мораль-

ного впливу в суб’єкт, що керує власною поведінкою.  

4. З переходом індивіда в суб’єкт, що керує влас-

ною поведінкою, відкривається ще більш глибший 

потенціал піднесення професійної моральної культури 

особистості, що сприймає свою професійну діяльність 

не лише як результат усвідомлення моральної необ-

хідності (службового обов’язку), але й як прояв своїх 

власних внутрішніх намірів та переконань.  

Розглядаючи ступені досліджуваного процесу в 

якості необхідної умови переходу від одного рівня до 

іншого, ми визначаємо розвиток професійної честі як 

детермінований результат процесу вирішення об’єк-

тивних і суб’єктивних протиріч між особистістю та 

суспільством, вищим проявом якого є перехід об’єк-

тивної моральної приналежності в суб’єктивну.  

Висновки: Зміст професійної честі виділяє модель 

морально-вихованої особистості майбутнього вчителя. 

Дана модель передбачає наступні характеристики: мо-

ральна поведінка особистості, ставлення особистості до 

своїх професійних обов’язків, усвідомлення себе в со-

ціумі, розуміння та прийняття моральних переконань 

іншої людини, вміння жити та «діяти» по совісті в 

будь-якій життєвій ситуації. Запропонована нами мо-

дель дозволяє здійснювати педагогічний вплив, спря-

мований на виховання професійної честі вчителя.  

Таким чином, професійна честь – це поняття, що 

виражає не тільки усвідомлення педагогом свого зна-

чення, але й суспільне визнання, суспільна повага до 

його моральних заслуг та якостей. Вчитель як особис-

тість – не тільки член професійної групи, але й пред-

ставник суспільства свого часу, вихований в певній 

духовній атмосфері, неминуче несе на собі риси соці-

уму, в якому проживає. Високорозвинуте усвідомлен-

ня індивідуальної честі й особистих якостей в профе-

сії педагога виділяється чітко. Якщо вчителем у своє-

му поводженні і міжособистісних відносинах пору-

шуються вимоги, пропоновані суспільством для ідеа-

лу педагога, то відповідно ним демонструється знева-

га до професійної честі та гідності. Честь педагога – 

суспільна оцінка його реальних професійних якостей, 

що виявляються в процесі виконання ним професій-

них обов’язків.  

Отже, розглянувши критерії вихованості професій-

ної честі педагога та виділивши рівні сформованості 

даного поняття, можна стверджувати, що це досить 

складний діалектичний процес, в основі якого лежить 

активний динамічний взаємозв’язок зовнішніх факто-

рів та внутрішнього світу людини.  
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Kostashuk О.І. Criteria and levels of education professional honor of a future teacher 
Abstract. In the article are reflected problem of forming of professional honour as an important component system «personality-

profession», as a personality factor of attitude toward itself as to the professional, as one of criteria of satisfying with labour and 

professional progress. The criteria of development of professional honour of teacher are considered, the observance of which allows 

to select morally educated personality with the necessity of self-perfection and increase of level it professional possibilities.  
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Костащук О.И. Критерии и уровни воспитания профессиональной чести будущего учителя 
Аннотация. В статье отражена проблема формирования профессиональной чести как важной составной системы «лич-

ность-профессия», как личностный фактор отношения к себе как к профессионалу, как один из критериев удовлетворения 

трудом и профессиональной успеваемостью. Рассмотрены критерии развития профессиональной чести будущего учителя, 

соблюдение которых позволяет выделять морально воспитанную личность с необходимостью самоусовершенствования и 

повышения уровня своїх профессиональных возможностей.  

Ключевые слова: честь, профессиональная честь, критерии, показатели, факторы 
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Анотація. У статті проаналізовано різні тлумачення поняття "модель". З’ясовано найпоширенішу класифікацію моделей. 

Виокремлено основні властивості моделей та етапи математичного моделювання. Розглянуто деякі основні, відомі матема-

тичні моделі, які широко використовуються в різних галузях науки.  

Ключові слова: методологія, модель, метод математичного моделювання 

 

Вступ. Практично все своє життя людина має справу 

з моделями – чи то модель автомобіля у вигляді дитя-

чої іграшки, чи модель Земної кулі у вигляді глобуса. 

Під час навчання у школі, починаючи з наймолодшо-

го віку, діти починають вивчати, пізнавати, досліджу-

вати навколишній світ. Особливу роль у цьому без 

сумніву відіграють різноманітні моделі, які дають 

можливість не тільки дослідити, зрозуміти те чи інше 

явище, а й розвинути вміння аналізувати, створювати 

нове, абстрактно мислити, що є необхідною основою 

для подальшого становлення та розвитку людини як 

особистості.  

Модель є одним із центральних і складних понять 

теорії пізнання, оскільки воно опирається на філософ-

ські поняття: відображення, істина, подібність, від-

мінність, правдоподібність, аналогія тощо. Поняття 

моделі відіграє в методології будь-якої науки значну 

роль. У дослідженнях Ю.А. Коварського, Ю.А. Кусо-

го, В.Ф. Паламарчук, В.В. Попковича, Н.М. Розенбер-

га, М.А. Солодухіна, І.І. Блехмана, А.Д. Мишкіса, 

Я.Г. Пановка та інших визначена специфіка моделю-

вання як теоретичного методу та прийому навчання, 

розкриті функції, роль і місце моделювання у навча-

льному процесі. Фундаторами сучасної методології 

математичного моделювання були В.М. Глушков, 

Б.В. Гнеденко, А.М. Колмогоров, О.А. Самарський, 

А.М. Тихонов, А.Ф. Турбін, В.С. Королюк, В.М. Ос-

тапенко та інші. 

Застосування математичних моделей в різних нау-

ках є реалізацією методологічної сутності математич-

них знань і самої математики, сприяє встановленню 

міжпредметних зв’язків [5]. "Модельність" математи-

чних структур закладена в самій природі математич-

них знань. Ще в античні часи відомі математики і фі-

лософи говорили про принцип відповідності світу 

реального світу математичному (Піфагор, Фалес, 

Аристотель, Демокрит, Евклід та інші). 

Сучасний світ потребує освічених людей з високим 

рівнем математичної компетентності. Під поняттям 

"математична компетентність" розуміють "… спро-

можність особистості бачити та застосовувати мате-

матику в реальному житті, розуміти зміст і метод 

математичного моделювання, будувати математич-

ну модель, досліджувати її методами математики, ін-

терпретувати отримані результати, оцінювати похиб-

ку обчислень. Математика не існує у безповітряному 

просторі, математичні поняття, аксіоми, теорії і тео-

реми мають своїм витоком реальність і своєю метою 

дослідження реальності за допомогою математично-

го моделювання" [6, c.15]. 

Мета статті – проаналізувати різні підходи до понят-

тя моделі, з’ясувати  види та властивості математич-

них моделей, а також розглянути деякі види функцій 

як математичні моделі реальних явищ та процесів у 

різних галузях науки.  

Як відомо, у структурі методології виділяють чоти-

ри рівні: філософський, загальнонауковий, конкретно-

науковий і технологічний. Метод моделювання відно-

ситься до загальнонаукового рівня методології. Зна-

ходячи застосування в математичному пізнанні, саме 

в математиці цей метод отримує свій максимальний 

розвиток. Метод математичного моделювання є одні-

єю з найважливіших основ застосування математики в 

інших галузях науки і техніки.  

Розглянемо кілька тлумачень поняття "модель", які 

зустрічаються у різних наукових джерелах. У філо-

софській літературі: 

1) "Модель – уявно представлена або матеріально 

реалізована система, яка, відображаючи або відтво-

рюючи об'єкт дослідження, здатна замінити його так, 

що її вивчення дає нам нову інформацію про цей 

об'єкт" [8].  

2) "Модель – умовний образ (зображення, схема, 

опис тощо) якого-небудь об'єкта (або системи об'єк-

тів). Служить для вираження відношень між людсь-

кими знаннями про об'єкти і цими об'єктами" [1]. 

У логіці модель розглядають як: 1) будь-який уяв-

ний або знаковий образ модельованого об'єкта (оригі-

налу); 2) спеціально створюваний або спеціально діб-

раний об'єкт, який відтворює характеристики дослі-

джуваного об'єкта ([1], [7]).  

Модель – це допоміжний об’єкт, який знаходиться 

у певній відповідності до об’єкта, що вивчається 

(оригіналу), і є більш зручним для дослідження оригі-

налу. Відображаючи окремі особливості поведінки 

об’єкта-оригіналу, модель має деякі риси, ідентичні з 

оригіналом, і використовується для одержання такої 

інформації про оригінал, яку важко або неможливо 

одержати шляхом безпосереднього дослідження ори-

гіналу. 

Оскільки моделі використовуються у різних сферах 

людської діяльності і для різних цілей, то існує кілька 

основ для класифікації моделей: статичні та динамічні 

(за часовим параметром); стохастичні та детермінова-

ні (за підходом до опису параметрів системи); дискре-

тні та неперервні (за множиною значень змінних); 

натурні, аналогові та знакові (символьні) [9]. 

Найважливішим видом знакових моделей є мате-

матичні моделі. "Математична модель – наближений 

опис якого-небудь класу явищ зовнішнього світу, ви-
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ражений за допомогою математичної символіки" [9]. 

Шенон зауважує, що одна "… з найбільш корисних і 

без сумніву найуживаніших форм [моделей] – це ма-

тематична, яка виражає за допомогою системи рів-

нянь істотні риси реальних систем чи явищ, що ви-

вчаються" [9, с. 16]. 

За визначенням В.М. Глушкова, математична мо-

дель – це множина символічних математичних 

об’єктів і співвідношень між ними. За М.М. Амосо-

вим, математична модель – це система, що відображає 

іншу систему. 

Знакову модель з використанням математики мож-

на описати різними способами: аналітично (у вигляді 

заданих функціональних співвідношень, диференціа-

льних, інтегральних, різницевих рівнянь тощо), алго-

ритмічно, графічно і т. д. Математичними уявними 

моделями можна вважати алгоритми й програми, роз-

роблені для обчислювальних машин, які в умовних 

знаках відбивають (моделюють) певні процеси, що 

описані диференціальними рівняннями, покладеними 

в основу алгоритмів, а також різні структурні схеми, 

які відображають функціональні зв’язки між підсис-

темами складних систем. 

Аналіз літератури ([1], [4], [8], [9]) показав, що не-

має чіткої і повної класифікації математичних моде-

лей. Найпоширенішою є така [1]:  

1) За приналежністю до ієрархічного рівня: мате-

матичні моделі мікрорівня, макрорівня та метарівня. 

2) За характером властивостей об’єкта, що відо-

бражаються: математичні моделі структурні та функ-

ціональні. 

3) За способом представлення властивостей об’єк-

та: математичні моделі, аналітичні, алгоритмічні, імі-

таційні. 

4) За способом отримання моделі: математичні мо-

делі теоретичні, експериментально-аналітичні, емпі-

ричні. 

5) За особливостями поведінки об’єкта: математич-

ні моделі детерміновані та імовірнісні.  

6) За підходом до опису властивостей об'єкта: ма-

тематичні моделі з зосередженими параметрами та  

моделі з розподіленими параметрами. 

7) За характером урахування характеристик систе-

ми: лінійні математичні моделі та нелінійні математи-

чні моделі. 

8) За особливістю зміни параметрів моделі в часі: 

стаціонарні та нестаціонарні математичні моделі. 

9) За множиною значень змінних: неперервні ма-

тематичні моделі та дискретні математичні моделі. 

Як правило, у процесі математичного моделюван-

ня, тобто вивчення явища за допомогою математичної 

моделі, виділяють 4 етапи: 1) формулювання законів, 

що зв'язують основні об'єкти моделі. Цей етап завер-

шується записом у математичних термінах сформу-

льованих якостей, уявлень про зв'язки між об'єктами 

моделі; 2) дослідження математичних задач, до яких 

призвели математичні моделі. Основне завдання – 

розв’язання прямої задачі, тобто отримання в резуль-

таті аналізу моделі вихідних даних (теоретичних нас-

лідків) для подальшого їх зіставлення з результатами 

спостережень досліджуваних явищ; 3) з'ясування то-

го, чи задовольняє прийнята гіпотетична модель кри-

терію практики; 4) подальший аналіз моделі в зв'язку 

з накопиченням даних про явища, які досліджуються, 

і модернізація моделі [1]. 

Метою моделювання є здобуття, обробка, предста-

влення і використання інформації про об'єкти, які вза-

ємодіють між собою і зовнішнім середовищем; а мо-

дель тут виступає як засіб пізнання властивостей і 

закономірностей поведінки об'єкту.  

Серед основних властивостей моделей виокрем-

люють такі: цілеспрямованість; скінченність; спроще-

ність; повнота; адекватність [4]. 

Цілеспрямованість моделі полягає в тому, що вона 

завжди будується з певною метою. Ця мета має вплив 

на те, які властивості об’єктивного явища вважаються 

істотними, а які – ні. Модель є ніби проекцією об'єк-

тивної реальності під певним кутом зору. Наприклад, 

моделі вищого навчального закладу як інформаційної, 

фінансової, енергетичної та соціальної системи бу-

дуть зовсім різними. Інколи, залежно від мети, можна 

отримати ряд проекцій об'єктивної реальності, що 

вступають у протиріччя. Це характерно, як правило, 

для складних систем, в яких кожна проекція виділяє 

суттєве для певної мети з безлічі несуттєвого. Задача 

моделювання полягає в тому, що для заданого об’єкта 

потрібно дібрати такий опис, який у повній мірі відо-

бражав би оригінал з точки зору заданої мети моде-

лювання. 

Скінченність моделі означає те, що модель відтво-

рює лише скінченну кількість властивостей та відно-

шень оригіналу, і через це модель завжди є більш про-

стою, ніж оригінал. 

Повнота моделі полягає в тому, що вона має відо-

бражати всі істотні з точки зору мети моделювання 

властивості оригіналу. 

Необхідною умовою для переходу від дослідження 

об’єкта до дослідження моделі і подальшого перене-

сення результатів на об’єкт дослідження – вимога 

адекватності моделі і об’єкта. Адекватність – це від-

творення моделлю з необхідною повнотою всіх влас-

тивостей об’єкта, важливих для цілей даного дослі-

дження. Це, мабуть, найголовніша властивість моделі, 

яка визначає можливість її використання. Оскільки 

будь-яка модель простіша за оригінал, ніколи не мож-

на говорити про абсолютну адекватність, за якої мо-

дель за всіма характеристиками відповідає оригіналу. 

Модель називається ізоморфною (однаковою за фор-

мою), якщо між нею і реальною системою існує повна 

поелементна відповідність, і гомеоморфною, якщо 

існує відповідність лише між найбільш значущими 

складовими об'єкту і моделі. 

У сучасній науці моделювання розглядають як 

один із методів пізнання реального світу. У той же час 

прослідковується зв'язок методу моделювання з ін-

шими загальнонауковими методами методології: ме-

тодом подібності та методом аналогії. Не дивно, що 

методологія математичного моделювання бурхливо 

розвивається, охоплюючи все нові сфери – від розро-

бки технічних систем і керування ними до аналізу 

найскладніших економічних і соціальних процесів. 

Як відомо, математика як предмет і як наука дає чи 

не найбільший вклад у розвиток абстрактного мис-

лення людини, а математична модель виступає міст-

ком між теоретичною, абстрактною мовою науки та 

реальним явищем навколишнього світу. 
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До найпростіших і водночас найпоширеніших мате-

матичних моделей можна віднести рівняння, нерівно-

сті, функції. У математиці розглядається та детально 

вивчається досить широкий клас функцій: лінійні, 

степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометри-

чні тощо. Крім того, деякі відомі нам закони, постула-

ти, рівняння (закон Гука, Ньютона, Архімеда) можна, 

а подекуди необхідно розглядати як функції своїх 

відповідних аргументів, а, отже, як математичні мо-

делі. Наприклад, відомо, що закон руху тіла, що віль-

но падає під дією сили тяжіння, має вигляд: 

 
2

2

00

gt
tvStS  . 

Для того, щоб з останнього спів-

відношення знайти закон зміни швидкості, потрібно 

знайти похідну, а щоб прискорення – другу похідну, 

тобто провести ті перетворення, які в математиці ви-

конують над функціями. Таким чином, закон руху ті-

ла в такому випадку природно  розглядати як функцію 

від часу, або деяку математичну модель, яка описує 

явище природи – "вільне падіння тіл під дією земного 

тяжіння".  

Звісно, більшість моделей, які використовують, 

вже давно відомі, – були кимось відкриті до нас. Деякі 

з них отримали назву законів, постулатів, рівнянь (на-

приклад, закони Ньютона). Не має жодних сумнівів, 

що всі вони виникали не одразу – їх появі передували 

довгі роки досліджень, більшість із запропонованих 

моделей були відкинуті як такі, що не отримали екс-

периментального чи теоретичного підтвердження. 

Очевидно, що за всю  історію розвитку математики 

помилкових, "хибних" моделей було набагато більше, 

ніж правильних, перевірених часом, які стали класич-

ними і які ми тепер вивчаємо, починаючи зі школи. 

Все це підкреслює важливість вивчення не тільки са-

мих моделей, а й процесу моделювання як основи 

пізнання навколишнього світу. Навчитися  моделюва-

ти означає навчитися мислити творчо, креативно; без 

сумніву таке вміння є головним здобутком сучасної 

людини. 

У своїй діяльності людині часто доводиться мати 

справу з моделюванням, а особливо з математичним: 

складання рівнянь, систем рівнянь, нерівностей, запи-

су функцій тощо. Слід відмітити, що математичне 

моделювання тісно пов’язане із задачами, які носять 

прикладний характер [2], а, як відомо, саме такі задачі 

викликають найбільший пізнавальний, дослідницький 

інтерес. Не дивно, що такого типу задачі є одними з 

найскладніших (викликають найбільшу трудність), 

адже вимагають від дослідника творчого, нестандарт-

ного, а подекуди абстрактного мислення. Як добре 

відомо, найважча частина в розв’язанні такої задачі – 

це процес створення або запису математичної моделі 

– тобто процес моделювання. На жаль, на цьому важ-

ливому моменті не завжди акцентується увага під час 

навчання та вивчення математики. Так само не приді-

ляється належної уваги цьому питанню у підручниках 

та посібниках.  

Розглянемо деякі основні, вже відомі математичні 

моделі, з якими ознайомлюються на заняттях з фізи-

ки, біології, економіки, хімії, природознавства тощо. 

Але при цьому, як правило, не йдеться мова про ма-

тематичну модель, а тільки про відповідний закон, 

постулат чи рівняння. Таким чином формується від-

ношення до цих формул (законів, рівнянь, постулатів) 

як до чогось абсолютного, незмінного, як до такого, 

що завжди було, є і буде! Але ж відомо, що кожен 

такий закон є не що інше як модель (зокрема матема-

тична); кожну цю модель було запропоновано у свій 

час конкретною людиною (дослідником). Крім цього 

відомо, що відповідна модель відображає тільки на-

ближено певне явище природи – як, наприклад, закон 

Гука справедливий тільки при малих деформаціях; 

деякі із законів з часом змінюються, а деякі взагалі 

відкидаються – їх замінюють новими, які більш точ-

но, адекватно описують те чи інше явище природи.  
 

1. Моделювання за допомогою лінійної функції 

1.а. Фізика. Закон Гука. (деформація довгого тон-

кого стрижня або пружини, справедливий при малих 

деформаціях) F = –kx, де F – сила, k – коефіцієнт жор-

сткості, x – видовження. 

1.б. Рівномірний прямолінійних рух: x(t) = x0 + vt. 

1.в. Молекулярна фізика, хімія. Закон теплового ро-

зширення газів: при сталому тиску залежність об'єму 

V даної маси газу від температури описується форму-

лою: Const
T

V
  або V = cT. 

 

2. Показникова функція 

Природознавство, біологія, хімія. 

Процес новоутворення або розпаду. Ще в XVII ст. 

було встановлено, що чисельність популяцій зростає 

за законом геометричної прогресії, а вже в кінці XVIII 

ст. Томас Мальтус (1766-1834) висунув свою відому 

теорію про зростання народонаселення в геометрич-

ній прогресії. Ця закономірність зростання виража-

ється наступною функцією kteNN 0 , де: N – чисель-

ність популяції в момент часу t; 
0N  – чисельність по-

пуляції в початковий момент часу, k – показник, що 

характеризує темп розмноження особин в даній попу-

ляції. Ця ж функція або модель описує закон радіоак-

тивного розпаду, виражає кількість речовини, яка 

утворюється при деяких хімічних реакціях, тощо. 
 

3. Степенева функція. Раціональна функція. 
3.а. Фізика. Закон вільного падіння. Шлях, пройде-

ний тілом за час t виражається функцією:  

 
2

2

00

gt
tvStS  . 

3.б. Економіка. Виробнича функція Кобба-Дугласа. 

Наприкінці 20-х років XX ст. Кобб і Дуглас (1928) 

сформулювали тип неокласичної виробничої функції, 

яку можна записати у вигляді:   1KALQ , де Q – 

обчислений або очікуваний індекс виробництва про-

дукції обробної промисловості за деякий характерний 

інтервал часу; L – індекс зайнятості в обробній про-

мисловості; K – індекс  капіталу; A, α – додатні  числа, 

що характеризують технологію виробництва. 
 

4. Обернено пропорційна функція 

Фізика. Закон Ома: 
R

U
I  , тобто сила струму обер-

нено пропорційна величині опору. Закон Бойля-

Маріотта: При сталій температурі об’єм газу та тиск 

41

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



пов’язані формулою: 
P

c
V  , де c – константа. 

Об’єднаний газовий закон Бойля-Маріотта, Гей-

Люссака та Шарля: const
T

pV
 . 

 

5. Тригонометрична функція 

Фізика. Рівняння гармонічних коливань: 

     tAtx sin . 

 

6. Логарифмічна функція 
Психологія. Закон Вебера-Фехнера – психофізіоло-

гічний закон, що описує залежність відчуття E від 

подразнення R: RkE ln .  

Таким чином, застосування математичних моделей 

в різних науках являє собою реалізацію методологіч-

ної сутності математичних знань і самої математики. 

Найбільш загальною в методологічному плані є про-

блема пояснення принципової можливості викорис-

тання математики та математичних моделей в різних 

галузях знання. Обговорюючи цю проблему, відомий 

математик, академік Б.В. Гнеденко пише про "болісні 

питання, які ставили перед собою багато поколінь 

математиків і філософів: яким чином наука, здавалося 

б, не має прямих зв'язків з фізикою, біологією, еконо-

мікою, застосовується з успіхом у всіх цих областях 

знань?"[3]. 

 

Висновки. Отже, поняття моделі розглядається у 

багатьох науках. Найважливішою із знакових моделей 

є математична модель, зокрема, функція. Метод ма-

тематичного моделювання застосовується для дослі-

дження об’єктів різної природи. Напрям подальших 

досліджень – з’ясування ролі та місця математичного 

моделювання у формуванні методологічної компе-

тентності студентів – майбутніх учителів математики.  
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Kuhai N., Borysov Ye. Methodological aspects of mathematical modeling 

Abstract. The article analyzes the different interpretations of the term "model". It was found the most common classification of 

models. It was determined basic properties of models and mathematical modeling stages. We consider some basic, well-known math-

ematical models, which are widely used in various fields. 

Keywords: methodology, model, method of mathematical modeling 

 

Кугай Н. В., Борисов Е.Н. Методологические аспекты математического моделирования 

Аннотация. В статье проанализированы различные толкования понятия "модель". Установлено наиболее распространен-

ную классификацию моделей. Выделены основные свойства моделей и этапы математического моделирования. Рассмотре-

ны некоторые основные, известные математические модели, которые широко используются в различных областях науки.  

Ключевые слова: методология, модель, метод математического моделирования 
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Дидактичний потенціал гіпертексту та кібертексту в процесі мовної підготовки фахівців 
________________________________  

Лазаренко Світлана В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент 

завідувач кафедри загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян  

ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, м. Одеса, Україна 
 

Анотація. Стаття присвячена висвітленню дидактичного потенціалу гіпертексту та кібертексту в процесі мовної підготовки 

фахівців. Запропоновані власні дефініції понять “гіпертекст” і “кібертекст”, схарактеризовані їхні основні ознаки, розкритий 

дидактичний потенціал. 

Ключові слова: гіпертекст, кібертекст, дидактичний потенціал, мовна підготовка 

 

Вступ. Система вищої освіти сьогодні зазнає суттєвих 

змін, що зумовлені такими світовими процесами, як: 

глобалізація, надмірна інформатизація, комп’ютериза-

ція. Все це позначається на організації навчання вза-

галі та на організації мовної підготовки фахівців зок-

рема. Насамперед мова йде про використання під час 

навчання нових інформаційно-комунікативних техно-

логій – комплексу процедур, що реалізують функції 

збору, отримання, накопичення, збереження, обробки, 

аналізу та передачі інформації в організованій струк-

турі, з можливим використанням засобів обчислюва-

льної техніки. Активне впровадження інформаційно-

комунікативних технологій у процес мовної підготов-

ки фахівців спрямоване на підвищення рівня та якості 

навчання.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема впрова-

дження сучасних інформаційно-комп’ютерних техно-

логій в процес навчання загалом і в процес мовної 

підготовки майбутніх фахівців зокрема є досить акту-

альною. У цій сфері виокремлюємо такі напрями нау-

кового пошуку: вивчення проблем використання 

комп’ютерних технологій в навчальному процесі 

(Б.С. Герушинський, Б.О. Глінський, Т.А. Лавіна, 

М.П. Лапчик тощо); вивчення психолого-педагогіч-

них аспектів інформатизації освіти (Н.В. Апатова, 

В.О. Болотов, Ю.С. Брановський, Н.І. Пак тощо); ви-

вчення особливостей використання в навчальному 

процесі засобів мас-медіа (М.Д. Горячева, Ю.І. Его-

ров, С.Н. Медведєв тощо); вивчення використання 

гіпертексту в процесі викладання окремих навчальних 

дисциплін (А.К. Джалалуддіна, Н.І. Пак, Б. Хаан то-

що). Незважаючи на чималу кількість наукових розві-

док щодо вивчення різноманітних аспектів викорис-

тання в навчальному процесі інформаційно-

комунікативних технологій і їхню беззаперечну цін-

ність для розвитку педагогічної науки, слід відзначи-

ти певні лакуни в цій сфері. Зокрема, мусимо конста-

тувати відсутність цілісної концепції гіпертексту та 

кібертексту та їх однозначних дефініцій, недостат-

ність висвітлення їхнього дидактичного потенціалу в 

процесі мовної підготовки фахівців. Усе це зумовлює 

актуальність дослідження. 

Мета дослідження – розкрити сутність понять “гі-

пертекст” і “кібертекст”, схарактеризувати їхні осно-

вні ознаки, розкрити їхній дидактичний потенціал, що 

свідчить про необхідність використання їх у процесі 

мовної підготовки майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конце-

пцію гіпертексту, основу якої становила нелінійність 

останнього, висунув В. Буш в 1945 році в праці “As we 

may thing”. Термін же “hypertext” увів Т. Нельсон у 

1965 році як дефініцію документів, що мають неліній-

ну структуру, на противагу лінійній структурі тради-

ційних книг, фільмів і мовленню. Одним з перших на 

можливість існування нелінійних письмових текстів 

указав Ж. Деррида. На його думку, суперечність між 

формою мислення та формою письма, що досягла в ХХ 

столітті свого апогею, зумовила руйнацію лінійної мо-

делі в межах філософії, науки та літератури. Незважа-

ючи на чисельність досліджень гіпертексту, а також на 

широке використання гіпертекстових технологій, му-

симо констатувати відсутність цілісної лінгвістичної 

концепції гіпертексту та його однозначної дефініції. 

Зокрема, гіпертекст кваліфікують, як: метод організації 

документів у єдине ціле на підставі тотожності ідей, 

висновків, однакового розташування частин тощо в 

мережу; нелінійні взаємопов’язані тексти, послідов-

ність сприйняття яких реципієнт обирає самостійно; 

механізм, за допомогою якого організовано нелінійні 

тексти; розгалужену (поділену) на частини документа-

цію; супрадискурс, тобто сукупність взаємопов’язаних 

текстів, які створює в певний час на певну тему низка 

авторів і які містять рекурентні постановки проблем і 

шляхи їхнього розв’язання, оцінки, аргументації тощо; 

особливий універсальний інтерфейс, що характеризу-

ється високим ступенем інтерактивності. Немає однос-

тайності й у виокремленні основних ознак гіпертексту. 

Так, М. Візель до гіпертекстових ознак зараховує дис-

персність структури (інформацію представлено у ви-

гляді невеликих блоків-гнізд і “увійти” в цю структуру 

можна з будь-якого боку); нелінійність (читач сам оби-

рає шлях читання і створює власний текст); різнорід-

ність і мультимедійність, тобто використання всіх за-

собів впливу на читача – літературних, видавничих 

(шрифт, ілюстрації), комп’ютерних (звук, анімація, 

посилання на нехудожні матеріали) [2]. Ю. Хартунг і 

Є. Брейдо виокремлюють такі ознаки гіпертексту: мо-

жливість існування в комп’ютерному вигляді; неліній-

ність; множинність віртуальних структур; незаверше-

ність; візуалізація інформації [8, с. 67]. О. Селіванова 

серед ознак гіпертексту називає “когезійну закритість 

як відносну тематичну закінченість, відсутність 

зв’язків з іншими блоками гіпертексту, неієрархічність 

як відсутність у ньому головних і допоміжних інфор-

маційних блоків, іманентність як здатність засвоювати 

нові види інформації, відкритість як можливість дода-

вання нових інформаційних блоків, мультилінійність 

як ступеневе розгортання (заголовок – заголовок з ано-

тацією – частина тексту – повний текст), неоднорід-

ність як наявність різних типів у вузлах графа (текстів, 

малюнків, схем, таблиць, відеороликів тощо)” [7, с. 86]. 

Зважаючи на окреслені вище риси гіпертексту та осно-
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вні підходи до його тлумачення, до основних ознак 

гіпертексту зараховуємо: нелінійність організації (ная-

вність зв’язків між текстами як у межах одного газет-

ного номера, так і в межах цілого газетного видання); 

вертикальну й горизонтальну зв’язність між текстами 

та їхніми компонентами; різноманітність формальних і 

структурних зв’язків у межах газетного гіпертексту; 

авторську непередбачуваність установлення зв’язків 

між компонентами та відкритість для постійного по-

повнення (можливість реципієнта самостійно встанов-

лювати зв’язки між текстами й вводити їх до складу 

гіпертексту, збільшуючи обсяг останнього); можли-

вість мати комп’ютерний формат. З огляду на все за-

значене вище, кваліфікуємо гіпертекст як нелінійно 

організовану, відкриту для поповнення сукупність се-

мантично (тема, ідея, модальність тощо) і / або струк-

турно (композиція, особливості синтаксичної організа-

ції тощо) взаємопов’язаних текстів, що перебувають у 

різноманітних взаємовідношеннях, які реципієнт вста-

новлює самостійно і в довільно обраній послідовності. 

Разом з поняттям “гіпертекст” активно функціонує 

поняття “кібертекст”. Якщо гіпертекст – це текстове 

утворення, основною характеристикою якого є нелі-

нійність структури, то кібертекст – це текстове утво-

рення лінійної структури, що поєднує в собі декілька 

текстів (ідея кібертексту – це ідея інтертекстуальнос-

ті). Пропонуємо розмежовувати гіпертекст і кібер-

текст за такими параметрами: 1) лінійність – неліній-

ність структури; 2) ієрархічність – неієрархічність 

структури; 3) авторська передбачуваність – неперед-

бачуваність текстової взаємодії; 4) автосемантія – си-

нсемантія компонентів. Розглянемо кожен з названих 

параметрів відносно гіпертексту та кібертексту. Гіпе-

ртекст передбачає нелінійну структуризацію інфор-

мації, можливість сприймати її у довільно обраній 

послідовності. Натомість як кібертекст таку можли-

вість не надає: кібертекст має лінійну структуру, пос-

лідовний виклад інформації. Автосемантія – синсема-

нтія компонентів. Гіпертекст передбачає відносну 

самостійність (синсемантію) компонентів: кожен з 

компонентів гіпертексту характеризується цілісністю 

та інформаційною завершеністю. Тоді як у кібертексті 

синсемантичним є лише текст-реципієнт (текст, що 

вбирає в себе елементи інших текстів), елементи у 

його складі є автосемантичними. Ієрархічність – неіє-

рархічність структури. Цей параметр пов'язаний з по-

переднім і зумовлений ним. Автосемантичність кібер-

текстових елементів зумовлює їхню підпорядкова-

ність загальній семантиці тексту-реципієнта, а отже, 

ієрархічність структури останнього. Натомість як си-

нсемантія компонентів гіпертексту надає їм рівнозна-

чності й позбавляє гіпертекстову структуру ієрархіч-

ності. Авторська передбачуваність – непередбачува-

ність текстової взаємодії. Гіпертекст характеризується 

авторською непередбачуваністю встановлення 

зв’язків між компонентами й надає реципієнтові змо-

гу самому встановлювати зв’язки між текстами та 

вводити їх у гіпертекст. Кібертекст же характеризу-

ється тим, що автор свідомо вводить до свого твору 

елементи інших творів, а отже, чітко окреслює коло 

текстів, з якими його твір вступає у взаємодію. До 

окреслених параметрів розрізнення гіпертексту й кі-

бертексту додамо й такий параметр, як обсяг компо-

нентів, що вступають у взаємозв’язки. Так, гіпертекст 

передбачає зв’язність тексту з цілим текстом, кібер-

текст – зв’язність тексту з окремими фрагментами, 

цитатами, ремінісценціями. Зважаючи на все зазначе-

не вище, визначимо кібертекст як текст, що утворю-

ють елементи інших текстів, які підпорядковані його 

загальній семантиці, перебувають з нею у відношен-

нях уточнення, конкретизації, деталізації, послідов-

ність сприйняття яких задає автор. 

Названі вище ознаки гіпертексту та кібертексту 

обумовлюють їхній дидактичний потенціал, роблять 

їх ефективними інформаційно-комунікативними тех-

нологіями освіти взагалі та мовної підготовки зокре-

ма. Досліджуючи особливості гіпертексту, вчені гово-

рять про його ідентичність людській свідомості та 

висловлюють думку, що всупереч звичайному ліній-

ному тексту гіпертекст, що містить мережу вузлів 

(фрагментів, модулів, фреймів) та задані на них асоці-

ативні зв’язки, породжує трьохмірний інформаційний 

простір, що створює інформаційне середовище, адек-

ватне глибинній структурі обробки ідей мозком лю-

дини [3]. Те саме можна сказати й про кібертекст, що 

має схожу структуру. Процес мислення не породжує 

ідеї у суворій послідовності, він відбувається одразу 

на кількох “фронтах”, ідеї розвиваються одночасно на 

різних рівнях і з різних позицій, залежать одна від 

другої, доповнюють одна другу. Це зумовлює необ-

хідність зовнішньої фіксації складних і переплетених 

ліній мисленнєвого процесу. Однією з форм такої фі-

ксації є гіпертекст і кібертекст.  

Дидактичний потенціал гіпертексту та кібертексту 

вбачаємо також у тому, що їх застосування в процесі 

навчання сприяє розвитку мотивів, інтересів, самостій-

ності, пізнавальної активності студентів. Завдяки нелі-

нійній структурі, багатоаспектності компонентів та 

різноманітності зв’язків між ними процес отримання та 

засвоєння інформації стає необмеженим у просторі та 

часі, перетворюється на безкінечну пізнавальну подо-

рож [6, с. 11]. Крім того, студенти часто не приймають 

логіку викладу матеріалу викладача, а обирають влас-

ний шлях засвоєння інформації. Гіпертекст і кібертекст 

надають їм таку можливість: студенти можуть самос-

тійно визначити, з якими елементами теми вони хочуть 

ознайомитись, обрати послідовність ознайомлення, а 

все це сприяє розвитку самостійного мислення, забез-

печує свідоме навчання. Багатоаспектність компонен-

тів гіпертексту та кібертексту та довільність ознайом-

лення з ними сприяє також індивідуалізації навчально-

го процесу. Адже студент самостійно обирає елементи 

матеріалу, з якими він хоче познайомитися в межах 

даної проблеми, з огляду на коло власних інтересів, на 

рівень власних можливостей, він самостійно визначає, 

чи достатньо він зрозумів матеріал, чи може він перей-

ти до опанування нового матеріалу, чи варто поверну-

тися до попереднього. 

Досліджуючи педагогічні умови використання гі-

пертекстової технології у процесі навчання студентів, 

Л.Ю. Беленова відзначає, що ця технологія є ефекти-

вною та результативною, оскільки сприяє реалізації 

особистісно-орієнтованого, індивідуального, діяльніс-

ного, професійно-спрямованого та системного підхо-

дів до навчання. Це є релевантним і для кібертексту. 

“Особистісно-орієнтований підхід забезпечує ство-
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рення максимально благоприємних умов для розвитку 

та саморозвитку особистості студента, виявлення його 

індивідуальних здібностей, активне використання їх у 

навчальній діяльності. Особливість індивідуального 

підходу полягає в постійному урахуванні індивідуа-

льних особливостей кожного: типу й характеру інте-

лекту, рівня розвитку, вибірковості до змісту, виду та 

форми навчального матеріалу, мотивації, здібності до 

самостійної роботи. Специфіка діяльнісного підходу 

полягає в орієнтації на допомогу студентові в станов-

ленні його як суб’єкта своєї життєдіяльності, при 

цьому він сам активно бере участь в процесі навчан-

ня. Професійно-спрямований підхід реалізовано по-

єднанням гуманітарної та предметно-професійної дія-

льності, що сприяє накопиченню професійного досві-

ду та забезпечує готовність студента до самостійної 

професійної діяльності. Системний підхід в педагогі-

чному процесі передбачає використання спеціальних 

понять і методів, дотримання певних умов для само-

реалізації та самовираження особистості студента, 

викладача, що сприяє ї творчому самовираженню та 

особистісному зростанню” [1, с. 57].  

Слід також пам’ятати й про можливі негативні нас-

лідки використання гіпертексту та кібертексту в на-

вчальному процесі. Слушним вважаємо зауваження 

О.С. Мілославова про те, що непродумане застосу-

вання цих двох типів текстів містить небезпеку втрати 

цілісності знань, може призвести до їх фрагментарно-

сті [5, с. 107]. Безсумнівно, використання таких поту-

жних інформаційно-комунікативних технологій, як 

гіпертекст і кібертекст, має бути коректним, виправ-

даним і доцільним. Неможна переоцінювати їхні мо-

жливості. Передача інформації – це ще не гарантія 

передачі в повному обсязі знань, культури, тому су-

часні інформаційно-комунікативні технології є лише 

допоміжними засобами навчання, хоча й досить ефек-

тивними та продуктивними [4, с. 39].  

Високий рівень самостійності студентів під час ви-

користання гіпертексту ті кібертексту ставить питан-

ня про роль викладача в цьому процесі. На нашу дум-

ку, її можна звести до таких аспектів: визначення цілі 

й завдань гіпертексту або кібертексту технології з 

огляду на обраний аспект та етап навчання, на мож-

ливість структуризації матеріалу; обробка текстового 

матеріалу для окреслення необхідного тезаурусу, вио-

кремлення головних і другорядних компонентів; 

встановлення зв’язків між усіма можливими компо-

нентами матеріалу; визначення стратегічної послідов-

ності репрезентації матеріалу, виокремлення ключо-

вих понять, що ляжуть в основу концептуальної кар-

тини; аналіз характеру семантичних і лексико-

граматичних посилань; побудова “навігації” по гіпер-

тексту чи кібертексту, тобто шляхів переходу від ос-

новного матеріалу до допоміжного; встановлення мо-

жливостей та способів включення до гіпертексту чи 

кібертексту матеріалу, спрямованого на формування 

та розвиток практичних умінь і навичок, контроль 

рівня їх сформованості; з’ясування можливості та до-

цільності використання сучасних засобів мультимедіа 

та пошук шляхів їх впровадження. При цьому слід 

наголосити, що головним орієнтиром у процесі ство-

рення гіпертексту та кібертексту для використання 

під час мовної підготовки фахівців мають бути кому-

нікативні потреби студентів, завдання аспектів на-

вчання та рівень сформованості початкових мовних і 

мовленнєвих умінь і навичок. 

Висновки. Гіпертекст – це нелінійно організована, 

відкрита для поповнення сукупність семантично (те-

ма, ідея, модальність тощо) і / або структурно (компо-

зиція, особливості синтаксичної організації тощо) 

взаємопов’язаних текстів, що перебувають у різнома-

нітних взаємовідношеннях, які реципієнт встановлює 

самостійно і в довільно обраній послідовності. Кібер-

текст – це текст, що утворюють елементи інших текс-

тів, які підпорядковані його загальній семантиці, пе-

ребувають з нею у відношеннях уточнення, конкрети-

зації, деталізації, послідовність сприйняття яких задає 

автор. Гіпертекст і кібертекст є одними з найефектив-

ніших і найпродуктивніших сучасних інформаційно-

комунікативних технологій у процесі мовної підгото-

вки фахівців, спрямовані на підвищення рівня та яко-

сті навчання. Їхній дидактичний потенціал полягає в 

тому, що за умов правильної, доцільної, виправданої 

організації вони сприяють реалізації особистісно-

орієнтованого, індивідуального, діяльнісного, профе-

сійно-спрямованого та системного підходів до на-

вчання. Проте ці технології, як і інші типи сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій, є лише 

допоміжними засобами навчання. Провідна ж роль 

належить викладачеві, який повинен визначити доці-

льність і можливість використання цих технологій в 

навчальному процесі, розробити та запровадити їх в 

останній.  
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Лазаренко С.В. Дидактический потенциал гипертекста и кибертекста в процессе языковой подготовки специалистов 

Аннотация. Статья посвящена раскрытию дидактического потенциала гипертекста и кибертекста в процессе языковой под-

готовки специалистов. Предложены собственные определения понятий «гипертекст» и «кибертекст», описаны их основные 

признаки, раскрыт дидактический потенциал. 
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Роль методичної культури у забезпеченні якості професійної діяльності вчителя 
________________________________________  

Нікула Наталя Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна 
 

Анотація. У статті автор обґрунтовує актуальність проблеми методичної культури вчителя на сучасному етапі, розкриваю-

чи дефініції поняття «культура», «професійно-педагогічна культура», «методична культура». На основі аналізу наукових 

доробків виокремлює компоненти методичної культури, сформованість яких забезпечує якість професійної діяльності вчи-

теля.  

Ключові слова: культура, педагогічна культура, професійно-педагогічна культура, методична культура, професійна ді-

яльність вчителя 

 

Вступ. Сьогодні освіта стає одним з найважливіших 

чинників прогресу і вчитель як носій загальнолюдсь-

ких і суспільних цінностей, як творець особистості і 

транслятор надбань культури минулого в майбутнє 

через освіту підростаючого покоління, привертає осо-

бливу увагу суспільства, науковців і практиків. 

Формування фахівця, здатного вільно й широко ми-

слити, створювати інтелектуальні цінності, яких зав-

жди потребує суспільство взагалі і школа зокрема, мо-

же відбуватися лише в культурному середовищі. Тому, 

особливої актуальності набуває теза «Від людини осві-

ченої – до людини культури». Важливою сутнісною 

характеристикою вчителя, ефективним показником 

його професійної діяльності є методична культура, як 

різновид професійно-педагогічної культури. 

Методична культура вчителя характеризує його як 

творчу особистість, яка постійно розмірковує, мис-

лить альтернативно, мобільна у своєму розвитку й 

професійній діяльності, духовно багата, гуманна, від-

дана своїй справі, захоплена нею. Критерієм такої 

культури є оптимальність і конструктивність її влас-

ного самовираження, самореалізації та способу про-

фесійної діяльності, за допомогою якого вона здійс-

нює цю діяльність. 

Оскільки вчитель постійно знаходиться в ситуації 

морального, етичного, світоглядного вибору, оціню-

вання та регулювання педагогічних обставин і ситуа-

цій, постановки мети і завдань, пошуку засобів їх до-

сягнення, прийняття рішень та їх реалізації, то мето-

дологічно важливим є зв’язок методичної культури з 

його професійною діяльністю. 

Методичну культуру вчителя можна уявити як ін-

тегральну якість особистості педагога, умову та пере-

думову ефективної педагогічної діяльності, узагаль-

нений показник професійної компетентності вчителя і 

мету професійного самовдосконалення. Основним 

змістом цієї культури вчителя є його здатність до без-

перервної самоосвіти, самовиховання, саморозвитку, 

перетворювальної діяльності, свідомого підкорення 

діяльності ціннісним соціокультурним пріоритетам, 

ефективного самоуправління і творчої самореалізації. 

Короткий огляд публікацій з теми. Феноменологія 

культури вчителя знайшла своє відображення у працях 

О. Барабанщикова, В. Беспалько, Є. Бондаревської, 

М. Віленського, В. Гриньової, М. Кларіна, М. Крилова, 

Л. Нечипоренко, А. Овчиннікової, І. Пальшкової, 

В. Радула, Т. Сидоренко, Л. Хомич, Л. Хоружої, 

Є. Шиянова. Проблема професійної діяльності вчителя 

розкрита в працях А. Алексюка, В. Беспалька, В. Галу-

зинського, М. Євтуха, І. Зязюна, Є. Клімова, та ін. 

Натомість у сучасній українській педагогічний науці 

не досліджено проблему формування методичної ку-

льтури вчителя та основних її складових, які сприя-

ють ефективності педагогічної діяльності, що зумов-

лює потребу в подальших дослідженнях означеної 

проблеми.  

Ціль. Метою даної публікації є теоретичне обґрун-

тування сутності методичної культури учителя, її міс-

ця в категорії понять «культура». Аналіз основних 

складових методичної культури як важливого інстру-

менту якісної професійної діяльності вчителя. 

Матеріали і методи. З метою дослідження даної 

проблеми нами використовувався комплекс теоретич-

них методів (системний аналіз філософської, педаго-

гічної, психологічної, наукової, методичної літерату-

ри, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду). 

Результати та їх обговорення. Для глибокого ус-

відомлення сутності проблеми проаналізуємо дефіні-

ції понять «культура», «професійно-педагогічна куль-

тура» та «методична культура» оскільки, аналіз і уто-

чнення понятійно-категоріального апарату та термі-

нології є визначальною методологічною вимогою при 

вивченні будь-якого явища. 

Існує кілька сот визначень поняття культури, але 

вагомим для нашого дослідження є тлумачення його в 

педагогічному словнику: культура - це сфера духов-

ного життя суспільства, що охоплює насамперед сис-

тему виховання, освіти, творчості, а також установи й 

організації, що забезпечують функціонування цих 

систем. Водночас під культурою розуміють рівень 

освіченості і вихованості людини, а також оволодіння 

певною галуззю діяльності [3, с. 182]. 

Як одну з найважливіших складових культури сус-

пільства зумовлену специфікою педагогічної діяльно-

сті вчителя, спрямованою на особистісний, інтелекту-

альний та діяльнісний розвиток, самовдосконалення, 

розглядає педагогічну культуру І. Ісаєв, вказуючи на 

те, що вона формується в процесі професійної діяль-

ності вчителя та розглядається як діалектична інтег-

рована єдність педагогічних цінностей [4, с. 15]. 

Професійно-педагогічна культура – це особливий 

різновид педагогічної культури, в якому сконцентро-

вано досвід спеціальної інституціолізованої суспіль-

ної практики організації навчання і виховання підрос-

таючого покоління у закладах освіти для задоволення 

конкретних потреб певного суспільства, способів реа-

лізації освітньо-педагогічної діяльності, соціальних 

вимог, що її унормовують, та способів оволодіння 

певною діяльністю [8, с. 98]. У словосполученні 

«професійно-педагогічна культура вчителя» поняття 
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«культура» є констатуванням людської і тому штуч-

ної форми досвіду, завдяки якому має вирішуватися 

це завдання; «педагогічна» - зазначає специфічну фо-

рму і зміст досвіду, засобами якого забезпечується 

вирішення поставленого завдання; «професійна» ви-

значає суспільний контекст, у межах якого педагогіч-

на культура вчителя початкових класів існує і реалі-

зується як цілісний, суспільно значущий досвід. 

Феномен «методична культура» як основа якісної 

професійно-педагогічної діяльності займає певне міс-

це в ієрархії поняття «культура», яку можна предста-

вити в певному ланцюгу послідовності їх розвитку: 

загальна культура – культура особистості – професій-

на культура – педагогічна культура – професійно-

педагогічна культура – методична культура [1, с.57].  

Виходячи з цього А. Карачевцева розкриває мето-

дичну культуру вчителя як інтегративне особистісне 

утворення, діалектичну єдність загального, особливо-

го і одиничного, де загальним є культура особистості, 

що інтегрує в собі загальнолюдські цінності, соціальні 

норми, ставлення і способи діяльності. Як особливе 

вона несе в собі своєрідність професійно-педагогічної 

культури, тобто містить у собі специфічність профе-

сії, а як одиничне - методична культура є індивідуа-

льно своєрідним способом створення вчителем навча-

льної ситуації, у якій його ідея стає в учнів предметом 

пошуку [5, с.3]. 

Як зазначає І. Артем'єва, методична культура вчи-

теля – інтегративна характеристика його загальної і 

професійної культури, що дозволяє в процесі викла-

дання навчальних предметів в повній мірі реалізувати 

пізнавальні, виховні та розвивальні можливості на-

вчання, а також брати активну участь в інноваційній 

професійній діяльності, що є актуальним для нашого 

дослідження.  

Вагомою для нас є думка Л. Плеханової яка розг-

лядає методичну культуру як соціально-професійну 

характеристику педагога, що забезпечує високий рі-

вень його професійної діяльності, методичне осмис-

лення педагогічних засобів, які він використовує у 

навчальному процесі, і сприяє створенню та засвоєн-

ню нових педагогічних цінностей і технологій [5, с.7].  

Методична культура вчителя, крізь призму своїх 

структурних компонентів, впливає на ефективність 

його професійної діяльності, що визначається як ціле-

спрямований вплив на суб’єкта та об’єкта навчально-

виховного процесу з метою особистісного, інтелекту-

ального, діяльнісного розвитку, самовдосконалення та 

самоосвіти педагога.  

З позиції досліджень українських вчених (В. Бес-

палька, В. Галузинського, М. Євтуха, І. Зязюна, 

Н. Кузьміної) специфіка педагогічної діяльності прояв-

ляється в: меті, суб'єкті та об'єкті, засобах, результатах 

та протіканні процесу педагогічної діяльності [2, с. 85]. 

Які на нашу думку, ефективними є лише при наявності 

сформованої у вчителя методичної культури. Це пояс-

нюється у дослідженнях Є. Пассова та І. Артем'євої, які 

у розуміння структури методичної культури вчителя 

вкладають наступне: знання про всі компоненти навча-

льного процесу (мету, засоби, об'єкт, результат, прийо-

ми, про себе самого як вчителя), досвід здійснення 

прийомів професійної діяльності (репродукція культу-

ри), творчість як перетворення і перенесення прийомів 

навчання (продукція нового у навчанні), емоційне ста-

влення до професійної діяльності. 

Основні складові методичної культури вчителя, які 

відображають зміст його діяльності чітко виокремлює 

Н. Шумілова: знання методики викладання предметів; 

правильне складання тематичного і поурочного пла-

нування; озброєння учнів системою знань, умінь і 

навичок; знання класифікації основних форм, видів, 

методів, прийомів, засобів навчання та високомайсте-

рне їх використання; формування в учнів наукового 

світогляду, моральних якостей особистості, поглядів і 

переконань; розвиток в них пізнавального інтересу, 

здібностей, волі, емоцій, мовлення, мислення, пам'яті, 

уваги, уяви, сприйняття; здійснення педагогічної осві-

ти; загальне уявлення про сучасні психолого-

педагогічні концепції навчання, освоєння передового 

педагогічного досвіду; володіння педагогічним так-

том; формування в учнів навичок раціональної органі-

зації навчальної праці; об'єктивність в оцінці знань, 

умінь і навичок учнів [1, с.58]. Сформованість зазна-

чених компетенцій сприяє ефективному протіканню 

професійної діяльності вчителя. 

Педагоги-практики, для успішної професійної дія-

льності, передбачають наявність наступних компоне-

нтів методичної культури: науковий світогляд, зага-

льнонаукова і фахова ерудиція, знання з методик ви-

кладання предметів, творче мислення, конструктивні 

здібності та інтелектуальна діяльність, критичність 

мислення, потреба до самовдосконалення.  

У нашому розумінні структурно методичну куль-

туру можна представити як поєднання компетентніс-

ний компонентів, які невіддільні від педагогічної дія-

льності. 

Першим компонентом який ми виділили є ціннісно-

мотиваційний, що проявляється в сформованості вну-

трішньої мотивації до методичної діяльності як ком-

понента професійної діяльності; активності та ініціа-

тивності в методичній роботі школи; прийнятті пози-

ції методиста як особистіснозначимої, прояві інтересу 

до вивчення теорії та практики методичної освіти й 

культури. Значимими для професійної діяльності вчи-

теля є пізнавальні, особистісні мотиви і мотиви про-

фесійно-творчих досягнень. Потреба в самореалізації, 

самоствердженні, любов до своєї справи, прагнення 

до суспільного визнання є потужним мотиватором 

будь-якої діяльності [9, с.18]. 

Важливим для професійної діяльності вчителя є ко-

гнітивний компонент методичної культури, який ві-

дображає систему базових і додаткових знань про 

методичну культуру та діяльність вчителя. Методоло-

гічна спрямованість даного компонента виражається в 

здатності: володіти засобами оцінки ситуації, освіт-

нього середовища і проектування необхідних іннова-

цій; вміти виділяти і аналізувати психолого-педаго-

гічні чинники і умови, що перешкоджають інноваці-

ям, створювати сприятливий для їх впровадження 

соціально-психологічний клімат; володіти методоло-

гією побудови освітніх технологій, що забезпечують 

адекватне співвідношення змісту, засобів, методів і 

організаційних форм навчання; володіти сучасними 

методами діагностики рівня розвитку пізнавальної, 

емоційно-вольової та особистісної сфер учня, а також 

оцінювати новоутворення в цих сферах, що виника-
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ють у процесі навчання і виховання; знати особливос-

ті роботи з психолого-педагогічного супроводу на-

вчального процесу в школі. Сюди входять знання і 

вміння організації цілепокладання, планування, аналі-

зу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної дія-

льності [7, с. 30]. Учитель опановує креативними на-

вичками продуктивної діяльності: добуванням знань 

безпосередньо з реальності, володінням прийомами 

дій в нестандартних ситуаціях, евристичними мето-

дами вирішення педагогічних проблем.  

Наступний компонент який ми виділяємо – опера-

ційно-діяльнісний. Суть якого, за словами Є. Марку-

шевської, полягає в досвіді практичного застосування 

тих знань, які були представлені в системі умінь, на-

вичок професійної діяльності, психологічних прийо-

мів, що забезпечують реалізацію традиційних форм 

роботи з учнями і вироблення нових форм педагогіч-

ної взаємодії вчителя і учня, практичних навичок і 

умінь в конкретній професійній діяльності. Даний 

компонент методичної культури включає ряд умінь, 

без яких професійна діяльність вчителя неможлива: 

вміння цілепокладання; вміння на основі обраних 

критеріїв відбирати зміст; вміння вибору методики; 

вміння методично обґрунтовано організовувати дія-

льність згідно поставлених завдань; вміння контро-

лювати виконання навчального завдання учнями.  

У дослідженні І. Артем'євої знаходимо комплекс 

загальнометодичних умінь, які автор об’єднує у чоти-

ри групи:  

– вміння, що забезпечують орієнтовну основу пода-

льшої діяльності з підготовки та проведення уроку; 

– вміння, пов'язані з плануванням уроку; 

– вміння, пов'язані з проведенням уроку, тобто з реа-

лізацією на практиці наміченого плану керівництва 

навчальною діяльністю учнів; 

– вміння, пов'язані з самооцінкою результатів прове-

деного навчання [5, с. 8]. 

Творчий компонент методичної культури проявля-

ється в педагогічній творчості, яка являє собою важ-

ливу складову професійної діяльності. Вона дозволяє 

творити нові матеріальні й духовні цінності на основі 

розкриття і вирішення протиріч засобом діагностич-

ного аналізу, новітніх педагогічних знахідок, здога-

док, відкриттів, педагогічного новаторства, яке дозво-

ляє оптимізувати систему навчання. Педагогічна тво-

рчість дозволяє спрогнозувати розвиток різних педа-

гогічних ситуацій, а також сконструювати і реалізува-

ти нову систему педагогічного процесу.  

Наявність творчості в професійній діяльності вчи-

теля сприяє пошуку та використанню педагогічних 

інновацій, веденню методичної майстерні, створенню 

і опису досвіду (авторської методики, програми, по-

сібника, тощо) [6, с. 115]. 

«Тільки людина, зазначає – А. Ходусов, що володіє 

культурою, здатна осмислити свої дії, поведінку, кри-

тично оцінити їх, здатна до рефлексії» [1, с.68]. Опи-

раючись на ці слова, ми шукаємо сутність рефлексив-

ного компоненту, в основі якого лежить процес само-

пізнання і самоаналізу педагогічної діяльності. Сюди 

входять вміння учителя вибирати альтернативні спо-

соби рішення навчально-виховних задач; самоаналіз 

прогнозуючого типу, спрямований в майбутнє, само-

визначення, самозвіт, тощо. Сформованість яких, 

сприяє протіканню навчально-виховного процесу на 

досить високому рівні, що є показником ефективної 

педагогічної діяльності. 

Висновки. Представлене розуміння методичної 

культури вчителя засноване на тому, що сучасне сус-

пільство гостро несе потребу в глибоко компетентних 

вчителях, здатних проявляти високу адаптивність і 

готових до вирішення нових завдань та адекватному 

сприйняттю прогресивних нововведень, зацікавлених 

у підвищенні ефективності професійної діяльності, 

плануючих майбутнє і готових брати на себе відпові-

дальність. Рівень ефективності професійної діяльності 

вчителя залежить від рівня його загальної, професій-

но-педагогічної та методичної культури.  

На основі вищесказаного стверджуємо, що методи-

чна культура вчителя – вища форма його активності, 

творча самостійність, стимул і умова вдосконалення 

навчального-виховного процесу, передумова виник-

нення нових ідей у педагогічній науці та практиці. Це 

не тільки глибокі знання вчителя, а й майстерність, 

мистецтво, які дають змогу педагогу ефективно реалі-

зовувати свою професійну діяльність. Об’єктивним 

показником методичної культури є також гармоніза-

ція, узгодженість усього того, чим професійно володіє 

педагог, його почуття міри, а також ефективність 

процесу педагогічного впливу, високі результати на-

вчально-виховної діяльності і, головне, – спрямова-

ність на саморозвиток, самовдосконалення, підви-

щення кваліфікації і майстерності. 
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Nikula N. V. The role of culture in ensuring the methodological quality of teacher professional 

Abstract. Today in Ukraine education is a major factor of progress and the teacher as the bearer of human and social values, as crea-

tor of identity and cultural heritage translator past to the future through education of the younger generation, a special interest of so-

ciety, scholars and practitioners. An important intrinsic characteristics of teachers, effective indicator of his career is methodical cul-

ture, as a kind of professional and pedagogical culture. It takes a special place in the hierarchy of the concept of "culture": general 

culture – the culture of personality – professional culture – pedagogical culture – professional and pedagogical culture – methodical 

culture. Articles culture teacher determined for knowledge and skills of the teacher, the nature of its professional communication, a 

penchant for creativity and level of pedagogical skills. This type of culture in the light of the structural components (we distinguish 

value-motivational, cognitive, operational and active, creative, reflective) affects the effectiveness of the professional work of the 

teacher. Formation of which is in the design of the educational process, self-searching and determining the proper effective forms, 

methods, tools and technology education, critical analysis of its educational activities, implementing author's programs, conduct re-

search, and more. Presented understanding of methodological culture of teachers and its components, enables us to conclude profes-

sional effectiveness of teachers depends on its methodological culture.  

Keywords: culture, pedagogical culture, professional and pedagogical culture, methodical culture, profession teacher 

 

Никула Н.В. Роль методической культуры в обеспечении качества профессиональной деятельности учителя  

Аннотация. Сегодня в Украине образование становится одним из важнейших факторов прогресса и учитель как носитель 

общечеловеческих и общественных ценностей, как создатель личности и транслятор достижений культуры прошлого в бу-

дущее через образование подрастающего поколения, привлекает особое внимание общества, ученых и практиков. Важной 

сущностной характеристикой учителя, эффективным показателем его профессиональной деятельности является методиче-

ская культура, как разновидность профессионально-педагогической культуры. Она занимает определенное место в иерар-

хии понятие «культура»: общая культура – культура личности – профессиональная культура – педагогическая культура – 

профессионально-педагогическая культура – методическая культура. Методическая культура учителя определяется систе-

мой знаний, умений, навыков педагога, характером его профессионального общения, склонностью к творчеству, а также 

уровнем педагогического мастерства. Данный вид культуры сквозь призму своих структурных компонентов (мы выделяем 

ценностно-мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный, творческий, рефлексивный), влияет на эффектив-

ность профессиональной деятельности учителя. Сформированность которых оказывается в проектировании учебно-

воспитательного процесса, самостоятельном поиске и грамотном определении эффективных форм, методов, средств и тех-

нологий обучения, критическом анализе своей педагогической деятельности, внедрении авторских программ, проведении 

исследовательской работы, и тому подобное. Представленное понимание методической культуры учителя и его составляю-

щих, позволяет сделать вывод, эффективность профессиональной деятельности учителя зависит от его методической куль-

туры.  

Ключевые слова: культура, педагогическая культура, профессионально-педагогическая культура, методическая культу-

ра, профессиональная деятельность учителя 
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Концепція освітньо-професійного середовища підготовки економічних кадрів 
______________________________________  

Пархоменко Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фундаментальних економічних дисциплін, заступник декана факультету обліку та аудиту 

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна 
 

Анотація. У статті розкриваються концептуальні засади освітньо-професійного середовища як фактора професійної підго-

товки економістів, базовими елементами якої є економічне мислення, економічна свідомість та економічна активність. Ви-

значені поняття "психологічна готовність" та її структурні компоненти. 

Ключові слова: економічна освіта, психологічна готовність, освітньо-професійне середовище, професійна підготовка 

 

Домінуючою тенденцією початку нового тисячоліття 

стає свідома діяльність індивіда, який керується кри-

теріями знання, професіоналізму, усвідомлення осо-

бистої відповідальності за себе і за суспільство в ці-

лому, прагнучи створити нову реальність. 

Як слушно зауважив В. Кремень, "інноваційний 

характер сучасної цивілізації та сучасної економіки 

вимагає такого типу людини, яку може виховати саме 

інноваційна за своєю сутністю освіта" [7, с. 6].  

В умовах реформування вищої економічної освіти 

в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці 

нової генерації висококваліфікованих економічних 

кадрів – національної економічної еліти, яка здатна 

оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою 

національно-державного творення. "Стратегічна мета 

модернізації освітянської діяльності – в тому, щоб 

готувати людину, здатну до ефективної життєдіяльно-

сті у ХХІ столітті". Вона має сприймати змінність як 

суттєву складову власного життя [7, с.5-6]. В концеп-

ції освітньої діяльності за спеціальністю "Фінанси і 

кредит" підкреслено, що потреба у спеціалістах дано-

го профілю обумовлена необхідністю вирішення про-

блем виходу України з економічної кризи, забезпе-

чення інформаційної підтримки ринкових перетво-

рень в економіці, входження у світовий інформацій-

ний простір. 

В основу концепції професійної підготовки покла-

дено інтегративну концепцію людини, яка орієнтує на 

встановлення міждисциплінарних зв’язків в системі 

економічної освіти. Це дозволяє в ході навчально-

виховного процесу розглянути і простежити повний 

спектр міжособистісних стосунків, життєдіяльності 

особистості, її співвідношення з соціально-економіч-

ною сферою як частки оточуючого соціального прос-

тору.  

Рівень професійної підготовки сучасних студентів 

визначає ефективність економічної діяльності майбу-

тньої фінансової еліти України. На думку В. Базиле-

вича, саме вміння системно мислити й аналізувати 

сучасні процеси в контексті майбутніх тенденцій ви-

значає ефективність функціонування національної 

фінансової системи. Такий підхід дає змогу подолати 

спрощеність стереотипних суджень про можливість 

автоматичного перенесення світового досвіду для 

розбудови фінансової системи України, визначати з 

наукових позицій місце нашої держави в глобаліза-

ційних процесах, її перспективи щодо інтеграції в ті 

чи інші світові фінансові інституції. На жаль, рівень 

професійних знань і культури економічного мислення 

частини працівників різних ланок економічної систе-

ми не повною мірою відповідає сучасному розвитку 

суспільства. У нашій фінансовій системі це проявля-

ється в недостатньо ефективному використанні фі-

нансових інститутів та інструментів, тому підготовка 

економістів має передбачати комплексне поєднання 

теоретичних знань із практичними навичками, фор-

мування основ системного мислення, соціальної від-

повідальності [21]. 

Україна, підписавши документи щодо інтеграції в 

Болонський процес, визначила концепцію змін навча-

льного процесу. При цьому особливо важливим, на 

нашу думку, є збереження й примноження здобутків 

вітчизняної вищої школи. Не заперечуючи потреби 

використання світового досвіду, напрацьованого в 

рамках Болонського процесу, слід зберігати здобутки 

й особливості, які має кожна наукова школа. Такий 

підхід дає змогу найефективніше, з позицій законів 

ринкової конкуренції підійти до підготовки економіс-

тів. Вузівська система економічної освіти – це своє-

рідний відбиток суспільних відношень. Сьогодні, не 

зважаючи на всю складність та відкритість, ця систе-

ма несе в собі значний соціально-педагогічний потен-

ціал і здатна створити новий тип спеціаліста для нової 

соціальної реальності. Економічна освіта має обрати 

шлях у формуванні сучасного економічного світогля-

ду майбутнього фахівця, конструктивних перетворень 

змісту підготовки спеціаліста в цілому, поєднуючи в 

собі високий професіоналізм, інтелігентність, соціа-

льну зрілість, творчий початок. 

Гострота та швидке визрівання проблем, пов’яза-

них із вдосконаленням освіти, давно привертають ува-

гу дослідників, праці яких присвячені філософії осві-

ти, загальним світоглядним і методологічним питан-

ням її реформування та удосконалення (В. Андрущен-

ко, В. Біблер, М. Євтух, І. Зазюн, В. Кремень, В. Лу-

тай, М. Михальченко, І. Надольний та ін.). Свідчен-

ням актуальності даної проблеми є її висвітлення у 

чисельних працях провідних педагогів України 

(А. Алексюка, І. Зверевої, Л. Коваль, Б. Кобзаря та 

ін.), яких об’єднує спрямованість навчально-вихов-

ного процесу на "відкритість" до життя, до світу,  

культури природи, сфери соціальних відносин, розк-

ривається рефлексивно-середовий підхід [11]. 

Метою нашого дослідження є розкриття системи 

економічної освіти в контексті середового підходу як 

важливого чинника формування професійної готовно-

сті спеціалістів фінансової сфери. Базовими елемен-

тами такої готовності є економічне мислення, еконо-

мічна свідомість та економічна активність. 

Запорукою успіху сучасної економічно активної 

людини (фінансиста, підприємця) є не тільки (і не 

стільки) система знань, правил, рекомендацій ефекти-
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вного ведення бізнесу, скільки серйозна світоглядна 

позиція, глибоке розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків явищ соціально-економічної реальності. В 

основі системи професійної підготовки економістів 

покладена педагогічна мета, яка спрямована на особи-

стість і визначена соціальним замовленням (зовнішні 

передумови) та соціально-економічними потребами 

особистості (внутрішні передумови). 

Професійна компетентність майбутнього економіс-

та залежить від багатьох факторів. Це і якість навча-

льних програм та методичного забезпечення, і якість 

менеджменту освітнього закладу. 

Одночасно, важливим фактором соціалізації моло-

дої людини, її розвитку, самореалізації, вивчення її 

здібностей і обдарувань, виступає соціальне освітньо-

професійне середовище. Саме освітнє середовище 

вищого економічного закладу є потужнім механізмом 

професійного становлення майбутнього економіста. 

Інтенсифікація позитивного впливу цього середовища 

залежить від інтеграції зусиль всіх соціальних інсти-

тутів суспільства. 

У сучасному філософському словнику середовище 

розглядається як простір, умови і матеріал для роз-

витку особистості, які людина здатна пережити і від 

яких залежить її життєдіяльність. При цьому підкрес-

люється необхідність наявності в середовищі людей і 

їх особистісної взаємозумовленості [17]. 

Проблема освітньо-професійного середовища та 

його вплив на розвиток особистості займає одне з 

центральних місць в системі сучасної освіти. Підгото-

вка майбутніх спеціалістів до професійної та соціаль-

но-культурної комунікації зумовлює необхідність 

визначення поняття середовища, в якому передбача-

ються спільна професійна діяльність та процеси соці-

ального життя. Оскільки освітньо-професійне середо-

вище виступає складовою соціального середовища, 

ми, перш за все, вважали за необхідне розкрити сут-

ність поняття "середовище", "соціальне середовище", 

"соціально-культурне середовище" [20]. Незважаючи 

на широке використання поняття "середовище", не 

існує єдиного підходу до його визначення. Середови-

ще є міждисциплінарним поняттям, оскільки вивча-

ється у філософії, етиці, соціології, екології, педагогі-

ці, психології. 

Важливо підкреслити, що середовище, яке оточує 

людину, складається із природного середовища, що 

формувалося мільйони років у процесі еволюційного 

розвитку землі і життя на ній, техногенного – створе-

ного людьми у процесі розвитку і господарсько-

побутової діяльності (техносфери), і соціального – 

створеного людством духовного світу. Сучасна людина 

мешкає в середовищі антропогенно зміненому під 

впливом своєї діяльності. У процесі життя і виробничої 

діяльності особистість неминуче вносить у середови-

ще, що її оточує, певні зміни до умов її існування. 

Необхідність дослідження соціального середовища 

економістів обумовлена насамперед тим, що фахова 

економічна свідомість є відбитком суспільного, у то-

му числі економічного буття. Соціальне середовище 

до професійної діяльності, в даному випадку, розумі-

ється як сукупність стійких соціально-економічних, 

політичних, демографічних, організаційних, природ-

них, правових та інших факторів, які склалися на ета-

пі здійснення професійної економічної діяльності і 

так чи інакше визначають її цілі та можливості, зміст і 

методи. Важливість створення професійного освіт-

нього середовища можна обґрунтувати тим, що в 

процесі діяльності професійний розвиток економіста 

забезпечується поступовим перетворенням ціннісно-

смислової сутності його діяльності на підставі аналізу 

та синтезу сфер життєдіяльності особистості: світо-

глядної, духовно-моральної та професійної. Майбут-

ній економіст має виступати суб'єктом власної профе-

сійної та самоосвітньої діяльності. Тому локальне 

професійне освітнє середовище сприймається як про-

стір для самореалізації й самоактуалізації, як умова 

власної самоосвіти. У свою чергу, самоосвіта надає 

змогу зробити вибір освітніх шляхів у межах науково-

методичної, пошуково-дослідницької та експеримен-

тальної роботи на базі принципів свободи, самостій-

ності, відповідальності, які поєднуються з такими 

принципами, як поліваріантність, мобільність, орієн-

тованість на практику. 

Проведений нами аналітичний огляд різних підхо-

дів щодо тлумачення поняття "освітньо-професійне 

середовище", дозволяє зробити висновки, що основ-

ними ознаками цього утворення виступає динаміч-

ність та потенційність середовища, можливість ство-

рення умов для досягнення освітніх цілей навчання у 

їх перспективі розвитку відповідно до структури та 

ієрархії мотивів, професійних цінностей особистості. 

При цьому слід зазначити, що особистість виступає 

суб’єктом освітньо-професійної діяльності, власного 

навчального середовища. 

В основу концепції професійної підготовки, зокре-

ма формування економічної культури фахівців фінан-

сово-кредитної сфери, нами покладено інтегративну 

концепцію людини, яка орієнтує на встановлення мі-

ждисциплінарних зв’язків в системі вищої економіч-

ної освіти. Це дозволяє в ході навчально-виховного 

процесу розглянути і простежити повний спектр мі-

жособистісних стосунків, життєдіяльності особистос-

ті, її співвідношення з соціально-економічною сфе-

рою, як часткою оточуючого соціального простору.  

В концепції системи професійної підготовки спеці-

аліста до організації соціально-економічної діяльності 

зазначено, що її сутнісним виразом є професійне соці-

ально-педагогічне середовище, яке розглядається на-

ми як цілісне інтегративне утворення взаємо-

пов’язаних сфер впливу (інформаційного, комуніка-

тивного, емоційно-почуттєвого, процесуального) з 

направленістю їх енергетичних ресурсів на особис-

тість. В процесі взаємодії вони обумовлюють розви-

ток особистості на основі уявлень про всю сукупність 

її життєдіяльності, професійної праці і спілкування. 

При цьому зазначені сфери впливу стають дійовим 

фактором професійного становлення та особистісно-

го розвитку. 

Доцільність використання поняття "освітньо-

професійне середовище" в якості універсальної кате-

горії виходить із самої суті "соціального середовища", 

часткою якої воно виступає. При цьому останнє дос-

ліджується в психології і педагогіці як суб’єктивно 

пережита людиною об’єктивна реальність, яка спря-

мована на формування її як особистості [11].  
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При проектуванні освітньо-професійного середовища 

в системі економічної освіти ми виходили з положен-

ня, що воно виступає як складне системне утворення, 

яке включає сукупність смислових, організаційних та 

змістовних факторів, завдяки чому стає можливим 

процес свідомого власного індивідуального досвіду. 

Освітньо-професійне середовище молодої людини 

виступає як своєрідний показник інтеріоризації нею 

культури (оволодіння засобами діяльності та спілку-

вання), показник її соціального розвитку, укладу жит-

тя та міри участі в суспільному житті. При цьому со-

ціально-економічне середовище із розвиненою систе-

мою соціальних інститутів (банки, кредитні спілки, 

інвестиційні фонди, страхові компанії, розгалужена 

мережа підприємств) розглядається нами як необхід-

ний компонент соціального відтворення людини [13]. 

Звідси, освітньо-професійне середовище як система 

певних впливів, з якими особистість студента взаємо-

діє в процесі навчання, виховання, спілкування, само-

виховання, визначає ступінь її розвитку через пере-

живання цього середовища. Слід зазначити, що 

суб’єктом, ціллю і результатом системи професійної 

підготовки спеціаліста для сфери економіки є особис-

тість в її органічній єдності індивідуально-психічного 

та соціального аспектів, яка виступає у вигляді "від-

ритої системи, що постійно змінюється". Ідентифіка-

ції професійного середовища із моделлю професійної 

діяльності спеціаліста є передумовою для самоактуа-

лізації особистості в соціумі, і створює сприятливі 

умови формування професійної готовності в цілому. 

При цьому забезпечується "відкритість" системи про-

фесійної підготовки і демократизації вищої школи. 

Вихідними орієнтирами системи професійної підгото-

вки визначені два основних підходи у ставленні до 

особистості. 

Перший підхід передбачає ставлення до неї як до 

цінності, з визнанням та оцінкою її особистісної гід-

ності. В цьому випадку необхідним є "наближення" 

всієї системи до особистості, надання їй гуманістич-

ної спрямованості на допомогу молодої людині "стати 

тим, ким вона здатна стати" (А. Маслоу), на створен-

ня сприятливих умов її гармонійного розвитку, само-

актуалізації на засадах індивідуальних диспозицій 

особистості. 

Сутність іншого підходу полягає в ставленні до 

особистості як до майбутнього фахівця, який вступає 

у взаємодію з професійною системою на змістовному 

та функціонально-діяльнісному рівнях у всій сукуп-

ності зв’язків. Такий підхід потребує формування го-

товності до професійно-практичної діяльності. 

Проблема професійно-психологічної готовності до 

професійної діяльності знайшла своє відображення у 

багатьох фундаментальних розробках (М. Дяченко, 

Л. Кандибович, О. Киричук, А. Ковальова, А. Леон-

тьєв, В. Моляко, С. Рубінштейн та ін.). Найбільш при-

вабливим є психологічне обґрунтування готовності до 

діяльності М. Дяченка і Л. Кандибовича. Автори 

стверджують, що цей феномен слід розглядати не 

тільки у вигляді психічного стану, але і професійно 

важливої якості особистості у вигляді тривалої готов-

ності. Вони виділяють в її структурі мотиваційний, 

пізнавальний, емоційний і вольовий компоненти [3]. 

При конструюванні моделі професійної готовності ми 

виходили з концепції сутності та структурно-функціо-

нальної специфіки економіки як галузі наукових 

знань, невід’ємної складової соціальної політики, сис-

теми фундаментальних та прикладних дисциплін і 

професій, яка орієнтована на всі сфери життєдіяльно-

сті. Методологічною основою розробки концепції 

професійної готовності є положення, про поліфунк-

ціональну сферу діяльності економіста, інтегративну 

властивість і стан особистості з функціональною 

спрямованістю на цю діяльність. 

Перш за все, професійна психологічна готовність 

включає позитивне відношення до професії, "усвідом-

лення суспільної та особистісної значущості праці…". 

Важливе місце в структурі готовності займає пізнава-

льно-творча активність, особистісна позиція при ви-

борі професії на основі інтересу до неї, професійної 

усвідомленості, достатньо стійких мотивів діяльності, 

досвіду в обраному напрямку діяльності. Морально-

ділові якості виступають як домінуючі елементи 

структури. Отже, в переліку якостей просліджуються 

п’ять основних компонентів, які нами прийнято за 

основу: мотиваційний, пізнавальний, вольовий, емо-

ційний і операційний.  

Досліджуючи процес формування психологічної 

готовності студентської молоді до професійної діяль-

ності економічної сфери, виходили з положення 

С. Рубінштейна, що продукти психологічного розвит-

ку особистості виступають як передумова її подаль-

шого розвитку [15]. Ця ідея С. Рубінштейна дозволяє 

розглядати процес формування психологічної готов-

ності у двох аспектах: 

– динамічному, який обумовлює єдність процесу 

формування тривалої психологічної готовності і про-

ходить на наступних етапах: професійна орієнтація і 

вибір професії; адаптація до умов навчального проце-

су; формування психологічної готовності в процесі 

професійної підготовки; адаптація до умов практичної 

діяльності по закінченню професійної підготовки. 

– структурному, яка представляє тривалу психоло-

гічну готовність у вигляді взаємопов’язаних структу-

рних компонентів: психологічна готовність до само-

визначення; психологічна готовність до навчання й 

оволодіння професією; психологічна готовність до 

професійної діяльності. 

Професійна готовність проектує в собі основні змі-

стовні та функціональні структурні компоненти і фо-

рмується в процесі різноманітної соціально-еконо-

мічної діяльності в умовах професійного середовища. 

Ядром цього утворення виступає її гуманістична 

спрямованість: орієнтація на соціально-економічний 

захист і підтримку ініціатив особистості; прагнення 

забезпечити економічний комфорт і свободу, сприят-

ливі умови для духовного збагачення і культурного 

розвитку, творчої соціокультурної діяльності кожної 

людини і суспільства в цілому; спрямованість на фо-

рмування та стимулювання готовності молодої люди-

ни до самовдосконалення, самодопомоги в інтелекту-

альному та культурному забезпеченні власного май-

бутнього життя. 

Дані підходи щодо системи професійної підготовки 

не протиставлені один одному в постановці конкрет-

но-педагогічних цілей системи. Обидва підходи в сво-
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їй основі передбачають опору на інтегративну конце-

пцію людини, яка орієнтує на встановлення міждис-

циплінарних зв’язків в системі професійної підготов-

ки, і, перш за все, в структурі людинознавчих дисцип-

лін. Це дозволяє в ході навчально-виховного процесу 

розглянути і простежити повний спектр міжособисті-

сних стосунків, життєдіяльності особистості, її взає-

мозв’язок із соціально-економічною сферою, з ураху-

ванням ціннісних орієнтацій як частки оточуючого 

соціального простору. 

Інформаційна база професійної системи, яка визна-

чає її змістовну палітру, обумовлена специфікою та 

особливостями різних видів діяльності випускника 

ВНЗ. Зокрема, професійної діяльності, комплексом їх 

соціально-економічних та соціально-культурних зав-

дань. 

Формування професійної готовності детермінуєть-

ся взаємозв’язком змістовної і процесуальної сторін 

системи підготовки і залежить від особливостей орга-

нізації навчально-виховного процесу. Як суб’єкт да-

ного процесу, студент має усвідомлювати цінність 

соціально-економічного досвіду і можливості його 

подальшого професійного використання на практиці. 

Розвиток особистості до виконання соціально-

культурних та соціально-економічних завдань зале-

жить від: предмета діяльності, особливостей та харак-

теру її організації, засобів педагогічного керівництва 

нею; модернізації технології навчання, виховання, 

організації позанавчальної діяльності; коригування 

форм і засобів спілкування (в навчальній та позанав-

чальній діяльності), як системи взаємовідносин; скла-

дання особистих стосунків між викладачем – студен-

том, студентом – колективом тощо на принципах 

співпраці, співтворчості, партнерства, діалогу, актив-

ної взаємодії. 

Система економічної освіти це, перш за все, спосіб 

організації життя людини, формування стійких форм 

економічної активності та поведінки, формування 

економічної свідомості та економічного мислення 

студентів, їх вчинків та способів поведінки у суспіль-

стві. В філософії формування особистості визначаєть-

ся як відтворення соціального досвіду в індивіді, пе-

реведення культури людства в індивідуальну форму 

існування. Вважаємо, що даний підхід є корисним і 

для педагогіки. Він вказує на те, що сутність форму-

вання особистості полягає зовсім не в так званому 

педагогічному впливі на людину, а у включенні її в 

різні види діяльності з оволодіння різними сторонами 

суспільного (соціально-економічного) досвіду, якими 

і визначається її особистісне формування. Для педаго-

гіки вищої школи дуже важливим є те, що "міра осо-

бистісного розвитку людини залежить не тільки від 

самого факту участі її в діяльності, але головним чи-

ном від ступеня тієї активності, яку вона демонструє в 

цій діяльності, а також від характеру її спрямованості, 

що прийнято називати ставленням до діяльності" [18].  

Результати дослідження дозволили зробити висно-

вки, що розроблена концепція професійної підготовки 

економістів в умовах вищої економічної освіти базу-

ється на основі: 

– вивчення ресурсів професійного середовища, ви-

значення його сфер впливу на розвиток та формуван-

ня економічної культури майбутнього фахівця; 

– соціалізації особистості студента в умовах про-

фесійного макро- та мікро- соціально-економічного 

середовища.  

Технології формування професійно-психологічної 

готовності економіста, його цілісного наукового сві-

тогляду та ціннісних орієнтацій, культури гуманних 

відносин у різних прошарках населення, здібностей, 

досвіду емоційно-ціннісного ставлення до навколиш-

ньої дійсності і себе, являють собою послідовну реа-

лізацію освітніх заходів, спрямованих на безперервне, 

поетапне, активне включення студента в процес його 

професійного розвитку. 
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V. Parkhomenko. The concept of education and vocational training economic environment staff 

Abstract. In the article are revealed conceptual bases of educational and professional environment as a factor of economists profes-

sional training, basic elements of which are economic thought, economic consciousness and economic activity. Definitions "psycho-

logical readiness" and its structural components are determined. 
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В. Пархоменко. Концепция образовательно-профессиональной среды подготовки экономических кадров 

Аннотация. В статье раскрываются концептуальные основы образовательно-профессиональной среды как фактора профес-

сиональной подготовки экономистов, базовыми элементами которой являются экономическое мышление, экономическое 

сознание и экономическая активность. Определены понятие "психологическая готовность" и структурные компоненты пси-

хологической готовности. 
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Анотація. У статті описано структуру особистісно-орієнтованої педагогічної діяльності, розкрито вимоги особистісно-орі-
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Суспільству тоталітарної свідомості, політичної і іде-

ологічної спрямованості повною мірою відповідала 

педагогіка ідейних догм, репродуктивного навчання, 

рецептури і регламентації діяльності вчителя і учнів. 

У ній перебільшувалася значущість технологічного 

напряму в змісті і методиці отримання освіти, а голо-

вне – відбувалася уніфікація всіх ланок і рівнів освіти, 

її змісту, методів і організаційних форм навчання. 

Сьогодні стає очевидною необхідність принципово 

іншого підходу до формулювання положень педагогі-

чної теорії в цілому, до визначення змісту педагогіч-

ної освіти, а також до вироблення нових технологій 

навчання і розвитку особистості школярів. Нова про-

грама сучасної освіти висуває на перший план особи-

стісно-орієнтоване навчання, яке забезпечує розвиток 

і саморозвиток учня, виходячи з його індивідуальних 

особливостей як суб’єкта навчання і його предметної 

діяльності. У такому разі в організації школи виокре-

млюються дві орієнтації: перша – на певні, задані зов-

ні, стандарти, друга – на природний розвиток дитини. 

Орієнтація на стандарти слугує інтересам суспільства, 

зацікавленого в добре підготовлених до роботи в умо-

вах високих технологій і глобальної економіки фахів-

цях із заданим переліком якостей. Орієнтація ж на 

природний розвиток дитини – це врахування насам-

перед її потреб, інтересів, здібностей. 

Педагоги і психологи все більше усвідомлюють гос-

тру потребу у створенні та реалізації особистісного 

підходу до учнів як одного з принципів організації на-

вчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучас-

ною педагогікою і психологією. Такий підхід має спри-

яти більш цілеспрямованому, гармонійному розвиткові 

особистості школяра. Предметом наукових досліджень 

І. Беха, Л. Благодаренко, В. Рибалки, С. Подмазіна, 

О. Савченко І. Якиманської та ін. стали проблеми реа-

лізації осбистісно-орієнтованого підходу до навчання й 

виховання в умовах загальноосвітньої школи. Філо-

софсько-педагогічні аспекти особистісно-орієнтовано-

го навчання у вітчизняній педагогіці визначили С. Гон-

чаренко, І. Зязюн, О. Киричук, В. Кремень та інші. 

У статті ставимо за мету донести значення особис-

тісно орієнтованого навчання, де простежується пере-

хід від передачі інформації до керівництва навчально-

пізнавальною діяльністю учня, з урахуванням його 

особистісних характеристик. 

А. Коробченко: «Нині ми виходимо на новий рівень 

розвитку освіти, створення такої її системи, яка забез-

печує в процесі навчання умови для найефективнішої 

самореалізації особистості, розвитку її творчого потен-

ціалу, формування основних життєвих компетенцій, 

уміння ефективно взаємодіяти з іншими в процесі дія-

льності. Головною умовою реалізації цієї мети є пара-

дигма особистісно-орієнтованого навчання. Сутність її 

полягає в тому, що неповторність особистості, її суб’єкт-

ний досвід не тільки приймають і поважають педагоги, 

а й визначають його фактором педагогічного процесу. 

Процес навчання й виховання будується з урахуванням 

суб’єктного досвіду тих, хто навчається» [3]. 

Суттю особистісно-орієнтованої педагогіки є сис-

тема наукових знань і практичних умінь, що роблять 

індивідуалізований вплив на поведінку людини з ме-

тою її зміни. Особистісно-орієнтована педагогіка ґру-

нтується на гуманістичній спрямованості діяльності 

педагога і має на меті вільний, творчий розвиток осо-

бистості людини. 

Учитель опановує методологію та технологію ство-

рення ситуації, яка вимагає від учнів особистісного 

способу освоєння досвіду і поведінки. Така ситуація – 

подія в житті особистості, оскільки вирішення нав-

чального завдання визначається контекстом життєвих 

змістів учня і протікає як діалог суб’єктів культур, 

світобачень і проектів. Учитель при цьому трансфор-

мує текст, формулює проблемно-конфліктний ланцюг 

питань, оцінює готовність до діалогу, здійснює режи-

суру рольових взаємодій. 

Особистісно-орієнтована діяльність учителя вико-

нує низку важливих функцій педагогічної взаємодії, 

про які говорить Л. Павлова: 

– надає більшої вірогідності, переконливості матеріа-

лу, що викладається ним; 

– спонукає школярів пережити радість пізнання в до-

свіді вчителя своїх власних вражень, оцінок, думок, 

виявляти і розуміти логіку його міркувань, сприяє 

розвитку рефлексії учнів; 

– «відсторонює» сприйняття навчальної інформації, 

допомагає учням по-новому подивитися на події і 

факти, тим самим допомагаючи дитині в розвитку 

творчого мислення; 

– створює специфічне «емоційне поле» довіри, щиро-

сті, зацікавленості, потреби виявити себе як значи-

му особистість [4]. 

Варто зазначити, що особистісно-орієнтована педа-

гогічна діяльність – це специфічна сфера, в якій має 

місце прийняття діяльності емпатії, рефлексії, імітації 

конфліктного розвитку подій із власних можливостей, 

що впливають на зміни значеннєвих ролей взаємодії 

учнів. 

Особистісно-орієнтовану педагогічну діяльність 

можна з усіма підставами віднести до діяльності інно-

ваційної. Відомо, що традиційна педагогічна діяль-

ність виконувала такі функції: трансляція і репродук-

ція істини (у формі готових знань, умінь, навичок), 

«тотальний контроль» за дитиною з метою припинен-

ня непередбачених соціально-політичною системою 
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форм активності). Про це ми можемо довідатись, зок-

рема, із праць О. Пєхоти [5]. 

До структури особистісно-орієнтованої діяльності 

входить: емпатія, прийняття, конгруентність, креати-

вність, сугестивність, здатність до рефлексії. Розкри-

ємо значення цих понять. 

Педагогічна емпатія – це відчуття педагогом дити-

ни без оцінки і прийняття її будь-якого переживання 

незалежно від способів вираження. Емфатичний педа-

гог не присоромлює дитину, не порівнює її з іншими, 

не забороняє дитині вільно висловлювати свої почут-

тя тому, що він добре розуміє: енергія емоцій може 

перетворитися на руйнівну для здоров’я дитини силу, 

яка стане джерелом її невротизації [2]. 

Одночасно емпатію розглядають як найтонший і 

найскладніший спосіб пізнання дитини. Емпатія – це 

постійна чуттєвість до мінливих переживань дітей, 

уміння прожити своє «тимчасове життя» у житті ди-

тини, делікатне перебування в ньому без оцінювання і 

осуду, часте звертання до дітей для перевірки своїх 

вражень і гранична чуйність до їхніх відповідей. 

Прийняття – це тверда впевненість у тому, що 

будь-яка людина незалежно від раси, національності, 

політичних переконань, звичок, поведінки має право 

жити на землі і ніхто не має права її знищити. 

Психологи помітили ще одну важливу особливість: 

безумовно приймає людину той, хто сам був у дитин-

стві безумовно прийнятий. Безумовне прийняття по-

роджує самоприйняття. Це надзвичайно важливо, 

оскільки саме із цього моменту починається особисті-

сне зростання дитини. 

Під конгруентністю розуміється повна відповід-

ність самому собі, гармонія самопрояву. 

Для дітей важлива і значима «прозорість педагога», 

ясність його задумів і дій, сприйняття його дітьми як 

«безпечної людини». Ця якість учителя в дечому зу-

мовлена його власним дитинством, його вихованням. 

Хоча воно може бути свідомо розвинене в собі самим 

педагогом як вираження його справжньої любові до 

дітей. Саме відкритість учителя в інтелектуальній і 

поведінковій сфері лежить в основі створення ним 

«допоміжних стосунків з дітьми» [2]. 

Креативність – здібність педагога до творчості, що 

трактується як здатність проникнути у світ дитини, 

максимально високо оцінити її можливості та здібно-

сті [2]. Креативність педагога проявляється, насампе-

ред, у його емпатії та у прийнятті кожної дитини. 

Творчий педагог завжди прагне розвивати в учневі 

творчий початок. Але це можливо лише за умов пси-

хологічної свободи та безпеки дитини. Це досягаєть-

ся, якщо вчитель відмовляється від постійного оціню-

вання вчинків дітей, які завжди сприймаються дити-

ною як погроза з боку дорослого і призводить до за-

хисної реакції. 

Сугестивність – здатність педагога впливати на 

емоційну сферу дитини. Такий вплив виникає, якщо 

педагог уміє створити сприятливу для настрою і са-

мопочуття дітей емоційну атмосферу, доброзичливий 

мікроклімат. У цих сприятливих умовах педагог 

впливає на дітей природністю своєї поведінки, вмін-

ням радіти життю [2]. 

Основним завданням особистісно-орієнтованої пе-

дагогіки є надання сприяння людині у визначенні і 

корекції ставлення до самої себе, навколишнього сві-

ту, інших людей і до професійної діяльності. У цьому 

смислі сама педагогіка повинна розумітися достатньо 

широко: як система наукових знань про людину, її 

розвиток і формування, а також як частина життєдія-

льності людини, що має певний педагогічний аспект – 

взаємостосунки з дітьми, колегами, друзями, керівни-

цтвом, підлеглістю і т.д. 

В умовах навчання відбувається становлення та ро-

звиток таких важливих якостей особистості, як реф-

лективність, спонтанність, критичність мислення, 

вміння працювати з інформацією, спілкуватися та 

нести відповідальність за наслідки власних дій. Спря-

мованість навчання на особистість передбачає ство-

рення оптимальних умов використання різних джерел 

наукової інформації для кожного учня у процесі опа-

нування знань.  

Навчальний процес повинен бути побудований та-

ким чином, щоб механізми навчання повністю збіга-

лися з природними для будь-якої дитини механізмами 

пізнання навколишнього світу. Педагог повинен вра-

ховувати як розумові, так і поведінкові особливості 

кожного конкретного свого учня, а в основі особисті-

сно-орієнтованого навчання має бути поставлено 

співробітництво між учнем і вчителем, а також повна 

свобода вибору дитини. 

У наш час, на жаль, найчастіше вчитель у процесі 

навчання на чільне ставить свої інтереси, роблячи їх 

пріоритетними. Простіше кажучи, вчитель вибудовує 

лінію освітнього процесу таким чином, як це найзру-

чніше йому, а не дитині. І дитина волею неволею 

змушена підлаштовуватися під учителя. В таких умо-

вах особистісно-орієнтоване навчання стає практично 

неможливим. 

При особистісно-орієнтованому навчанні учитель 

будує процес навчання таким чином, щоб на перший 

план висувалися саме інтереси і потреби учня. І тіль-

ки з неухильним урахуванням всіх їх особливостей 

учитель може визначити основну спрямованість саме 

своєї діяльності. Цей момент є вкрай важливим, і його 

необхідно враховувати в обов’язковому порядку. В 

іншому ж випадку ніякої мови про особистісно-

орієнтованому навчанні навіть бути не може – воно 

неможливе апріорі. 

Те ж саме стосується і виявлення суб’єктного дос-

віду кожної конкретної дитини. Суб’єктним досвідом 

педагоги називають все ті знання та вміння, якими на 

сьогодні момент володіє дитина щодо кожного конк-

ретного напряму навчання. Оскільки освітня програма 

для дітей, учнів в одному класі, однакова, то здається, 

що суб’єктний досвід є зайвим. Однак не слід забува-

ти, що всі діти дуже різні. А тому й одну і ту ж інфо-

рмацію, подану учителем, різні діти засвоюють абсо-

лютно по-різному, – хтось більшою, хтось меншою 

мірою. Суб’єктний досвід, відповідно, діти також ма-

ють самий різний. І якщо мова йде про таку освітню 

методику, як особистісно-орієнтоване навчання, педа-

гог повинен орієнтуватися саме на суб’єктний досвід і 

здібності кожного конкретного учня. 

Також слід загострити увагу на такому питанні, 

який вибір способу побудови процесу навчання. Ні 

для кого не секрет, що для деяких дітей звичайна від-

повідь біля дошки перетворюється на справжнісіньку 
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тортури, в той час як з письмовими роботами дитина 

справляється просто чудово, причому абсолютно са-

мостійно, без чиєї-небудь сторонньої допомоги. А 

буває і зворотна ситуація: в письмових роботах дити-

на робить величезну кількість помилок, зате його усні 

відповіді просто блискучі. 

Те ж саме стосується і засвоєння матеріалу – одні 

діти набагато краще засвоюють нову інформацію на 

слух, інші – при читанні, а треті – при записуванні її. 

Абсолютно всі ці типи засвоєння інформації норма-

льні і природні – все залежить від того, який тип 

пам’яті у дитини розвинений найбільш сильно. Учи-

тель повинен вибирати ті методи навчання, які опти-

мально підходять кожному конкретному вчителю. 

Вкрай важливо правильно і ефективно організувати 

навчальний процес таким чином, щоб всі діти отри-

мали індивідуальний підхід і увагу. Саме тому вчи-

тель повинен мати високий рівень професіоналізму і 

спеціальної підготовки, без якої особистісно-орієнто-

ване навчання просто неможливо. Формування куль-

тури життєдіяльності особистості є найвищою метою 

особистісно-орієнтовного навчання та технологій. 

Основні вимоги до особистісно-орієнтованих тех-

нологій І. Якиманська сформулювала таким чином: 

– навчальний матеріал повинен забезпечувати вияв-

лення змісту суб’єктивного досвіду учня, включно з 

досвідом його попереднього навчання; 

– виклад знань у підручнику (вчителем) повинен бути 

спрямованим не тільки на розширення їх обсягу, 

структурування, інтегрування, узагальненні предме-

тного змісту; 

– у процесі навчання необхідне постійне узгодження 

суб’єктивного досвіду учнів з науковим змістом 

здобутих знань; 

– активне стимулювання учня до самоцінної освітньої 

діяльності, зміст і форми якості повинні забезпечу-

вати учневі можливість самоосвіти, саморозвитку, 

самовираження в процесі оволодіння знаннями; 

– контролювання та організація навчального матеріа-

лу, який дає змогу учневі вибирати його зміст, вид 

та форму при виконанні завдань, розв’язуванні за-

дач; 

– виявлення та оцінка способів навчальної роботи, 

якими користується учень самостійно, стабільно, 

продуктивно; 

– необхідно забезпечувати контроль та оцінку не тіль-

ки результату, а й головним чином процесу учіння; 

– освітній процес повинен забезпечувати побудову, 

реалізацію, оцінку вчіння як суб’єктивної діяльності 

[7]. 

Особистісно-орієнтоване навчання має на меті пере-

творити учня на суб’єкт навчальної діяльності, забез-

печити можливість навчання за індивідуальною освіт-

ньою траєкторією, створює умови для самовизначення 

реалізації особистості, опори повного врахування інте-

ресів і цінностей окремої особистості і спільноти. Осо-

бистісно-орієнтоване навчання – це не просто враху-

вання особливостей суб’єкта учіння, це інша методоло-

гія організації умов навчання, яка передбачає не «об-

лік», а «включення» його власне особистісних функцій 

або вимога його суб’єктивного досвіду [1]. Ефектив-

ність особистісно-орієнтованого навчання залежить від 

успішного виявлення та індивідуально значущих пози-

тивних задатків кожного школяра на основі набутого 

ним досвіду до часу навчання ним в школі та досвіду 

сформованого у процесі навчання у загальноосвітньо-

му навчальному закладі. Критеріями ефективної орга-

нізації особистісно-орієнтованого навчання виступа-

ють параметри особистісного розвитку.  

Метою сучасної освіти є формування інтересу до 

пізнання, бажання та уміння навчатися. Особистісно-

орієнтоване навчання сприяє визначенню та реалізації 

особистості в тій галузі діяльності, яка найбільше від-

повідає її потенційним здібностям і це такий тип на-

вчання, в якому організація взаємодії суб'єктів на-

вчання максимальною мірою орієнтована на їх особи-

стісні особливості і специфіку особистісно-предмет-

ного моделювання світу [6].  

Особистісно-орієнтована педагогіка, на основі якої 

будується вся її система теоретичних знань і практич-

них умінь, означає реальне визнання цінності, непо-

вторності, цілісності особистості людини, її права на 

вільний розвиток і прояв своїх здібностей, затвер-

дження блага людини як критерії оцінки взаємостосу-

нків у суспільстві. Як відомо, феномен особистісно-

орієнтованої діяльності полягає в тому, що педагог, 

який володіє інформаційно-діяльнісною компетентні-

стю і здатний конструювати моделі суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, одночасно проектуючи можливі результати 

діяльності і поведінки дітей, перестає бути вчителем у 

традиційному авторитаристському уявленні про його 

особистість. Педагог стає людиною, яка допомагає, 

підтримує, схвалює, ініціює, стимулює мотивацію 

дитини як потребу виявити себе на шляху до успіху, 

індивідуально-особистісному зростання. Такий учи-

тель супроводжує просування дитини в її розвитку на 

всьому педагогічному маршруті до успіху, досягнен-

ня, до інтелектуального і творчого зростання, мораль-

ного та громадянського самоствердження. Особистіс-

но-орієнтоване навчання полягає в тому, щоб підтри-

мувати та розвивати природні якості учня, його здо-

ров’я, індивідуальні здібності, допомагати в станов-

ленні його суб’єктивності, соціальності, творчої са-

мореалізації особистості. Оригінальність парадигми 

цілей особистісно орієнтованого навчання полягає в 

орієнтації на властивості особистості, її виховання та 

розвиток не на замовлення, а у відповідності з приро-

дними здібностями. Зміст освіти – це свого роду сере-

довище, де відбувається становлення і формування 

особистості дитини, для якої властиві гуманістична 

спрямованість, зверненість до людини, гуманістичні 

норми і ідеали. 
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Анотація. У статті розглядається питання існування культурологічного концепту, формування культурологічної компетен-

тності старшокласників у процесі вивчення української літератури, проблема викладання літератури з урахуванням специ-

фіки ціннісної картини світу учнів і визначення їх літературного розвитку, де велике значення має культурологічний кон-

цепт, який може бути своєрідним зв’язком між вивченням літератури і всебічним розвитком особисті школяра. Подається 

тлумачення поняття "культурологічний концепт", що забезпечує пізнання справжньої глибини твору і є необхідною умовою 

літературної освіти учня, його літературної компетентності. 

Ключові слова: концепт, культурологія, культурологічний концепт, література, літературна освіта, художня культу-

ра, мистецтво, культура 

 

Сучасні соціально-економічні, політичні, культурні 

перетворення висувають на перший план проблему 

модернізації змісту освіти, пошуку нових освітніх 

парадигм, зорієнтованих на розвиток всебічно освіче-

ної творчої особистості. 

Новий Державний стандарт базової і повної загаль-

ної середньої освіти України з-поміж завдань освіт-

ньої галузі передбачає осягнення учнями літератури 

як невід’ємної частини рідної і світової художньої 

культури, усвідомлення творів художньої літератури 

як важливої складової мистецтва, розкриття особли-

востей творів, літературних явищ і фактів у широкому 

культурному контексті, формування літературної – і 

ширше – культурологічної компетентності учнів. 

У сучасному світі гостро стоїть питання загально-

культурного виховання молоді. Завдання шкільної 

літератури – виховування всебічно розвиненої особи-

сті. У Концепції літературної освіти одним із визна-

чальних принципів вивчення літератури є культуро-

логічний, який забезпечує розширення кругозору уч-

нів, визначення місця літератури серед інших видів 

мистецтва та в духовній культурі народу й людства. 

Літературний твір доцільно вивчати в контексті роз-

витку світової культури, оскільки література як мис-

тецтво слова є важливою складовою духовної культу-

ри людства. До того ж важливо розглядати літератур-

ні твори в контексті загального світового культурного 

розвитку на певному етапі, у зв’язках із живописом, 

музикою, кіно та іншими видами мистецтва. Важли-

вим для формування світогляду й загальної культури 

учнів є розгляд літературних творів не тільки як само-

стійних художніх текстів, але й у контексті вітчизня-

ної і світової, історії мистецтва, філософської думки, 

у взаємозв’язках з іншими текстами й мистецькими 

явищами. Тому з погляду нашого дослідження визна-

чальним є завдання формування знань про специфіку 

літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і нави-

чок сприймати, аналізувати та інтерпретувати літера-

турний твір у культурологічному контексті, зв’язку з 

іншими видами мистецтва, формування читацької 

культури, творчих здібностей, культури ведення діа-

логу з твором мистецтва. 

У зв’язку з цим набуває особливої актуальності до-

слідження методичних шляхів забезпечення культу-

рологічної компетентності учнів у процесі вивчення 

літератури. 

Література як складова художньої культури, має 

вивчатися в школі у тісних зв’язках з іншими видами 

мистецтва. Тенденція до взаємозв’язку і взаємодії лі-

тератури з іншими видами мистецтва вимагає ство-

рення єдиної понятійної бази у методиці формування 

культурологічної компетентності старшокласників у 

процесі вивчення літератури в школі. Одним з важли-

вих понять, на наш погляд, може стати «культуроло-

гічний концепт». 

Сьогодні термін "концепт" широко вживається у 

царині літературознавчої та культурологічної науки 

та включений до понятійного апарату культурології. 

Кожний культурологічний концепт є відображенням 

тієї культурної системи, якою він був сформований. 

Тому постає питання про існування власне культур-

них концептів і їх вплив на розвиток всебічно розви-

неної особистості.  

Питання культурологічного концепту розглядалося 

у низці робіт українських і зарубіжних літературозна-

вців та методистів. 

Проблемі концептів та концептуального аналізу 

присвятили наукові розвідки С. Аскольдов, О. Кубря-

кова, З. Попова, О. Селіванова, Ю. Степанов, І. Стер-

нін, А. Сусов, І. Сусов, Д. Ліхачов, А. Вежбицька, 

С. Нікітін, Р. Фрумкіна, І. Штерн та ін. Здебільшого 

концепт вони потрактовують як одиницю ментальнос-

ті, інформаційну структуру свідомості, яка формується 

як результат пізнавальної діяльності людини, осмис-

лення отриманої про предмет інформації [3, с. 403].  

Автори цих праць звертають увагу на деякі теоре-

тичні аспекти, проте питання культурологічного кон-

цепту вивчення української літератури у старших 

класах загальноосвітньої школи досі спеціально не 

досліджувалося. 

Значний вплив на формування уявлень про певний 

фрагмент дійсності має культура, у якій розвивається 

індивід, адже вона "опосередковує процеси концептуа-

лізації, формуючи символьну мережу матеріального й 

духовного рівнів і визначаючи оцінки, норми, цінності, 

життєдіяльність людини в певному культурному і соці-

альному середовищі" [3, с. 405]. Особливостями куль-

тури та ментальності народу зумовлені розбіжності у 

змісті концептів, які вважають універсальними.  

Незважаючи на якісно новий етап розвитку сучасної 

методики викладання літератури (контекстний аналіз, 

інноваційні методи і технології навчання та ін.) певною 

мірою простежується низка негативних тенденцій літе-

ратурного розвитку учнів: відсутність мотивації до 

читання художньої літератури і проблема формування 

читацької культури учнів; відсутність ґрунтовних знань 
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про основні культурні та мистецькі явища тощо. Од-

ним із рішень цієї проблеми може стати розширення 

змісту, форм і методів викладання літератури з ураху-

ванням специфіки ціннісної картини світу учнів і ви-

значення рівня їх літературного розвитку, де великого 

значення набуває культурологічний концепт, який без-

посередньо реалізується у процесі формування культу-

рної й освіченої особистості. 

Для вирішення нових навчальних задач як іннова-

ційний методичний інструмент у процесі аналізу літе-

ратурного тексту доцільно використовувати поняття 

"культурологічний концепт", який дає можливість 

розглядати художній твір крізь призму внутрішнього 

світу письменника і ціннісних орієнтацій учня, що 

формується. 

Культурологічний концепт дає цікавий матеріал 

для усвідомлення картини світу носіїв мови і націона-

льного менталітету. Науковці вважають, що культур-

ний концепт – це поняття, яке визначає духовні цін-

ності культури. Центром будь-якого концепту завжди 

є цінність, оскільки концепт слугує для дослідження 

культури, а в основі культури лежить саме ціннісний 

принцип [2, с. 73]. Концепт як культурне явище – це 

базова одиниця культури, її концентрат. Юрій Степа-

нов визначає цей феномен так: "Концепт – це ніби 

згусток культури в свідомості людини; те, у вигляді 

чого культура входить до ментального світу людини. 

І, з іншого боку, концепт – це те, засобом чого люди-

на сама входить до культури, а в деяких випадках і 

впливає на неї". Він вважає, що в структуру концепту 

культури входить усе те, що й робить його фактом 

культури – вихідна форма (етимологія); компресована 

до основних ознак змісту історія; сучасні асоціації; 

оцінки тощо [4, с. 42]. 

Культурологічний концепт є інструментом, який на-

дає можливість розглядати літературний твір у кон-

тексті світової культури, він може бути моделлю, інте-

рпретацією дійсності, в якій можна знайти відповіді на 

питання щодо сутності літератури як мистецтва слова. 

Культура сьогодні – це складний суспільний фено-

мен, що відіграє величезну роль у життєдіяльності 

людини, зокрема, в праці, побуті, способі життя як 

окремої особи, так і всього суспільства. Вона має 

вплив на характер поведінки, стиль і форми спілку-

вання людей, їх свідомість, духовні потреби, ціннісні 

орієнтації. У сучасному вивчені культури є три осно-

вних аспекти, що характеризують її сутність, а саме: 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, виро-

блених людством; специфічний спосіб людської дія-

льності; процес творчої самореалізації особистості. 

Поступово культура набуває поширення у таких 

сферах людської діяльності, як навчання та вихован-

ня, на передній план виступають проблеми гуманіта-

рної освіти, її змісту, методів і принципів організації. 

До їх числа можна віднести і проблему формування 

культурологічної компетентності учнів на уроках 

української літератури. 

На думку вчених культурологічний підхід – це осно-

вний метод проектування особистісно-орієнтованої 

освіти, компонентами якої є: ставлення до дитини як до 

суб’єкта, здатного до культурного саморозвитку; став-

лення до педагога як до посередника між дитиною і 

культурою, здатного надати дитині підтримку в само-

визначенні і розвитку; ставлення до освіти як до куль-

турного процесу, рушійними силами якого є особисті-

сні смисли, діалог і співробітництво його учасників; 

ставлення до школи як до цілісного культурно-

освітнього простору, в якому відтворюються культурні 

зразки життя, здійснює виховання людини культури. 

Відповідно до Державного стандарту базової та пов-

ної загальної середньої освіти з літератури метою уро-

ку є розвиток емоційного сприйняття художнього текс-

ту, образного й аналітичного мислення, творчої уяви 

учнів; засвоєння художнього тексту в єдності змісту і 

форми; оволодіння вміннями прочитання й аналізу ху-

дожніх творів з урахуванням базових літературознав-

чих понять; виховання інтересу до літератури й поваги 

до цінностей вітчизняної та світової культури. 

Література – невід’ємний складник національної 

культури українського народу, його духовності та 

цивілізаційного розвитку. 

Духовна культура – складна і багатогранна систе-

ма, яка охоплює мову, всі види мистецтва, науку, іде-

ологію, право, етику, релігію, традиції, звичаї, віру-

вання тощо – тобто все те, що складає духовний світ 

людини, її свідомість, сукупність переконань і погля-

дів. Усі ці складники галузі культури виникли в різ-

ний час історичного розвитку народу. Так, мова, релі-

гія, фольклор – раніше, професійне мистецтво, наука, 

право – пізніше, що неминуче відбивалося на їх зміс-

ті, формі, функціях, не можна не враховувати того, що 

кожна із вказаних галузей культури, розвиваючись зі 

спільними для всієї культури законами, має і свої 

специфічні закономірності розвитку. Так, мова, роз-

вивається інакше ніж філософія, право відрізняється 

від етики, проте це лише внутрішній аспект питання. 

Другий, не менш важливий, виявляється в тому, що 

розвиток духовної культури ніколи не становить со-

бою ізольованого процесу: він перебуває у найтісні-

шому зв’язку із суспільно-політичним та економічним 

розвитком, тобто тієї соціальної системи, яка склада-

ється в певній країні на кожному етапі її історії. Так 

ступінь економічного і політичного розвитку суспіль-

ства такою ж мірою залежить від стану духовної ку-

льтури, якою духовна культура впливає на етику мі-

жособистісних відносин [6, с. 20]. 

Із середини 90-х років ХХ ст. активно розвивається 

культурологічний контекст викладання літератури в 

школі, який і дає змогу навчати учнів визначати місце і 

значення літературного твору в історії світової худож-

ньої культури певного періоду та відповідно його інте-

рпретувати. Особливо це важливо для старшої школи, 

де викладається систематичний курс літератури.  

Однією з найважливіших передумов формування 

читацької компетентності є контекстне вивчення літе-

ратури. Зокрема культурологічний контекст як семан-

тичне поле, в якому виникає і естетичним явищем яко-

го є художній твір, що розглядається як явище і етап 

певного періоду розвитку світової культури, забезпечує 

розуміння глибини твору і універсальності літератури 

як виду мистецтва, а відтак формування культурологі-

чної компетентності є необхідною умовою і стимулом 

літературно-естетичного розвитку учнів. 

Літературі належить особлива позиція і роль у сис-

темі мистецтв, у їх взаємозв’язках і взаємодіях. Кожне 

мистецтво як вид духовно-творчої діяльності за своєю 
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природою поліфункціональне. До того ж його види, 

зазвичай, тісно або переважно пов’язані з певною фун-

кцією – креативною, комунікативною, аксіологічною, 

пізнавальною, гедоністичною тощо. Література з-

поміж інших видів мистецтва виділяється тим, що по-

єднує в собі весь комплекс його функцій у повному 

вигляді. Звідси її здатність охоплювати всі сфери й ас-

пекти буття, виражальна універсальність її художньої 

мови, хоча у чуттєвій повноті й конкретності виражен-

ня окремих сторін буття вона поступається іншим ви-

дам мистецтва (наприклад, скульптура – в пластичності 

вираження, малярству – в його візуальній барвистості, 

музиці – в емоційній наснаженості тощо). Засоби вира-

зності у словесному мистецтві створюють більш уза-

гальнене відтворення чуттєвої реальності, деякою мі-

рою наділене специфічною синтетичністю. Література 

за своєю природою є мистецтвом часово-просторовим, 

воно, як визначає у своїх працях М. Бахтін, вводить час 

у простір, а простір у час, поєднує їх у феноменальну 

цілісність. У літературознавчому творі "час згущуєть-

ся, стає художньо видимим, простір же інтенсифікуєть-

ся, втягується в рух часі, історії. Прикмети часу розк-

риваються у просторі, і простір осмислюється і вимі-

рюється часом" [5, с. 33]. 

Сучасна методична наука враховує складні й гли-

бинні зв’язки літератури з іншими видами мистецтва 

як природну форму її буття. Ідея діалогу мистецтв, 

яка акумулює в собі основні проблеми літературної, 

ширше – художньої, культурної освіти і виховання, 

може розглядатися як системоутворююча в цьому 

процесі, виявляючи особистісне начало в мистецтві та 

реципієнті як особистості, що формується, сприяє тим 

самим створенню культурологічної гуманітарної мо-

делі літературної освіти. 

Виявлення характеру діалогу в словесному мистецт-

ві, характеру діалогу з іншими видами художньої твор-

чості, визначення місця і ролі діалогічного принципу, 

впровадження його в методику викладання літератури 

дасть змогу забезпечити цілісність методичної систе-

ми. Оскільки методика є регулятором освітнього про-

цесу, впровадження діалогу мистецтв у шкільну прак-

тику дасть можливість учням виявити природу словес-

ного мистецтва, глибше зрозуміти особистісне начало 

мистецтва у цілому, яке є його суттєвою особливістю 

як у сфері творення, так і у сфері сприйняття. Словесне 

мистецтво не існує окремо, в самому собі, воно знахо-

диться у стані постійного діалогічного взаємозв’язку, 

взаємодії з іншими мистецтвами, причому ця взаємодія 

неминуче має особистісний характер [6, с. 17].  

Сучасна школа відчуває значні труднощі щодо ви-

вчення літератури саме як виду мистецтва. Методична 

наука наразі достатньою мірою не надає системи ро-

боти з літературою як мистецтвом в контексті худож-

ньої культури.  

Отже, необхідно підкреслити, що культурологічний 

підхід до вивчення літератури в школі спирається на 

широке розуміння культури як історичного досвіду 

людей і передбачає вивчення літератури як частини 

культури, вивчення культурологічних концептів та їх 

взаємозв’язків. Культурологічний підхід до аналізу 

літератури як один із різновидів концептуального 

аналізу передбачає вивчення методів формування та 

інтерпретації художніх текстів у контексті певної 

концептуальної системи. 

Оскільки концепт розглядається не лише з погляду 

ментальної інформації про явища дійсності, що міс-

тяться у ньому, або об’єкти, але й як одиниця культури, 

тому вивчення складових у культурологічному концеп-

ті є важливим аспектом розкриття їхнього змісту. 

Таким чином, можна говорити про те, що концепт в 

системі культури – це одночасно і індивідуальне уяв-

лення, і загальне. Концепт існує по-різному у різних 

прошарках, де він по-різному реальний для людей тієї 

чи іншої культури. Концепти є одиницями культурного 

мислення і на основі внутрішніх зв’язків об’єднуються 

між собою у концептосфери. Кожний із компонентів 

культури може стати ключем до змісту концептів. 

Одним з основних завдань у вивченні літературного 

твору, зокрема в старших класах, є його аналіз у худо-

жньо-естетичній цілісності. Але крім цієї цілісності 

існує ще й культурологічний контекст часу, епохи, пе-

ріоду, коли з’явився твір, і його справжній і духовний 

смисл розкривається саме в цьому культурологічному 

контексті епохи. Так сьогодні зовсім інакше, з погляду 

сучасності сприймаємо шедеври української класичної 

літератури і замислюємося над вічними проблемами, 

які порушували письменники у своїх творах. Отже, 

культурологічний концепт забезпечує пізнання справ-

жньої глибини твору і є необхідною умовою повноцін-

ної шкільної літературної освіти формування літера-

турної компетентності старшокласників. 
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Pustokhina V.I. Culturological concept as an integral component of studying Ukrainian literature by upper-form pupils 

Abstract. The article deals with the questions of existence culturological concepts, the formation of cultural competence of senior 

pupils during the studying of Ukrainian Literature, the problem of teaching literature is based on the value of pupils and determine 

their literary development, where concepts have a great value, which can be the connection between culturally developed pupil and 

literature. It is considered the notion of cultural concept, which provides a real depth of knowledge of work/composition and it is a 

prerequisite for pupils’ literary education and literary competence.  

Keywords: concept, cultural concept, literature, literary education, art culture, culture 

 

Пустохина В.И.  

Культурологический концепт как необходимая составляющая изучения украинской литературы старшеклассниками 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о существовании культурологического концепта, формирование культуроло-

гической компетентности старшеклассников во время изучения украинской литературы, проблема преподавания литерату-

ры с учетом специфики ценностной картины мира учащихся и определение их литературного развития, где большое значе-

ние имеет культурологический концепт, который может быть своеобразной связью между изучением литературы и всесто-

ронним развитием личности школьника. Подается толкование понятия "культурологический концепт", который обеспечи-

вает познание истинной глубины произведения и есть необходимым условием литературного образования учащихся, их 

литературной компетентности.  

Ключевые слова: концепт, культурология, культурологический концепт, литература, литературное образование, ху-

дожественная культура, искусство, культура  
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Роль web-платформ в обучении будущих педагогов 
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Павлова Наталия Христова, PhD педагогических наук, доцент  
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Шуменский университет «Епископ Константин Преславский», г. Шумен, Болгария 
 

Аннотация. В статье показана авторская реализация платформы для оформления и структурирования план-конспектов по 

математике, информатике и другим дисциплинам. Показаны основные возможности системы. Дан пример оформления 

одной темы. Рассмотрены и другие web платформы, которые имеют место в обучении будущих педагогов. 

Ключевые слова: обучение, активные методы, платформа, план-конспект, электронное обучение 

 

Съвременното образование, средното и висше учи-

лище непрекъснато се променят, съобразявайки се с 

непрекъснато променящите се технологии и обра-

зователни потребности. Чрез развитието на комуника-

ционните и информационни технологии се въведоха 

нови стандарти в организирането и провеждането на 

преподавателската дейност. Традиционните методи 

постепенно започнаха да се заместват с нови, като се 

внедриха модерни информационни технологии, тех-

нически средства и пособия. Създадоха се редица 

Интернет образователни платформи и портали, за-

доволяващи нуждите и изискванията на съвременните 

преподаватели. Все по-често вербалното обучение 

бива замествано с електронното обучение (E-Lear-

ning), премахвайки физическата бариера между пре-

подавател и обучаеми. Иновационният подход да се 

използват web платформи и образователни портали, 

придобива популярност не само в сферата на дър-

жавното образованието, но и в частния сектор където 

има нужда от специализирано обучение. 
 

Постановка на проблема. Студентите участващи в 

педагогическия курс във Висшето училище, премина-

ват специализиран подготовка насочена към учител-

ската професия. Придобиването на професионални 

умения, знания и навици, обучаващите получават от 

своите преподаватели в специализирани дисциплини 

като Хоспитиране, Училищен курс и др., свързани с 

професионалното направление. Но практическите и 

теоретични часове немогат да покрият необходимия 

обем от знания необходими на бъдещите учители, и за 

това студентите се обръщат към специализирана лите-

ратура за да развият и усъвършенстват познанията си. 

Тази литература за съжаление не винаги е актуална 

спрямо съвременните методи на преподаване, особено 

що се отнася за дисциплините свързани с бързо разви-

ващите се информационни технологии и компютърни 

науки. Поради тази причина много често студентите 

търсят допълнителна информация в Интернет, където 

достоверността, критериите или качеството на мате-

риалите могат да имат обрания ефект, като предизви-

кат объркване или противоречивост у студента. 

Разработването на добри уроци и дидактически ма-

териали, е основната дейност на студентите по време 

на педагогическите практики. Създаването им отнема 

много техническо и физическо време свързано със са-

мото разработване, събеседване с методика и накрая 

консултация с базовия учител. Всички разработени 

уроци и материали към тях, следва да бъдат предста-

вени окончателния вид на методика за съхранение, в 

разпечатан вид. А в бъдеще, по-качествените да бъдат 

използвани като примери за следващите студентски 

практики. 

С течение на времето и с развитието на информа-

ционните технологии се стигна до идеята да се създа-

де web платформа, която да поддържа инструменти за 

създаване на план-конспекти, гъвкавост в избора на 

шаблон за работа, комуникация между всички участ-

ници в педагогическия процес, създаване на ресурсна 

база от разработки и дидактически материал в помощ 

на потребителите и др. 
 

Анализ на настоящото изследване. Съществуват 

реализации на платформи, предлагащи дидактически 

материали, уроци, видео уроци и други ресурси в 

помощ на различните педагогически дисциплини. Но 

за целите на настоящата статия ще отделим внимание 

само някои, които смятаме за значими. 

Пример за портал, даващ възможност за създаване 

на план уроци е http://www.pathway-project.eu/, създа-

ден по европейски проект „Пътят към обучение чрез 

проучване” („Pathway to Inquiry Based Science 

Teaching” – PATHWAY). Порталът съгласно [1] обе-

динява учители от 15 европейски страни, координи-

рани от изследователски и научни центрове. Реги-

стрираните потребители могат да използват богата 

база от данни с дидактически ресурси, своевременно 

да получават информация за предстоящи събития, да 

участва в семинари или да работят в екип. Според 

реализацията си порталите имат различни средства за 

създаване на уроци. Тук подходът е софтуерното 

приложение PATHWAY ASK-LDT, което скоро се 

очаква да излезе и на български език. 

Следващият портал на който ще спрем е 

http://portal.opendiscoveryspace.eu, който е основен 

инструмент на проекта Geothnk, за създаване на план 

уроци. Този международен проект включващ 7 дър-

жави от Европа, в това число и България представена 

от шуменския университет „Еп. К. Преславски”. „Ос-

новна идея на проекта е създаване на семантична мре-

жа на основните понятия, с възможност за тяхното 

представянето в междупредметни връзки, в които 

пространственото въображение е ключово умение. 

Планира се тази образователна среда да стимулира 

потребителите (учители, студенти, музейни работни-

ци, служители на научни центрове, ученици и въз-

растни обучаеми) да се насочат към активните методи 

на обучение”[2]. Разработването на урок преминава 

през използването на образователен сценарий 

съобразен с методическите цели на проекта. Всички 

стъпки по въвеждането на урок в предложен сценарий 

според [2], включва: 
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– Въведение и подготвителна фаза; 

– Преди посещението (въпроси за мотивация и актив-

но изследване); 

– Посещение (Събиране на доказателства от активно 

изследване, дискусия, алтернативи); 

– След посещението (дискусия, рефлексия, последва-

щи действия). 

Споделените сценарии могат да се изтеглят в елек-

тронен pdf формат. 
 

Цел на статиста. Тази статия има за цел да покаже, 

необходимостта от използването на web платформите 

и все по-значимата роля която заемат в обучението. 

Техният принос в професионалното израстване на 

стажанти, студенти и начинаещи учители. 
 

Изложение на основния материал. Педагогическите 

стажове са период в който, студентите използват до-

пълнителна литература, ресурси и методически разра-

ботки, с чиято помощ те да подготвят своите уроци. 

Всеки методик определя рамката по която би желал 

студентите да разработват своите уроците и дава на-

со-ки за правилното им структуриране. В подготов-

ката на индивидуалните си уроците, за студентите-

практиканти би било много полезно ако могат да из-

ползват база от качествени уроци, фрагменти или до-

пълнителни дидактически материали. В предложената 

авторска платформа са реализирани няколко възмож-

ности, чрез които студенти, методици и базови препо-

даватели да работят съвместно. 

Всички потребители преминават през предварител-

на регистрация, последвано от асоцииране на взаимо-

отношенията между тях. Според ниво на потребителя 

примерно ако е методик или базов учител, може да 

се намесва пряко в разработката на студента, като 

редактира фрагменти от урока. Всеки план-конспект е 

достъпен онлайн, позволявайки на методика и препо-

давателя да разгледат разработката в удобно за тях 

време и място и при необходимост да посочат свои за-

бележки или препоръки. В помощ на своите студенти, 

наставниците биха могли да предложат подходящ ре-

сурс или дидактически материал към конкретната раз-

работка. Сега ще се спрем на някои от основните въз-

можности на платформата. 
 

Профил Методик 

– Регистрация на базов учител; 

– Регистрация на студент; 

– Асоцииране по отношение базов учител – студенти 

практиканти; 

– Моделиране структурата на урок; 

– Споделяне на ресурси; 

– Разработване на примерни план-конспекти; 

– Изпращане на съобщения; 

– Одобряване на студентски разработки; 

– Редактиране на студентска разработка; 

– Изтегляне на разработка в pdf формат; 

– Чат връзка с асоцииран студент. 
 

Профил Базов учител 

– Разработване на примерни план-конспекти; 

– Изпращане на съобщения; 

– Споделяне на ресурси; 

– Чат връзка с асоцииран студент; 

– Одобряване на студентски разработки; 

– Изтегляне на разработка в pdf формат; 

– Редактиране на студентска разработка. 
 

Профил Студент 

– Разработване на план-конспекти; 

– Редактиране на план-конспект; 

– Изтегляне на разработка в pdf формат; 

– Изпращане на съобщения; 

– Споделяне на ресурси; 

– Чат връзка с асоцииран базов учител или методик. 

 

 
Фиг. 1. Връзка между потребителите в платформата 

 

При подготовката на своите уроци, студентите под-

държат връзка с базовите си преподаватели и методи-

ци описана във фиг. 1 по съответната педагогическа 

дисциплина. Тази комуникация подпомага оформяне-

то на целите, задачите, подготовката и алтернативни-

те възможности по реализацията на уроците. Учите-

лят може да даде указания за подхода към учениците, 

препоръки по планираните задачи, както и насоки 

относно актуализацията и обобщенията в урока.  

Тази организация би могла да се реализира чрез 

инструментите на платформата, помагайки особено на 

тези студентите които живеят на отдалечено разстоя-

ние от училището или пък в ситуации непозволяващи 

вербална комуникация. 

Така представена организацията много наподобява 

електронен формат на преподаване, подходящо за 

всички видове обучения. Обучаемите и обучителите 

биха могли да работят индивидуално по между си или 

да оформят групи. Групите в повечето случай се 

съставляват от студентите практиканти, а от другата 

страна е базовия учител или методика. Преди разра-

ботването на съществената част от урока, студентите 

трябва да определят мястото му в годишно разпреде-

ление, целите, стандартите, учебно ядро, и др. елемен-

ти включени в държавните образователни изисквания. 

Тези част от подготовката на урока се организира от 

методика в web платформата. Той въвежда към всяка 

учебна дисциплина ядрото, заглавията на уроците и 

методици 

Базови учители 

студенти 

услуги в web платформата 
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препоръчителните цели и задачи които трябва да се 

реализират. От своя страна студентите не могат да 

допускат грешки в своите разработки. 

Със следващият пример „Въвеждане на текст, съ-

държащ специални знаци и символи” ще демонстри-

раме създаването на урок по ИТ, модул „Компютърна 

текстообработка” за 6 клас. Разработването на урока 

преминава през няколко последователни стъпки. В 

начало на урока студента трябва да посочи актуали-

зиращите знания свързани с разглежданата тема или 

да избере от предложените от методика. В хода на 

урока студентите попълват отделни фрагменти чрез 

подходящ web редактор поддържащ всички основни 

възможности за форматиране на текст и вмъкване на 

математически формули. Всеки от тези елементи 

динамично може да се редактира и актуализира както 

по време на създаване на урока, така и в режим 

редактиране с или без помощта на онлайн връзка с 

преподавателя. За заключителната част от урока, 

студента може да предложи изводи и заключения 

върху урока или да използва такива предложени от 

методика. 

 

І. Методика определя описанието на урока и формата на уроците 

 

 
Фиг. 2. 

 

ІІ. Студентът избира формата на урока и въвеждане на описание на урока 

 Фиг. 3. 
 

 Фиг. 4. 
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ІІІ. Студентът въвежда хода на урока 

Фиг. 5.  

 

Изводи. Използването на web платформени приложе-

ния в образованието, позволява достъп до ресурси и 

дидактически разработки за ползване както от начи-

наещи преподаватели , така и от студенти придобива-

щи квалификация „Учител”. Тази платформа може да 

допринесе за по-бърза адаптивност на учители и сту-

денти в преподавателската дейност. Очакваме в скоро 

бъдеще реализацията да бъде подложена на тестване в 

специалности преподаващи природни и хуманитарни 

науки. В развитието на платформата са планирани ре-

дица нови възможности като изграждане на ресурсна 

база от данни с разработки, изграждане на възмож-

ност начинаещите учители да създават свой разработ-

ки и др. 
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Юхно О.І. 

Змістові аспекти діяльності політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ століття 
__________________________________________  

Юхно Оксана Іванівна, аспірант кафедри педагогіки  

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми, Україна  
 

Анотація. У статті проаналізовані змістові аспекти діяльності політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ століття. Про-

стежено еволюцію навчальних планів і з’ясовано, що основні зміни протягом 1950–90-х років стосувалися перегляду існуючої 

номенклатури спеціальностей, розширення профілю підготовки шляхом об’єднання близьких вузькопрофільних спеціальностей 

в єдині, за умови більш глибокого оволодіння фундаментальними знаннями. Визначено, що наприкінці 50 - х років у політехніч-

них інститутах була проведена уніфікація навчальних планів за принципом розподілу на групи факультетів та об’єднання спорі-

днених спеціальностей; у 60-х роках у навчальний процес вводилися нові курси і розділи по організації управління, науковій 

організації праці, інженерній психології, ергономіці , значно посилювалась роль математичної підготовки, практичного оволо-

діння сучасною електронно-обчислювальною технікою; у другій половині 70-х років у навчальних планах посилювалась роль 

математичної та економічної підготовки; особливістю навчальної документації 80-х років було самостійне встановлення вченими 

радами інститутів переліку навчальних дисциплін для задоволення попиту промисловості певного регіону; у 90-х роках збільши-

вся зміст гуманітарної підготовки студентів-політехніків. Охарактеризовано особливості індивідуальних навчальних планів ХПІ 

1961 року, до яких належать: вивчення дисциплін, у період виробничої практики на старших курсах, тісно пов’язаних з її зміс-

том, введення у навчальні плани на всіх спеціальностях науково-дослідної роботи студентів, корегування обсягу спеціальних 

навчальних дисциплін відповідно до вимог передових заводів, проектних і конструкторських організацій. Констатовано, що 

Київський та Харківський політехнічні інститути з 1965 року почали працювати за індивідуальним робочими планам з терміном 

навчання за денною формою 5,5 років. Затверджені індивідуальні навчальні плани, передбачали більш ґрунтовну фізико-

математичну та спеціальну підготовку фахівців. Показано основні недоліки у змістовому аспекті діяльності політехнічних вишів 

зазначеного періоду, серед яких: недостатня забезпеченість типовими навчальними планами та програмами, перевантаженість за 

кількістю дисциплін та спеціалізацій, вузький профіль підготовки фахівців.  

Ключові слова: політехнічний інститут, навчальні плани, навчальні програми, уніфікація, навчання, спеціальність, зміст 

освіти 

 

Постановка проблеми. У період входження України в 

загальноєвропейський освітній простір, для кардиналь-

ного оновлення освіти необхідно враховувати не лише 

реалії і перспективи соціально-економічного розвитку 

країни, освітній досвід розвинутих держав, а й власний 

історичний шлях. Багатогранний аналіз інженерно-

технічної освіти сприятиме передбаченню тенденцій і 

перспектив її подальшого розвитку. У цьому контексті 

доцільним бачиться вивчення досвіду підготовки інже-

нерних кадрів політехнічними вишами України у другій 

половині ХХ століття.  

Аналіз актуальних досліджень. Концептуальні по-

ложення розвитку професійної освіти вивчали С. Бати-

шев, В. Беспалько, В. Сидоренко, В. Лєдньов, І. Лікарчук, 

Н. Ничкало, Є. Ткаченко, В. Курило. Відомості про ста-

новлення й розвиток вітчизняних навчальних закладів з 

підготовки спеціалістів технічного профілю висвітлено у 

монографіях В. Онопрієнка та Т. Щербань, Є. Степано-

вич, В. Атрощенка, О. Боголюбова, М. Згуровського, 

Д. Зеркалова. Історичні аспекти розвитку вищої технічної 

освіти в Україні розглянуто в дисертаціях А. Вороха, 

Л. Волкотруб, С. Ховрича, І. Федосової. Досвід з органі-

зації підготовки інженерно-педагогічних кадрів у другій 

половині XX ст. охарактеризовано в роботі С. Онопчен-

ко. Однак дослідження освітньої діяльності політехніч-

них ВНЗ потребує подальшого розвитку. 

Мета статті – розглянути змістові аспекти діяльності 

політехнічних вишів України у другій половині ХХ 

століття. Відповідно до мети дослідження визначено 

такі завдання: 

1) простежити еволюцію навчальних планів політехніч-

них ВНЗ протягом 50 – 90 - х років минулого століття;  

2) охарактеризувати індивідуальні навчальні плани КПІ 

та ХПІ; 

3) визначити основні недоліки у змістовій діяльності 

політехнічних вишів означеного періоду. 

Для досягнення мети використано наступні методи: 

історико-генетичний, порівняльно-зіставний, система-

тизації, класифікації та узагальнення, метод джерелоз-

навчого аналізу. 

У досліджуваний період навчальні плани були зако-

ном навчальної діяльності політехнічних вишів і найваж-

ливішим навчально-методичним документом, який рег-

ламентував весь складний комплекс вимог, що висували-

ся до підготовки висококваліфікованих інженерних кад-

рів. У навчальних планах політехнічних інститутів голо-

вна увага зверталася на вивчення фундаментальних дис-

циплін, підвищення фізико-математичної підготовки, 

набуття студентами більш глибоких професійних знань і 

навичок, в області прогресивної техніки і технології, нау-

кової організації виробництва, праці та управління. 

Протягом 1950–1955 рр. у політехнічних вишах вела-

ся робота по удосконаленню навчального процесу і під-

готовці нових навчальних планів. У цей час назріла не-

обхідність ліквідувати надмірну спеціалізацію і перейти 

до підготовки інженерів широкого профілю, усунути 

паралелізм у викладанні суміжних дисциплін, скороти-

ти кількість обов’язкових занять студентів упродовж 

тижня при одночасному збільшенні годин на самостій-

ну роботу, зменшити кількість заліків та екзаменів на 

сесії, поліпшити якість виробничого навчання, курсово-

го і дипломного проектування [12, с. 98]. 

Можливості вишів в удосконаленні навчальних пла-

нів і програм та поліпшенні всього навчального процесу 

розширювалися постановою Ради Міністрів СРСР від 
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12 квітня 1956 "Про заходи поліпшення науково-дослід-

ної роботи у вищих навчальних закладах" і виданим на 

його основі інструктивним листом № І-100 Міністерст-

ва вищої освіти СРСР. Розширювалися права навчаль-

них закладів щодо внесення змін до навчальних планів, 

скорочення лекційних курсів і зміни практичних занять, 

за рахунок чого збільшувався час на самостійну роботу 

студентів. Радам вишів давалося право вводити факуль-

тативні курси по новітнім досягненням науки і техніки, 

уніфікувати навчальні плани і програми з однойменних 

курсів, які викладалися студентам різних спеціальнос-

тей [13, с. 173]. 

1959/1960 навчальний рік був першим роком перебу-

дови вищої і середньої спеціальної школи, шлях якої 

затверджувався Законом "Про зміцнення зв’язку школи 

з життям і про подальший розвиток народної освіти в 

СРСР". У технічних вишах студенти, які не мали дворі-

чного стажу роботи за спеціальністю, перші один-два 

роки мали навчалися за вечірньою системою і працюва-

ти на виробництві на робочих місцях за обраною для 

навчання спеціальністю, з одержанням зарплати відпо-

відно до виконаної роботи. Організація навчального 

процесу у політехніках ускладнювалася різноманітніс-

тю фахів, за якими проводилася в інститутах підготовка 

інженерів, різнохарактерністю виробництв, для яких 

готувалися фахівці, багато змінністю роботи підпри-

ємств, їх розгалуженістю в територіальному плані. 

У відповідності до закону в 1959/1960 році відбулася 

організація навчального процесу за новими навчальни-

ми планами. Більшість спеціальностей, наявних у підві-

домчих Міністерству вишах, були забезпечені типовими 

навчальними планами, затвердженими МВ ССО СРСР. 

Однак, ряд інститутів на початку навчального року за 

деякими спеціальностями таких планів не мали. Так 

Київський політехнічний інститут був забезпечений 

типовими навчальними планами лише по 28-ми спеціа-

льностям, з наявних в інституті 32-х спеціальностей; 

Харківський політехнічний інститут отримав типові 

навчальні плани лише по 29-ти спеціальностям з 35-ти 

спеціальностей, за якими інститут проводив підготовку 

інженерів, Львівський політехнічний інститут не мав по 

4-м спеціальностям типових навчальних планів з 38-ми 

[1, арк. 18 ].  

Відсутність до початку навчального року, затвердже-

них Міністерством вищої і середньої освіти СРСР, ти-

пових навчальних планів фактично призвела до того, 

що за однією і тією ж спеціальністю навчання в ряді 

вишів почалося по проектам навчальних планів, скла-

дених самими ВНЗ, або за індивідуальними навчальни-

ми планами, розробленими деякими вишами відповідно 

до графіка навчального процесу та схваленими Мініс-

терством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР [1, 

арк. 22].  

У Львівському політехнічному інституті для спеціа-

льностей, за якими були відсутні типові навчальні пла-

ни, інститут керувався навчальними планами вечірнього 

факультету для осіб, які навчалися без відриву від ви-

робництва, а для осіб, які навчалися з відривом від ви-

робництва, старими навчальними планами з деякими 

корективами. 

У Київському політехнічному інституті дирекція 

прийняла рішення починати навчальний рік, об’єднав-

ши суміжні факультети в групи, згідно з отриманими 

планам. Було організовано три групи факультетів:  

перша група – електротехнічний, радіотехнічний, кіно 

інженерний; 

друга група – механічний, теплотехнічний, хімічного 

машинобудування; 

третя група – хіміко-технологічний, металургійний  

[1, арк. 25 ].  

В Одеському політехнічному інституті на підставі 

типових навчальних планів передбачалася уніфікація 

загальноосвітніх дисциплін за 17 спеціальностями ін-

ституту. При уніфікації навчальних планів приймалося 

до уваги загальне тижневе навантаження студентів як 

аудиторними так і поза аудиторними заняттями, яке не 

могло перевищувати 54 години на тиждень (з них ауди-

торних занять – від 16 до 36 годин і самостійна робота 

18–24 години) [1, арк. 27].  

При уніфікації навчальних планів була врахована мо-

жливість переходу від однієї форми навчання на іншу 

(денна, вечірня). Загалом, у Київському політехнічному 

інституті де проходило навчання студентів з 32 спеціаль-

ностей, уніфікація навчальних планів була проведена за 

принципом об’єднання споріднених спеціальностей. При 

цьому проведений розподіл на три групи факультетів. 

Враховуючи змінність виробничої роботи студентів, для 

кожної групи факультету навчальні заняття (лекції, лабо-

раторні роботи та ін) дублювалися, що давало можли-

вість студентам відвідувати ці заняття незалежно від змі-

ни на виробництві [1, арк. 28]. 

Аналогічна уніфікація планів була проведена також у 

Харківському та Одеському політехнічних інститутах. 

Керуючись Постановою Ради Міністрів СРСР від 

4 серпня 1959 р. "Про форми та терміни навчання", виші 

Міністерства внесли в типові навчальні плани ряд істот-

них уточнень, які відображали особливості прийнятих 

форм навчання, нової організації навчального процесу та 

специфіку виробничої роботи студентів [2, арк. 27]. 

Поряд із переходом на нову систему навчання студе-

нтів першого курсу, у вишах МВССО була проведена 

деяка робота з розбудови навчання студентів старших 

курсів, за рахунок внесення в діючі навчальні плани, 

відповідних доповнень і змін. Робота ця проводилась в 

напрямку збільшення тривалості виробничих практик; 

концентрації їх в одному періоді часу, з метою прохо-

дження її на робочих місцях; залучення студентів стар-

ших курсів до проектно-конструкторських бюро, ство-

рюваних при вишах, виконання реальних дипломних 

проектів, безпосередньо на підприємствах, за завдання-

ми промисловості [2, арк. 44]. 

Типові навчальні плани, що складалися МВ і ССО 

РСР, не могли врахувати всіх специфічних умов найбі-

льших інститутів, особливо коли підготовка велася про-

тягом багатьох десятиліть і для великого комплексу 

спеціальностей, що охоплювали спеціалізації багатьох 

видів однієї і тієї ж галузі промисловості Тому відпові-
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дними постановами передбачалося надання колегією 

МВ та ССО деяким інститутам права організації навча-

льного процесу за індивідуальними планами. Таким 

правом користувалися ряд найбільших вишів Москви та 

Ленінграду [3, арк. 72].  

Згідно стенограми міжвузівської науково-методичної 

конференції з питань перебудови вищої технічної освіти 

(від 17 березня 1961 р.) право проводити навчання за 

індивідуальними навчальними планами отримав і ХПІ. 

Основні особливості індивідуальних навчальних планів 

ХПІ були схвалені Колегією МВ і ССО УРСР у травні 

1959 року і Колегією МВ і ССО СРСР у червні 1960 

року. Наприкінці 1960 року в навчальні плани ХПІ була 

додатково введена низка дисциплін з нової техніки: 

промислова електроніка, математичні машини та про-

грамування, використання атомної енергії в народному 

господарстві і нові матеріали в техніці [3, арк. 74 ].  

Основні особливості індивідуальних планів ХПІ по-

лягали в наступному:  

1. Загальнотеоретична і загальнотехнічна сітка для 

кожної групи спеціальностей була однією і будувалася на 

широкій загальнонауковій основі. Як приклад можна 

вказати на групу механічних спеціальностей. У ній пе-

редбачено значне збільшення порівняно з типовими пла-

нами – числа годин на вивчення дисциплін з теоретичної 

механіки (на 28%), опору матеріалів (17%), метало знав-

ство (17%), деталям машин (10%), числа годин на лабо-

раторні заняття і організацію нових лабораторних робіт.  

2. На всіх спеціальностях інституту була введена у на-

вчальні плани науково-дослідна робота студентів у 10 і 

11 семестрах, що передбачало проведення поглиблених 

лабораторних робіт на спеціальних стендах та проведен-

ня окремих дослідів і експериментів.  

3. У період тривалої виробничої практики на старших 

курсах теоретичні заняття встановлювалися в обсязі 10–

12 год. на тиждень, причому в цей період вивчалися дис-

ципліни, тісно пов’язані зі змістом виробничої практики.  

4. Обсяг і перелік спеціальних дисциплін передбачався 

з урахуванням досвіду навчальної та наукової роботи 

кафедри та забезпечення сучасних вимог передових за-

водів, конструкторських і проектних організацій [3, 

арк. 75 ].  

У зв’язку з розвитком науки та техніки Міністерство 

вищої і середньої спеціальної освіти СРСР затвердило в 

1965 році нові учбові плани для денної форми навчання, 

в яких введено ряд нових навчальних дисциплін та ско-

рочено деякі другорядні дисципліни, а також змінено 

обсяг та порядок вивчення окремих курсів. На всіх тех-

нічних спеціальностях вищих навчальних закладів було 

введено вивчення спеціального курсу "Обчислювальна 

техніка в інженерних і економічних розрахунках" у об-

сязі 40 навчальних годин [4, арк. 83].  

Київський та Харківський політехнічні інститути з 

1965 року почали працювати за індивідуальним робо-

чими планам з терміном навчання за денною формою 

5,5 років. У лютому 1971 року був перший випуск фахі-

вців, підготовлених за цим планом. Затверджені індиві-

дуальні навчальні плани, передбачали більш ґрунтовну 

фізико-математичну та спеціальну підготовку фахівців 

протягом 5 років і 6 місяців проти 5 років за звичайни-

ми планами [5, арк. 106]. 

Ректор Київського політехнічного інституту звернув-

ся до Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 

Української РСР з листом, у якому надав узагальнення 

досвіду п’ятирічної роботи за зазначеними індивідуаль-

ними планами, з терміном навчання 5,5 років. Таке на-

вчання поряд з відомими перевагами – збільшенням 

часу для навчання загальнотехнічних і спеціальних ди-

сциплін, практичних занять і самостійної роботи сту-

дентів мало також і суттєві недоліки, в числі яких за-

значалися: 

1) збільшення кількості обов’язкових лабораторних та 

практичних занять, що вимагало посилення індивіду-

альної роботи викладачів зі студентами і, як наслідок, 

призводило до суттєвого підвищення педагогічного 

навантаження. Це, природно, негативно позначалося 

на якості підготовки; 

2) збільшення часу для самостійної роботи студентів в 

умовах обмежених можливостей, як у частині навча-

льно-матеріальної бази – в лабораторіях, креслярсь-

ких і читальних залах – так і в частині навчальної лі-

тератури не дало очікуваного поліпшення якості са-

мостійної підготовки і ускладнило контроль за нею з 

боку кафедр;  

3) істотно ускладнювалася організація практики студен-

тів у зв’язку із збільшенням термінів і складністю за-

кріплення баз практики на підприємствах і в організа-

ціях; 

4) окремі лекційні курси були значно розтягнуті за ча-

сом, що істотно знижувало ефективність їх вивчення 

[5, арк. 107]. 

Керуючись постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів 

УРСР від 14 жовтня 1966 р. № 776 Міністерство при 

розробці проектів планів підготовки спеціалістів перед-

бачало збільшення прийому до вишів з переважним ро-

звитком денного навчання. Значна увага приділялася 

оновленню навчальних планів і програм. У навчальний 

процес вводилися нові курси і розділи по організації 

управління, науковій організації праці, інженерній пси-

хології, ергономіці та інші. У ВНЗ, особливо інженерно-

технічних, значно посилювалась роль математичної 

підготовки, практичного оволодіння сучасною елект-

ронно-обчислювальною технікою, суттєво поліпшува-

лись форми і методи економічної підготовки майбутніх 

фахівців [6, арк. 84]. 

Протягом 1971 – 1973 рр. велася підготовка нових 

навчальних планів, що повинні були найповніше відо-

бразити досягнення науки, техніки і технології вироб-

ництва. На їх основі кафедрами було розроблено модель 

фахівця 80-х років, яка включала вимоги до знань, на-

вичок, вмінь, необхідних майбутньому випускнику з 

усіх дисциплін навчального плану, а також форми і ме-

тоди їх засвоєння [11, с. 120]. 

Згідно матеріалів МВССО з проблем науково-

технічного прогресу у вищій школі (від 09.02.1972 р.) 

простежується стан підготовки фахівців інженерного 

профілю. Як зазначалося в документі, вищі інженерно-

технічні заклади, в першу чергу, випускали більшою час-
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тиною спеціалістів прикладного напрямку з досить вузь-

ким профілем підготовки. Одним з раціональних шляхів 

по усуненню цих недоліків, на думку Міністерства, було 

розширення профілю підготовки при умові більш глибо-

кого оволодіння фундаментальними знаннями в суміж-

них і близьких галузях. У зв’язку з цим Міністерство 

вважало доцільним скоротити перелік існуючих у вищій 

школі спеціальностей (їх нараховувалося близько 400, не 

враховуючи спеціалізації), об’єднавши близькі вузькоп-

рофільні спеціальності в єдині [11, с. 87]. 

У другій половині 70-х років продовжувалось онов-

лення навчальних програм і планів з метою забезпечен-

ня безперервної підготовки студентів. Розроблялися 

програми з вищої математики, фізики, хімії, теоретич-

них основ електротехніки, обчислювальної техніки та 

інших дисциплін. У новій навчальній документації, 

окрім посилення ролі математики, фізики, механіки бу-

ло передбачено курс "Вступ до спеціальності". Удоско-

налення навчальної документації здійснювалось шля-

хом аналізу матеріалу кожної дисципліни і часу, відве-

деного на всіх формах навчання для засвоєння його 

студентами. Але одним із недоліків навчальних планів 

була багатопредметність. Згідно з розпорядженням Мі-

нвузу України студент за період навчання повинен був 

вивчити 40 обов’язкових дисциплін [11, с. 25]. 

Типові програми створювалися і затверджувалися з 

великим відставанням від нових навчальних планів, для 

окремих дисциплін, вони безнадійно застаріли, а для 

деяких нових спеціальностей взагалі були відсутні. На-

приклад, у Київському політехнічному інституті нови-

ми типовими програмами в 1976 р. було забезпечено 

лише 163 дисципліни з обов’язкових 600, що читалися у 

виші [7, арк. 24–25]. 

Типові програми з Міносвіти України часто надходи-

ли у недостатній кількості або й зовсім не надходили до 

вишу. Так, у 1978 р. до Вінницького політехнічного ін-

ституту типові програми надійшли в невеликій кількості, 

а інститут самостійно не мав права розмножити їх. Час-

тина програм була давністю у чотири і більше років [9; 

арк. 19]. У 1981 р. у Львівському політехнічному інсти-

туті не було типових програм з 10 спеціальних предметів 

для спеціальності 1201 – "Архітектура" [10; арк. 36]. У 

1982 р. Київський політехнічний інститут було забезпе-

чено типовими програмами лише з 652 дисциплін, із 

обов’язкових 900, що читалися у виші [8, арк. 16]. 

У відповідності з наказом Мінвузу України від 

06.08.1982 р. № 298 у технічних ВНЗ було введено нові 

навчальні плани. Тому виші замість відповідних типо-

вих програм розробляли робочі навчальні програми, що 

затверджувалися радою факультетів. Робочі навчальні 

програми базувалися на державних програмах (якщо 

вони були) і містили в собі наукові положення та вимо-

ги до майбутніх фахівців, нові досягнення науки й тех-

ніки, рекомендації та вказівки Мінвузу України, поста-

нови методичних зборів, секцій і комісій [11, с. 27]. 

На деяких факультетах політехнічних ВНЗ було під-

готовлено збірники робочих навчальних програм та 

велася робота по створенню суміжних навчальних про-

грам (програм безперервної підготовки). Ці програми 

забезпечували послідовність у вивченні загальнотеоре-

тичних і профілюючих дисциплін, розширювали і пог-

либлювали фундаментальну підготовку від дисципліни 

до дисципліни, від курсу до курсу. Зокрема, у Київсь-

кому політехнічному інституті розроблялися суміжні 

навчальні програми підготовки студентів з вивчення 

обчислювальної техніки і її застосуванні у вивченні 

спеціальних дисциплін. Станом на 1976 р. суміжні на-

вчальні програми повністю було підготовлено кафедра-

ми фізики та теоретичної механіки [7, арк. 25]. 

У 1988 р. складено і затверджено нові навчальні пла-

ни і програми. Зокрема у КПІ підготовка проводилась із 

65 спеціальностей і 79 спеціалізацій. У всіх навчальних 

планах були блоки дисциплін гуманітарної, фундамен-

тальної і спеціальної підготовки. Особливістю всіх на-

вчальних планів була наявність групи дисциплін, які 

встановлювалися вченою радою інституту, що уможли-

влювало спеціалізацію випускників з урахуванням по-

питу промисловості, регіонів, наукових інтересів ка-

федр. У навчальних планах КПІ група цих дисциплін 

займала 10–20 % навчального часу. Навчання з усіх 

спеціальностей тривало 5,5 років. У навчальних планах 

гуманітарній підготовці відводилося до 25% навчально-

го часу, фундаментальній – 30–45% , спеціальній підго-

товці і спеціалізації – 30–40%. У цілому навчальні пла-

ни КПІ за строками навчання, співвідношенням часу, 

відведеного на різні види підготовки, дисциплінами, що 

викладалися, наближалися до програм магістерського 

рівня [12; 252].  

Навчальні плани 1988 р. значною мірою відбивали за-

старілий, технократичний підхід. Вони були дуже пере-

вантажені як за кількістю дисциплін, так і за кількістю 

аудиторних занять. У цих планах тижневе аудиторне на-

вчальне навантаження на одного студента складало 34–

37 годин, недостатній час відводився самостійній роботі.  

У 1990–1991 рр. замість таких суспільних дисциплін, 

як історія КПРС, науковий комунізм, було введено, зок-

рема, історію політичних течій ХХ століття, політоло-

гію, соціологію, історію України. Обсяг суспільних ди-

сциплін залишився по суті без змін. Загалом на гумані-

тарну підготовку відводилося близько 25 % навчально-

го часу [14, с. 257].  

У нових навчальних планах, уведених з 1997 р., був 

радикально оновлений зміст освіти, розроблено оптима-

льний графік навчального процесу, раціонально визначе-

ні терміни проведення виробничої і переддипломної 

практики. Зокрема, при розробленні планів у ХПІ були 

враховані пропозиції експертної комісії, які були сфор-

мульовані під час атестації вишу у 1993 р., щодо поси-

лення економічної підготовки фахівців у галузі ринкової 

економіки, менеджменту, психології та регулювання со-

ціальних взаємовідносин у виробничих колективах. У 

планах більше уваги приділялось вивченню економічних 

дисциплін на рівні бакалаврів і спеціалістів, а також та-

ких курсів, як "Політологія", "Соціологія", "Основи педа-

гогіки і психології" та ін. Поряд з обов’язковими навча-

льними дисциплінами (їх питома вага в загальному обся-

зі становила 84 %) були передбачені також курси за ви-

бором студента. На вивчення природознавчого та загаль-
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ного інженерного циклів дисциплін виділялось 45% на-

вчального часу, на фахову підготовку – 35% і на гумані-

тарний цикл – 20% [14, с. 256].  

У 1997 р. були розроблені структурно-логічні схеми 

підготовки фахівців і завершена робота над новими на-

вчальними планами. Навчальні плани містили в собі цикл 

гуманітарних і соціально-економічних, фундаменталь-

них, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін. 

Зміст гуманітарної підготовки був спрямований на гли-

боке вивчення студентами вітчизняної історії, рідної та 

іноземних мов, знайомство з досягненнями світової та 

вітчизняної культури, філософії, основних закономірнос-

тей розвитку людства, на засвоєння основних норм і за-

конів про права і обов’язки громадян України, а також 

відповідних міжнародних правових актів [14, с. 256]. 

За діючими навчальними планами технічні універси-

тети почали готувати фахівців трьох рівнів: бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів з терміном навчання відповід-

но чотири, п’ять з половиною і шість років. 

Уже з 1 вересня 2001 р. першокурсники технічних 

вишів розпочали навчання за новітніми планами. Голов-

на мета впровадження нових навчальних планів – сут-

тєве оновлення освіти та широке використання у навча-

льному процесі інформаційних технологій. До цих пла-

нів було включено 319 навчальних дисциплін з вивчен-

ня високих технологій; 162 дисципліни були присвячені 

вивченню новітніх матеріалів, сучасних видів енергії та 

енергозберігаючих технологій. Було суттєво збільшено 

обсяг часу на самостійну роботу студентів [14, с. 293].  

Висновки: Отже, 1) основні зміни у навчальній до-

кументації протягом 1950–90-х років стосувалися пере-

гляду існуючої номенклатури спеціальностей, розши-

рення профілю підготовки шляхом об’єднання близьких 

вузькопрофільних спеціальностей в єдині, за умови 

більш глибокого оволодіння фундаментальними знан-

нями. Наприкінці 50-х років у політехнічних інститутах 

була проведена уніфікація навчальних планів за прин-

ципом розподілу на групи факультетів та об’єднання 

споріднених спеціальностей; у 60-х роках значна увага 

приділялась практичному оволодінню сучасною елект-

ронно-обчислювальною технікою; у другій половині  

70-х років у навчальних планах посилювалась роль ма-

тематичної та економічної підготовки; особливістю на-

вчальної документації 80-х років було самостійне вста-

новлення вченими радами інститутів переліку навчаль-

них дисциплін для задоволення попиту промисловості 

певного регіону; у 90-х р. збільшився зміст гуманітарної 

підготовки студентів-політехніків.  

2) Індивідуальні навчальні плани ХПІ та КПІ у дослі-

джуваний період були націлені на посилення фізико-

математичної підготовки, ефективне проведення науко-

во-дослідної роботи та поглиблення наукової складової 

навчання, інтеграцію теорії з практикою, введення пе-

реліку спеціальних навчальних дисциплін з урахуван-

ням вимог передових заводів, проектних і конструктор-

ських організацій. 

3) Протягом означеного періоду спостерігаються ос-

новні недоліки у змістовому аспекті діяльності політех-

нічних вишів, серед яких: недостатня забезпеченість 

навчальними планами та програмами, перевантаженість 

за кількістю дисциплін та спеціалізацій, вузький про-

філь підготовки фахівців.  
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Yuchno O.I. Aspects of the content of educational activity of polytechnical higher educational institutions of Ukraine in the second 

half of the 20th century 

Abstract. In article substantial aspects of activity of polytechnical higher education institutions of Ukraine in the second half of the XX 

century are analysed. Evolution of curricula is tracked and is found out that the main changes during 1950 - concerned the 90th years 

revision of the existing nomenclature of specialties, expansion of a profile of preparation by association of close narrow-purpose special-

ties in uniform, on condition of deeper mastering fundamental knowledge. It is defined that at the end of 50th- years at polytechnical insti-

tutes standardization of curricula by the principle of division into groups of faculties and association of related specialties was carried out; 

in the sixties new courses and sections on the organization of management, the scientific organization of work, engineering psychology, 

ergonomics were entered into educational process, the role of mathematical preparation, practical mastering modern electronic computer 

facilities considerably increased; in the second half of the 70th years in curricula the role of mathematical and economic preparation am-

plified; independent establishment by academic councils of institutes of the list of subject matters for satisfaction of demand of the indus-

try of this region was feature of educational documentation of the 80th years; in the nineties the content of humanitarian training of stu-

dents polytechnicians increased. Features of individual curricula of HPI 1961 which treat are characterized: studying of disciplines, during 

work practice on the older years which are closely connected with its contents, introduction to curricula on all specialties of research work 

of students, adjustments of volume of special subject matters according to requirements of the advanced plants, design and design organi-

zations. It is noted that the Kiev and Kharkov polytechnical institutes since 1965 started working on individual as workers to plans with 

training term on a day form of 5,5 years. Individual curricula are approved, provided more thorough physical and mathematical and spe-

cial training of specialists. The main shortcomings of substantial aspect of activity of polytechnical higher education institutions of the 

specified period, among which are shown: insufficient security with standard curricula and programs, congestion by amount of disciplines 

and specializations, a narrow profile of training of specialists. Keywords: polytechnical institute, curricula, training programs, unification, 

training, specialty, content of education. 

Keywords: polytechnical institute, curricula, educational programs, unification, education , specialty, content of education 

 

Юхно О.И. Аспекты содержания образования политехнических ВНЗ Украины во второй половине ХХ века.  
Аннотация. В статье проанализированы аспекты содержания образования политехнических вузов Украины во второй половине 

ХХ века. Прослежена эволюция учебных планов и выяснено, что основные изменения в течение 1950 - 90-х годов касались пе-

ресмотра существующей номенклатуры специальностей, расширение профиля подготовки путем объединения близких узкопро-

фильных специальностей в единые, при условии более глубокого овладения фундаментальными знаниями. Определено, что в 

конце 50- х годов в политехнических институтах была проведена унификация учебных планов по принципу деления на группы 

факультетов и объединение родственных специальностей; в 60-х годах в учебный процесс вводились новые курсы и разделы по 

организации управления, научной организации труда, инженерной психологии, эргономике, значительно возрастала роль мате-

матической подготовки, практического овладения современной электронно-вычислительной техникой; во второй половине 70-х 

годов в учебных планах усиливалась роль математической и экономической подготовки; особенностью учебной документации 

80-х годов было самостоятельное установление учеными советами институтов перечня учебных дисциплин для удовлетворения 

спроса промышленности данного региона; в 90-х годах увеличилось содержание гуманитарной подготовки студентов-

политехников. Охарактеризованы особенности индивидуальных учебных планов ХПИ 1961 года, к которым относятся: изучение 

дисциплин, в период производственной практики на старших курсах, тесно связанных с ее содержанием, введение в учебные 

планы на всех специальностях научно-исследовательской работы студентов, корректировки объема специальных учебных дис-

циплин в соответствии с требованиями передовых заводов, проектных и конструкторских организаций. Констатировано, что 

Киевский и Харьковский политехнические институты с 1965 года начали работать по индивидуальным рабочими планам со сро-

ком обучения на дневной форме 5,5 лет. Утверждены индивидуальные учебные планы, предусматривали более основательную 

физико-математическую и специальную подготовку специалистов. Показаны основные недостатки в содержании образования 

политехнических вузов указанного периода, среди которых: недостаточная обеспеченность типовыми учебными планами и про-

граммами, перегруженность по количеству дисциплин и специализаций, узкий профиль подготовки специалистов.  

Ключевые слова: политехнический институт, учебные планы, учебные программы, унификация, обучение, специальность, 

содержание образования 
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Ященко Ю.В. 

Особливості навчання іноземної мови професійного спрямування  

майбутніх менеджерів туризму 
________________________________________  

Ященко Юлія Вячеславівна, викладач кафедри іноземних мов 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна 
 

Анотація. У статті схарактеризовані особливості навчання іноземної мови професійного спрямування майбутніх менедже-

рів туризму, які полягають в обґрунтуванні цілей, відборі змістового наповнення дисципліни тощо. У статті також подані 

деякі підходи дослідників до визначення поняття "англійська мова для спеціальних цілей", визначені притаманні йому озна-

ки і властивості, розглянуто основні відмінності у викладанні загальної англійської мови і курсу іноземної мови професій-

ного спрямування. 

Ключові слова: іноземна мова професійного спрямування, англійська мова для спеціальних цілей, іншомовна комунікати-

вна компетентність, цілі навчання іноземної мови, презентація, майбутні менеджери туризму 

 

Вступ. Одним із найголовніших завдань вищої профе-

сійної освіти є фундаментальна підготовка кваліфіко-

ваного конкурентоспроможного фахівця, здатного ефе-

ктивно виконувати свої професійні обов’язки і завдяки 

цьому успішно конкурувати на сучасному ринку праці. 

Зв’язки нашої країни з іншими країнами світу, процеси 

глобалізації та інтеграція України у світовий та євро-

пейський діловий простір сприяють розвитку сфери 

туризму та індустрії гостинності. Створення туристсь-

кого продукту, його популяризація, просування і реалі-

зація на ринку послуг є суттєвою підставою для пода-

льшого збільшення потреби у професійно підготовле-

них менеджерах туризму та інших фахівцях індустрії 

гостинності, професіоналізм яких залежить від рівня та 

якості сформованості іншомовної комунікативної ком-

петентності, що передбачає володіння іноземною мо-

вою професійного спрямування майбутніми фахівцями.  

Короткий огляд літератури за темою. Аналіз нау-

кових джерел та публікацій свідчить, що дослідження 

питання навчання іноземної мови професійного спря-

мування для різних сфер професійної діяльності висві-

тлено у працях таких вітчизняних науковців: А. Кова-

льової, Н. Микитенко, Н. Мукан, О. Пономарьової та 

ін. Проблема навчання іноземної мови для спеціальних 

цілей вивчалася такими вітчизняними дослідниками: 

І. Голуб, Л. Гурєєвою, Л. Дудіковою, І. Куліш, А. Мун-

тян, І. Шпак та ін. Долучилися до розв’язання вищеза-

значеної проблеми і російські вчені (К. Іноземцева, 

А. Крупченко, Т. Петрашова, О. Поляков, Т. Хомутова 

та ін.). Деякі науковці у своїх працях вживають поряд з 

терміном "англійська мова для спеціальних цілей 

(АСЦ)" поняття "фахова мова" (С. Вискушенко, Т. Ки-

як, Л. Хоффман та ін.), "субмова" (Л. Жук, Н. Орлова 

та ін.), "професійно орієнтована іноземна мова" 

(А. Крупченко та ін.). Саме термін English for Specific 

Purposes (ESP) пропонується вживати переважною 

більшістю міжнародних фахівців з викладання англій-

ської мови для спеціальних цілей (А. Вотерс, В. Георгі-

єва, Т. Дадлі-Івенс, Дж. Свейлз, М. Сейнт Джон, 

Р. Смоук, Т. Хатчінсон, М. Філліпс, С. Шеттлсворт та 

ін.). Ці дефініції, на наш погляд, є рівнозначними по-

няттями за своєю сутністю і сферою використання. 

Проблемі професійної підготовки фахівців туристської 

індустрії присвячено ґрунтовні наукові праці вчених В. 

Квартального, Т. Кудрявцевої, С. Оришко, О. Ставров-

ського, В. Федорченка та інших дослідників.  

Проте, залишається недостатньо висвітленою про-

блема розкриття характерних ознак навчання іноземної 

мови для спеціальних цілей майбутніх фахівців деяких 

галузей професійної діяльності, включаючи туризм. 

Все викладене вище зумовлює актуальність нашого 

дослідження, тому його мета полягає у виокремленні 

особливостей навчання іноземної мови професійного 

спрямування майбутніх менеджерів туризму.  

Матеріали і методи. Розглянемо деякі підходи до 

трактування поняття "іноземна мова професійного 

спрямування" (ІМПС). Німецький лінгвіст Лотар Хоф-

фман на означення цієї дефініції використовує термін 

"фахова або професійна мова", яка походить від німе-

цького слова Fachsprache. За його визначенням, фахова 

мова – це "сукупність всіх мовних засобів, які викорис-

товуються у спеціально окресленій комунікативній 

сфері з метою досягнення розуміння між всіма фахів-

цями певної галузі" [8, с. 53-54]. Сукупність мовних 

засобів дослідник розглядає як фонетичні, морфологіч-

ні й лексичні елементи, правила синтаксису та їх функ-

ціональну взаємодію при будь-яких актах комунікації у 

цій сфері [8]. 

У колективній праці "Довідник англійської мови 

для спеціальних цілей" міжнародні експерти з питань 

англійської мови досліджують різні аспекти проблеми 

АСЦ. У посібнику вказується, що АСЦ відноситься до 

викладання або навчання англійської як другої або 

іноземної мови, де мета суб’єкта навчання – це вико-

ристання англійської мови у конкретній галузі. Зазна-

чено, що ключова особливість курсу АСЦ полягає в 

тому, що зміст і цілі курсу орієнтовано на специфічні 

потреби суб’єкта навчання [7, с. 2]. На підставі цього 

твердження можна вважати, що аналіз специфічних 

потреб майбутньої діяльності суб’єкта навчання об-

ґрунтовує вибір цілей навчання іноземної мови (ІМ) і, 

відповідно, впливає на формування змісту предмета 

"Іноземна мова професійного спрямування" (ІМПС) 

для конкретної спеціальності. 

У британському виданні British council, присвяче-

ному інноваціям у навчальних технологіях викладан-

ня англійської мови, зазначено, що АСЦ має абсолю-

тні і змінні характеристики. До абсолютних відно-

сяться: - професійно орієнтована англійська мова ви-

значається відповідно до потреб суб’єкта навчання; - 

АСЦ використовує технологію і діяльність тієї дис-

ципліні, якій вона послуговує; - АСЦ зосереджена на 

мові (граматика, лексика, стиль), навчальних навич-

ках, дискурсі і жанрі, що підходять саме для цих видів 

діяльності. До змінних характеристик належать такі: - 

АСЦ може бути пов’язана або створена для конкрет-
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них дисциплін; - у специфічних навчальних ситуаціях 

АСЦ може використовувати відмінну від загальної 

англійської мови методологію; мова може бути роз-

роблена для дорослих суб’єктів навчання в установах 

сфери обслуговування або для професійних ситуацій; 

– АСЦ головним чином створена для середніх або 

успішних студентів; - більшість АСЦ курсів припус-

кають деякі базові знання мовних систем [9, c. 90].  

Наведені вище характеристики становлять низку 

особливостей викладання АСЦ, які, на наш погляд, 

зумовлюють суттєву різницю між викладанням курсів 

загальної англійської мови і АСЦ. Цю думку підтри-

мує російська дослідниця А. Крупченко, яка вважає, 

що функції викладача ІМ для спеціальних цілей наба-

гато ширші за функції викладача загальної ІМ. Це, по-

перше, обумовлено кількістю зростаючих вимог до 

викладача спеціальної групи. Викладач спеціальної 

групи окрім володіння навичками загального лінгвіс-

тичного рівня, таких як, наприклад: презентування 

граматичного і лексичного матеріалу, виправлення 

помилок, побудування заняття на основі сучасних 

вимог тощо, для курсу професійно орієнтованої ІМ 

конкретної спеціальності має проаналізувати запит 

потреб цієї спеціальності і відповідно до них побуду-

вати навчальний і методичний матеріал для навчання 

професійної ІМ майбутніх фахівців відповідної галузі. 

По-друге, викладач мови для спеціальних цілей має 

виокремити завдання і мету програми, яких по завер-

шенні курсу навчання дисципліни студент має досяг-

ти. Викладач також формує не тільки комунікативні і 

лінгвістичні, але й професійні навички; розроблює 

засоби контролю для перевірки сформованості цих 

навичок. По-третє, викладач ІМ для спеціальних цілей 

має правильно відібрати і при необхідності адаптува-

ти навчальний матеріал у відповідності до вимог спе-

ціальності і конкретного ВНЗ, а в разі його відсутнос-

ті розробити новий навчальний матеріал, в той час як 

викладач загальної ІМ користується вже готовим на-

вчально-методичним комплексом [3].  

Російський дослідник питання АСЦ О. Поляков 

пропонує долати складнощі, які виникають у роботі 

викладача у зв’язку з вибором навчальних матеріалів, 

перед усім шляхом залучення викладачів безпосеред-

ньо до проектування курсів АСЦ для студентів будь-

якої спеціальності. Він зазначає, що проектування 

курсу АСЦ – це особливий вид професійної діяльнос-

ті педагога зі створення уявлень про освітній процес, 

який сприятиме не лише навчанню ІМ, але й вихован-

ню і розвитку особистості студента. Вчений вважає, 

що таке проектування є основою здійснення наступ-

них за ним процесів – складання робочої програми, 

формування цілей і відбір змісту, визначення принци-

пів, розробка або вибір навчальних матеріалів, власне 

навчання студентів АСЦ, контроль і оцінка його ре-

зультатів [6, с. 166]. 

Результати та їх обговорення. Погоджуючись з 

вищевказаними особливостями викладання ІМ, вва-

жаємо, що при формуванні цілей і змісту навчання 

ІМПС майбутніх менеджерів туризму, викладачу ІМ 

необхідно звернути увагу на розроблені для кожної 

спеціальності нормативні документи, які містять кон-

кретні вимоги до вивчення цієї спеціальності. Це на-

самперед стосується вивчення вимог варіативної час-

тини освітньо-професійної програми (ОПП) ВНЗ із 

напряму підготовки "Туризм" (галузь знань "Сфера 

обслуговування"), яка розроблена на основі стандарт-

ної ОПП підготовки бакалавра і спеціаліста. Ретель-

ний аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики 

(ОКХ) майбутнього фахівця (бакалавра і спеціаліста) 

дає змогу визначитися з цілями навчання ІМ профе-

сійного спрямування і відповідно спланувати профе-

сійну підготовку майбутніх менеджерів туризму.  

Визначено, що цілі навчання ІМ – це заздалегідь 

запланований результат педагогічної діяльності, який 

можна досягти за допомогою інших компонентів на-

вчання таких як: зміст, методи, умови, засоби навчан-

ня тощо. Зауважимо, що цілі у цьому сенсі – це осно-

вна складова системи навчання ІМ, яка формується 

під впливом замовлення суспільства і впливає на інші 

компоненти навчання [4, с. 11]. 

На нашу думку, можна виокремити такі цілі на-

вчання ІМПС майбутніх менеджерів туризму: вихов-

ну, розвивальну і практичну. Виховна мета реалізу-

ється через усвідомлення майбутніми фахівцями сфе-

ри туризму особливостей їхньої майбутньої професії, 

яка полягає у прямому та опосередкованому контакті 

з представниками різних культур і національностей, 

через вивчення і зіставлення іноземної і рідної куль-

тури і мови. Результатом реалізації виховної мети є 

толерантна й полікультурна особистість, яка здатна до 

спілкування в іншомовному середовищі. На наше пе-

реконання, лише толерантний фахівець може викли-

кати довіру у потенційного споживача туристських 

послуг, іноземного колеги або роботодавця. Розвива-

льна мета спрямована на розвиток комунікативних 

умінь, рефлексії, логічного мислення, пам’яті, уваги, 

розкриття потенційних здібностей студента до іншо-

мовної комунікації, виявлення і подальший розвиток 

ділових якостей особистості. Практична мета перед-

бачає вміння застосовувати теоретичні знання з тер-

мінології ІМ у практичній діяльності, використовува-

ти іншомовні терміни у ситуаціях професійного спіл-

кування з представниками іноземних туристичних і 

готельних корпорацій, турагенств і турфірм. Практи-

чна мета реалізується в оволодінні навичками побу-

дови діалогічного і монологічного мовлення ІМ у 

безпосередніх контактах, спілкуванні по телефону та 

іншим засобам комунікації, розвиткові творчих здіб-

ностей у бізнес-проектуванні, презентації нового тур-

продукту та його просуванні на ринку послуг. У ме-

жах цієї мети важливим є впровадження різноманіт-

них спецкурсів та окремо спецкурсу "Ділова ІМ", за-

вданням якого є вивчення особливостей усного і пи-

сьмового ділового мовлення, вдосконалення навичок 

ведення професійної документації і вміння працювати 

з фаховою іноземною літературою. 

Реалізація розглянутих вище цілей навчання ІМПС 

зумовлює поетапне формування іншомовної комуні-

кативної компетентності майбутніх менеджерів тури-

зму, як невід’ємного компонента їх професійної ком-

петентності.  

На думку І. Голуб, курс АСЦ має такі складові: 

спеціальне змістове наповнення, що охоплює спеціа-

лізовану термінологію, типові ситуації спілкування та 

жанрову специфіку мови; контекстне вивчення мови, 

зокрема граматичних явищ; фокусування уваги на 
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практичному використанні мови; нерівномірний роз-

поділ уваги до чотирьох видів мовленнєвої діяльності; 

зумовленість навчально-методичних прийомів спеціа-

лізацією студента та ступінь особистісних якостей 

студента [1, с. 63].  

Відомо, що термінологія – це сукупність термінів 

певної мови або певної галузі. Т. Кияк зауважує, що 

"функціонування певної мови забезпечується винят-

ково чітко встановленою термінологією" [2, с. 203]. 

Але необхідно зазначити, що майбутні менеджери 

туризму – це студенти нефілологічної спеціальності, 

які не досить зацікавлені у вивченні суто термінологі-

чного апарату. Це відбувається до того часу, поки 

іншомовний термін або група термінів не знаходяться 

у значущому для них контексті і, відповідно, з’явля-

ється необхідність їх практичного застосування, особ-

ливо в разі бажання студента продукувати власні ду-

мки іноземною мовою.  

Вивчення й застосування спеціалізованої терміно-

логії і граматичних конструкцій, притаманних фахо-

вим текстам, мають бути включені до курсу ІМПС, 

який повинен охоплювати такі тематичні розділи:  

– туризм (what is tourism?), історія туризму, етапи 

його розвитку і становлення як сфери послуг, типи 

туризму; 

– привабливі для туристів місця (tourist/holiday desti-

nations), особливості того чи іншого регіону або 

курорту, які бажає відвідати клієнт, відмінності між 

ними, їх значення у задоволенні пізнавальних, 

оздоровчих чи інших потреб клієнта; 

– розміщення, типи розміщень (accommodation), осо-

бливості розміщення в різних країнах; надання 

послуг, зручностей і засобів обслуговування 

(services and facilities); бронювання; реєстрація і 

поселення гостей в місцях розміщення; 

– туроператор і турагенство (tour operator and travel 

agency), турпакети та ін. для безпосереднього 

продажу турпродукту клієнтові та активної 

співпраці з іншими колегами всередині організації; 

– просування і рекламування туристського продукту і 

компаній на ринку (tourism promotion and marke-

ting), організація ознайомлювальних турів, складан-

ня рекламних брошур, постерів і буклетів, організа-

ція виставок і презентацій, залучення мас-медіа і 

друкованих спеціалізованих видань, володіння тех.-

нікою просування турпродукту, розміщення його в 

мережі Інтернет; 

– транспортування в туризмі (transport in tourism and 

timetable), використання різного виду транспорту 

для вирішення питання прибуття до місця призна-

чення: авіа, наземного і водного транспорту; роз-

клад і графіки маршрутів; 

– готельний менеджмент (hotel management), типи 

готелів, обов’язки реєстратора і менеджерів готелю, 

структура персоналу, управління готелем, підбір 

нового персоналу; 

– організація і проведення зустрічей і зборів (orga-

nizing and running a meeting), правила ведення 

дискусії і поводження при спілкуванні з колегами і 

клієнтами, організація тренувальних курсів для 

персоналу та інших менеджерів; 

– ділова ІМ для менеджерів туризму (Business English 

for tourism managers) знання діловодства і доку-

менттознавства, усвідомлення і практичне набуття 

ділових якостей, письмове листування з метою 

уникнення непорозумінь (лист-прохання, супровід-

ний лист тощо), складання резюме, листування 

електронною поштою з діловою метою, ведення 

телефонного on-line спілкування, консультування 

клієнтів під час здійснення купівлі турпродукту в 

режимі on-line та ін. 

Курс ІМПС для майбутніх менеджерів туризму не 

вичерпується лише вивченням запропонованих тем і 

дотриманням саме такої послідовності. Однак, вважа-

ємо, що саме такі тематичні розділи мають бути 

включені до змістового наповнення дисципліни "Іно-

земна мова професійного спрямування" для майбутніх 

менеджерів туризму. 

Зазначимо, що менеджер туризму – це управлінець, 

який у будь-якій туристській організації сприймається 

підлеглими як лідер, активний і ефективний керівник, 

який для досягнення мети та успішної співпраці з мі-

жнародними колегами і туристами використовує ін-

новаційні технології. На думку В. Новикова, однією з 

функцій інновацій є застосування творчих можливос-

тей і знань конкретної особистості, людського інтеле-

кту у виробництво, що сприяє якості послуг, підви-

щенню продуктивності праці і задоволенню потреб 

споживача [5].  

Важливим елементом застосування інноваційних 

технологій у туризмі є презентація, яка відіграє суттє-

ву роль у створенні і рекламуванні нових видів тури-

стського продукту і готельних послуг, надає можли-

вості розуміння використання нових туристських ре-

сурсів і наочно демонструє необхідність змін в управ-

лінській структурі туристської організації. Важливою 

необхідністю для майбутніх менеджерів туризму є 

презентація ІМ з використанням Power Point та інших 

комп’ютерних програм нового туристського продукту 

з метою демонстрації нових ринків збуту продукції у 

готельних і ресторанних ланцюгах. Презентація ІМ 

сприяє розвиткові мовних і мовленнєвих навичок сту-

дентів, сприяє зростанню їх творчої діяльності, дозво-

ляє розкрити можливості використання Інтернет ре-

сурсу у пошуках необхідної інформації. Така презен-

тація демонструє не тільки знання свого фаху, розу-

мові здібності і володіння інноваційними і технічни-

ми засобами, сприяє розвиткові особистісних ділових 

якостей таких як впевненість, вміння тримати увагу 

аудиторії, вміння переконувати тощо, але й дозволяє 

студенту самостійно виявити та усвідомити існуючий 

на цей момент рівень оволодіння іноземною мовою. 

Викладачу курсу ІМПС за допомогою відповідних 

прийомів і методів необхідно навчити майбутніх ме-

неджерів туризму засадам створення презентації ІМ, 

як необхідної складової навчального процесу, і засто-

совувати її на заняттях особливо на завершальному 

етапі вивчення певної теми курсу ІМПС. Підготовка 

презентації, як проблемного завдання, становить по-

шуковий творчий процес, який студенти, як правило, 

сприймають позитивно. Викладачу необхідно заохо-

чувати студентів до такого виду навчальної діяльнос-

ті, створювати ділову доброзичливу атмосферу, мак-

симально наближену до реальної.  

Особистість студента, як суб’єкта навчання, і коло 

його освітніх потреб є найголовнішою ланкою у взає-
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модії викладача і студента в системі вищої освіти. На 

наше переконання, одним із головних чинників успі-

шного вивчення курсу ІМПС полягає у досить високій 

вмотивованості студентів у знанні і практичному за-

стосуванні саме фахової англійської мови у ситуаціях 

професійного спілкування у майбутній діяльності. 

Висока вмотивованість студентів залежить від умов 

цілковитого розуміння та усвідомлення майбутніми 

фахівцями особливостей їхньої професійної діяльнос-

ті, бажанні будувати кар’єру саме в обраній галузі і 

безпосереднє "бачення себе" у цій сфері у майбутньо-

му. Саме студенти, які мають глибоку внутрішню мо-

тивацію, зацікавлені в опануванні курсу ІМПС та ін-

ших спецкурсів, успішно долають труднощі на шляху 

до вивчення цієї та інших фахових дисциплін. 

Отримані фундаментальні знання ІМ з їх подаль-

шим практичним застосуванням у професійній діяль-

ності у результаті успішного вивчення курсу ІМПС 

для майбутніх менеджерів туризму надають їм мож-

ливості і перспективи для успішного кар’єрного зрос-

тання, сприяють підвищенню самооцінки і впевненос-

ті, створенню позитивного іміджу майбутнього фахі-

вця. Саме такі фахівці мають більше можливостей для 

самоактуалізації і переваг для отримання відповідного 

матеріального винагородження і виникнення почуття 

задоволення від власної професійної діяльності.  

Висновки. Отже, розглянуті нами особливості на-

вчання іноземної мови професійного спрямування є 

важливою складовою у викладанні цієї дисципліни 

майбутнім менеджерам туризму у ВНЗ. Врахування 

цих особливостей зробить процес навчання курсу 

ІМПС цікавим та ефективним, а результат задоволь-

нить отриманням фундаментальних знань та їх успі-

шного застосування у майбутній професійній діяль-

ності менеджерів туризму. 
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Abstract. With the increase in popularity of studying soul and spiritual characteristics of mental life and the development of Chris-

tian psychology there appears a need of methods and research methodology in this area. The article analyzes the existing methodo-

logical problems of Christian psychological research and outlines possible solutions. The author proves that the whole reality of inner 

life of an individual cannot be described on a psychometric level. Communicative methodology may establish agreement between 
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Introduction. In recent decades, both in Ukraine and 

foreign countries the research of value and meaning, inti-

mate and personal, spiritual and religious characteristics 

of mental life has been intensified. More and more scien-

tists believe that the explanation of mental phenomena is 

impossible without a clear understanding of person’s na-

ture (V. Slobodchykov). On the basis of personal and an-

thropological understanding of the human being a new 

field in psychology is developing – Christian psychology. 

It focuses on studying a personality as the image of God. 

It is believed that the main goal of Christian psychology is 

to sublimate the person’s image and perception that ap-

pears as an object of psychological research. Christian 

psychology brings trinity concept of a human being 

(‘body – soul – spirit’) together with its divine nature into 

scientific understanding [8]. With the development of a 

new area in psychology there appears a necessity of stud-

ying the methods and methodology of the research. 

Analysis of the latest researches of the issue. Nowa-

days Christian psychology is actively developing. It is a 

powerful combination of empirical and theoretical re-

search and psychotherapeutic practice. In the West such 

scholars as K. Hraupner, A. Mey, K. Voychezhek, R. Ya-

vorski and others are developing this trend and are apply-

ing it to theory and practice [10]. In Russia the develop-

ment of Christian psychology was initiated by B. Bratus. 

F. Vasylyuk, V. Slobodchikov, V. Rubtsov, Y. Zenko, 

L. Shekhovtsova, A. Lorhus and others became his fol-

lowers. In Ukraine this trend is continued and reinforced 

by such scholars as L. Hrydkovets, N. Zhyhaylo, A. Kly-

myshyn, M. Savchyn, V. Tatenko, V. Halanskyi, V. Yur-

chenko, O. Yaremko and others. There have been laun-

ched a Christian Association of Psychologists (SPCh, 

1995, Poland; «IGNIS», 1986, Germany), the European 

Association of Christian Psychologists (EMPCA), which 

unite psychologists of Europe (Poland, Germany, Eng-

land, Denmark, Finland, Switzerland). In 2012, at the 

National University "Ostrog Academy" there was set up 

the first research laboratory of Christian psychology, eth-

ics and pedagogic in Ukraine. 

The key principle of Christian psychology is viewing a 

personality as the image and likeness of God, as a holistic 

creation that reflects in trinity concept ‘body – soul – spir-

it’. Another important principle of Christian psychology is 

perception of spiritual mental things not as causal (reason) 

but as personal, creative [10, p. 7]. According to A. Lorhus, 

a person becomes an individual through the process of 

freedom, creativity, spirituality, knowledge and autocracy 

(autonomy, independence). A person, as an individual ac-

cepts his existence creatively, mainly in a critical, construc-

tive and axiological way [6, p. 8-9]. This understanding of 

the individual needs another methodological approach to its 

study, which scholars are still searching for. 

The Formulation of the Goals and Objectives of the 

Article. The article aims at analyzing methodological 

problems of Christian psychological research and outlin-

ing its possible solutions. 

Methodology of research. Theoretical and methodo-

logical foundation of the research consists of the conceptu-

al positions of the Christian psychology (O. Bondarenko, 

B. Bratus, A. Lorhus, M. Mryonova, B. Nychyporov, 

H. Ozhyhanova, B. Randolph-Seng, M. Savchyn and 

V. Yurchenko). The following methods have been used for 

reaching the objective of the research: theoretical analysis 

of the literature which helped to evaluate the status of the 

scientific research; a systematic approach to the object of 

the research; systematization and generalization of the the-

oretical positions of the research which allowed determina-

tion of the conceptual foundations of the research. 

Results of research and discussion. It's not a secret 

that psychology still doesn’t have a unanimous methodo-

logical approach to dealing with such fundamental issues 

as methods of scientific explanation and even the subject 

of psychology. The main reason is that the fields related 

to psychology, which have disputable views in different 

psychological areas, for instance, the theory of personali-

ty, defining the psychology of man’s "soul" or his energy 

("psyche") as a subject of psychology are philosophical 

issues that cannot be resolved only by "natural" objective 

methods. M. Mamardashvili once wrote that there are 

things that can be said only in religious language and only 

this language describes the spiritual truths of life [7, 

p. 202]. Analyzing the crisis in European science method-

ology in the early twentieth century, E.Husserl stated that 

its cause was unilateral rationalism, which muddled in 

objectivism and naturalism forced everything human, 

spiritual and subjective out of methodology. "The science 

of the spirit", which proclaims dependence of scientific 

cognitive method not on the object but on ideological 

scientific position, can overcome this crisis [4]. 
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Methodology has traditionally been perceived as the doc-

trine of common views a researcher should hold, the rules 

he must follow in the study, and the means he must use. 

These views, rules and means are not random but prede-

termined by one ultimate goal – to identify the subject of 

science as it really is. Since the subject of Christian psy-

chology is the spiritual dimension of psychic phenomena, 

there arises a question of how to learn spiritual phenome-

na. M. Berdyaev wrote that spiritual phenomena are clari-

fied differently than any other phenomena. We totally 

support his point of view. 

Christian psychologists believe that traditional rational 

methods, which are based on abstraction and analysis, 

comparison and generalization, can’t reflect the subjective 

reality of inner life of an individual. More complex men-

tal experiences are difficult to describe on a psychometric 

level. This is due primarily to the intangible nature of the 

subject of study of both Christian psychology and psy-

chology in general (e.g. such mental phenomena as love, 

trust, responsibility, moral values, etc.) and relevant 

world-view ideas. 

Thus, we conducted an empirical study of life-sense ori-

entations and values of individuals undergoing rehabilita-

tion in Christian rehabilitation centers. The survey showed 

that there were already difficulties at the stage of collecting 

empirical data. In particular, the surveyed for whom Chris-

tian values predominate comprehended the questions of the 

interviewer in slightly different way [9]. For example, the 

instructions for carrying out the study include such points 

as “you shouldn’t contemplate for too long” or “there is no 

right or wrong answers” and, thus, there were contradic-

tions from the very beginning. The fact of the matter is that 

Christian centers are taught not to give hasty answers, as 

the Bible says, "The heart of the righteous answer: but the 

mouth of the wicked pours out evil things" (Pr. 15:28) [2, 

p. 607]. There appear peculiarities at the stage of interpret-

ing the questions themselves, which focuses on transcen-

dental, spiritual characteristics.  

That is why Christian psychology researchers emphasize 

the need for a new method that is based on the idea of em-

pathy and creative freedom (V. Manerov, I. Ilyin, M. Sav-

chyn et al.). "Science about spirit is different from natural 

science in a way that it requires proximity and similarity 

between the researcher and his subject" (M. Berdyaev) [1, 

p. 47]. "The scientific method is not a dead system of tech-

niques, patterns and combinations. A genuinely creative 

researcher always works out a new method. For the method 

is a lively movement towards the subject, creative adapta-

tion to it, "research", invention, rooting into, feeling into 

the subject, often improvisation, sometimes reincarnation 

"(I. Ilyin) [5, p. 412]. But nowadays this requirement seems 

unattainable for many people. 

Analyzing features of Christian psychology deeper, it 

becomes clear that it includes approaches focusing on the 

problem of biblical anthropology, but there are areas that 

tend to academic research psychology. The key difference 

between these two approaches is different understanding of 

human nature and appropriate use of various interpreting 

charts. According to V. Manerov, on the basis of the built-

up experience of empirical research, today it becomes ob-

vious that the line between Christian and academic psy-

chology is not as big as it seems at first. Their convergence 

is possible with the expansion of interpretational schemes 

borrowed from Christian anthropology. Thus, the study of 

the subject of Christian psychology is partly being carried 

out by traditional and modified methods in academic and 

humanistic psychology [8]. M. Sav-chyn writes about the 

need for communicative methodology in Christian psycho-

logical research that will enable researchers to compare 

psychological concepts and will promote understanding 

between different areas and approaches [11, p. 49]. 

An important element of the methodology of any sci-

ence is a system of methodological principles, each of 

which serves as a brief formulated theory that summarizes 

the historical experience of the branch (Christian psy-

chology, in particular) encapsulating its basic laws and 

rules, and is the initial requirement for further research. 

On the basis of the statements made above we can con-

clude that one of the basic principles of Christian psycho-

logical research is the principle of duality, the synthesis of 

materialism and idealism. It is known that the contrast be-

tween body and soul, matter and spirit, brain and con-

sciousness have their roots in philosophy. Since psycholo-

gy has derived from philosophy it has preserved these "tra-

ditions". However, this fight should be understood not as 

an external conflict of opposing points of view, but as an 

expression of acute controversy on the difficult way of hu-

man cognition. In accordance with the methodological 

principle of supplementing formulated by N. Bohr on quan-

tum physics, "to most adequately describe the physical 

object that belongs to the microcosm, it must be described 

in mutually exclusive additional systems of description, for 

example, both as a wave and a share "[3]. The same princi-

ple is applied to perception of human nature. 

In its theoretical and methodological background 

Christian psychology is based on a number of general 

philosophical and general psychological principles which 

acquire specific wording and formulation, being private-

psychological principles of Christian psychology, in terms 

of Christian psychological studies. 

These Christian principles of psychological research 

comprise: 

1. The principle of historicism – a study of a certain 

period in the past development of science in its entirety 

specific content, in the system of relevant social and cul-

tural conditions, its dependence on the general situation in 

science in general through comparison with previously 

accumulated knowledge. It allows you to show the origi-

nality and uniqueness of the phenomenon. It is necessary 

to imagine the history of science in the fullness of its most 

significant facts. None of the theories should be discarded 

as useless, because it has its place and meaning for its 

time. Deviation from the principle of historicism is one-

sidedness and schematics of representing a phenomenon. 

2. The principle of objectivity – deals with the problem 

of balance between objective and subjective components 

in scientific knowledge of Christian psychology. The 

complexity of the principle is determined by the difficulty 

to overcome their own motives (academic and personal) 

in perception of certain psychological knowledge. What is 

more, a Christian psychologist should use the present-day 

knowledge as the basis, as the foundation of his profes-

sional thinking (outlook). According to this principle, the 

goal that the Christian psychological researchers have is 

to shape and sustain the position of the objective, unbi-

ased observer with respect to the final result and in rela-
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tion to the studied object (without personal likes and dis-

likes, or supports of any theories). 

3. The principle of academic science and the Christian 

world-view unity – focuses on the relation between the 

theories of psychology and Christian ideas and involves 

studying the correlation between semantic (logical) aspect 

of the object of Christian psychological research and its 

analysis from the perspective of Christianity. 

4. The principle of consistency - involves understand-

ing of the Christian psychology as a multi-level (funda-

mental and applied level), multi-functional (routine, sci-

entific, artistic, religious knowledge) and multi-

dimensional doctrine, the basic element of which is the 

spiritual factor. The principle of multi-dimensional and 

multi-level existence of the subject in Christian psycholo-

gy determines the affinity and completeness of scientific 

interpretations of the nature of the researched subject. 

Determining the nature of the subject can deal with vari-

ous levels of existence, though they all stay in a hierarchy, 

depending on the semantic hierarchy of the levels of cer-

tain phenomena. Cognitive process of the subject’s es-

sence can occur as a consistent perception of each possi-

ble level of existence, one of the levels or certain unity of 

them. According to each studied level an explanatory 

model of the subject’s essence is constructed, research 

methods, methods of analysis and interpretation are se-

lected. However, the general definition of the subject is 

given considering all possible interpretations of its es-

sence. Thus, the research process is presented as a multi-

dimensional and multi-level phenomenon in which cogni-

tive and transformation actions are carried out in different 

dimensions and semantic layers, connected to each other 

by "vector of essence" of the studied phenomenon. 

5. The principle of the unity of collective and individual 

creativity in the development of psychological knowledge 

involves understanding Christian psychology as a result of 

not only individual scientists’ work, but as a general contri-

bution of the Christian community. This principle directs a 

researcher towards: 1) singling out all the circumstances 

preceding the formation of a particular idea; 2) analysis of 

the context, which ultimately led to drawing up certain 

concepts and theories in the works of particular scientists; 

3) warns against acknowledging contributions of individual 

scientists or scientific school in aggregate formation of 

psychological knowledge as absolute (the following 

knowledge is based on the past achievements). 

Christian principles of psychological research in com-

bination with specific methods form the basis of scientific 

analysis of psychological phenomena, based on the fun-

damental idea of a three-dimensional understanding of 

human nature as a unity of body-soul-spirit. 

Analyzing methodological problems it is necessary to 

emphasize some of the difficulties of using traditional 

methods in Christian psychological research, as we have 

already admitted. The term "method" is broadly seen as a 

form of practical and theoretical understanding of reality, 

which is the result of the laws of the studied object. 

There are following empirical methods used in Chris-

tian psychology: observation and introspection, natural 

experiment, psychological testing, conversation as a dia-

logue, as well as other methods from Applied Psychology 

– art therapy, biblical therapy etc. Highly perspective 

methods are methods of hermeneutic psychology, which 

combine in the idea of hermeneutic circle synthesis and 

text analysis, feeling into the subject’s integrity and com-

ponent analysis of its constituents. 

Generally speaking, adding the elements of contempla-

tion, dialogue, feeling, and figurative perception along-

side with more thorough interpretation, and taking into 

account the peculiarities of the Christian outlook is the 

way of transforming traditional research methods of psy-

chology into the method of Christian psychology. 

Conclusions and Perspectives for Further Research. 
Works on the problem of methodology of the Christian 

psychological research are still not complete and suffi-

cient, lacking in integrity; its many aspects are not studied 

well. For conducting Christian psychological researches it 

is necessary to create conceptual models and methods of 

Christian psychological research, additionally, to further 

summarize knowledge of such researches accumulated by 

foreign and Ukrainian scholars. This will provide authen-

ticity and accuracy in this plane. 
 

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 

1. Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности // Из-

бранные труды. – М., 1999.  

Berdjaev N.A. About a man, his freedom and spirituality // 

Izbrannye trudy. - Moskva, 1999. 

2. Біблія. – К., 2013. – 1151 с.  

Bible. - Kiev, 2013. - 1151 s. 

3. Бор Н. Дискуссии с Эйнштейном о проблемах теории по-

знания в атомной физике // Успехи физических наук. – 1958. - 

№ 66. – С. 571–598.  

Bor N. Discussion with Einstein about on epistemological 

problems in atomic physics // Uspehi fizicheskih nauk. - 1958. - № 

66. - S. 571 - 598. 

4. Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка. Досвід 

критики логічного розуму // Зарубіжна філософія ХХ століття 

/ за ред. Г.І. Волинки. – К.: «Довіра», 1993. – С. 48-81.  

Gusserl' E. Formal and Transcendental Logic. Experience critics 

of logical mind // Zarubіzhna fіlosofіja ХХ stolіttja / za red. 

G.І.Volinki. – K.: Fіrma «Dovіra», 1993. – S. 48 – 81. 

5. Ильин И.А. О русской идее // Русская идея / сост. 

М.А. Маслов. – М., 1992.  

Il'in I. A. About the Russian idea // Russkaja ideja / sost. M. A. 

Maslov. – M., 1992. 

6. Лоргус А. Православная антропология. – М., 2003.  

Lorgus A. The Orthodox anthropology. – M., 2003. 

7. Мамардашвили М. Психологическая топология пути. – 

СПб., 1997.  

Mamardashvili M. Psychological topology of path. – SPb., 1997. 

8. Манеров В.Х. Духовность человека как ценность и предмет 

психологии // Материалы международного семинара «Чело-

век и его ценности в XXI веке». – СПб., 2002.  

Manerov V.H. Spirituality as a human value and the subject of 

psychology // Proceedings of the international seminar "The man 

and his values in the XXI century”. – SPb., 2002. 

9. Матласевич О.В., Якушенко С.С. Особенности диагностики 

личностной сферы людей с алкогольной и наркотической 

аддикцией // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2014. – Додаток 4 до Вип. 

31, Том І (9): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські 

психолого-педагогічні читання». – С. 223 – 233.  

Matlasevich O.V., Jakushenko S.S. Peculiarities of diagnostics of 

personal sphere of people with alcohol and drug addiction // 

Humanitarien Bulletin of Perejaslav-Khmelnytsky State 

Pedagogical University. - K .: Gnosis, 2014. - Annex 4. Vol. 31 

80

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com

http://ufn.ru/ru/articles/1958/12/b/
http://ufn.ru/ru/articles/1958/12/b/


Volume I (9): Thematic issue "International Chelpanovs 

psychological and educational read." - S. 223 - 233. 

10. Мей В. Світ психології і християнська віра // Вісник Київ-

ського інституту бізнесу та технологій. – 2012. - № 3 (19). – 

С. 3-9.  

Mej V. World of Psychology and Christian faith // Bulletin of Insti-

tute of business and technology in Kiev. – 2012. - № 3 (19). –  

P. 3-9. 

11. Савчин М.В. Методологеми психології: монографія. – К.: 

Академвидав, 2013. – 224 с.  

Savchin M.V. Metodologems of Psychology: Monograph. – K.: 

Akademvidav, 2013. – 224 s. 
 

Матласевич О.В. Методы христианско-психологических исследований: проблемы и перспективы 
Аннотация. С ростом популярности исследований душевно-духовных характеристик психической жизни и развитием хри-
стианской психологии возникает вопрос методов и методологии исследований в этой сфере. В статье проанализированы 
существующие методологические проблемы христианско-психологических исследований и намечены возможные пути их 
решения. Автор обосновывает, что вся реальность внутренней жизни личности не может быть описана на психометриче-
ском уровне. Установить взаимопонимание между академической и христианской психологическими концепциями может 
коммуникативная методология. Основными принципами христианско-психологических исследований являются: принцип 
синтеза материализма и идеализма; историзма; объективности; единства академически-научного и христианско-
мировоззренческого; системности; единства коллективного и индивидуального творчества. 

Ключевые слова: христианская психология, методология, методы, принципы, личность 
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Анотация: В статье рассматриваются личностные особенности, психические состояния, составляющие разные аспекты по-

зиционируемого и хронологического образа Я. Отмечены разные уровни представленности феномена социальной жела-

тельности, перфекционизма, социальной фрустрированности, лени у безработных, менеджеров среднего звена и топ-мене-

джеров. Сопоставлены профили временной перспективы у личностей с различным социальным статусом.  

Ключевые слова: я-образ, топ-менеджер, безработный, лень, фрустрированность, перфекционизм, временная перспек-

тива, социальная желательность 
 

Введение. Рыночная экономика привела к переменам 

в использовании трудовых ресурсов. С одной стороны 

в спектре рынка труда появились новые социально-

экономические статусы, такие как: менеджеры, топ-

менеджеры, маркетологи, специалисты по аутсортин-

гу, с другой – существует и не задействованная часть 

трудовых ресурсов – безработные. 

В. Groysberg, L. Kevin Kelly, Bryan MacDonald [9] 

называют группу руководителей организации высше-

го уровня иерархии, ежедневно несущих ответствен-

ность за ее эффективное управление топ-менеджера-

ми. Топ-менеджер для эффективного выполнения 

функций планирования, организации, координации и 

контроля должен обладать определенными индивиду-

ально-личностными особенностями, влияющими на 

эффективное управление организацией и формирова-

ние общественных отношений. 

По определению Международной организации тру-

да (МОТ) – International Labor Organization (ILO), без-

работный – это человек, который хочет работать, мо-

жет работать, но не имеет рабочего места и это только 

тот человек, который официально зарегистрирован на 

бирже труда.  

В структуре организации выделяют и менеджеров 

среднего звена, так как каждый такой менеджер яв-

ляется одновременно и руководителем и специали-

стом. Изучение деятельности руководителя среднего 

уровня показывает, что менеджер среднего звена 

возглавляет крупное подразделение или отдел в ор-

ганизации или на предприятии. В основном мене-

джеры среднего звена являются буфером между ру-

ководителями высшего и низового звеньев. Эффек-

тивный менеджер среднего звена совмещает в себе 

качества хорошего специалиста, исполнителя, орга-

низатора и грамотного управленца. На уровне сред-

него менеджмента он больше ориентирован на про-

цесс, нормы, качество, дисциплину, на поиск новых 

возможностей и результат [2].  

Краткий обзор публикаций по теме. Теоретичес-

кий анализ последних публикаций показал что, уче-

ные исследуют индивидуально психологические осо-

бенности менеждеров и безработных (Л.Дж. Питера, 

А.И. Агеевой, В.М. Русалова, В.Д. Попова, Л.В. Ду-

наевского, О.А. Раковской, Т.П. Чернявской и др.), а 

так же используют системный подход (В.Н. Дружи-

нина, Р.С. Немова, А.Л. Журавлева, В.Ф. Рубахина, 

В.Г. Шорина, З.А. Чернышевой, П.М. Дизеля, Д. Бор-

мана, Л. Воротиной, Р. Федермана и др.) в исследова-

нии влияния личностных характеристик на эффектив-

ность предпринимательской и управленческой дея-

тельности. Но за чертой исследовательского интереса 

остаются такие особенности составляющие Я-концеп-

цию как, лень, социальная желательность, перфекцио-

низм, мотивация достижения, особенности временной 

перспективы, а так же психические состояния: трево-

га, социальная фрустрированность. 

Основная часть. В своем эмпирическом исследо-

вании мы обратились к отдельным личностным ха-

рактеристикам, которые составляют определенные 

аспекты "презентируемого Я" и "хронологического 

Я". В исследовании приняли участие топ-менеджеры 

предприятий (n=35), менеджеры среднего звена 

(n=34) отличающихся друг от друга по направлению 

деятельности, географической дислокации и уровня 

экономической стабильности, таких как: предприятия 

автомобильного транспорта, сферы обслуживания, 

образования и строительства и безработные (n=43).  

Проведенное нами исследование позволяет нам 

констатировать, что у 6% топ-менеджеров уровень 

тревоги представлен на высоком уровне. Средний 

уровень тревоги отмечен у 29% руководителей и у 

65% – низкий уровень проявления личностной трево-

ги. Менеджеры среднего звена показали следующие 

результаты: 75% – низкий уровень, 22% – средний и 

3% – высокий уровень тревоги. У безработных высо-

кий уровень личностной тревоги выявлен у 8%, сред-

ний уровень представлен 45% и низкий уровень тре-

воги у 47% испытуемых (рис. 1). Статистически зна-

чимых различий не выявлено. Полученные нами дан-

ные не согласовываются с данными Н.Ф. Кузьменко 

[7], где продемонстрировано, что состояние повы-

шенной и явно выраженной тревоги характерно для 

42% безработных. Такой уровень тревоги препятству-

ет конструктивному поиску работы и трудоустрой-

ству. Наши данные скорее говорят о презентуемом Я-

образе (Я-маске), в котором важная роль отведена 

социальной желательности. 

Выставлять себя в социально-выигрышном свете – 

это один из аспектов стратегии самопрезентации. По 

шкале социальной желательности (рис. 2), выявлено, 

что у 29% топ-менеджеров высокий уровень, средний 

– 45% и низкий уровень имеют 26% испытуемых. 

Топ-менеджерам для достижения профессиональных 

целей и выполнения своих функций, таких как: 

управление, заключение необходимых договоров, 

участий в тендерах, проведений рекламных акций и 

т.д. необходимо приукрашивать действительность, 

«держать лицо», казаться социально желательными. 
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Рис. 1. Показатели личностной шкалы проявления тревоги 
 

У менеджеров среднего звена, низкие показатели у 

44%, средние у 34% и 22% имеют высокий показатель 

социальной желательности. Безработные показали 

следующий результат: высокий уровень социальной 

желательности имеет только 8% испытуемых, у более 

половины средний уровень (54%) и у 38% низкий 

уровень социальной желательности. Статистически 

значимых различий у топ-менеджеров и безработных 

не выявлено, т.е. 62% безработных и большинство 

топ-менеджеров представляют себя в преимуще-

ственно выгодном свете. Из полученных нами данных 

так же видно, что 38% безработных не беспокоятся об 

общественном мнении, как способе массового отра-

жения, формирования принципов и норм коллектив-

ной жизнедеятельности, "как механизме массового 

отношения к событиям и процессам окружающей 

действительности" [цит. по И.А. Чернову]. Статисти-

чески значимых различий у топ-менеджеров и безра-

ботных не выявлено.  

 

 
 

Рис. 2. Показатели социальной желательности 
 

Исследуя уровень социальной фрустрированности по 

методике Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко 

(рис. 3) мы выявили что, у 13% топ-менеджеров соци-

альная фрустрированность отсутствует, у 87% пред-

ставлен низкий уровень, ни умеренного, ни высокого 

уровня социальной фрустрированности у топ-мене-

джеров не выявлено. У менеджеров среднего звена у 

6% отсутствует социальная фрустрированность, у 

81% она на низком уровне, умеренный уровень со-

ставляют 9% и высокий уровень составил 3% мене-

джеров среднего звена. У безработных, отсутствие со-

циальной фрустрированности испытывает 15% испы-

туемых, у 67% имеют низкий уровень, умеренный у 

18%, и высокий уровень социальной фрустрирован-

ности у безработных не выявлен. 
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Рис. 3. Показатели уровня социальной фрустрированности у топ-менеджеров и безработных 
 

Исходя из наших данных мы можем отметить что, вы-

сокого уровня социальной фрустрированности у испы-

туемых не выявлено, т.е. ни топ-менеджеры, ни безра-

ботные, ни менеджеры среднего звена не испытывают 

беспокойства по поводу невозможности удовлетворе-

ния каких-либо своих планов, намеченных целей и 

надежд. Известно, что Ф.Е. Василюк [1] рассматривал 

фрустрацию как один из видов критических ситуаций, 

назвав их "ситуациями невозможности". "Невозмож-

ность", по мнению Ф.Е. Василюка, определяется тем, 

какая жизненная необходимость оказывается парали-

зованной в результате неспособности имеющихся у 

субъекта типов активности справиться с наличными 

внешними и внутренними условиями жизнедеятельно-

сти [7]. По нашим данным получается что, безработные 

так же как и топ-мене-джеры не находятся в ситуации 

невозможности и их жизненные необходимости не па-

рализованы. Нам представляется, что или феномен со-

циальной желательности формирует искаженный Я-

образ в сложившейся ситуации у безработных, или они 

не оценивают ситуацию как критическую т.е. как ситу-

ацию невозможности. 

Исследование перфекционизма у топ-менеджеров, 

менеджеров среднего звена и безработных, по Джен-

кинсу-Фридманну показало что, у 94% топ-менедже-

ров, 70% менеджеров среднего звена и 76% безработ-

ных перфекционизм не выявлен. Как видно из рис. 4, 

30% менеджеров среднего звена и 24% безработных 

характеризуются стремлением к достижению наилуч-

шего результата. 
 

 
 

Рис. 4. Показатели по шкале перфекционизма 
 

На наш взгляд, такой уровень перфекционизма у без-

работных представляет собой не только достоинство, 

сколько серьезную личностную проблему. Не являясь 

расстройством или нарушением в буквальном смысле 

слова, перфекционизм в то же время выступает 

крайне негативным фактором, порождающим серьез-

ные затруднения в жизни [8]. Перфекционисты обыч-

но не ориентируются на свою внутреннюю личную 

оценку результатов, у них нет их личных критериев. 

Есть только образ чего-то "идеального", который 

высокий средний низкий 

топ-менеджеры 13 87 0

менеджеры среднего звена 6 81 3

безработные 15 67 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% 

Уровень социальной фрустрированности 

высокий средний 

топ-менеджеры 94 6

менеджеры среднего звена 70 30

безработные 76 24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% 

Шкала перфекционизма 

84

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



сложился из мнений наиболее референтных людей. И 

этот собирательный образ перфекционисты воспри-

нимают как свой собственный. У них внутренняя цель 

– не само дело, результат, удовольствие от процесса, а 

попытка избежать осуждения и/или заслужить похва-

лу. Естественные затруднения в достижении желае-

мого результата фрустрируют таких людей, порождая 

постоянный стресс. Неудачи перфекционистами пе-

реживаются крайне болезненно, а болезненное осо-

знание недостижимости совершенства нередко про-

воцирует их и вовсе отказаться от позитивных 

устремлений. И тогда в ход идут все возможные за-

щитные механизмы – от прямого отрицания, избега-

ния, до открытой агрессии. Чаще всего это отрицание 

или избегание «не очень то и нужно было» или «или 

делать идеально, или не делать вообще», что в итоге 

приводит к формированию заниженной самооценки, 

высокой тревожности и в целом негативно сказывает-

ся на его мироощущении и результатах деятельности 

и на эффективный поиск работы. 

Вместе с тем Е.П. Ильин [5] считает что, перфек-

ционизмом прикрывают банальную лень и различает 

лень как ситуативное и как постоянное проявление, 

характеризующее наличие ее как личностное каче-

ство. Ситуативное проявление лени определяется сле-

дующими ситуациями: отсутствием настроения; ску-

кой; усталостью; болезнью; сонливостью; голодом; 

неинтересным, бессмысленным, неопределенным или 

трудным делом; перегрузками; внешним давлением; 

недостатком возможностей. Исследования А.А. Кро-

ника и Р.А. Ахмерова [6] показывают что для лени-

вых по сравнению с неленивыми более характерны 

следующие тенденции: низкая самооценка настойчи-

вости; выраженное стремление к избеганию неудачи; 

низкая саморегуляция в деятельности; слабая нервная 

система; преобладание торможения по внутреннему 

балансу (последняя типологическая особенность сви-

детельствует о слабо выраженной потребности в ак-

тивности); более низкая мотивация успеха. Проведя 

исследование по методике выявления лени Д.А. Бог-

дановой и С.Т. Посохиной (рис. 5) мы выявили, что 

очень трудолюбивыми (работа ради работы) себя счи-

тает 69% топ-менеджеров, трудолюбивыми – 19%, 3% 

думают, что они в равной степени трудолюбивы и 

ленивы и 9% топ-менеджеров полагают, что они ле-

нивы. Среди менеджеров среднего звена только 6% 

считают себя очень трудолюбивыми, 85% считают 

себя трудолюбивыми, 4% считают, что они трудолю-

бивы и ленивы в равной степени, ленивыми себя счи-

тают 2% и очень ленивым себя никто не считает. 60% 

безработных уверенны, что они очень трудолюбивы, 

15% считают себя трудолюбивыми, 10% считают, что 

они в равной степени и ленивы, и трудолюбивы, так 

же 10% думают, что они ленивы, и 2% считают себя 

очень ленивыми. 

 

 
 

Рис. 5. Показатели по методике самооценки лени 
 

Исходя из наших данных, мы можем видеть что без-

работные, так же как и топ-менеджеры, считают себя 

трудолюбивыми и очень трудолюбивыми. И если топ-

менеджеры поддерживают "Я-образ" руководителя, 

то безработные, на наш взгляд, прежде всего, дают 

социально желательные ответы, которые формирую-

щие презентируемый Я-образ.  

Проведя исследование мотивации достижения по 

методике "Измерение мотивации достижения" А. Ме-

храбиана (рис. 6), мы выявили, что только у 16% топ-

менеджеров выявлено доминирование стремления к 

успеху, а 84% доминирует стремление избегания не-

удач. Среди менеджеров среднего звена у 29% выяв-

лено стремление к достижению успехов и 71% стре-

мится избегать неудачи. У безработных испытуемых, 

готовых на многое ради успеха мы выявили только 

5% и соответственно со стремлением избегания не-

удач 95%. Как известно мотив избегания неудач вы-

делен из мотива достижения. Испытуемые, у которых 

преобладает мотив избегания неудач, выбирают лег-

кие или очень сложные задачи. А высокие показатели 

мотивации достижения характерны для: возбудимых 

личностей, упорных в достижении цели, склонных к 

лидированию, авторитарных, независимых, склонных 

к риску, агрессивных и конфликтных в межличност-

ных контактах. Напротив, высокие показатели моти-
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вации избегания неудачи при заниженной мотивации 

достижения характерны для личностей тревожных, 

неуверенных в себе, с низкой самооценкой. Нулевой 

показатель мотивации избегания при повышенных 

баллах мотивации достижения встречается у лиц, от-

личающихся поспешностью в принятии решений, 

«ищущих признания», импульсивных, самоутвер-

ждающихся, неосторожных, порывистых и сверхэмо-

циональных. Низкие показатели мотивации достиже-

ния характерны для личностей, находящихся в де-

прессивных состояниях, имеющих невротические рас-

стройства. Также они свойственны личностям, отли-

чающимся мягкостью характера, чертами зависимо-

сти, конформностью и пессимизмом. У топ-менедже-

ров этот факт может свидетельствовать о не желании 

совершенствовать свое мастерство, повышать про-

фессиональную квалификацию, а довольствоваться 

легкодоступными целями. У безработных, вероятно, 

мотив избегания неудачи сформировался на неудачах 

в прошлом опыте, приведшем к отсутствию веры в 

свои силы и свою эффективность. 

 

 
Рис. 6. Показатели мотивации достижения 

 

Исследование временной перспективы топ-менедже-

ров и безработных (рис. 7) показало, что у топ-мене-

джеров профиль временной перспективы не сбалан-

сированный [4] с доминантой ориентации на будущее 

у 33% испытуемых. У безработных установлен также 

несбалансированный профиль временной перспекти-

вы, но без доминанты с практически равным распре-

делением ее составляющих. У них в равной степени 

значимости представлены будущее, позитивное про-

шлое, гедонистическое и фаталистическое настоящее 

и в меньшей степени представлено негативное про-

шлое. Такой профиль временной перспективы, на наш 

взгляд, максимально точно передает субъективное, 

неосознаваемое состояние безработного, потерю себя 

в темпоральной действительности, с невозможностью 

принятия оптимальных решений.  
 

 
Рис. 7. Показатели профиля временной перспективы 

 

Как видно из рис. 7 топ-менеджеры ориентируются на 

будущее, опираясь на позитивное прошлое, т.е. эти 

испытуемые "оглядываясь" назад и вспоминая собы-

тия прошлого извлекают полезные уроки для того 

чтобы получать удовольствие от будущего. Они рас-
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можно исправить, и успехов которые можно повто-

рить и увеличить, для них работа источник особого 

наслаждения т.к. завтрашний предвкушаемый успех 

или потери являются «топливом» для сегодняшних 

решений и действий. 

Выводы. Из полученных нами данных можно за-

ключить, что презентируемый Я – образ современно-

го топ-менеджера имеет доминирующую ориентацию 

на будущее, он трудолюбив, но не стремится сделать 

идеально свою работу и совершенствовать професси-

ональную компетентность. 

Менеджеры среднего звена, опираясь на прошлый 

опыт как негативный, так и позитивный, используют 

силу знаний для создания безопасной базы для буду-

щего. Однако в условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации они " «доверяют только тому, что мож-

но подержать в руках. Развитие ориентации на буду-

щее требует стабильности и постоянства в настоящем. 

Обещания того, что нельзя потрогать или увидеть, 

значат мало. Чем меньше люди полагаются на обеща-

ния правительства, различных институтов, тем боль-

ше они избегают ориентации на будущее и фокуси-

руются на настоящем" [3. 105]. У них доминирующим 

является негативное прошлое 27%, далее в иерархии 

представлены в равной степени гедонистическое 

настоящее 21% и позитивное прошлое 20%, фатали-

стическое настоящее 17% и 15% будущее находятся 

на последних местах в профиле временной перспек-

тивы. Менеджер среднего звена это трудолюбивый, 

целеустремленный, социально нефрустрированный с 

низкими уровнями тревоги и социальной желательно-

сти работник, умеющий из прошлого опыта извлекать 

полезные уроки и получать удовольствие от сего-

дняшнего дня. 

Презентация Я-образа безработных основана на по-

зиционировании себя трудолюбивыми со склонно-

стью к перфекционизму работниками, социально не-

фрустрированными, с низким уровнем тревоги, что не 

согласуется с фактом переживания безработицы как 

личностной трагедии сопровождающейся сильными 

эмоциональными переживаниями. У безработных 

выявлен несбалансированный смешанный профиль 

временной перспективы без доминанты с практически 

равным распределением ее составляющих 
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Анотація. У статті виділено та проаналізовано важливі соціально-психологічні передумови розвитку моральної самосвідомо-

сті підлітків, зокрема, інтелектуальні (пізнавальні), емоційні, вольові, новий рівень самосвідомості, виникнення почуття доро-

слості, розвиток спонукальної сфери, виникнення потреби у самоствердженні, особливості соціальної активності. 

Ключові слова: підлітковий вік, самосвідомість, почуття дорослості, самоствердження, соціальна активність 

 

Констатується, що за своїм складом підлітковий пері-

од є психологічно неоднорідним, а динаміка розвитку 

моральної самосвідомості всередині періоду є мало-

вивченою. Психологи досить уважно ставляться 

до вивчення підліткового періоду, визнаючи фун-

даментальність змін, які відбуваються у цей час.  

У психології проблема розвитку особистості підліт-

ка та розвитку його моральної самосвідомості аналізу-

ється у контексті сукупності досягнень або новоутво-

рень цього віку (Л.С. Виготский, У. Крейн, Г. Крайг, 

Ф. Райс, Х. Ремшмидт) і особливості включення підліт-

ка у провідну діяльність – спілкування в умовах спіль-

ної діяльності (Л.І. Божович, Т.П. Гаврилова, В.В. Да-

видов, Г.Є. Залесский, В.О. Татенко, Д.Й. Фельдш-

тейн). У концепції Д.Й. Фельдштейна важливе місце 

займає внутрішня суб'єктивна позиція підлітка стосов-

но різних сфер соціальної дійсності, що дозволяє у 

майбутньому сформувати "стійку життєву позицію".  

На сучасному етапі дослідження у віковій та педаго-

гічній психології науковцями отримані важливі показ-

ники про витоки особистісного зростання у підлітко-

вому віці (І.С. Булах), закономірності становлення спо-

нукальної сфери особистості підлітка (М.Й. Боришев-

ський, І.В. Дубровіна, А.О. Реан, Л.А. Регуш), умови 

самоствердження і самовизначення підлітка (В.А. Аве-

рін, В.С. Мухіна, Г.М. Прихожан, Г.А. Цукерман), ак-

тивізуються психологічні засоби відкриття підлітком 

власного "Я" (І.В. Нікітіна, І.Г. Ісуріна). 

У психологічному плані моральна самосвідомість 

людини є складно організованою психологічною сис-

темою, що включає інтеріоризовані у процесі соціалі-

зації моральні цінності у формі переконань, нормати-

вних установок, ідеалів, що дозволяють співвідносити 

власні вчинки і спонуки особистості із засвоєними 

нею моральними імперативами, ціннісними ставлен-

нями до себе та інших людей.  

Метою нашого дослідження є з’ясування соціаль-

но-психологічних передумов розвитку моральної са-

мосвідомості у підлітковому віці. У період дорослі-

шання виникають психологічні передумови (довіль-

ність вищих психічних функцій, засвоєння формаль-

них операцій мислення, автономність, незалежність Я 

та ін.) для виникнення моральної поведінки. У ре-

зультаті нових якісних змін у підлітків мотиви дій і 

вчинків стають осмисленішими і стійкішими, транс-

формуючись у стійкі особистісні утворення (самоцін-

ності). Аналіз наукових джерел [1; 2; 3; 4; 5; 6] дозво-

лив виділити важливі психологічні передумови розви-

тку моральної самосвідомості підлітків, зокрема, інте-

лектуальні, емоційні, вольові, новий рівень самосвідо-

мості, виникнення почуття дорослості, розвиток спо-

нукальної сфери, виникнення потреби у самоствер-

дженні, особливості соціальної активності. 

Інтелектуальні (пізнавальні). Активний пізнаваль-

ний розвиток підлітка розгортається він у малопоміт-

них для нього і тих, хто її оточує, формах. Упродовж 

цього періоду триває розвиток абстрактного мислен-

ня, логічної пам'яті, використанням метакогнітивних 

(пов'язаних з виробленням стилю інтелектуальної дія-

льності) навичок. Ці обставини суттєво впливають на 

зміст думок підлітка, його здатність до моральних 

суджень. Це дозволяє йому зрозуміти суть моральних 

аспектів поведінки та діяльності (моральні ставлення, 

моральні позиції, моральні дії, моральні переживання, 

моральні норми, моральні ідеали тощо) та співвідно-

сити їх із власним Я. Як відзначає Л.І. Божович [2], 

мислення сприяє активному використанню підлітками 

моральних понять. У перехідний період у підлітка 

виникає система власних вимог і норм, які він завзято 

відстоює, не боячись покарань з боку дорослих. По-

чинають складатися відносно стійкі та незалежні мо-

ральні погляди, судження й оцінки, проте останні мо-

жуть змінюватися під впливом позицій і думок рефе-

рентної групи однолітків. Це підтверджує, що мора-

льність підлітків перебуває у процесі становлення. 

Емоційні. Для емоційної сфери підлітків характерні 

достатньо висока емоційна збудливість, деяка стій-

кість емоційних переживань, високий рівень тривож-

ності, суперечливість почуттів (досить часто підліток 

захищає свого друга, одночасно розуміючи його не-

правоту; володіючи розвинутим почуттям гідності – 

"може заплакати від образи, хоч плакати соромно"). 

Виникають переживання не тільки щодо оцінювання 

їх іншими людьми, але і щодо моральної самооцінки. 

Інтенсивно формуються моральні почуття, завдяки 

чому переживання з приводу засвоювання підлітками 

моральних норм поведінки стають спонуками до реа-

лізації їх у поведінці.  

Вольові. Помітного розвитку набувають вольові 

якості – наполегливість, впертість у досягненні мети, 

вміння долати перешкоди i труднощі тощо. Підлітки, 

на відміну вiд молодших школярів, спроможні не 

тільки на окремі вольові дії, але й на вольову діяль-

ність. Вони вже в змозі самі поставити перед собою 

мету та спланувати її досягнення. Недостатність роз-

виненості волі полягає передусім у тому, що, прояв-

ляючи величезну наполегливiсть в одному виді діяль-

ності, підлітки можуть не виявляти її в інших видах. З 

цього приводу Л.С. Виготський звернув увагу на ту 

обставину, що у випадку з підлітками частіше всього 

має місце не слабкість волі, а слабкість цілей, коли 

підліткам просто немає ради чого долати різні пере-
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пони, включаючи і власні лінощі. Поява ж значущої 

мети вирішує і проблеми волі. Завдяки волі підліток 

долає егоцентричні мотиваційні тенденції, щоб до-

тримуватися у поведінці моральних норм. 

Новий рівень самосвідомості. Підлітковий вік є сен-

ситивним для розвитку самосвідомості особистості. У 

підлітків виникає інтерес до себе, якостей своєї особис-

тості, потреба оцінити, порівняти себе з іншими, розіб-

ратися у своїх почуттях і переживаннях. Саме у підліт-

ковому віці актуальною для особистості стає потреба 

зіставляти якості інших людей з власними рисами, ду-

мати про себе, про своє місце серед інших людей, про 

здібності та можливості. Важливими є суперечності 

між потребою пізнати себе і фактичним рівнем знань, 

між прагненням ствердити свою дорослість і способа-

ми досягнення цього, між ідеалом і реальними тенден-

ціями власного розвитку. Жадоба самоутвердження, 

відстоювання своєї дорослості та самостійності поро-

джує у підлітків, у свою чергу, підвищену чутливість 

до всього, що стосується їхнього авторитету, оцінки 

результатів діяльності, зовнішності, вчинків, здібнос-

тей та можливостей. Все це й викликає в них стійкий 

інтерес до внутрішнього світу особистості, суспільних 

моральних цінностей, норм поведінки, людських взає-

мин, становища у суспільстві тощо. Тим самим ство-

рюються надзвичайно сприятливі умови для порівнян-

ня підлітками своїх морально-психологічних якостей з 

якостями інших людей, формується система прагнень 

особистості до реалізації в житті свого ідеального "Я" 

як моделі та напряму власного самовдосконалення. 

На основі розвитку самосвідомості, зростання ви-

мог до себе, нового становища серед ровесників і ста-

рших у них з'являється прагнення до самовиховання, 

зокрема, у сфері моральності. Вони намагаються роз-

винути в собі позитивні якості, подолати негативні 

риси. Але порівняно невеликий життєвий досвід і ще 

не сформований життєвий світогляд нерідко поро-

джують суперечності між потребою у самовихованні і 

невмінням реалізувати її. У генезисі самосвідомості 

підлітка, В.А. Аверіним [1] виділено два етапи: фор-

мування почуття відмежованості свого Я від оточую-

чих та становлення ідентичності підлітка. 

У підлітковому віці самооцінка дітей стосується пе-

реважно основних моральних якостей: доброти, честі, 

справедливості тощо. Учні середніх класів не досить 

самокритичні, хоч часто вони визнають у собі багато 

негативних якостей, усвідомлюють потребу позбутися 

їх, прагнуть до самовиховання. їх самооцінка є нестій-

кою та не завжди адекватною. Судження молодших 

підлітків про себе виражаються також в оцінці їх сто-

сунків з іншими людьми. Ці оцінки стосуються уміння 

дружити, чуйності до людей, своєї поведінки серед 

інших, поваги до себе, сприймання себе однокласни-

ками, що свідчить про досить високий рівень самосві-

домості, збагачення досвіду соціальної поведінки. Від-

так, процес розвитку моральної самосвідомості вклю-

чає в себе дві протилежні тенденції. З одному боку, 

відстоювання ціннісного "Я", утвердження власної інди-

відуальності, що породжує напругу й конфліктність. З 

іншого, – необхідність самореалізації як засобу стано-

влення моральної свідомості й адекватного їй менталь-

ного простору особистості.  

Почуття дорослості. Почуття дорослості підлітків 

може виявлятися у загальній переорієнтації від ровес-

ників як значущих інших (яким здебільшого уподіб-

нюється Я-минуле і Я-теперішнє) на дорослих, якості 

яких починають визначати очікуваний напрям власних 

змін підлітка, а також у критичному ставленні до Я-

минулого, у відчуженні багатьох рис дитячого Я [6]. 

Майбутнє уявляється йому досить невизначеним. Од-

нак, на думку психологів, оптимальні варіанти особис-

тісного розвитку передбачають відносну спадкоєм-

ність минулого, теперішнього і майбутнього Я в єдно-

сті з продуктивними поступальними змінами на шляху 

від дитинства до зрілості.  

Розвиток спонукальної сфери. У підлітковому віці 

основою мотивації стають цінності, однак система 

ціннісних орієнтацій дитини перебуває ще на стадії 

формування. Відбувається перегляд сформованих у 

молодшому шкільному віці уявлень про цінності. Як-

що в попередньому періоді великий вплив на виник-

нення цінностей мало виховання, то в підлітковому 

віці значущими для дитини стають цінності і погляди, 

які домінують у групі. У підлітка певною мірою сфо-

рмована ієрархія життєвих цілей, однак він ще недо-

статньо володіє засобами їх досягнення, а це уповіль-

нює процес опанування соціально-цінної поведінки. 

 Протягом підліткового віку ціннісні орієнтації ді-

тей ускладнюються, стають ліберальнішими, незале-

жнішими, відбувається безумовне схиляння перед 

визнаними цінностями. Вплив референтної групи не 

призводить до суттєвої зміни сприйнятих від дорос-

лих ціннісних уявлень, але послаблює зв'язок із бать-

ками, дорослими. Деякі суспільні цінності, зокрема 

допомога, самопожертва, у підлітковому віці тимча-

сово втрачають своє значення, натомість актуальними 

стають соціальний статус, авторитет, економічна і 

світоглядна самостійність, зовнішній вигляд. Загалом, 

для спонукальної сфери підлітків характерний перехід 

від дотримання зовнішніх вимог щодо моральної по-

ведінки до особистісної активності, яка спирається на 

власні норми, ідеали, наміри, цілі. 

Потреба підлітка у самоствердженні. Постійна 

взаємодія підлітка з однолітками породжує у нього 

прагнення зайняти належне місце серед них, що є од-

ним із домінуючих мотивів поведінки та діяльності. 

Його потреба в самоствердженні настільки сильна, що 

задля визнання ровесниками підліток готовий посту-

питися своїми поглядами та переконаннями, здійсню-

вати вчинки всупереч своїм моральним настановам, 

що негативно впливає на становлення моральної са-

мосвідомості. [6] 

Самоствердження Я-морального підлітка відбуваєть-

ся у просторі інтимно-особистісного спілкування з 

однолітками. Саме у підлітковій спільноті з повною 

силою реально переживається сутність ролі доросло-

го. Завдяки функціонуванню особистісної рефлексії 

підліток просувається у напрямі усвідомлення Я-

морального ("Хто Я?" – основне питання віку). Відбу-

вається спільне з однолітками самоосягнення власного 

Я. Я-моральне підлітка прагне з'єднатися із Я-мораль-

ним іншого підлітка. Рефлексивний самоаналіз ("Я – у 

минулому, сьогоденні, майбутньому") відкриває підлі-

ткові глибини своєї недосконалості й він переживає 

кризу Я-морального. Завдяки цій кризі підліток "про-
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ходить" переосмислення Я-морального, збагачує сфе-

ру власних почуттів і думок. Для самореалізації підлі-

ток обирає ту діяльність, яка пов’язана з найбільшими 

труднощами, що зумовлено бажанням "пройти через 

все", заявити про себе. Діти підліткового віку інтен-

сивно оволодівають досвідом моральної поведінки, 

інтеріоризуючи та апробовуючи його у власній жит-

тєдіяльності. Вони здатні самостійно формувати і ко-

нтролювати власну моральну сферу і вчинок для них 

набуває смисложиттєвого значення. 

З прагненням підлітка швидше стати дорослим по-

в'язана провідна для нього потреба в самостійності і 

незалежності. Підліток глибше, ніж молодший шко-

ляр, розуміє себе, може аналізувати свої вчинки, хоч 

йому ще важко передбачати їх наслідки. Його поведі-

нка осмисленіша, не така імпульсивна як молодшого 

школяра, він краще володіє собою. Підліток ставить 

перед собою віддаленіші цілі, формує перші життєві 

плани, ідеали, прагне бути на когось схожим, набути 

певні риси характеру, моральні переконання. Потреба 

в самостійності реалізується у намаганні діяти без сто-

ронньої допомоги й опіки, в здатності приймати рі-

шення і відстоювати власні погляди, в умінні досягати 

поставленої мети, поводитися під впливом власних 

спонукань. 

У підлітковому віці відбувається якісна зміна соціа-

льної ситуації розвитку. У самосвідомості підлітка 

вона трансформується у нові ціннісні орієнтації. Під-

літок намагається протиставити власне "Я" дорослим, 

відстоювати власну незалежність і самостійність. Са-

мореалізація Я-морального в цей період пов'язана, 

насамперед, з новим емоційно-ціннісним прагненням 

– бути і вважатися дорослим. Рольова позиція дорос-

лого є найважливішим емоційним переживанням під-

літка. Імітуючи поведінку значущого дорослого, він 

пізнає можливості власного Я. Підліток утверджує 

власне Я у дорослій позиції і дорослих діях, а саме у 

вилучених з простору дорослих формах поведінки. 

Відтак актуалізація егоїстичних стратегій поведінки 

зумовлена розв’язанням вікових завдань і новим 

осмисленням Я-морального у процесі самореалізації. 

По суті, реалізація егоїстичних стратегій поведінки в 

цей період зумовлене захистом нового ціннісного Я 

від сильних зовнішніх і внутрішніх впливів. 

Соціальна активність. Специфічна соціальна акти-

вність підлітка полягає у великій сприйнятливості до 

засвоєння цінностей, норм, способів поведінки, які іс-

нують у світі дорослих. Він усіляко намагається реалі-

зувати свою потребу в утвердженні позиції дорослої 

людини, але відсутність психічних можливостей зава-

жає досягненню цієї мети, що є однією з основних су-

перечностей віку, розв'язання якої стимулює станов-

лення Я-морального. Спрямованість на засвоєння важ-

ливих для нього зразків поведінки і цінностей, на по-

будову стосунків з дорослими та ровесниками. Підліт-

ки включаються у різні види суспільно корисної діяль-

ності, що розширює сферу їхнього спілкування, мож-

ливості засвоєння соціальних (моральних) цінностей, 

сприяє формуванню моральних якостей особистості. 

Міжособистісне спілкування. Становлення мора-

льної самосвідомості підлітка пов’язане з актуальніс-

тю потреби у спілкуванні, яка дозволяє здійснювати 

підлітку пошук самого себе, виробляти моральну са-

мооцінку, власну моральну позицію. Лише у спілку-

ванні, у взаємодії з іншим засвоюються норми соціа-

льної поведінки і норми моралі, установлюються вза-

ємини рівності і поваги один до одного. Якщо у спіл-

куванні з дорослими підліток засвоює суспільно зна-

чущі критерії оцінок, цілі та мотиви поведінки, спо-

соби аналізу навколишньої дійсності і способи дій, то 

спілкування з ровесниками є своєрідним випробуван-

ням себе у сфері особистісної, зокрема специфічної 

моральної, проблематики. У спілкуванні з дорослими 

підліток завжди перебуває в позиції молодшого, пев-

ною мірою підкореного, а за таких умов не всі мора-

льно-етичні норми можуть бути ним засвоєні та апро-

бовані. І лише в стосунках з ровесниками він рівноп-

равний, виконуючи ролі організатора та виконавця, 

приятеля і суперника, друга, що зберігає чиюсь таєм-

ницю і довіряє свою іншим, що сприяє становленню 

Я-морального. Саме у підлітковій спільноті можна з 

повною силою емоційно пережити не в уяві, а реально 

сутність ролі дорослого. Висока вимогливість до дру-

жби, в основі якої лежить не спільна гра, як у молод-

ших школярів, а спільність інтересів, моральних по-

чуттів. Дружба у підлітків вибірковіша та інтимніша, 

триваліша. У ній всім підліткам "дозволяється" утвер-

джувати своє Я-моральне у дорослій позиції і дорос-

лих діях. Автономність набуває характеру відповіда-

льності за зміст Я-морального [4]. 

Загалом провідною тенденцією у підлітковому віці 

стають становлення Я-морального особистості, проце-

си відокремлення її від батьківської нормативно-

ціннісної системи та формування власної системи мо-

ральних цінностей. У процесі морального зростання у 

підлітковому віці визначаються такі провідні психоло-

гічні тенденції, як лібералізація моральних цінностей 

особистості та її емансипація від батьків. Як складний, 

двосторонній процес, лібералізація моральних ціннос-

тей означає, по-перше, що підліток здатний та прагне 

до звільнення від норм, догм, стереотипів, які йому 

пропонувалися або нав’язувалися дорослими, особливо 

батьками та вчителями, протягом попередніх років. По-

друге, підліток намагається побудувати власну систему 

моральних цінностей, яка йому зрозуміла та пережита 

ним. Процес емансипації виступає психологічною тен-

денцією і, водночас, умовою процесу лібералізації мо-

ральних цінностей підлітків та диференціюється на три 

види: нормативний, емоційний і поведінковий. Підлі-

ток прагне позбавитися дитячої емоційної залежності 

від батьків, набути свободи, відповідальності у норма-

тивно-ціннісній та поведінковій сферах. 

Водночас у підлітків посилюється негативізм щодо 

будь-яких вимог дорослих, яскраво виявляються 

ознаки емансипації, намагання будь-що демонструва-

ти свою незалежність. Вони прагнуть вільно обирати 

способи виконання своїх обов'язків і одночасно бо-

яться проявити слабкість, уникають діяльності, яка 

може спричинити чиїсь насмішки або відчуття невпе-

вненості у своїх силах. Тому інколи за відсутності 

вільного вибору підлітки швидше поводитимуться 

зухвало, ніж дозволять змусити себе до активності. 

Механізмами активізації лібералізації моральних цін-

ностей особистості підліткового віку виступають осо-

бистісна, інтелектуальна та соціальна рефлексії, які 

переплітаючись, взаємодіючи та взаємодоповнюючи 
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одна одну, сприяють появі більш високого її рівня – 

моральної рефлексії та саморефлексії. 

Отже, в період дорослішання, особистісний розви-

ток підлітка підлягає змінам, перебудові, трансформа-

ціям. У внутрішньому світі особистості закладаються 

основи розвитку морального Я, зокрема: інтелектуальні 

(пізнавальні), емоційні, вольові, новий рівень самосві-

домості (почуття дорослості, потреба підлітка у самос-

твердженні), спонукально-мотиваційні та соціальна 

активність і міжособистісне спілкування. Самосвідо-

мість, виступаючи внутрішньою умовою становлення 

особистості підлітка, взагалі концентрує в собі витоки 

особистісних утворень, що закономірні у цьому віці: 

почуття дорослості, самоствердження, емоційно-цін-

нісне ставлення до себе та ін. через самопізнання, са-

моставлення, саморегуляцію. В силу інтенсивності ди-

ференційних та інтеграційних процесів, які виникають 

у структурних складових моральної самосвідомості 

підлітка, виникає цілісне уявлення про Я-моральне, 

ціннісне ставлення до нього та реалізація його в реаль-

ній поведінці. 
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Аннотация. В статье выделены и проанализированы важные социально-психологические предпосылки развития морально-
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Вступ. Сучасні проблеми в Україні та світі зумовлюють 

потребу формування такої високорефлексивної особис-

тості, здатної до збагачення інтелектуально-

культурного потенціалу української нації та осмислення 

загальносвітових проблем, як інтелігент. Це ставить 

нові завдання перед галуззю освіти у створенні педаго-

гічної системи, яка б озброювала молодь необхідним об-

сягом належних знань, акцентованих на духовності, мо-

ральності, високій культурі, відбитих крізь призму 

гуманістичних цінностей, іншими словами, – що була 

б ефективною у процесі становлення нового поколін-

ня інтелігенції. Означена ситуація вимагає зміни кон-

цептуальної парадигми формування української інте-

лігенції у ВНЗ.  

Огляд літератури. Для осмислення окресленої про-

блеми велике значення мають дослідження шляхів фо-

рмування інтелігентної особистості такими вченими, як 

В. Андреєв, В. Запесоцький, М. Каган, В. Кремень, 

Л. Келеман, О. Лук’янова, А. Соколов, А. Труфанов, 

Ю. Шрейдер та інші; дослідження інтелігенції в духов-

ному і морально-етичному контексті (О. Арнольдов, 

Л. Баткін, М. Бахтін, А. Бичко і І. Бичко, Л. Буєва, 

В. Горський, Л. Коган, І. Кон, М. Савчин, М. Попович, 

В. Толстих та ін.); дослідження психологічних аспектів 

інтелігенції (К. Бакшутова, Д. Попов, Д. Овсяніково-

Куликовський) і т.ін. Питанню розвитку рефлексії при-

діляли значну увагу такі вчені, як І. Зимня, А. Карпов, 

М. Найдьонов, І. Семенов, С. Степанов, Г. Щедровиць-

кий та ін.; питанню рефлексії у контексті дослідження 

особливостей становлення особистості, її виховання і 

самовиховання – І. Бех, Б. Братусь, М. Боришевський, 

І. Пасічник; генетичним чинникам рефлексії – Ж. Піа-

же, С. Максименко та ін. В останні роки досліджують-

ся педагогічні аспекти у психології рефлексії (І. Безо-

тосова-Курбатова, І. Зимня, А. Карпов, І. Скитяєва). 

Мета нашого дослідження: побудувати і обґрунту-

вати концептуальну модель формування особистості 

інтелігента у ВНЗ.  

Основна частина. Для початку необхідно з’ясувати 

основні поняття. Теоретичний аналіз поняття інтеліге-

нції дає підстави констатувати відсутність усталеного 

означення цього феномена.  

"Інтелігент" розглядається нами як носій певних мо-

ральних, інтелектуальних, соціальних, комунікативних 

якостей, які в єдності та сукупності визначають понят-

тя "інтелігентність"; "інтелігенція" традиційно розумі-

ється як соціокультурна група працівників розумової 

праці. На індивідуальному рівні інтелігентність розгля-

дається як конкретна якість людини, що проявляється в 

спілкуванні й діяльності; на рівні конкретно-історич-

ного аналізу інтелігентність виступає у своєрідності 

конкретно-історичних особливостей морально-духов-

ного осмислення світу цінностей, способів діяльності й 

спілкування; на загально-соціальному рівні інтелігент-

ність є проявом родової сутності людини, що володіє 

системою ціннісних характеристик (Л. Келеман). Звід-

си випливає, що склад інтелігенції як групи і психічний 

склад особистостей, які до неї входять, не збігаються 

повністю.  

Узагальнюючи існуючі підходи – соціально-філо-

софський, культурологічний та соціально-етичний і 

доповнючи психологічним, ми розуміємо "iнтелiген-

цiю" як соціально, культурно, морально, етично та 

психологічно оптимізовані особистості з високим рів-

нем рефлексії, що передбачає усвідомлення себе 

суб’єктом активного пошуку місця і сенсу існування в 

природно-соціальному середовищі. Зовнішнім проявом 

цього виступає атрибутивне прагнення інтелігенції 

приймати на себе відповідальність за стан життєус-

трою суспільства. У своїх об’єктиваціях (дієво-пред-

метних, образно-смислових, раціональних, експресив-

но-комунікативних тощо) свідомість інтелігенції ви-

значає її соціальну роль – поширення знань, культури, 

творення цінностей, пробудження суспільної совісті. 

Аналіз літератури показав, що базовим механізмом 

суб’єктного розвитку, внутрішньої активності людини 

є рефлексія. Адже вона з’являється із виявленням не-

відповідності самоусвідомленого образу наявного 

буття образові ідеальному, що набуває статусу дома-

гання. Така невідповідність часто викликає відчуття 

дисгармонії та душевного болю через морально-

духовні проблеми.  

У психологічній літературі практично відсутній ці-

лісний підхід до розуміння рефлексії. Ми поділяємо 

концепцію рефлексії як єдності й узгодженості трьох 

компонентів – інтелектуального, емоційно-ціннісного, 

регулятивного (Н. Пеньковська), а також як активного 

смислового центру особистості, який здійснює зв’язок 

між її когнітивною й емоційною сферами і забезпечує 

появу нових (рефлексивних) знань (І. Безотосова-Кур-

батова). Останні в процесі герменевтичної процедури 

входять у структуру особистості, роблячи мислення й 

особистість рефлексивними. Пасічник І.Д. пов’язує 

рефлексію з позитивним мисленням і пізнавальною 

активністю, пошуковою поведінкою, спрямованою на 

аналіз самої себе [4, с. 8]. Нами констатовано, що ре-
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флексія є механізмом мислення, за допомогою якого 

інтелігенція здійснює продукування життєвих сенсів і 

цінностей, а також розпредметнення історико-куль-

турних і національних смислів.  

Основним об’єктом рефлексії української інтеліген-

ції є її суспільні завдання, місія та ідентичність у соціо-

культурному просторі. Українська інтелігенція виріз-

няється покликанням, що пов’язане з працею-служін-

ням задля народу, і з національною ідеєю. Така її пси-

хологічна особливість з’являється з ототожненням 

корпоративного інтересу інтелігенції з інтересами 

української нації.  

У результаті теоретичного аналізу встановлено, що 

когнітивно-інтелектуальна складова рефлексії україн-

ської інтелігенції включає процес опанування сукупніс-

тю знань про себе та свою націю, розуміння й осмис-

лення історико-психологічних детермінант етнічного 

та національного розвитку. Образ рефлексивного Я 

української інтелігенції, сполучаючись з образом 

України, становить точку відліку її розвитку за логі-

кою національної ідеї. Засновуючи власну культурну, 

інтелектуальну, політичну групу-комунікацію, українсь-

ка інтелігенція наповнює її змістом національних реф-

лексій. Емоційно-ціннісна складова рефлексії україн-

ської інтелігенції включає інтерпретацію, оцінку вла-

сних якостей, станів, дій, вчинків і вироблення на цій 

основі певного ставлення до себе, становлення етноп-

сихологічних потреб, мотивів, інтересів. Регулятивно-

конативна включає прагнення до самоідентифікації з 

нацією, утвердження самоцінності історичної пам’яті, 

побудову на її засадах аксіологічної системи, форму-

вання почуття індивідуальної відповідальності. 

Зауважимо, що природний процес становлення ін-

телігенції є досить тривалим. Ця якість особистості не 

дана людині раз і назавжди, а перебуває в постійному 

становленні.  

Однак це не заперечує можливість цілеспрямовано-

го формування особистості інтелігента через опану-

вання знань, формування мотивації, переконань і по-

чуттів щодо інтелігентності, прийняття сенсожиттєвої 

орієнтації-ідеології інтелігенції. Цей процес включає 

також формування духовного світу майбутнього інте-

лігента в площині національної культури, національ-

ної свідомості, національного ідеалу. 

Встановлено, що найбільш сенситивним періодом 

для розвитку рефлексії інтелігенції є юнацький вік, 

коли відбувається активне становлення й розвиток 

особистісної рефлексії.  

Нами уточнено психолого-педагогічні умови й 

чинники розвитку рефлексії та інтелігентності, розро-

блено концептуальну модель формування особистості 

українського інтелігента у ВНЗ (Рис.1).  

 
Рис. 1. Концептуальна модель формування особистості інтелігента у ВНЗ 
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Для ефективного формування інтелігенції ми про-

понуємо впровадження у навчально-виховний процес 

теоретичної моделі інтелігентності з кількох блоків: 

моральні (совісність; відчуття обов’язку; відповідаль-

ність; порядність; робота над власним самовдоскона-

ленням), інтелектуальні (критичність мислення: від-

кидання неправди і зла, загострене почуття справед-

ливості, потреба в пізнанні), комунікативні (вміння 

слухати; вміння толерантно висловлювати свою дум-

ку; культура діалогу) та соціальні (сприйнятливість до 

цінностей культури; громадянськість; патріотизм; 

любов до Батьківщини) якості і блок духовного світу 

в площині національної культури (знання про духовне 

і національне; національна самосвідомість; націона-

льний ідеал). 

Якості, прояви інтелігентності повинні мати певну 

підставу – сенсожиттєву орієнтацію, що була сформу-

льована О. Лосєвим як ідеологія інтелігентності – по-

треба служити загальному благоденству. [3, с. 319]. 

Людина здійснює вибір відповідно до своєї сенсожит-

тєвої орієнтації, отже, інтелігентна людина здійснює 

діяльність, спрямовану для блага суспільства, з пози-

цій альтруїзму. Таким чином, ідеологія інтелігентнос-

ті в українському вимірі повинна включати компо-

нент особливої особистої відповідальності за долю 

народу, Батьківщини та за конкретний результат своєї 

праці на примноження національної культури, що 

можна в загальному означити як праця-служіння в 

ім’я нації.  

Модель формування інтелігентності повинна відо-

бражати різноманітну, складну структуру соціальних 

відносин, у які включена особистість через свою пси-

хічну діяльність і свою поведінку. Отже, основою 

(центром) моделі формування інтелігентності є сен-

сожиттєва орінтація. Зазначені якості перебувають у 

тісній взаємозалежності й безперервному розвитку. 

Звідси ми робимо висновок про інтегральність (з лат. 

– сумарний, цільний) інтелігентності як особистісної 

характеристики. 

Ці зв’язки різноманітні, однак системоутворюючи-

ми, на наш погляд, є генетичний, субстанціальний та 

соціальний. Генетичний зв’язок фіксує послідовність 

становлення інтелігентності як цілісності. Субстанціа-

льний – фіксує ієрархічність сформованих підсистем, 

зумовлює домінування однієї підсистеми стосовно ін-

ших. Соціальний зв’язок у структурі інтелігентності 

забезпечує єдність, цілісність інтелігентності як ідеалу 

й реальності. Діяльність розкриває цілісність інтеліген-

тності як єдності усвідомлених цілей, які досягаються 

при спільному, скоординованому використанні знань, 

навичок, умінь і загальнолюдських цінностей. 

У результаті теоретичного аналізу встановлено, що 

основним механізмом, що забезпечує функціонування 

зазначених зв’язків у структурі інтелігентності, є реф-

лексія. Рефлексія як психологічний процес структу-

рує особистість, тобто організовує внутрішню струк-

туру особистості, яка є її смисловим центром. Відпо-

відно, ми зробили висновок, що з її допомогою також 

відбувається і формування інтелігентної особистості. 

Рефлексія пронизує всі ці якості, тож впливаючи на 

неї, ми впливаємо на всі якості, які входять у поняття 

інтелігентності.  

Саме рефлексія "вводить" знання в структуру осо-

бистості. Вона сприяє зміні структури особистості і 

через можливість сформувати власні цінності та 

принципи, окресленню стратегії власного розвитку, 

спонукає саморозвиватися і творчо ставитися до про-

фесійної діяльності, є системоутворюючим принци-

пом сучасної компетентності та умовою особистісно-

го розвитку. 

Інтелігентність має певну ідеологічну вірогідність і 

завершеність. Разом з тим можливий розподіл на 

окремі якості, підпорядкований ідеологічній ціліснос-

ті інтелігентності. Це визначає два рівнозначних під-

ходи в практиці формування інтелігентності, а саме: 

формування ідеології інтелігентності як такої й фор-

мування окремих якостей інтелігентності. У зв’язку з 

цим ми виділили в нашій моделі такі стадії форму-

вання інтелігентності: формування знань про інтелі-

гентність із погляду ідеології та окремих якостей; фо-

рмування мотивації бути інтелігентним; формування 

переконань і почуттів інтелігента, розвиток регуля-

тивно-конативного аспекту інтелігентності.  

Ідеологія – отже, служіння, ідейність – спосіб існу-

вання інтелігенції. В нашому випадку мається на увазі 

"напружене" місіонерство людей, української інтелі-

генції, які змушені були творити націю без держави і 

через це кожної миті почували себе "на службі". Через 

це ми враховуємо у дослідженні національний куль-

турний контекст і ментальність, у межах яких здійс-

нюється психологічна ґенеза української інтелігенції. 

Тому формування інтелігенції варто проводити з ура-

хуванням історичних, соціопсихічних, культурно-

морфічних і глибинно-психічних чинників [2, с. 51].  

Забезпечення ефективної реалізації такої моделі 

можливе при дотриманні низки психолого-

педагогічних умов: готовністю педагога до вирішен-

ня виховних завдань з формування інтелігентності; 

готовності студентів до сприйняття виховних впли-

вів; відповідним сприятливим соціокультурним сере-

довищем і спеціально організованим освітнім рефлек-

сивно-інноваційним середовищем, у контексті якого 

здійснюється формування інтелігентності.  

Вибір учасників формувальних впливів базується 

на тому, що педагоги, студенти та соціальний кон-

текст – істотні елементи цілісної системи виховання 

інтелігентної людини в навчально-виховній установі. 

Соціокультурне середовище, в контексті якого здій-

снюється формування інтелігентності, – важлива педа-

гогічна умова. Соціокультурне середовище визначаєть-

ся як сукупність трьох складових [1, с. 194]: мегасере-

довище – сучасний соціальний світ, що оточує людину 

і визначає духовну та соціально-психологічну атмос-

феру епохи, культура; макросередовище – вплив через 

суспільні умови і засоби масової інформації і соціальні 

інститути (ВНЗ, заклади культури); мікросередовище – 

соціальне оточення студента: сім'ї, навчально-трудо-

вого колективу, друзів. Однак для студента соціальне 

середовище – це насамперед те, що оточує його в на-

вчальному закладі, тобто комунікативно-правовий та 

організаційно-культурний порядок у групі, в установі 

чи навчальному закладі. Це зовнішній і внутрішній 

вигляд навчального закладу, те, як зустріли абітурієнта 

і як ставляться до нього як до студента, морально-

психологічний клімат у групі, навчальному закладі в 
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цілому, також і матеріально-технічна база навчального 

закладу й місць проходження практики, також приклад 

людей, що опанували професію, викладачів, це й стиль 

взаємин педагогів один з одним і зі студентами, умови 

для повноцінного відпочинку й багато чого іншого. 

Для ефективного формування інтелігентності важ-

ливим є створення т.зв. рефлексивного навчального 

середовища з урахуванням гуманітарного (зокрема, 

культурологічного) та аксіологічного й особистісно-

орієнтованого підходів.  

Таке середовище утворює єдність навчального змі-

сту, розвивальної ситуації, процесу взаємодії, способу 

організації цієї взаємодії та способу внутрішнього 

особистісного перетворення її змісту. Створення реф-

лексивного середовища потрібне для активізації реф-

лексивно-інноваційних процесів у мисленні, діяльно-

сті, спілкуванні. В результаті цього відбувається пос-

тійний розвиток інтелектуальних, емоційних, мотива-

ційно-ціннісних, вольових аспектів особистості, що 

приводить до її творчого руху, цілісної активізації 

всіх сторін особистості в напрямі становлення інтелі-

гентності.  

Результати дослідження. Таким чином, визначено 

структурно-змістові характеристики формування 

особистості українського інтелігента в умовах ВНЗ: 

– сукупність психолого-педагогічних умов, які пе-

редбачають створення освітнього рефлексивно-

інноваційного середовища на принципах аксіологіч-

ного, культурологічного та особистісно-орієнтованого 

підходів; 

– врахування психологічної готовності студентів і 

педагогів до формувальних впливів, що розглядається 

як система відповідних знань, мотивації, рівня розви-

тку умінь рефлексивного аналізу, розвитку регуляти-

вно-конативного аспекту інтелігентності; 

– розвиток таких змістових складових рефлексії, як 

особистісна (побудова нових образів себе в результаті 

активної діяльності та спілкування, процес диферен-

ціації, інтеграції та ієрархізації свого Я, процес зміни, 

якісно нового осмислення або переосмислення став-

лення до світу, до іншого, до самого себе тощо), інте-

лектуальна (звернена на предметний світ – знання 

текстів інтелектуальної культури, аналіз предметного 

змісту проблемної ситуації та свого місця в ній тощо, 

а також на особливості власного мислення), екзистен-

ційна (осмислення чи переосмислення підстав особи-

стісного буття (екзистенціальних смислів) у контексті 

соціокультурної обумовленості, суперечливості існу-

вання в просторі суб’єктивного розвитку), національ-

на (раціонально-емоційне осмислення свого минуло-

го, нинішнього і передбачуваного майбутнього, усві-

домлення та сприйняття спільних психологічних осо-

бливостей національного менталітету, що створює 

поведінкову модель, типову для даного народу і зумо-

влену єдністю суспільної свідомості, спільністю сис-

теми надособистісних колективних уявлень про світ, 

суспільство, особистість і норми поведінки кожної 

людини), правова (переосмислення своєї поведінки, 

пов’язаної з реалізацією норм права, здійснення своєї 

правосвідомості як сукупності поглядів на право, на 

державу, на всю організацію суспільного життя); 

– розвиток когнітивно-інтелектуальної, емоційно-

ціннісної, регулятивно-конативної структурних скла-

дових рефлексії.  
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Аннотация. Статья содержит обоснование концептуальной модели формирования личности интеллигента в ВУЗе, речь 

идет о мерах, направленных на развитие рефлексии, что положительно сказываются на процессе формирования интелли-

генции, уточнено понимание интеллигенции. 
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Анотація. Досліджено та представлено результати дослідження успішності студентів немовних факультетів з англійської 

мови. 

Ключові слова: самооцінка, успішність, рівень,анкети,комунікативна компетентність 

 

Вступ. Розвиток освіти в сучасних умовах ставить 

чимало нових завдань, що пов’язані передусім з під-

вищенням якості підготовки фахівців з вищою осві-

тою, і важливе місце в процесі цієї підготовки посідає 

вивчення іноземної мови, без знання якої не можна 

говорити про повноцінність підготовки спеціаліста в 

будь-якій галузі. З огляду на це проблема покращення 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців різного 

професійного спрямування у вищих навчальних за-

кладах набула особливої актуальності й стала предме-

том багатьох наукових досліджень, зокрема: 

– сутність і структуру іншомовної професійної комуні-

кативної компетентності з’ясовували А. Андрієнко, 

Г. Архіпова, Н. Гез, С. Козак, О. Павленко, Н. Пруд-

нікова, Ю. Федоренко, Н. Чернова та ін.; 

– психологічні аспекти формування іншомовної ко-

мунікативної компетентності вивчали О. Бодальов, 

Ю. Ємельянов, Н. Кузьміна, С. Макаренко, Ю. Пас-

кевська, Л. Петровська, Н. Чепелєва, В. Черевко та 

ін.; 

– дидактичні аспекти досліджували В. Борщовецька, 

В. Бухбіндер, Г. Китайгородська, В. Коростильов, 

Є. Пассов, Т. Симоненко, О. Тарнопольський, С. Ша-

тілов та ін.; 

– впровадженням компетентнісного підходу в систему 

освіти займалися Н. Бібік, О. Локшина, О. Овчарук, 

Л. Паращенко, О. Пометун та ін. 

Основний матеріал і результати досліджень. З ме-

тою діагностики іншомовної професійної компетент-

ності було проведено констатувальний експеримент зі 

студентами перших курсів ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», 

які вивчали англійську мову (всього 1000 осіб) за та-

кими авторськими методиками (анкетами): 1) само-

оцінки іншомовної комунікативної компетентності та 

2) іншомовної професійної комунікативної компетен-

тності, обидві методики передбачали п’ятирівневу 

диференціацію рівнів володіння англійською мовою; 

3) бралися до уваги порівняльні дані успішності абі-

турієнтів різних структурних підрозділів університету 

з англійської мови (оцінки з атестатів).  

У таблиці 1 наведено розподіл вибірки за результа-

тами успішності з англійської мови абітурієнтів різ-

них структурних підрозділів університету. Порівняль-

ний аналіз успішності з англійської мови випускників 

шкіл показує, що в найкращі результати у студентів, 

які обрали філологічні спеціальності, за ними – май-

бутні юристи. Найгірші показники з володінням анг-

лійською мовою у студентів факультету фізичного 

виховання і спорту, а також фізико-технічного факу-

льтету. Показники успішності студентів, зарахованих 

на філософський факультет ( в тому числі психологів) 

є посередніми на загальному тлі даних: три чверті 

оцінок з атестатів є добрими і відмінними. 
 

Таблиця 1. Результати успішності ( у відсотках) абітурієнтів різних структурних підрозділів університету  

з англійської мови (оцінки з атестатів) 

№ Структурний підрозділ 
Кількість студентів, які ви-

вчали англійську мову 

оцінка  

“відмінно” 

оцінка 

“добре” 

оцінка 

“задовільно” 

1 Педагогічний інститут 165 29% 49% 22% 

2 Інститут історії та політології  94 26% 53% 21% 

3 Факультет математики та інформатики  100 25% 48% 27% 

4 Інститут філології  49 35% 51% 14% 

5 Фізико-технічний факультет  56 21% 46% 33% 

6 Філософський факультет  74 31% 46% 23% 

7 Природничий інститут  61 23% 51% 26% 

8 Інститут туризму  97 29% 56% 15% 

9 Юридичний інститут  99 32% 51% 17% 

10 Факультет фізичного виховання та спорту  69 22% 41% 37% 

11 Економічний факультет  51 22% 51% 27% 

12 Інститут мистецтв 85 31% 46% 23% 

 

Нами було проведено анкетування студентів із за-

стосуванням шкали самооцінювання щодо рівня ін-

шомовної комунікативної компетентності. Розроблена 

анкета складалася з 25 запитань та передбачала само-

оцінку рівня знань англійської мови в діапазоні 5 рів-

нів і в процентному відношенні від 0 до 100:  

 

 

1 – низький рівень – від 0 до 20% 

2 – рівень нижче середнього – від 20 до 40% 

3 – середній рівень – від 40 до 60% 

4 – рівень вище середнього – від 60 до 80% 

5 – високий рівень – від 80 до 100% 
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Студенти ставили оцінку від 1 до 5, яка, на їхню 

думку, відповідала їхнім знанням та вмінням. 

Запитання  

1. Can you speak English?  

2. Do you have trouble listening to what other people say 

in English? 

3. Can you answer different questions in English?  

4. Can you ask questions in English?  

5. Can you exchange ideas with others?  

6. Can you understand what English songs and films are 

about?  

7. Can you sing English songs?  

8. Can you pronounce all English words well?  

9. Can you speak on different topics of everyday life?  

10.  Do you fear to communicate in English with native 

English speakers?  

11. Are you afraid of being corrected by your teacher or 

your friends at your English lessons?  

12.  Can you express your opinion on what you’ve heard 

in English?  

13. Do you know English grammar?  

14. Can you make up sentences using different tense 

forms?  

15. Do you know irregular verbs?  

16. Can you write everything what you’ve heard in 

English?  

17.  Can you write some messages or make some notes in 

English?  

18.  Can you read in English?  

19. Is it difficult for you to understand the main idea of 

the text where there are many unknown words?  

20. Do you know how to use a dictionary?  

21. Can you find the answers to the questions in the text?  

22. Do you know how to read the transcription of the 

words?  

23. Can you do written translation exercises from 

Ukrainian into English and vice versa?  

24. Can you fill in some forms in English?  

25. Do you know many English words, word-

combinations and phrases?  

 

Інтерпретація: 

Низький рівень – студент не може спілкуватися ан-

глійською мовою через низький рівень знань з грама-

тики і малий словниковий запас. Має страх перед  

спілкуванням та страх бути виправленим співрозмов-

ником. У студента є проблеми у вимові слів, читанні 

англійських текстів, у розумінні головної ідеї тексту, 

де є незнайомі слова, у постановці запитань та відпо-

відей на запитання, він не вміє користуватися словни-

ком та читати транскрипцію. Студент не може записа-

ти повідомлення англійською мовою. Він не вміє ро-

бити переклад текстів з англійської мови на українсь-

ку і навпаки. Студент не вміє побудувати речення в 

різних часових формах, не знає три форми неправи-

льних дієслів 

Рівень нижче середнього – студент має невеликий 

словниковий запас, може висловити свою думку 

окремими словами чи короткими реченнями, які, ско-

ріш за все, неправильно побудовані. У студента слабкі 

знання з граматики, плутається у часових формах, 

погано знає три форми неправильних дієслів. Студент 

робить помилки на письмі та має труднощі у читанні, 

має проблеми у вимові англійських слів. Студент 

знає, як користуватися словником, має певні труднощі 

у перекладі вправ з англійської на українську і навпа-

ки, має певні знання у читанні транскрипції, має тру-

днощі у розумінні співрозмовника. 

Середній рівень – студент може спілкуватися ан-

глійською мовою, обмінюватися думками, ставити 

запитання та відповідати на них, хоча при цьому при-

сутні окремі помилки у побудові речень, використан-

ні часових форм, Студент допускає невеликі неточно-

сті у перекладі речень з однієї мови на іншу. Він не 

має страху перед спілкуванням з іноземцями чи стра-

ху бути виправленим співрозмовником. Не має труд-

нощів у розумінні людей, пісень, фільмів, хоча й усві-

домлює присутність незнайомих слів. Студент при 

читанні тексту розуміє його головну ідею, знаходить 

відповіді на запитання. Він уміє користуватися слов-

ником, читати транскрипцію слів. 

Рівень вище середнього – студент вміє спілкувати-

ся англійською мовою на різні теми, роблячи при 

цьому незначні помилки, які не заважають спілкуван-

ню. Не має страху чи труднощів у говорінні чи розу-

мінні іноземців. Студент уміє ставити запитання і да-

вати на них відповіді, знає часові форми, вміє побуду-

вати речення, використовуючи різні часи, знає три 

форми неправильних дієслів, розуміє зміст мовлення, 

яке може містити певну кількість незнайомих слів, 

про значення яких він може здогадатися. Студент вміє 

записати повідомлення, читати тексти, знає як корис-

туватися словником, вміє знаходити необхідну інфор-

мацію в тексті. 

Високий рівень – студент вільно спілкується анг-

лійською мовою, веде бесіди на різні теми, обміню-

ється думками, без особливих зусиль розуміє тривале 

мовлення і основний зміст повідомлень. Студент вміє 

ставити запитання і відповідати на них. Вільно читає, 

знає граматику, правильно будує речення в різних 

часових формах. Студент уміє письмово передавати 

свої міркування з широкого кола питань, використо-

вуючи при цьому різні мовні засоби. Він вміє корис-

туватися словником і читати транскрипцію. Студент 

вміло робить переклади з англійської на українську і 

навпаки. 

Наступна розроблена нами анкета дала змогу ви-

вчити рівень іншомовної професійної комунікативної 

компетентності студентів, де вони оцінювали себе від 

1 до 5, що, на їхню думку, відповідала їхнім знанням 

та вмінням. 

Запитання  

1. Can you speak English at a professional level?  

2. Do you know many English words related to your 

profession?  

3. Can you answer different questions on professional 

subjects?  

4. Can you ask questions on professional subjects?  

5. Do you know how to make up sentences using 

specialized vocabulary?  

6. Can you pronounce all specialized terms in English 

well?  

7. Can you give some professional advice to your partners 

in English?  

8. Do you need to have much knowledge of English to get 

a job in a company or business?  

97

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



9. Do you fear to communicate in English with foreign 

partners?  

10. Are you afraid of being corrected by your manager or 

your partner?  

11. Can you express your opinion on what you’ve heard 

in English using specialized vocabulary?  

12. Do you have trouble listening to what other 

professionals from other countries say?  

13. Do you know how to write business letters in English?  

14. Can you translate business documents from English 

into Ukrainian and vice versa?  

15. Can you make some notes in English of what you’ve 

heard from the manager or your partner?  

16. Do you know how to work with a science dictionary?  

17. Can you read the transcription of some specialized 

terms?  

18. Do you know how to complete forms?  

19. Do you know abbreviations which are used in formal 

English?  

20. Can you read specialized texts in English?  

21. Can you explain the meaning of spread scientific 

terms in simple words?  

22. Do you know the formal way of introducing?  

23. Can you speak on business affairs with foreign 

partners over the phone?  

24. Can you make your speech on a certain topic 

impromptu?  

 

Усереднені показники успішності з іноземної мови 

в атестатах зрілості першокурсників підрозділів уні-

верситету, їх самооцінка іншомовної комунікативної 

компетентності та іншомовної професійної комуніка-

тивної компетентності узагальнені у таблиці 2.  

 

Таблиця 2. Розподіл показників успішності з іноземної мови студентів першого курсу 

Структурні підрозділи 
Оцінка з іноземної мови  

(середній бал в атестаті) 

Самооцінка іншомовної 

комунікативної  

компетентності 

Самооцінка іншомовної 

професійної комуніка-

тивної компетентності 

1. Педагогічний інститут 4.1 2.5 1.3 

2. Інститут історії та політології 4.1 2.8 1.3 

3.Факультет математики та інформатики 4.0 2.7 1.3 

4. Інститут філології 4.2 2.8 1.3 

5. Фізико-технічний факультет 3.9 2.4 1.2 

6. Філософський факультет 4.1 2.5 1.3 

7. Природничий інститут  4.0 2.6 1.3 

8. Інститут туризму 4.0 2.9 1.4 

9. Юридичний інститут 4.2 2.9 1.4 

10. Факультет фізичного виховання та спорту 3.9 2.5 1.2 

11. Економічний факультет 3.9 2.8 1.3 

12. Інститут мистецтв 4.1 2.9 1.3 

 

Інтерпретація: 

Низький рівень – студент не може спілкуватися ан-

глійською мовою на професійному рівні через низь-

кий рівень володіння професійною лексикою та гра-

матикою, хоча він усвідомлює, що потрібно мати ви-

сокий рівень знань з англійської мови, щоб отримати 

хорошу роботу в якійсь компанії. Він має страх перед 

спілкуванням з іноземцями та страх бути виправле-

ним керівником чи партнером. Студент не вміє напи-

сати офіційного листа, працювати з документами, 

читати і перекладати спеціалізовані тексти, ставити 

запитання та відповідати на них, а також він не вміє 

користуватися словником та читати транскрипцію. 

Студент знає окремі слова, пов’язані з професійною 

діяльністю, але не вміє правильно побудувати речен-

ня з ними. 

Рівень нижче середнього – студент володіє невели-

ким запасом професійної лексики, може висловити 

свою думку чи дати професійну пораду окремими 

словами чи короткими реченнями, які, скоріш за все, 

неправильно побудовані. Він вважає, що потрібно 

мати високий рівень знань з англійської мови, щоб 

отримати хорошу роботу в якійсь компанії. Студент 

робить помилки у написанні офіційних листів, має 

певні труднощі у читанні та перекладі спеціалізова-

них текстів. Він не може виступати з доповіддю анг-

лійською мовою на певну тему без підготовки. Сту-

дент знає, як користуватися словником, має певні 

знання у читанні транскрипції, має труднощі у розу-

мінні іноземних партнерів. 

Середній рівень – студент володіє певним обсягом 

професійної термінології, може спілкуватися англій-

ською мовою, але присутні окремі помилки у побудо-

ві питальних та стверджувальних речень, перекладі 

речень з однієї мови на іншу. Він не має страху у спі-

лкуванні з іноземними партнерами. Студент не має 

труднощів у розумінні іноземців, хоча й усвідомлює 

присутність незнайомої термінології, пов’язаної з 

професією. Він робить переклад спеціалізованих тек-

стів за допомогою словника. Студент має незначні 

труднощі у перекладі та написанні офіційних листів, 

знає окремі скорочення, які використовуються в мові, 

може зробити окремі записи про те, що почув від пар-

тнера англійською мовою.  

Рівень вище середнього – студент вміє спілкувати-

ся англійською мовою на різні теми, використовуючи 

професійну термінологію, роблячи при цьому незнач-

ні помилки у вимові, які не заважають спілкуванню. 

Не має страху чи труднощів у говорінні чи розумінні 

іноземних партнерів. Студент вміє ставити запитання 

на професійну тематику і давати на них відповіді, ро-

зуміє зміст мовлення, яке може містити певну кіль-

кість незнайомих слів, про значення яких він може 

здогадатися. Студент вміє писати офіційні листи, ро-

зуміє значення окремих скорочень, вміє читати і пе-

рекладати документи, спеціалізовані тексти, а також 
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знає, як користуватися словником. Він вважає, що 

потрібно мати високий рівень знань з англійської мо-

ви, щоб отримати хорошу роботу в якійсь компанії. 

Високий рівень – студент спілкується англійською 

мовою на високому професійному рівні, веде бесіди 

на різну професійну тематику, без особливих зусиль 

розуміє тривале мовлення і основний зміст повідом-

лень і може передавати цей зміст у письмовій формі. 

Вільно читає спеціалізовані тексти, вільно робить пе-

реклади з однієї мови на іншу і навпаки. Він знає як 

працювати з документами, писати офіційні листи. 

Студент виступає з доповіддю на будь-яку професій-

ну тему без підготовки. Він може пояснити значення 

складних наукових термінів простими словами, вести 

переговори по телефону. Студент вміє працювати зі 

словником, знає скорочення, які використовуються в 

офіційній англійській мові. 

Висновки. Отже, в процесі проведення досліджен-

ня ми з’ясували, що студенти першого курсу немов-

них спеціальностей мають високий середній бал оцін-

ки з атестату, середній рівень самооцінки іншомовної 

комунікативної компетентності та дуже низький рі-

вень іншомовної професійної комунікативної компе-

тентності.  
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Анотація: Досліджуються структурні компоненти, детермінанти та механізми формування психологічного феномену про-

фесійного довголіття. Приділено увагу умовам успішності формування психологічного довголіття. 

Ключові слова: професійне довголіття, професійне здоров’я, професійне вигоряння, деструкції, професійний стрес 

 

Вступ. Конституцією України визначено, що «люди-

на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 

і безпека визначаються в Україні найвищою соціаль-

ною цінністю» [2]. Проблема формування професій-

ного довголіття не може розглядатися поза межами 

конкретного соціально-економічного аспекту. Сучасні 

умови вимагають від особистості безперервного са-

мовдосконалення на усіх рівнях її життєдіяльності 

протягом всього життя. Стрімкий розвиток науково-

технічного прогресу привніс у професійну діяльність 

сучасної людини нові, раніше не властиві виробничо-

му процесу, професійні деструктивно-шкідливі фак-

тори. Саме на працездатну верству населення лягає 

головний тягар соціально-психологічних, економіч-

них і фізичних навантажень, що у свою чергу призво-

дить до впливу негативних наслідків на стан психіч-

ного і фізичного здоров’я суспільства, в цілому та 

скорочення професійного довголіття окремих його 

представників, зокрема.  

Короткий огляд публікацій за темою. За останні 

роки проблема психічного і фізичного здоров’я дослі-

джувалася вченими різних країн світу та у різних ас-

пектах. Суттєвий внесок у цьому напрямі зробили 

Александровський Ю.А., Альбуханова-Славская К.А., 

Бодров В.А., Василюк Ф.Е., Грановська Р.М., Колєс-

нікова Т.І., Малхазов О.М., Пономаренко О.М., Тара-

бріна Н.В., Тер-Акопов А.А.  

Серед вітчизняних вчених окремі аспекти даної про-

блеми досліджували: Берзінь В.І. в галузі санітарно-

гігієнічного забезпечення; Бондаренко А.Ф. вивчав ме-

тодологічні аспекти, Вовканич М.Д.; Носков В.І. – за-

безпечення здоров'я студентської молоді; Кокун О.М. – 

проблеми адаптації; Корольчук М.С., Світозарова С.В. 

– психофізіологічне забезпечення професійного здоро-

в'я; Крайнюк В.М., Миронець С.М., Тімченко О.В., 

Лєбєдєва С.Ю., Перелигіна Л.А. – прояви професійного 

стресу та психологічного забезпечення діяльності ря-

тувальників; Моляко В.А., Яковенко С.І., Кулажен-

ко А.І. – особливості перебігу професійного стресу у 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС.  

Мета статті - здійснити аналіз стану розробки дос-

лідження психологічного змісту професійного довго-

ліття особистості у науковій літературі. 

Матеріали та методи. Для забезпечення об'єктив-

ності дослідження та розв’язання поставлених завдань 

у статті було застосовано теоретичні методи: систем-

но-структурний метод; метод теоретичного аналізу й 

узагальнення наукової літератури; метод порівняль-

ного аналізу та узагальнення даних. 

Результати та їх обговорення. Наявні теоретичні 

розробки та емпіричні данні з означеної проблеми 

дають можливість говорити про інтерес дослідників 

саме до психологічного феномену професійного дов-

голіття. Разом з тим, в Україні, проблема професійно-

го довголіття особистості, в прямій постановці, не 

вивчалася.  

З позицій системного підходу людина трактується 

як складна жива система, життєдіяльність якої забез-

печується на трьох взаємопов'язаних між собою рів-

нях функціонування: біологічному, психічному і соці-

альному. Зрозуміло що формування професійного 

довголіття повинно охоплювати усі три рівні функці-

онування особистості.  

Категорія професійного довголіття розглядається як 

процес, стан, результат, інтегрована властивість та 

психологічна, соціальна і економічна цінність (Макси-

менко С.Д., Тарабріна Н.В., Корольчук М.С., Край-

нюк В.М., Миронець С.М., Пономаренко О.М., Тімчен-

ко О.В., Лєбєдєва С.Ю., Перелигіна Л.А., Моляко В.А., 

Яковенко С.І.). 

На наш погляд категорія «професійне довголіття» 

являє собою складне поняття визначення сутності яко-

го базується на інтеграції та узагальненні досягнень 

різних галузей наукового пізнання. Розуміння цієї кате-

горії в усій її різноманітності та багатогранності дозво-

лить визначити детермінанти професійного довголіття 

та зрозуміти механізми його формування.  

Професійне довголіття доцільно розглядати як 

динамічну, інтегративну характеристику, успішність 

формування якої визначається як онтологічними ха-

рактеристиками суб’єкта, в тому числі психофізіоло-

гічними параметрами, так і особливостями індивідуа-

льного досвіду, в процесі якого формуються мотива-

ційні, вольові, емоційні, інтелектуальні та особистісні 

характеристики. Це активний процес якій не можна 

розглядати окремо від розуміння специфіки профе-

сійної діяльності особистості у зв’язку з тим, що саме 

він і є показником професійної компетентності [1].  

Фундамент професійного довголіття закладається 

протягом всього продуктивного життя людини, почи-

наючи з етапу вибору професії, формування професій-

ної мотивації, адекватно високої, стійкої і водночас 

гнучкої самооцінки, освіти, оволодіння навичками са-

моконтролю та саморегуляції, розвитку інтелекту та 

розширення сфери інтересів за рамки професійної дія-

льності, нарешті, становлення індивідуальності люди-

ни-все це досягається роками оптимізації та самоопти-

мізації, в цьому полягає найважливіший аспект психо-

логічного забезпечення професійного довголіття. 

Активне довголіття особистості являє собою ре-

зультат такої організації людиною свого власного 

життя, яка забезпечує всебічність її розвитку, повноту 

життєвих проявів і їх максимальній тривалості [1].  

В сучасній науковій літературі поняття професійне 

довголіття розглядається з позицій: фізіології, психо-

логії, економіки, соціології, політології, психофізіоло-

100

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



гії, валеології, геронтології та інтегрує в собі поєд-

нання понять: професійне здоров’я, професійне виго-

ряння та деструкції, професійний стрес та профіла-

ктику зазначених станів.  

Як синонім професійного довголіття часто вжива-

ють поняття професійне здоров’я. Професійне довго-

ліття неможливе без збереження здоров’я і високої 

тривалості життя. Психологічне забезпечення профе-

сійного здоров'я є однією із важливих умов професій-

ної діяльності та може бути розглянуте як її складова 

частина.  

В останні роки, як в нашій країні, так і за кордоном 

формується новий науковий напрям – психологія 

професійного здоров’я (Г.С.Никіфоров, Г.В.Ложкін, 

Н.Б. Водопьянова, Н.В. Ходирева, М.С. Корольчук, 

В.А. Ананьєв, І.Н. Гурвіч, В.М. Крайнюк, G.L. Engel, 

J.D. Matarazzo). Психологія здоров’я має широке поле 

теоретичних і практичних завдань і включає не лише 

попередження розвитку психічної і соматичної пато-

логії. Завданням психології професійного здоров’я є 

збереження, зміцнення і цілісний розвиток духовної, 

психічної, соціальної і соматичної складових здоро-

в’я. Професійне здоров’я зумовлює у будь-якому виді 

трудової діяльності професійно високий рівень, воно 

визначає стабільність досягнутих результатів шляхом 

застосування комплексу психологічних засобів та ви-

роблення психологічних установок на підтримку здо-

ров’я. В умовах професійної діяльності і навчання 

професійне здоров’я стає не лише станом організму, 

але і суб'єктивною самоцінністю для працюючої лю-

дини і об'єктивною цінністю для суспільства. У цьому 

випадку професійне здоров’я може стати економіч-

ним механізмом підвищення ефективності, надійності 

і безпеки праці [6]. 

В сучасній психологічній науці зміст поняття про-

фесійного здоров’я ще на стадії становлення. Єдиного 

визначення не існує. В.О. Пономаренко запропонова-

но визначення професійного здоров’я як властивості 

організму зберігати необхідні компенсаторні і захисні 

механізми, що забезпечують професійну надійність і 

працездатність в усіх умовах професійної діяльності. 

Центральним пунктом у даному трактуванні є питан-

ня про функціональні стани і, відповідно, про оцінку 

функціональних резервів. Чим більш вони виражені, 

тим більша вірогідність продовження професійного 

довголіття [5]. 

У цілому професійне здоров’я розглядається, як 

властивість організму зберігати задані компенсаторні 

і захисні механізми, що забезпечують працездатність 

в усіх умовах, в яких здійснюється професійна діяль-

ність індивідуума (А.Н. Разумов, В.О. Пономаренко, 

В.А. Пискунів) [6]. 

 Поняття професійне здоров’я, на відміну від при-

йнятих визначень здоров’я, включає здатність органі-

зму відновлювати порушений стан відповідно до рег-

ламентованого об’єму і виду професійної діяльності. 

Із складністю виконання конкретного професійного 

завдання співвідноситься не лише діагноз рівня про-

фесійного здоров’я, але і функціональний стан. І у 

цьому контексті важливою є підтримка і відновлення 

робочого функціонального стану. Головною ж метою 

стає попередження зниження функціонального стану 

та його підтримка і відновлення шляхом активного 

застосування заходів і засобів що позитивно вплива-

ють на функції організму та забезпечують його рівно-

вагу з довкіллям. 

Соціальні, політичні, економічні та культурні зміни 

життя висувають до особистості нові, більш складні 

вимоги, що безумовно впливає на психічний стан 

працівників, провокує виникнення емоційного на-

пруження, сприяє розвитку значної кількості профе-

сійних стресів та деструкцій. 

Одним із найважчих наслідків що формуються під 

впливом тривалого професійного стресу є синдром 

«професійного вигоряння». 

Щодо аналізу основних підходів до вивчення синд-

рому професійного вигоряння слід зауважити, що цей 

феномен став предметом спеціального аналізу зовсім 

недавно. Термін «професійне вигоряння» (англ. «burn-

out») введено американським психіатром X.Дж. Фрей-

денбергером у 1974 році. Фрейденбергер ввів це по-

няття для характеристики психічного стану здорових 

людей, які інтенсивно спілкуються з клієнтами, паці-

єнтами, постійно перебувають в емоційно навантаже-

ній атмосфері при наданні професійної допомоги. Це 

люди, які працюють у системі «людина–людина»: 

лікарі, юристи, соціальні працівники, психіатри, пси-

хологи, вчителі; менеджери тощо. 

В сучасній науковій літературі синдром «професій-

ного вигоряння» визначається як: стан фізичного, 

психічного і, передусім, емоційного виснаження, ви-

кликаного довготривалим перебуванням в емоційно 

перевантажених ситуаціях спілкування; його двови-

мірна модель складається з емоційного виснаження та 

деперсоналізації; трьохкомпонентна система склада-

ється з емоційного виснаження, деперсоналізації та 

редукції власних особистісних досягнень [7]. 

Сьогодні виокремлюють декілька основних підхо-

дів до вивчення синдрому «професійного вигоряння». 

Представники першого підходу розглядають про-

фесійне вигоряння як стан фізичного, психічного і 

передусім емоційного виснаження, викликаного дов-

готривалим перебуванням в емоційно перевантажених 

ситуаціях спілкування. А тому професійне вигоряння 

тлумачиться як синдром «хронічної втоми». 

Другий підхід розглядає професійне вигоряння як 

двовимірну модель, що складається, по-перше, з емо-

ційного виснаження та, по-друге, - з деперсоналізації, 

тобто погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе. 

Третій підхід запропонували американські дослід-

ники К. Маслач і С. Джексон, які розглядають синд-

ром професійного вигоряння як трьохкомпонентну 

систему, котра складається з емоційного виснаження, 

деперсоналізації та редукції власних особистісних 

досягнень [4,8]. 

Розкриваючи сутність синдрому «професійного ви-

горяння» та його взаємозв’язок з професійним стре-

сом, слід зазначити, що в найбільш загальному вигля-

ді синдром «професійного вигоряння» можна тлума-

чити як стресову реакцію, що виникає внаслідок дов-

готривалих професійних стресів середньої інтенсив-

ності. З огляду на визначення стресового процесу за 

Г. Сельє (тобто стадій тривоги, резистентності і ви-

снаження), «професійне вигоряння» можна вважати 

третьою стадією, для якої характерний стійкий і не-

контрольований рівень збудження. 
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Проблеми стресу в професійній діяльності з кінця 

ХХ століття активно вивчались в психології в самих 

різноманітних аспектах: причини виникнення, стадії 

розвитку, наслідки, управління та ін. (В.А. Бодров, 

М. Борневассер, Н.Є. Водоп’янова, Л.А. Кітаєв-Смик, 

Р. Лазарус, А.Б. Леонова, К. Маслач, Г.С. Нікіфоров, 

А. Пельцман, Г. Сельє та ін.). 

В українській психологічній науці – це аспекти ре-

гуляції стану в екстремальних умовах (Ю.П. Горго, 

А.Ф. Косенко, В.М. Крайнюк, В.О. Моляко, Е.Л. Но-

сенко, О.І. Тімченко, С.І. Яковенко, М.С. Корольчук, 

В.І. Осьодло, А.І. Кулаженко та ін.), аспекти професій-

ної кризи, професійної деформації, професійного виго-

рання, професійного стресу (О.І. Богучарова, І.В. Брин-

за, Н.М. Булатевич, Л.М. Карамушка, В.С. Медведєв, 

В.Л. Паньковець, О.П. Саннікова та ін). 

На сьогодні в психологічній літературі, загалом, 

визначено основні підходи до вивчення професійного 

стресу, виділені напрями його вивчення (В.А. Бодров, 

Т. Кокс, А.Б. Леонова, Г.С. Нікіфоров та ін.). Проте, 

серед мало досліджених проблем даної тематики за-

лишаються питання про особливості детермінації 

професійного стресу, його регуляції в конкретній 

професії, що вимагає свого наукового розв’язання [3]. 

Психологічне дослідження професійного стресу 

розглядається як відносно незалежна галузь приклад-

них досліджень психології праці, зокрема, в аспекті 

вивчення факторів ризику для праці та здоров’я про-

фесіоналів. 

Існуючі підходи, напрями вивчення професійного 

стресу, його чинники, складові, компоненти, прояви, 

способи подолання, види, виступають основою теоре-

тичної моделі вивчення професійного стресу. 

Систему вивчення професійного стресу можна розгля-

нути через блоки якісних та змістових характеристик. 

До якісних відносяться напрям вивчення, підхід до ви-

вчення і вид професійного стресу. Блок змістових ха-

рактеристик є основою для створення прогностичної 

(як необхідної для управління професійним стресом) та 

емпіричної моделі вивчення детермінант професійного 

стресу з метою визначення психологічних особливос-

тей його детермінації, що може бути використано в 

структурі прогностичної моделі професійного стресу 

для управління та психопрофілактики його проявів під 

час формування професійного довголіття [3].  

Висновки. Аналіз представлених у науковій літе-

ратурі досліджень у даній галузі свідчить про те, що 

проблема психологічного змісту професійного довго-

ліття особистості ще недостатньо розроблена як в те-

оретичному, так і в практичному аспектах. Сучасна 

ситуація з досліджуваної проблеми в психологічній 

літературі потребує застосування інтегрованого під-

ходу, який має використовувати надбання та резуль-

тати дослідження різних галузей психології. Основи 

професійного довголіття особистості закладаються 

протягом продуктивного життя людини починаючи 

ще з етапу вибору професії. Формування професійної 

мотивації, адекватної та гнучкої самооцінки, освіта, 

високий професіоналізм, опанування навичками са-

моконтролю та саморегуляції, становлення індивідуа-

льності досягається особистість завдяки самооптимі-

зації, в цьому і полягає головний аспект психологіч-

ного змісту забезпечення професійного довголіття 

особистості.  
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Аннотация. В статье рассмотрено взгляды многих учёных о содержании понятия "психологическая компетентность про-

фессионала". Проанализировано сущность понятий "компетентность", "компетенции" и "компетентный". Констатировано 

необходимость разграничивать эти понятия: компетентность определяется, как способность удовлетворять индивидные или 

социальные требования относительно осуществления определенной деятельности или выполнение задачи; компетенция – 

это внутренние ментальные структуры (способности, склонности), свойственные человеку; компетентный – это: 1) опытный 

в определенной области, каком-то вопросе; 2) полномочный, полноправный в решении какого-то дела.  

Акцентировано внимание на возникновение профессиональных кризисов руководителей общеобразовательных учебных 

заведений. Подано структуру развития психологической компетентности руководителей общеобразовательных учебных 

заведений по конструктивному преодолению профессиональных кризисов.  

Ключевые слова: компетентность, компетенции, компетентный, психологическая компетентность руководителей 

общеобразовательных учебных заведений, профессиональный кризис 

 

Введение. Социально-экономические изменения, кото-

рые разворачиваются в современном обществе, углу-

били проблемы как психологического развития лично-

сти в обществе, так и разного рода проблем професси-

онального становления специалистов. На поверхность 

научных исследований были подняты определенные 

профессиональные противоречия, которые могут при-

водить к возникновению таких специфических харак-

теристик профессионального развития специалиста, 

как: профессиональная деформация, профессиональная 

деструкция, профессиональный кризис и тому подоб-

ное. Особого внимания, в контексте повышения уровня 

психологической подготовки руководителей общеоб-

разовательных учебных заведений, заслуживает такая 

характеристика психологического состояния личности, 

как профессиональный кризис профессионала.  

Краткий обзор публикаций по теме. Следует от-

метить, что некоторые проблемы профессионального 

становления личности, связанные с психологическими 

трудностями в учебно-воспитательном процессе, рас-

сматривали Э.Ф. Зеер, Н.Ю. Волянюк, З.И. Калмыкова, 

Н.В. Кузьмина, В.О. Мидова, Я.М. Митина, Э.Э. Сы-

манюк и др. [6]. Анализ научной литературы дал воз-

можность выявить, что профессиональный кризис ру-

ководителя общеобразовательного учебного заведения 

рассматривается как переживание профессиональных 

проблем, которое осознается как препятствие для до-

стижения профессиональных целей, имеющих лич-

ностный смысл для управленца. 

Исследования, которые проводились в системе по-

следипломного педагогического образования показа-

ли необходимость рассмотрения проблемы исследо-

вания психологической компетентности руководите-

лей общеобразовательных учебных заведений с целью 

осознания и переосмысления психологических осо-

бенностей предупреждения профессиональных кризи-

сов управленцев.  

Цель статьи: проанализировать научные подходы 

изучения особенностей психологической компетент-

ности, как профессионалов, так и руководителей об-

щеобразовательных учебных заведений при преодо-

лении профессиональных кризисов в условиях после-

дипломного педагогического образования.  

Изложение основного материала. Анализируя 

проблему профессиональной компетентности, уда-

лось выявить различные подходы к изучению профес-

сиональной компетентности педагогов. Так Е.В. Ко-

точитова, предлагает иерархическую модель педаго-

гической компетентности, основными составляющи-

ми которой являются шесть видов педагогической 

компетентности, как: знания, деятельностные, комму-

никативные, эмоциональные, личностные, творческие 

[3]. С.А. Дружилов выделяет следующие компоненты 

профессиональной компетентности педагога: мотива-

ционно-волевая, функциональная, коммуникативная и 

рефлексивная [1].  

А.К. Маркова выделяет четыре вида профессио-

нальной компетентности [4]: специальную, социаль-

ную, личностную и индивидуальную:  

1. Специальная или деятельностная профкомпетент-

ность характеризует деятельность на высоком профес-

сиональном уровне и содержит не только специальные 

знания, но и требует умений ими пользоваться. 

2. Социальная профкомпетентность характеризует 

способность пользоваться различными средствами 

совместной профессиональной деятельности и со-

трудничества, которые приняты в профессиональной 

сфере. 

3. Личностная профкомпетентность характеризует 

умение пользоваться средствами самовыразительно-

сти и саморазвития, способствующих противостоять 

профессиональной деформации. 

4. Индивидуальная профкомпетентность характе-

ризуется способностью пользоваться приемами само-

регуляции, готовности к профессиональному росту, 

удерживать длительную профессиональную мотива-

цию.  

Стоит отметить, что важной составляющей проф-

компетентности А.К. Маркова называет способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, а 

также использовать их в практической деятельности.  

По мнению украинских авторов Е.И. Бондарчук, 

Н.М. Бибик, Л.Н. Ващенко необходимо разграничи-

вать понятия "компетентность", "компетенции" и 

"компетентный" [6]. Компетентность определяется, 

как способность удовлетворять индивидные или со-

циальные требования относительно осуществления 

определенной деятельности или выполнение задачи. 

Требование определяет внутреннюю структуру ком-

петентности: знания, когнитивные и практические 
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умения, отношения и эмоции, ценности и этика, мо-

тивация. Компетенция – это внутренние ментальные 

структуры (способности, склонности), свойственные 

лицу. Компетентный (от лат. competens – надлежа-

щий, соответствующий) – это: 1) опытный в опреде-

ленной области, каком-то вопросе, 2) полномочный, 

полноправный в решении какого-то дела. То есть, 

компетентность – это осведомленность, информиро-

ванность, авторитетность, а компетенция (лат. 

competentia, от competo – взаимно хочу; отвечаю, 

подхожу): 1) круг полномочий любого заведения или 

лица, 2) круг вопросов, в которых данное лицо обла-

дает знаниями, опытом [6].  

На основе теории Vocational Capacity of Action, вы-

делены четыре основные группы профессиональных 

компетенций, которые необходимы для успешной 

деятельности менеджеров [2]: 1) собственно профес-

сиональная компетентность (Professional Competence) 

– касается содержания конкретной профессиональной 

деятельности; 2) методическая компетентность (Me-

thod Competence) – касается использования современ-

ных методов; 3) социальная компетентность (Social 

Competence) – касается взаимодействия с другими 

участниками деятельности; 4) личностная компетент-

ность (Personal Competence) – касается развития необ-

ходимых личностных качеств. 

Некоторые ученые, сравнивая модели компетент-

ности руководителя общеобразовательного учебного 

заведения, разработанные отечественными учеными, 

с моделью компетентности, которую предложил Со-

вет Европы, характеризуют основные компетенции 

профессионала любого направления деятельности [5, 

с. 111-113]: политическую и социальную компетен-

цию, такую как способность принимать ответствен-

ность, участвовать в принятии групповых решений, 

разрешать конфликты без насилия, участвовать в под-

держании и улучшении демократических институтов; 

компетенции, связанные с жизнью в многокультур-

ном пространстве (для того, чтобы контролировать 

проявления расизма и ксенофобии, развития не толе-

рантного климата, образование должно «оснастить» 

молодых людей межкультурными компетенциями, 

такими как восприятие различий, уважение к другим 

и способность жить с людьми других культур, языков 

и религий); компетенции, относящиеся к владению 

устной письменной коммуникации, которые особенно 

важны для работы и социальной жизни, с акцентом на 

том, что людям, которые ими не обладают, угрожает 

социальная изоляция; компетенции, связанные с по-

вышением информатизации общества (владение эти-

ми технологиями, понимание их в применении сла-

бых и сильных сторон и способность к критическому 

суждению в отношении информации и рекламой); 

способность учиться на протяжении всей жизни в ка-

честве непрерывного обучения в контексте как лично 

профессионального, так и социального. 

Итак, анализ психолого-педагогической литерату-

ры предоставил возможность, учитывая компетент-

ностный подход определить, что психологическая 

компетентность руководителей общеобразовательных 

учебных заведений по конструктивному преодолению 

профессиональных кризисов – это совокупность зна-

ний, умений и навыков и личностных качеств, кото-

рые помогают специалисту ориентироваться в слож-

ных профессиональных ситуациях, пережить препят-

ствия достижения профессиональных целей в период 

социально-экономических преобразований в обще-

стве. Структура психологической компетентности 

руководителей общеобразовательных учебных заве-

дений по конструктивному преодолению профессио-

нальных кризисов включает следующие составляю-

щие: мотивационный – характер мотиваций и цен-

ностных ориентаций, лежащих в основе мотивацион-

ного профиля специалиста, влияет на восприятие со-

циальных установок при развертывании профессио-

нального кризиса; когнитивный – указывает на знание 

специфики личностно-профессионального самоопре-

деления руководителей общеобразовательных учеб-

ных заведений, мотивов выбора профессии, профес-

сиональных целей, их особенностей образа професси-

ональной деятельности специалиста; эмоционально-

регулятивный – умение эмоционально относиться и 

оценивать себя как профессионала, способность адек-

ватно переживать профессиональные трудности, про-

являть эмоциональную устойчивость, толерантность к 

неопределенности; личностный – характеризуется 

связями и отношениями, в которых проявляется лич-

ностно-профессиональная позиция, степень заинтере-

сованности в общении с коллегами и т.д. 

Выводы. Таким образом, анализ научной литера-

туры по проблеме особенностей психологической 

компетентности по преодолению профессиональных 

кризисов руководителями общеобразовательных 

учебных заведений предоставил возможность поды-

тожить:  

– профессиональный кризис руководителя общеоб-

разовательного учебного заведения рассматривается 

как переживание профессиональных проблем, кото-

рое осознается как препятствие для достижения про-

фессиональных целей, имеющих личностный смысл 

для управленца; 

– психологическая компетентность руководителей 

общеобразовательных учебных заведений по кон-

структивному преодолению профессиональных кри-

зисов – это совокупность знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые помогают специалисту 

ориентироваться в сложных профессиональных ситу-

ациях и устранять препятствия на пути достижения 

профессиональных целей в период социально-

экономических преобразований в обществе; 

– психологической компетентности руководителей 

общеобразовательных учебных заведений по кон-

структивному преодолению профессиональных кри-

зисов включает следующие составляющие: мотиваци-

онный, когнитивный, эмоционально-регулятивный, 

личностный. 

Изложенные в статье положения позволяют опреде-

лить перспективные направления исследования по этой 

теме, а именно: разработка и апробация диагностиче-

ских методик для внедрения их в учебный процесс. 
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Moskaljova A. Psychological competence of heads of educational schools to overcome professional crisis  
Abstract. The article considers the views of many scientists about the content of the concept of "psychological competence of a pro-

fessional". Analyzed the nature of the concepts of "competence", "competences" and "competent". Noted the need to distinguish 

between these concepts: competence is defined as the ability to meet are individual or social requirements concerning the implemen-

tation of a particular activity or task; competence – is the internal mental structures (abilities, aptitudes), peculiar to man; the compe-

tent – is: 1) experienced in a certain area, a certain issue; 2) authorized, competent in solving some of the case. 

The attention is focused on the emergence of professional crisis managers of secondary schools. Posted structure of psychological 

competence of heads of educational institutions to constructively address the professional crises. 

Keywords: competence, competences, competent, psychological competence of heads of educational institutions, professional crisis 
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Анотація. У статті розкривається зміст професійної відповідальності як професійно-значущої властивості особистості, яка є 

результатом аналізу та узагальнення поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених на проблему відповідальності, авторського 

розуміння сутності даного феномену з точки зору суб`єктно-контекстної концепції. 

Суб`єктно-контекстна концепція, заснована на ідеї про те, що кожний суб`єкт професійної діяльності (фахівець, співро-

бітник професіонал в гуманітарній парадигмі) вимушений певним чином ставитися до контексту зовнішньої дійсності (норм 

і правил конкретного місця роботи), заслуговуючи при цьому свободу вибору і дій у відповідних ситуаціях, а й зобов'язую-

чись розвивати персональну професійну відповідальність з тим, щоб цією свободою правильно користуватися. Професійну 

відповідальність в контексті нашої концепції ми пов`язуємо з особистісними якостями, свободою вибору, самостійністю, з індиві-

дуальною неповторністю, результативністю, людяністю, локусом контролю, мотивацією досягнення і рівнем домагань. Інтегрую-

чись з цими особистісними механізмами, відповідальність виступає в якості найважливішого регулятора поведінки суб’єкта в 

контексті непередбачуваних обставин та ситуацій (ситуативні детермінанти) на робочому місці. 

Ключові слова: професійна відповідальність, суб’єкт, об’єкт, інстанція відповідальності, суб`єктно-контекстна концепція 

 

Динаміка суспільного життя і темп науково-технічного 

прогресу, що породжують необхідність у перегляді зміс-

ту професій, а з ними й відповідних вимог до особистос-

ті, потребують перегляду існуючої практики організації 

процесу професіоналізації сучасного працівника, адже в 

умовах ринкових відносин виробництво орієнтується на 

поповнення молодими і перспективними фахівцями зда-

тними відповідально, кваліфіковано й оперативно вирі-

шувати професійні задачі. 

Роль професійної відповідальності до своїх профе-

сійних обов’язків особливого значення набуває у сфе-

рах як гуманітарної так і технічної складових, де су-

часним фахівцям потрібно враховувати не лише соці-

альний, економічний чинники, але й індивідуально-

стратегічний їхніх клієнтів. 

Тому актуальність досліджуваної проблеми зумовлю-

ється недостатнім теоретико-практичним вивченням 

професійної відповідальності особистості, де нормативні 

вимоги кожної професії і рівня кваліфікації різні, отже 

існують розбіжності між нормативними системи. 

Проблема полягає у недостатнній відповідальності 

суб`єктів професійної діяльності за інших і перед ни-

ми, за природу і майбутнє за себе самих і перед со-

бою. Активне вживання поняття «відповідальність» у 

професійній свері перетворюється на симуляцію. І це 

стало нагальною соціальною проблемою на практиці, 

яка потребує її психологічного опрацювання у нових 

контекстах. 

За останні роки не можливо відмітити зростання 

інтересу про проблем професійної відповідальності в 

психологіх теоріях. Першу групу досліджень склада-

ють наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, 

які направлені на дослідження відповідальності, як 

якості суб’єкта життєдіяльності (C.B. Биков, Л.И. Де-

ментій, К.А. Абульханова-Славська, СЛ. Рубинштейн, 

Б.Ф. Ломов). 

Другу групу, яка найбільш безпосередньо стосується 

нашого дослідження, де проблема відповідальності 

особистості у професійній діяльності є центральною 

вивчали такі відомі науковці:Л.І. Дементій, М.В. Му-

коніної, А.Л. Журавльова, A.B.Карпова, Р.Л. Кричевсь-

кого, Ю.П. Платонова, А.Л. Свенцицького, Т.Ю. База-

рова, В.А. Бодрова, C.B. Бикова та ін., Вивченню від-

повідальності у трудовій діяльності, як особливої фор-

ми контролю за поведінкою та успішністю працівника 

на виробництві, приділено увагу в роботах К. Музди-

баєва. Професійну відповідальність з точки зору акти-

вної життєвої позиції, самопізнання та саморозвитку 

розглядають К.А. Абульханова-Славська, В.И. Слобод-

чиков, А.Г. Асмолов, A.B. Брушлінський, В.В. Дави-

дов, В.В. Знаков, И.С. Кон, Б.Д. Паригін, В.А. Петров-

ський, С.Л. Рубінштейн і ін.  

Водночас, незважаючи на різносторонні теоретичні 

підходи та напрями емпіричного вивчення професійної 

відповідальності особистості, дискусійним залишається 

поняття, що стосуються концептуальних положень 

суб’єктно-контекстного підходу професійної відпові-

дальності, уявлення про її структуру (психологічні 

складові), якості та основні характеристики. Особли-

вої уваги потребує вивчення емоційного переключен-

ня, мотиваційного опосередкування та фіксації як ба-

зових механізмів мотивації; сутності психологічних 

детермінант професійної відповідальності особистос-

ті; особистісних ресурсів як основи в подоланні ризи-

кованих ситуацій, типів та рівнів професійної відпові-

дальності особистості, безвідповідальності включно. 

Не відображена в дисертаційних дослідженнях сут-

ність самоактуалізації та кар’єрного росту, які напря-

му залежать від професійної відповідальності. Не роз-

роблені прикладні аспекти (використання на практи-

ці) проблеми професійної відповідальності особисто-

сті, не розроблена програма формування проф. есій-

ноївідповідальності.  

Виходячи з цього ми поставили собі за мету тео-

ретично обґрунтувати суб’єктно-контекстну концеп-

цію професійної відповідальності особистості. 

Відповідно до розглянутих методологічними уста-

новок дамо визначення професійної відповідальності - 

це вище, інтегративне, професійно-значуще утворення, 

що відображає об’єм і якість стратегічного самоконт-

ролю суб’єкта і забезпечує оптимальну організацію та 

самоорганізацію професійної діяльності фахівця  

На нашу думку, фундаментальними поняттям у ра-

курсі суб’єктно-контекстної концепції професійної 

відповідальності виступають в першу чергу поняття 

«активність» і «суб'єкт», адже під такою активністю 

ми розуміємо активність фахівця в даній області. 

Тільки в тому випадку, коли і якщо особистість є су-
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б'єктом (діяльності, життєдіяльності) вона здатна 

співвідносити вимоги суспільства, об'єктивні умови 

життя з власними потребами, здібностями, можливос-

тями, а, отже, в кінцевому підсумку, виробляти влас-

ний цілісний і оптимальний спосіб конкретної діяль-

ності і життя. 

Найбільш повне трактування терміна «суб’єктність» 

надається В.А. Петровським у його дослідженні цього 

феномена в психології [3, с. 78]. Під «суб’єктністю» він 

розуміє властивість індивіда бути суб’єктом активнос-

ті. Стосовно людини «бути суб’єктом» –означає бути 

носієм ідеї «Я», а це, у свою чергу, означає, що людина 

мислить, сприймає, переживає і здійснює себе як при-

чину себе самої (з лат. causa sui –причина себе). Потре-

ба людини виступити перед собою, випробувати себе в 

своїй першопричинності по відношенню до світу, вре-

шті-решт, обґрунтувати перед собою тотожність «Я = 

Світ», утворює глибинне джерело її надситуативної 

активності [4, с. 67]. 

У дослідженнях В.І. Подшивалкіної видозмінюєть-

ся відношення до поняття «суб’єктність» . при цьому 

мова йде не лише про осмислення ролі субєктивного в 

соціальному процесі, але й про розуміння ступінчатої 

вираженості суб’єктності. Частково це простежується 

в розумінні такого поняття як «актор», дієва особа, 

позбавлена суб’єктності [9, c. 5].  

В контексті професійної діяльності суб'єктивна 

професійна відповідальність передбачає, що фахівець 

оцінює пред'явлені зовнішнім середовищем (колекти-

вом) вимоги, співвідносить їх зі своїми можливостями 

і здібностями, і тільки після цього приймає рішення 

про прийняття відповідальності. Такий процес перед-

бачає активність особистості і може бути здійснений 

тільки тоді, коли у людини є можливість вибору - 

приймати чи не приймати на себе зобов'язання. Тіль-

ки в процесі вибору можливе виявлення справжнього 

ставлення до належного, а не простого виконання 

запропонованого. Таким чином, основною передумо-

вою і умовою прийняття відповідальності є можли-

вість вибору[2, с. 320]. 

Реалізуючи суб’єктно-контектсну концепцію до ро-

зуміння факторів професійної відповідальності, слід 

пам'ятати про те, що «актуалізація» будь особистісної 

характеристики, визначається, на нашу думку, специ-

фікою ситуації, в якій опиняється людина.  

Поняття "контекст" прийшло в інші науки з логіки 

та лінгвістики, тому в психології та педагогіці статусу 

категорії воно ще не набуло і в словниках цих наук не 

описано.  

У психології контекст пов'язаний з поняттям "ситу-

ація" (= система умов, що спонукають суб'єкта і опос-

редуючих його активність). Тобто в ситуацію вклю-

чаються і зовнішні умови, і сам суб'єкт, і ті люди з 

якими він контактує.  

Особлива роль в контекстному навчанні відводиться 

поняттю «професійний контекст» за А. Вербицьким.  

Професійний контекст – сукупність предметних за-

вдань, організаційних, технологічних форм і методів 

діяльності, ситуацій соціально-психологічної взаємо-

дії, характерних для певної сфери професійної діяль-

ності [2, с. 91].  

У контексті нашої роботи особливого значення на-

бувають наступні тези концептуальних положень.  

Перша з них пов'язаний з ідеєю про те, що ситуація 

в повній мірі буде визначати конструктивну актив-

ність суб'єкта, якщо вона набуває для нього значи-

мість - певний особистісний смисл.  

Згідно з другим, ситуація може стати значимою для 

особистості в силу присутності в ній якої-небудь 

ознаки (характеристики) або поєднання ознак, що 

співвідносяться з особистісними особливостями лю-

дини (наприклад, її потребами, домаганнями і т. д.).  

Третя теза полягає в тому, що сприйняття та інтерп-

ретація ситуації визначається цілісною системою уяв-

лень суб'єкта про навколишній світ. За допомогою цієї 

категоризації та інтерпретації індивід «визначає» ситу-

ацію і будує свою поведінку відповідно з цим «визна-

ченням». Таким чином, сприйнявши ситуацію як зна-

чиму шляхом оцінки її різних характеристик, людина 

реалізує в ній свою активність і відповідьність.  

Виходячи з цього, згідно загальним визначенням, 

професійна відповідальність є вищим оптимальним 

способом особистісної організації та самоорганізації 

професійної діяльності, і в цьому сенсі є властивістю 

особистості та професійно-значущою якістю суб'єкта. 

Важливими моментами, які не висвітлюються у попе-

редників є те, що професійну відповідальність ми розг-

лядаємо по-перше, крізь призму часової перспективи: 

а) відповідальність за вчинену дію – ретроспективний 

аспект; б) відповідальність за те, що необхідно здійс-

нити – перспективний: по друге, за що суб’єкт несе 

відповідальність, що покладено на нього або прийня-

то ним самим для виконання; по-третє, професійна 

відповідальність пов'язана з авторитетним адресатом 

відповідальності: перед ким суб’єкт несе відповідаль-

ність, звітує; по-четверте, «як фахівець відповідає», 

тобто як, яким чином, завдяки яким механізмам і 

умовам, в яких робочих ситуаціях він реалізує профе-

сійну відповідальність, є дійсно професійно відпові-

дальною особистістю. 

Під когнітивним компонентом відповідальності ми 

розуміємо, насамперед, усвідомлення сутності і необ-

хідності відповідальності, а також умови, в яких від-

повідальність буде реалізована.  

У структурі відповідальності емоційний компонент 

займає особливе місце у зв'язку з тим, що, з нашої 

точки зору, він є критерієм прояву ціннісно-смисло-

вого ставлення до відповідального завдання. Емоцій-

ний компонент може грати двояку роль у прийнятті та 

в процесі реалізації відповідальності. Позитивне емо-

ційне ставлення до відповідальних ситуацій сприяє 

розгортанню творчої, конструктивної активності у 

професійній діяльності. Негативні емоційні стани, 

напроти, гальмують і сам процес прийняття відпові-

дальності і процес виконання відповідальних справ.  

Поведінково-результативний компонент включає в 

себе необхідні показники виконання відповідальної 

справи та її результату.  

Для розуміння індивідуально-типологічних особ-

ливостей професійної відповідальності за необхідне є 

виявлення типів професійної відповідальності за пе-

реважанням тих чи інших вище виділених параметрів 

у кожного типу (або наявність у нього всієї сукупнос-

ті параметрів, що, ймовірно, свідчитиме про оптима-

льність даного типу, тобто, наявність у нього всіх 

ознак професійної відповідальності) [6, с. 30]. 

107

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



Багатьма авторами робилися спроби визначення 

особистісних і ситуаційних детермінант відповідаль-

ності (Ш.Х. Шварц, К. Муздибаев та ін.). При цьому 

мова йшла насамперед про соціальну відповідаль-

ність. У дослідженнях дуже часто відповідальність 

ототожнювалася з старанністю, дисциплінованістю, 

локусом контролю. Явно недостатньо робіт з визна-

чення факторно-детермінаційного ряду особистої від-

повідальності. Поки ще немає робіт, в яких би особи-

стісні детермінанти відповідальності були розглянуті 

комплексно, теоретично обгрунтовано й практично 

доказово [5, с. 35].  

Як професійно-значуща властивість особистості ві-

дповідальність може бути випробувана, описана через 

сукупність різних ситуацій і, насамперед, через гра-

ничні по відношенню до кожної людини ситуації. 

Реалізуючи суб’єктно-контекстний підхід до розу-

міння феномену професійної відповідальності, слід 

пам'ятати про те, що «актуалізація» будь-якої особисті-

сної характеристики, визначається, насамперед, специ-

фікою ситуації, в якій опиняється суб’єкт (фахівець). 

Таким чином, міра відповідальності, як аспект цілі-

сної відповідальної поведінки, піддається подвійний 

детермінації: з боку особистих особливостей і з боку 

ситуації. 

Суттєвим для нашого дослідження є розгляд ризи-

ку, з точки зору професійної відповідальності особис-

тості, що ухвалює рішення в ситуації невизначеності. 

Саме відповідальності як професійно важливій якості 

майбутнього фахівця необхідно приділяти особливу 

увагу в процесі професійного становлення, адже про-

фесійна відповідальність особистості має базуватися 

на прогнозуванні наслідків і попередньому аналізові 

альтернативних рішень [4, с. 48]. 

Відповідальність як ресурс особистості - це здат-

ність оптимальним чином адаптувати особистість до 

важких, невизначених, критичних і навіть граничних 

для особистості ситуацій. Відповідальність може бути 

актуальним і потенційним (латентним) ресурсом осо-

бистості. Якщо людина усвідомлює свою здатність 

контролювати ситуацію, життя і готова до вирішення 

протиріч, то навіть при несподіваних виникаючих 

критичних ситуаціях, вона завжди «озброєна» цією 

здатністю [7, с. 102].  

Виступаючи в якості ресурсу особистості відпові-

дальність виступає основою психічного комфорту, 

зниження напруженості. Усвідомлення і оцінка вкла-

дених зусиль у подолання важких ситуацій або побу-

дови, досягнення успіхів і т.д. підвищують у відпові-

дальних людей задоволеність професією.  

Висновки. Таким чином, наша концепція профе-

сійної відповідальності в руслі субєктно-контекстого 

підходу являється складним динамічним інтегратив-

ним утворенням професійної діяльності, яка спрямо-

вана на пояснення процесу та механізму реалізації 

індивідуально-типологічних особливостей професій-

ної відповідальності в реальних умовах професійного 

становлення та діяльності особистості. Саме така 

стратегія забезпечує цілісне розуміння сутності і про-

цесу реалізації професійної відповідальності, відпові-

дає на питання про роль відповідальності у професій-

ній діяльності людини.  

Суб’єктно-контекстна концепція заснована на ідеї 

про те, що кожний суб`єкт професійної діяльності 

(магістрант, фахівець, співробітник в сфері освіти) 

вимушений певним чином ставитися до зовнішньої 

дійсності, відповідної ситуації (норм і правил конкре-

тного місця роботи), заслуговуючи при цьому свобо-

ду вибору і дій, а й зобов'язуючись розвивати персо-

нальну професійну відповідальність з тим, щоб цією 

свободою правильно користуватися.  

Тому професійну відповідальність з точки зору су-

б’єктно-контекстного підходу ми пов`язуємо з особисті-

сними якостями, свободою вибору, з індивідуальною 

неповторністю, людяністю, результативністю, особисті-

сними ресурсами, ризиком в контексті сучасної ситуації. 

Перспективи дослідження: 

– емпірично обґрунтувати суб’єктно-контекстну кон-

цепцію професійної відповідальності особистості;  

– реалізувати суб’єктно-контекстний підхід до ви-

вчення психологічних складових, механізмів само-

регулювання мотивації та детермінант функціону-

вання та розвитку професійної відповідальності 

особистості в контексті цілісної життєдіяльності 

суб’єкта;  

– визначити види та типи професійної відповідально-

сті особистості.  

– розробити критерії та визначити рівні сформованос-

ті професійної відповідальності особистості.  

– виявити чинники професійної безвідповідальності 

та характер впливу об’єктивних та суб’єктивних 

чинників на формування відповідальності особис-

тості;  

– обґрунтувати та виявити види професійної відпові-

дальності особистості, які стають транс дисциплі-

нарними.  

– обґрунтувати взаємозв’язок професійної відповіда-

льності з особистісними ресурсами, ризиком, 

кар’єрним ростом та самореалізацією фахівця.  

– розробити програму тренінгу для бакалаврів та ма-

гістрів з метою формування у них професійної від-

повідальності особистості.  
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Sadova M.A. Subject-context conception of professional responsibility of personality 

Abstract. The article reflects the content of professional responsibility as a professionally meaningful quality of the individual which is the 

result of the analysis and synthesis of the points of view of native and foreign scientists on the issue of responsibility, author`s understanding 

of this phenomenon in the context of subject-context conception.  

The subject-context conception is based on the idea that each subject of professional activity (specialist, professional in the sphere 

of humanitarian paradigm) is forced to relate to the context of external reality (norms and rules of certain workplace) and he deserves 

the freedom of selection and actions in corresponding situations, but at the same time he is obliged to develop personal professional 

responsibility to use this freedom in the right way. We link the professional responsibility in the context of our approach with per-

sonal qualities, freedom of choice, independence, individual uniqueness, effectiveness, humanity, self control, motivation of 

achievement and level of aspiration. Integrating with these personal mechanisms the responsibility acts as the most important regula-

tor of the subject`s behavior in the context of unforeseen circumstances and situations (situational determinants) at the workplace.  

Keywords: professional responsibility, subject, object, instance of responsibility, subject-context conception 

 

Садовая М.А. Субъектно-контекстная концепция профессиональной ответственности личности 

Аннотация. В статье раскрывается содержание профессиональной ответственности как профессионально-значимого свойства 

личности, которое является результатом анализа и обобщения взглядов отечественных и зарубежных ученых на проблему ответ-

ственности, авторского понимания сущности данного феномена с точки зрения субъектно-контекстной концепции.  

Субъектно-контекстная концепция, предложенная нами основана на идее о том, что каждый субъект профессиональной дея-

тельности (специалист, сотрудник профессионал в гуманитарной парадигме) вынужден определенным образом относиться к кон-

тексту внешней действительности (норм и правил конкретного места работы), заслуживая при этом свободу выбора и действий в 

соответствующих ситуациях, но и обязан развивать персональную профессиональную ответственность с тем, чтобы этой свободой 

правильно пользоваться. Профессиональную ответственность в контексте нашего подхода мы связываем с личностными каче-

ствами, свободой выбора, самостоятельностью, с индивидуальной неповторимостью, результативностью, человечностью, локусом 

контроля, мотивацией достижения и уровнем притязаний. Интегрируясь с этими личностными механизмами, ответственность 

выступает в качестве важнейшего регулятора поведения субъекта в контексте непредвиденных обстоятельств и ситуаций (ситуа-

тивные детерминанты) на рабочем месте. 

Ключевые слова: профессиональная ответственность, субъект, объект, инстанция ответственно сти, субъектно-

контекстная концепция 
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Експериментальне дослідження динаміки розвитку педагогічного  
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Анотація. У статті автор на основі експериментального дослідження обґрунтовує ефективність розробленої та апробованої науково-

методичної системи розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи 

Ключові слова: педагогічний професіоналізм викладача вищої школи, науково-методична система розвитку педагогічно-

го професіоналізму молодого викладача, педагогічний експеримент, динаміка професійного розвитку 

 

Вступ. Сучасний етап реформування української сис-

теми вищої освіти висуває одним з актуальних питань 

забезпечення якісної професійної діяльності науково-

педагогічних кадрів. Високий рівень виконання поса-

дових обов’язків академічного персоналу залежить, 

насамперед, від професіоналізму викладачів. Молоді 

викладачі, як категорія науково-педагогічних кадрів, 

вимагають цілеспрямованої роботи щодо розвитку їх 

педагогічного професіоналізму, оскільки вимоги, які 

висуваються до якості їх професійної діяльності нічим 

не нижчі, ніж вимоги до досвідчених педагогів. Су-

часна державна система підготовки та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних також потребує 

удосконалення і не може, в достатній мірі, вирішити 

дану проблему. Відповідно, необхідне запровадження 

внутрішньої університетської науково-методичної 

системи розвитку педагогічного професіоналізму мо-

лодого викладача. Нами обґрунтована [6] та апробо-

вана така система, ефективність якої повинна бути 

проаналізована за результатами проведеного педаго-

гічного експерименту.  

Короткий огляд публікацій з теми. Питання ор-

ганізації та проведення експериментальних дослі-

джень у процесі вивчення проблем, що пов’язані з 

викладачами вищої школи, описані у працях різних 

науковців. Однак, ними апробувалися заходи щодо 

формування різних аспектів діяльності викладачів чи 

окремих їх категорій. Так, С. Демченко досліджував 

розвиток психолого-педагогічної компетентності ви-

кладачів спеціальних дисциплін вищих технічних за-

кладів освіти [2], Я. Абсалямова вивчала професійну 

адаптацію молодих викладачів іноземної мови до ро-

боти у вищих технічних навчальних закладах [1], 

В. Степашко обґрунтовував організаційно-педагогічні 

умови формування викладацького персоналу у вищих 

навчальних закладах [4], В. Коновалова розкривала 

педагогічні умови успішності професійної діяльності 

викладача вищого навчального закладу [3]. 

Мета статті. Метою даної публікації є аналіз ре-

зультатів проведеного експериментального дослі-

дження щодо апробації науково-методичної системи 

розвитку педагогічного професіоналізму молодого 

викладача вищої школи на етапі його науково-

педагогічної діяльності.  

Матеріали і методи. У процесі дослідження вико-

ристовувався комплекс науково-педагогічних та пси-

хологічних методів: тестування, анкетування, самоо-

цінка, спостереження, педагогічний (констатувальний 

та формувальний експеримент) експеримент. 

Результати і їх обговорення. Програма експеримен-

тального дослідження ефективності науково-методич-

ної системи розвитку педагогічного професіоналізму 

молодого викладача вищої школи у процесі його нау-

ково-педагогічної діяльності базувалася на принципах 

системності та поетапності. 

Принцип системності дозволив поєднати аналіз та 

синтез, якісне та кількісне в дослідженні процесу роз-

витку педагогічного професіоналізму молодих викла-

дачів, виявити інтегративні системні властивості і 

якісні характеристики даного процесу, а принцип пое-

тапності дозволив, запропоновану та реалізовану на-

ми, науково-методичну систему розвитку представити 

як сукупність послідовних етапів, кожен з яких харак-

теризується визначеної метою, завданнями та засто-

суванням сукупності змісту методів та засобів, що 

сприятимуть ефективності професійно-особистісного 

розвитку педагога, а також є основою для реалізації 

наступних етапів даної системи. 

Виходячи з цього, програма експериментального 

дослідження передбачала реалізацію висунутих нами 

завдань, що узгоджувалися з етапами розвитку педа-

гогічного професіоналізму молодих викладачів вищої 

школи [6]: 

1. Проведення вхідного констатувального зрізу (вхід-

ний моніторинг) з метою виявлення та аналізу рівня 

розвитку педагогічного професіоналізму молодих 

викладачів та виокремлення контрольних та експе-

риментальних груп. 

2. Проведення формувального експерименту з метою 

реалізації науково-методичної системи розвитку пе-

дагогічного професіоналізму молодих викладачів 

вищої школи. 

3. Проведення вихідного констатувального зрізу (ви-

хідний моніторинг) з метою виявлення динаміки ро-

звитку педагогічного професіоналізму молодих ви-

кладачів, перевірки та аналізу ефективності засто-

сованої нами науково-методичної системи. 

Експериментальна робота здійснювалася для дове-

дення ефективності розробленої нами науково-мето-

дичної системи розвитку педагогічного професіоналіз-

му молодого викладача вищої школи. З цією метою на-

ми проаналізовано дефініції поняття «ефективність» у 

сфері застосування педагогічних систем. Г Цехмістрова 

вважає, що «ефективність означає ступінь досягнення 

мети, бажаного результату, стандарту. Вона залежить 

від рівня оптимізації процесу навчання, застосування 

найбільш доцільних методів і засобів для досягнення 

кращих результатів» [5, с. 7]. Дослідниця доводить, що 

ефективність у освітній галузі є результатом співпраці 
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суб’єктів та об’єктів взаємодії для досягнення висуну-

тої мети, виокремлюючи при цьому кількісні та якісні 

показники ефективності. До вчена відносить: кількісні 

(успішність, навченість) та якісні (сформовані в майбу-

тніх фахівців здібності, їх відповідність вимогам освіт-

ньо-кваліфікаційної характеристики). На нашу думку, 

якісним показником ефективності професійного розви-

тку молодого викладача може бути також максимально 

можливий ступінь відповідності змісту даного процесу 

вимогам науково-педагогічної діяльності. 

На основі вищезазначеного під ефективністю нау-

ково-методичної системи розвитку педагогічного 

професіоналізму молодого викладача вищої школи 

будемо розуміти ступінь відповідності отриманих 

результатів розвитку всіх компонентів педагогічного 

професіоналізму (фахово-педагогічної компетентнос-

ті, професійно-педагогічної майстерності, професійно 

значущих якостей, індивідуального іміджу) виклада-

ча-початківця вимогам науково-педагогічної діяльно-

сті, а також наявним ресурсам (управлінським, мате-

ріально-технічним, навчально-методичним, інформа-

ційним, часовим), які створені у освітньому середо-

вищі вищого навчального закладу (ВНЗ). 

У експериментальному дослідженні взяли участь 

молоді викладачі українських ВНЗ (Чернівецького 

національного університету, Чернівецького медично-

го університету, Запорізького національного універ-

ситету, Тернопільського національного технічного 

університету, Київського національного університету 

будівництва та архітектури, Уманського педагогічно-

го університету).  

Вибіркову сукупність складали 1696 молодих ви-

кладачів згаданих навчальних закладів. За характери-

стикою «професійна освіта» респонденти представле-

ні наступним чином: 801 з 1696 молодих викладачів, 

що становить 47,2%, здобули професійну педагогічну 

освіту ще на освітньо-кваліфікаційному рівні «бака-

лавр», а 895 викладачів-початківців (52,8%) такої 

освіти не мають, оскільки їх професійна підготовка 

спрямовувалася на інші галузі. За характеристикою 

«статус молодого викладача» серед викладачів-

початківців є: 614 аспірантів, що становить 36,2 %, які 

займаються науково-педагогічною діяльністю, або за 

сумісництвом, або в межах індивідуального плану 

аспіранта (педагогічна практика); 505 здобувачів нау-

ково ступеня (29,8%), які, в переважній більшості 

працюють, у системі вищої освіти; 577 асистентів, що 

становить 34,0%, які розпочали свій науково-педа-

гогічний стаж, однак ще визначають з проблемою 

наукового пошуку. Всі молоді викладачі, які склада-

ють вибіркову сукупність здійснюють науково-педа-

гогічну діяльність, або на повну ставку, будучи штат-

ними працівниками, або частку ставки (0,5 чи 0,25) за 

сумісництвом, поєднуючи її з навчанням в аспіранту-

рі. За характеристикою «стаж науково-педагогічної 

діяльності» молодого викладача ми об’єднали їх у дві 

групи: ті, хто розпочав трудову діяльність у ВНЗ і 

мають 1-2 роки стажу, які складають 786 (46,3%) рес-

пондентів і ті, хто працює на посаді викладача 3-5 

років, до яких належать 910 викладачів-початківців, 

що становить 53,7%. 

Як зазначалося вище, 1696 молодих викладачів, що 

склали вибіркову сукупність нами були розділені на 

експериментальні (ЕГ) та контрольні (КГ) групи. Вра-

ховуючи, що ефективність процесу розвитку педаго-

гічного професіоналізму викладача залежить насам-

перед від його усвідомленої потреби в професійному 

самовдосконаленні, то такий розподіл був здійснений 

на засадах добровільності, що передбачав включення 

до ЕГ тих педагогів, які виявили бажання взяти участь 

у апробації експериментальної методики. До контро-

льних, так і експериментальних груп увійшли пред-

ставники кожного ВНЗ, що взяли у участь у дослі-

дженні. Так, до КГ включено 849 (50,1%) викладачів, 

а до ЕГ – 847 (49,9%) усіх респондентів.  

Для реалізації першого завдання експериментальної 

програми розвитку педагогічного професіоналізму 

молодих викладачів був проведений вхідний конста-

тувальний експеримент. Зазначимо, що на цьому етапі 

програма розвитку педагогічного професіоналізму 

молодих викладачів передбачала: залучення виклада-

чів-початківців до участі у індивідуальному тестуван-

ні та анкетуванні для виявлення рівня розвитку педа-

гогічного професіоналізму за когнітивним, процесуа-

льно-результативним, мотиваційно-рефлексивним та 

індивідуально-ідентичним компонентами; виявлення 

та аналіз стану поінформованості молодих викладачів 

про сутність та значення процесу їх професійно-

особистісного розвитку для забезпечення якості нау-

ково-педагогічної діяльності та реалізації основних 

завдань сучасної системи вищої освіти України; обго-

ворення результатів вхідного моніторингу з молодими 

викладачами; актуалізацію потреби молодих виклада-

чів у цілеспрямованій системі їх професійно-особис-

тісного зростання. 

Для цього нами була застосована сукупність пси-

холого-педагогічних методик для виявлення індивіду-

альних характеристик молодого викладача (опитува-

льники; тести; анкети), бесіди, колективні та індиві-

дуальні обговорення, спостереження, експертні оцін-

ки (колег, студентів, управлінців), самооцінку моло-

дих викладачів. Необхідно зазначити, що результати 

констатувального зрізу дали змогу виокремити конт-

рольні (КГ) та експериментальні (ЕГ) групи та стали 

основою проведення формувального експерименту.  

Для реалізації другого завдання експериментальної 

програми був проведений формувальний експеримент, 

який узгоджувався із практично-діяльнісний етапом 

розвитку педагогічного професіоналізму молодих ви-

кладачів вищої школи і спрямовувався на: інформу-

вання молодих викладачів про особливості розвитку 

педагогічного професіоналізму, його компонентах, 

методах аналізу науково-педагогічної діяльності; роз-

виток потреби молодих викладачів у професійно-

особистісному розвитку; складання викладачами-

початківцями індивідуальних програм розвитку влас-

ного педагогічного професіоналізму; сприяння засво-

єнню знань та умінь молодих викладачів про особливо-

сті професійного становлення; удосконалення компо-

нентів педагогічного професіоналізму молодого викла-

дача для переходу на наступний рівень розвитку. 

Зміст реалізації формувального етапу програми ро-

звитку педагогічного професіоналізму молодих ви-

кладачів вищої школи передбачав наступні організа-

ційно-методичні заходи. 
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Складання індивідуальної програми професійно-

особистісного розвитку молодого викладача. З цією 

метою викладачам пропонувалася «Програма розвитку 

педагогічного професіоналізму викладача вищої шко-

ли», яка включала інваріантну та варіативну складову і 

передбачала вибір педагогом спектру різних організа-

ційно-методичних, педагогічних та психологічних за-

ходів, які лягали в основу формування його індивідуа-

льної траєкторії професійно-особистісного зростання з 

урахуванням результатів вхідного моніторингу, інте-

ресів та потреб. Під час складання індивідуальних про-

грам розвитку молоді викладачі могли отримати кон-

сультації відповідальних за методичну роботу кафедри, 

факультету та університету; поради досвідчених педа-

гогів-наставників, які співпрацювали з ними і залуча-

лися до організації та реалізації різних психолого-

педагогічних та методичних заходів різного рівня (ка-

федра, факультет, університет). Запропоновані заходи 

планувалися з орієнтацією на структуру педагогічного 

професіоналізму викладача вищої школи та охоплюва-

ли всі компоненти його розвитку, а саме: когнітивний 

компонент, який свідчить про розвиток фахово-

педагогічної компетентності; процесуально-результа-

тивний компонент, спрямований на розвиток профе-

сійно-педагогічної майстерності; мотиваційно-рефлек-

сивний компонент, який засвідчує розвиток професійно 

значущих якостей викладача та індивідуально-ідентич-

ний компонент, що пов’язаний з розвитком індивідуа-

льного іміджу викладача вищої школи. 

Запропоновані заходи, до яких залучалися молоді 

викладачі в тій чи іншій мірі, залежно від потреб ви-

кладача-початківця, сприяли розвитку в цілому його 

педагогічного професіоналізму. 

Когнітивний компонент розвитку педагогічного 

професіоналізму молодих викладачів вищої школи пе-

редбачав до обов’язкової складової індивідуальної 

програми розвитку педагогічного професіоналізму 

кожного викладача включення вивчення курсу «Про-

фесійно-особистісне становлення викладача ВНЗ». 

Даний курс пропонувався в обов’язковому порядку 

всім викладачам та організовувався на загально уні-

верситетському рівні в межах діяльності науково-

методичної служби університету. Метою вивчення 

дисципліни передбачалося формування компетенцій 

молодих викладачів про історію становлення, сучас-

ний стан та перспективи розвитку професії викладача 

вищої школи, особливості його професійно-особис-

тісного становлення. 

Процесуально-результативний компонент розвитку 

педагогічного професіоналізму молодих викладачів за 

експериментальною програмою передбачав залучення 

викладачів-початківців до різних форм науково-мето-

дичної роботи ВНЗ (колективних, групових, індивідуа-

льних; традиційних та інноваційних); співпрацю з ко-

легами, управлінцями щодо надання їм психолого-

педагогічної та фахової допомоги; удосконалення ком-

понентів власного педагогічного професіоналізму че-

рез реалізацію набутих умінь у практичній науково-

педагогічній діяльності. Для цього нами була реалізо-

вана низка методів, форм та засобів реалізації даного 

етапу: лекції; семінари-практикуми, робота в творчих 

групах; психолого-педагогічні тренінги, майстер-класи; 

бесіди, дискусії; спостереження за діяльністю молодого 

викладача; відвідування молодим викладачем відкри-

тих та показових занять колег; відвідування занять мо-

лодого викладача; аналіз та самоаналіз проведених мо-

лодим викладачем занять; аналіз результатів науково-

педагогічної діяльності молодого викладача колегами 

та управлінцями, науково-педагогічна майстерня, педа-

гогічний вернісаж та ін. 

У ВНЗ з даною метою створювалася «Школа про-

фесійно-особистісного розвитку молодого виклада-

ча», в межах діяльності якої викладач, згідно індиві-

дуальної програми розвитку, міг взяти участь у різних 

заходах. Обов’язковим елементом залучення виклада-

чів до різних форм науково-методичної роботи було 

врахування результатів вхідного моніторингу рівня 

розвитку їх педагогічного професіоналізму, доброві-

льність, а також зацікавленість самого викладача-по-

чатківця у розвитку в себе тих чи інших знань, умінь, 

навичок, що ставали результатом участі у запропоно-

ваних заходах. 

Мотиваційно-рефлексивний компонент розвитку 

педагогічного професіоналізму молодого викладача 

був реалізований через систему психолого-педагогіч-

них заходів: рефлексивно-творчі практикуми, психот-

ренінги педагогічної рефлексії, тренінги розвитку 

професійно значущих якостей. 

Індивідуально-ідентичний компонент розвитку пе-

дагогічного професіоналізму передбачав участь моло-

дого викладача у виконанні системи різних вправ на 

розвиток усіх складових індивідуального іміджу ви-

кладача (вербального, кінетичного, габітарного). Для 

цього були використана адаптована система тренінго-

вим вправ для формування позитивного іміджу осо-

бистості. Зазначимо, що при застосуванні тренінгів 

викладачі поєднувались в групи за принципом добро-

вільності, залежно від інтересів та потреб у розвитку 

тих чи інших професійно-значущих якостей та умінь.  

Для реалізації третього завдання експеримен-

тальної роботи був проведений вихідний констату-

вальний зріз з метою виявлення динаміки розвитку 

педагогічного професіоналізму молодих викладачів, 

перевірки та аналізу ефективності застосованої нами 

науково-методичної системи та обґрунтування висно-

вків. У процесі вихідного констатувального зрізу ви-

користовувався комплекс методик, що застосовувався 

під час вхідного зрізу. Це дало можливість проаналі-

зувати зміну результатів розвитку педагогічного зрізу 

за тими ж показниками, що й до початку експеримен-

ту і забезпечило можливість для порівняння кількіс-

них даних до і після апробації розробленої нами нау-

ково-методичної системи. Результати констатуваль-

ний зрізів до і після проведення формувального екс-

перименту наведені в таблицях 1 та 2.  

Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджу-

вати, що до застосування науково-методичної систе-

ми розвитку педагогічного експерименту в КГ та ЕГ 

на низькому рівні перебувало 43,68% і 44,3% відпові-

дно з різницею у 0,6%. На середньому рівні кількість 

викладачів була майже однаково. І становила у КГ 

34,15%, а у ЕГ – 34,23%. На достатньому рівні з різ-

ницею у 0,7% розвиток професіоналізму сформований 

у КГ в 18,53% , у ЕГ – 17,7%. На високому рівні роз-

витку перебувало у КГ 3,63 і у ЕГ – 3,68%.  
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Таблиця 1. Результати вхідного констатувального зрізу в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) групах  

(до експерименту) 

Компоненти 

Рівні розвитку педагогічного професіоналізму (%) 

Низький Різни-

ця 

Середній Різни-

ця 

Достатній Різни-

ця 

Високий Різни-

ця КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційно-цільовий  33,4 34,1 0,7 35,9 36,7 0,8 21,7 20,5 1,2 9,0 8,7 0,3 

Когнітивно-праксеологічний  47,9 49,4 1,5 30,5 29,6 0,9 19,9 19,1 0,8 1,7 1,9 0,2 

Рефлексивно-емоційний  47,3 48,1 0,8 37,1 36,7 0,4 12,8 13,2 0,4 2,8 2,0 0,8 

Індивідуально-ідентичний  46,1 45,6 0,5 33,1 33,9 0,8 19,7 18,4 1,3 1,1 2,1 1,0 

Середнє арифметичне 43,68 44,3 0,6 34,15 34,23 0,1 18,53 17,8 0,7 3,65 3,68 0,03 

 

Таблиця 2. Результати вихідного констатувального зрізу в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) групах 

(після експерименту) 

Компоненти Рівні розвитку педагогічного професіоналізму (%) 

Низький Різни-

ця 

Середній Різни-

ця 

Достатній Різни-

ця 

Високий Різни-

ця КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційно-цільовий  30,3 4,8 -25,5 37,3 48,9 +11,6 23,2 34,2 +11 9,2 12,1 +2,9 

Когнітивно-праксеологічний  40,9 9,7 -31,29 35,2 49,8 +14,6 21,9 34,8 +12,9 2,0 5,7 +3,7 

Рефлексивно-емоційний  39,5 8,8 -30,7 40,9 50,2 +9,3 16,6 35,4 +18,8 3,0 5,6 +2,6 

Індивідуально-ідентичний  38,9 5,2 -33,7 37,9 53,1 +15,2 21,3 37,5 +16,2 1,9 4,2 +2,3 

Середнє арифметичне 37,4 7,13 -30,27 37,83 50,5 +10,42 20,75 35,48 +10,22 4,06 6,9 +2,55 

 

Кількісні показники засвідчують, що до початку 

впливу на викладачів науково-методичної системи, 

переважна їх більшість і у КГ, і ЕГ знаходилася на 

низькому та середньому рівні. 

Після апробації розробленої нами науково-

методичної системи розвитку педагогічного професі-

оналізму викладачів показники КГ і ЕГ значно відріз-

няються. Так, на низькому рівні в КГ залишилося 

37,4% викладачів і лише 7,13% ЕГ, що на 30,3% мен-

ше. На середньому рівні у КГ знаходиться 37,83%, а у 

ЕК – 50,5, що більше на 10,42%. На 10,2% менше ви-

кладачів спостерігається на достатньому рівні у КГ 

(20,75%) ніж у ЕГ (35,48%). Щодо високого рівня ро-

звитку то різниця у показниках між КГ (4,06%) і ЕГ 

(6,9%) становить 2,55%. 

Показники по кожному компоненту також вказу-

ють на підвищення рівня професійного розвитку у ЕГ. 

Так, за мотиваційно-цільовим компонентом у ЕК на 

25,5% викладачів менше на низькому рівні ніж КГ, а 

на інших, навпаки, кількість викладачів більша: сере-

дньому – на 11,6%, достатньому – 11%, високому –

2,9%. Когнітивно-праксеологічний компонент на ни-

зькому рівні у ЕГ на 31,29% менше ніж у КГ, а серед-

ній, достатній та високий більше ( 14,6%, 12,9%, 

3,7%) відповідно. Така ж тенденція простежується з 

рефлексивно-емоційного та індивідуально-ідентично-

го компонентів. Однак, з даних компонентів різниця 

збільшується у сторону зростання кількості виклада-

чів ЕГ, що перебувають на середньому та достатньо-

му рівнях (більше на 15,5%, 18,8%, 16,6%). Це ще раз 

підтверджує ефективність застосованих форм науко-

во-методичної роботи з молодими викладачами.  

Загалом спостерігається тенденція до збільшення 

кількості викладачів у ЕГ, що перебувають на достат-

ньому та високому рівні, а у КГ більша частка викла-

дачів залишилась на низькому та середньому рівнях. 

Це дозволяє робити висновок про ефективність нау-

ково-методичної системи та заходів, які вона включа-

ла для розвитку педагогічного професіоналізму моло-

дих викладачів вищої школи.  

Висновки. Таким чином, з огляду на вищезазначе-

не стверджуємо, що запропонована нами науково-ме-

тодична система розвитку педагогічного професіона-

лізму молодого викладача вищої школи у процесі йо-

го науково-педагогічної діяльності у ВНЗ, яка побу-

дована на основі системного підходу, є цілісною і 

спроможною забезпечити ефективне професійно-

особистісне зростання викладача-початківця, що пе-

ревірено на практиці в процесі формувального експе-

рименту. 
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Fedirchyk T.D. Experimental investigation of pedagogical proficiency dynamic of young teachers at the academic institutions  

Abstract. At the modern stage of restructuring of Ukrainian higher education system arises one more topical question of providing 

quality in the work of teachers of pedagogy at the academic institutions. Demonstrated and approbated has been the methodological 

system for development of pedagogical skills of young teachers. Quality of this system has been analyzed according to the results of 

the pedagogical experiment.  

The realization of forming experiment of the young teachers’ pedagogical proficiency development program stipulates the follow-

ing organizational and methodological measures: creation of the individual program of personal pedagogical proficiency of young 

teachers, studying the course «Professional development of the teacher of academic institution», lectures, seminars, workshops; psy-

chological and pedagogical trainings, master classes, discussions, debates, observation of work of young teachers; visiting the model 

lessons of the colleagues; visiting classes of young teachers; analyze of the classes of young teachers; analyze of the results of scien-

tifically pedagogical activity of young teachers; pedagogical workshop, pedagogical preview, psychological trainings. 

After the realization of scientific and methodological system we can see that the quantity of teachers rises in the EG on the medi-

um, sufficient and high levels and in the KG the considerable quantity of teachers remained on the low level. In the EG only 7,13% 

remained on the low level and 92,8% on the medium, sufficient and high levels. At the same time in the KG 37,4% remained on the 

low level and 62,6% remained on the medium, sufficient and high levels. 

It gives us possibility to conclude that the proposed scientific and methodological system of pedagogical proficiency development 

of young teachers at academic institutions is integral and able to guarantee the effective professional development of young teachers. 

All facts are checked in the process of pedagogical forming experiment. 

Keywords: рedagogical proficiency of the academic institution teacher, scientific and methodological system of pedagogical pro-

ficiency development of young teachers, proficiency development dynamic 

 

Федирчик Т.Д. Экспериментальное исследование динамики развития педагогического профессионализма молодого 

преподавателя высшей школы 

Аннотация. Современный этап реформирования украинской системы высшего образования делает актуальным вопрос 

обеспечения качественной профессиональной деятельности научно-педагогических кадров. Нами обоснована и апробиро-

вана научно-методическая система развития педагогического профессионализма молодого преподавателя, эффективность 

которой проанализирована по результатам проведенного педагогического эксперимента. 

Формирующий этап программы развития педагогического профессионализма молодых преподавателей высшей школы 

предусматривал следующие организационно-методические мероприятия: составление индивидуальной программы профес-

сионально-личностного развития молодого преподавателя, изучение курса «Профессионально-личностное становление пре-

подавателя вуза», лекции, семинары-практикумы, работа в творческих группах, психолого-педагогические тренинги, ма-

стер-классы, беседы, дискуссии, наблюдение за деятельностью молодого преподавателя, посещение открытых и показа-

тельных занятий коллег, посещение занятий молодого преподавателя, анализ и самоанализ проведенных молодым препода-

вателем занятий, анализ результатов научно-педагогической деятельности молодого преподавателя коллегами и управлен-

цами, научно-педагогическая мастерская, педагогический вернисаж, психологические тренинги. 

После реализации научно-методической системы наблюдается тенденция к увеличению количества преподавателей в ЭГ, 

находящихся на среднем, достаточном и высоком уровне, а в КГ значительная часть преподавателей осталась на низком 

уровне. В ЭГ только 7,13% – на низком уровне и 92,8% – на среднем, достаточном и высоком уровне. В то время, как в КГ 

37,4% преподавателей остались на низком и 62,6% – на среднем, достаточном и высоком. 

Это позволяет сделать вывод, что предложенная нами научно-методическая система развития педагогического профес-

сионализма молодого преподавателя высшей школы является целостной и способной обеспечить эффективный профессио-

нально-личностный рост начинающего преподавателя, что проверено на практике в процессе педагогического формирую-

щего эксперимента. 

Ключевые слова: педагогический профессионализм преподавателя высшей школы, научно-методическая система раз-

вития педагогического профессионализма молодого преподавателя, динамика профессионального развития 
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Філенко І.О. 

Розробка та психометрична оцінка опитувальника професійної ідентичності 
______________________________________  

Філенко Ігор Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології 

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 
 

Анотація. Проведено аналіз існуючих методик вивчення професійної ідентичності. Виконано проектування опитувальника 

професійної ідентичності з використанням експлораторного та конфірматорного факторного аналізу. Отримано статистичні 

показники інтегрального рівня професійної ідентичності та її структурних компонентів для осіб юнацького віку. Показано, 

що рівні професійної ідентичності у студентів 1-го курсу на різних спеціальностях можуть мати значущі відмінності. Оці-

нені рівні надійності та валідності запропонованої методики, що дозволяє зробити висновок про можливість її застосування 

для вивчення феномену професійної ідентичності особистості на етапі професійного навчання. 

Ключові слова. Професійна ідентичність, професійне навчання, психометрична оцінка опитувальника, конфірматорний 

факторний аналіз 
 

Вступ. В психолого-педагогічних дослідженнях ос-

танніх років суттєва увага приділяється проблемам, 

пов'язаним з формуванням професійної ідентичності 

студентів в процесі навчання у вищому навчальному 

закладі. У працях дослідників [3,4,6,8] відзначається, 

що професійна ідентичність нерозривно пов'язана з 

соціальною та особистісною ідентичністю людини, 

вона визначається як основний критерій її професій-

ного розвитку і є базовою характеристикою суб'єкта 

праці (Н.Л. Іванова [4]). Крім того, вказується, що 

професійна ідентичність є складним структурним 

утворенням, яке характеризує когнітивні, афективні, 

ціннісно-смислові аспекти особистості, пов'язані з 

вибраною професією (Н.Л. Іванова [4], Ю.П. Пова-

рьонков [6]). Дослідники відмічають, що професійна 

ідентичність є динамічною структурою – вона розви-

вається в процесі професійного становлення суб'єкта і 

формується під впливом різноманітних учбових, про-

фесійних, соціальних та особистісних чинників (О.П. 

Єрмолаєва [3], Л.Б. Шнейдер [8]). О.П. Єрмолаєва [3] 

звертає увагу на те, що розвиток ідентичності профе-

сіонала в сучасних умовах, які призводять до інтенси-

вних змін у сфері професійної діяльності (виникнення 

нових професій, втрата соціального престижу для ря-

ду традиційних спеціальностей і таке інше), носить 

складний, іноді суперечливий характер, що уповіль-

нює формування високих рівнів професіоналізму. У 

зв'язку з існуванням вказаних особливостей, своєчас-

на і точна оцінка рівня розвитку професійної ідентич-

ності особистості є відправним пунктом, що дозволяє: 

визначати особливості професійного становлення су-

б'єкта; виявляти чинники, які викликають опір профе-

сійному навчанню та обумовлюють зниження його 

ефективності; виявляти та розвивати ресурси, що до-

помагають людині ефективніше реалізовувати себе в 

професії та досягати в ній вищих рівнів майстерності. 

Короткий огляд публікацій по темі дослідження. 
У сучасних наукових дослідженнях пильна увага при-

діляється розробці методик визначення професійної 

ідентичності. Для цієї мети використовуються якісні 

методики – не стандартизоване інтерв'ю (тест М. Куна 

та Т. Макпартленда “Хто Я”? [5, 8]), ланцюговий асо-

ціативний експеримент (методика вивчення профе-

сійної ідентичності Л.Б. Шнейдер [8]), проективні 

методики [5]. Також розвивається інший напрям, що 

припускає використання опитувальників, які дозво-

ляють отримувати кількісну оцінку інтегрального по-

казника професійної ідентичності та її структурних 

компонентів. Зокрема, в роботі У.С. Родигиної [7] 

наведено розроблений автором опитувальник визна-

чення професійної ідентичності студентів-психологів. 

А.А. Азбель [2] розробила опитувальник статусів 

професійної ідентичності для підлітків. У дослідженні 

А.С. Борисюк [1] вивчається ставлення до себе, як до 

професіонала у студентів – майбутніх медичних пси-

хологів. Автор розглядає цей вид ставлення як скла-

дову частину професійної ідентичності і апробує свою 

методику (побудовану на основі модифікації оригіна-

льної версії опитувальника ставлення до себе В.В. 

Століна, С.Р. Пантелєєва). S. Dobrow, M. Higgins [9] 

розробили опитувальник вивчення професійної іден-

тичності і в ході лонгитюдного дослідження виявили 

підвищення відповідного інтегрального показника у 

студентів в процесі їхнього навчання у вищому на-

вчальному закладі. Разом з певним прогресом в ство-

ренні психологічних методик оцінки професійної іде-

нтичності, слід зазначити і деякі проблемні моменти, 

пов'язані з їх розробкою та використанням: 1. для ря-

ду вітчизняних і зарубіжних методик дослідження 

професійної ідентичності (А.А. Азбель [2], А.С. Бори-

сюк [1], У.С. Родигіна [7], Л.Б. Шнейдер [8]) відсутня 

психометрична оцінка їх валідності і надійності, або 

ж така оцінка приводиться в неповному і фрагментар-

ному видгляді (S. Dobrow, M. Higgins [9]); 2. зарубіж-

ні методики вивчення професійної ідентичності є не-

доступними вітчизняним психологам; 3. методики, що 

розробляються, як правило, орієнтовані на певну спе-

ціальність – і виникає питання про правомірність їх-

нього перенесення для дослідження випробовуваних 

інших професійних груп. 

Мета дослідження. У зв'язку з актуальністю нау-

кової проблеми та її недостатньою методичною і ме-

тодологічною розробкою метою нашого дослідження 

було створення та психометрична оцінка опитуваль-

ника професійної ідентичності, призначеного для ви-

вчення відповідного конструкту у студентів різних 

спеціальностей в процесі їхнього професійного на-

вчання у вищому навчальному закладі.  

Матеріали і методи. Оскільки дослідження спря-

моване на розробку опитувальника, що виявляє особ-

ливості ідентичності в різних учбово-професійних 

групах студентів, слід зазначити, що поняття профе-

сійної ідентичності включає як деякі специфічні, вла-

стиві цій професії особливості, так і деякі універсаль-

ні – міжпрофесійні характеристики, які О.П. Єрмола-

єва [3] називає інваріантами ідентичності. У зв'язку з 

цим, опитувальник, що розробляється, повинен вияв-

ляти особливості сформованості вказаних інваріант-
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них особистісних структур в процесі професійного 

навчання. Орієнтуючись на сучасні уявлення про 

професійну ідентичність як складне утворення, що 

включає когнітивний, емоційний та ціннісно-смисло-

вий компоненти, на першому етапі дослідження на 

підставі опитування кваліфікованих експертів були 

виділені когнітивні, афективні та ціннісно-смислові 

дискриптори (всього – 38 пунктів), які описують для 

приведених вище компонентів відношення особистос-

ті до своєї професії та особливості сприйняття себе як 

потенційного професіонала. Дані дискриптори стали 

основою для формулювання відповідних 38 твер-

джень (пунктів), які увійшли до первинної форми 

опитувальника. У опитувальнику використовується 

інтервальна шкала з сімома градаціями. 

На другому етапі було проведено дослідження, в 

якому з вказаним опитувальником працювали 157 сту-

дентів 1-3-го курсів (52 юнака та 105 жінок), що навча-

лися на денному відділенні вищого навчального закла-

ду м. Харкова по наступних спеціальностях: практична 

психологія (38 осіб), дизайн швацьких виробів (34 осо-

би), економіка підприємств (25 осіб), електроенергети-

ка (15 осіб), технології автоматизованих виробництв в 

машинобудуванні (31 особа), комп'ютерні технології в 

управлінні та навчанні (14 осіб). Середній вік випробо-

вуваних – 18,5±1,7 року. Обробка отриманих результа-

тів проводилася в SPSS Statistics 17.0. 

Результати та їхнє обговорення. На першому ета-

пі обробки отримані дані досліджувалися на нормаль-

ність розподілу за допомогою критерію Колмогорова-

Смирнова. При цьому пункти 1 і 9, по яких спостері-

галося істотне відхилення від нормальності, були ви-

далені з подальшого аналізу. Змінні, що залишилися, 

піддавалися процедурі експлораторного факторного 

аналізу. Міра адекватності вибірки KMO дорівнювала 

0,920, значущість коефіцієнта сферичності Бартлетта 

менше 0,001. Це свідчить про високу надійність обчи-

слення кореляційної матриці. В результаті застосу-

вання методу головних компонент (ротація Varimax-

обертанням з нормалізацією за Г. Кайзером) було ви-

ділено 5 факторів. Проте детальний аналіз цих факто-

рів показав, що деякі змінні формують рівноцінні на-

вантаження по двох і більше компонентах, а деякі – 

слабо корелюють з виділеними факторами. У зв'язку з 

цим, дані змінні були видалені з наступних етапів 

аналізу. Також з подальшого аналізу були видалені 

фактори (і пов’язані з ними змінні), які були утворені 

менш ніж трьома змінними. В результаті цього етапу 

дослідження було отримано відносно стійку структу-

ру опитувальника з 16 пунктів, яка була представлена 

двома факторами, що описували 54,5% дисперсії. 

Стійкість також підтверджувалася схожими значен-

нями факторної структури та рівнями факторних на-

вантажень, отриманими за допомогою методу косо-

кутного обертання.  

На наступному етапі проводився конфірматорний 

факторний аналіз двохфакторної моделі з двома взає-

модіючими латентними факторами та 16 змінними. 

Проте для вказаної моделі спостерігалися не досить 

оптимістичні показники її прийнятності:   =144,15; 

df=103; P=0,005;   /df=1,40; GFI=0,899; AGFI=0,867; 

CFI=0,964; RMSEA=0,051 (HI90=0,069); PCLOSE= 

0,463. Тому для поліпшення структурних характерис-

тик опитувальника були видалені 4 змінні, які вносили 

надлишкові зв'язки до цієї моделі. В результаті остато-

чна модель опитувальника містить два корелюючі фак-

тори з 12 змінними та оцінюється наступними характе-

ристиками:   =65,26; df=53; P=0,120;   /df=1,23; 

GFI=0,939; AGFI=0,911;CFI=0,986; RMSEA=0,039 

(HI90=0,067); PCLOSE=0,718, – які свідчать на користь 

хорошої прийнятності цієї моделі. Вона описує 59,42% 

дисперсії показників, що входять в неї (на долю 1-го 

фактора припадає 33,88%, а на долю 2-го фактора – 

25,54% дисперсії). Відповідні їй факторні навантажен-

ня наведені в таблиці 1. 
 

Табл. 1. Матриця факторних навантажень пунктів тесту 

Пункти Фактор 1 Фактор 2 

Пункт 26 0,809 0,260 

Пункт 14 0,749 0,260 

Пункт 5 0,731 0,357 

Пункт 32 0,704 0,302 

Пункт 2 0,693 0,315 

Пункт 11 –0,679 0,224 

Пункт 29 0,665 0,327 

Пункт 15 0,267 0,736 

Пункт 7 0,267 0,721 

Пункт 34 0,220 0,709 

Пункт 36 0,404 0,702 

Пункт 8 0,288 0,631 

Процент дисперсії, що пояснюється, % 33,88 25,54 

Примітка. 1). Шрифтом виділені факторні навантаження, 

що перевищують 0,6. 
 

Фактор 1 утворено сімома пунктами: №26 – “Я за-

доволений своїм професійним вибором”; №14 – “Я 

відчуваю, що моя професія має сенс для мене та для 

інших осіб”; №5 – “Я цілком щасливий, що зможу 

реалізувати себе в цій професії”; №32 – “Я відчуваю 

позитивні емоції, коли думаю про професію, на яку 

вчуся”; №2 – “Навчання по вибраній мною професії 

реально пов'язане з моїми цінностями, мотивами, ін-

тересами”; №11 – “У мене немає особливого бажання 

працювати за фахом, на який я вчуся”; №29 – “В бага-

тьох своїх вчинках, я орієнтуюся на цілі, пов'язані зі 

своєю майбутньою професією”. Цей фактор (шкала 1) 

характеризує емоційно-смислову значущість свого 

професійного вибору та професії для особистості. Фа-

ктор 2 представлений п'ятьма пунктами: №15 – “Я 

можу сам ставити перед собою учбові або професійні 

цілі, пов'язані з моєю професією, і активно працюва-

ти, щоб їх здійснити”; №7 – “У мене є хороші плани 

особистої самореалізації в майбутній професії”; №34 

– “Мені приємно уявляти, як в майбутньому я зможу 

успішно вирішувати професійні завдання”; №36 – “Я 

хотів би досягти у вибраній мною професії рівня май-

стерності”; №8 – “Я упевнений в собі, коли виконую 

учбові завдання, пов'язані з моєю майбутньою профе-

сією”. Вказаний фактор (шкала 2) пов'язаний з профе-

сійною автономністю і здатністю до цілепокладання у 

своєму професійному розвитку. Два вказані фактори 

утворюють загальну шкалу професійної ідентичності, 

яка включає усі 12 пунктів. 

На подальшому етапі аналізу обчислювалися показ-

ники одномоментної надійності (внутрішній узгодже-

ності) кожної шкали опитувальника, розраховані за 

допомогою коефіцієнтів α-Кронбаха (для усієї групи, 
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n=157 чоловік), і ретестової надійності, визначені ме-

тодом рангової кореляції за Спірменом (r Спірмена). 

Ретестові дослідження проводилися в групі, що скла-

далася з 32 осіб, через три тижні після первинного ви-

міру. Результати цього етапу дослідження, що наведені 

в таблиці 2, показують, що показники одномоментної 

та ретестової надійності досить високі, що свідчить про 

загальну надійність опитувальника. У таблиці 2 крім 

того наведені середні значення та стандартні відхилен-

ня для кожної шкали по усій вибірці випробовуваних, а 

також для підвибірок юнаків і дівчат. Слід зазначити, 

що статистично значущих гендерних відмінностей між 

середніми значеннями показників шкал не виявлено, 

хоч середні показники усіх шкал, отримані для дівчат 

дещо перевищували ці ж показники, які були визначені 

для юнаків. В той же час виявлено, що є значущі від-

мінності між середньогруповими показниками по шка-

лах опитувальника (позначеними, як        ;        ; 

           ) для студентів, що навчаються на різних спе-

ціальностях. Так, найвищі показники по усіх шкалах 

були визначені в групі дизайнерів, 1 курс (       =37,6; 

       =28,0;            =65, 6); а найменші – в групі сту-

дентів, що навчаються за фахом "Технології автомати-

зованих виробництв в машинобудуванні", 1 курс 

(       =31,1;        =23,8;            =54,9 ), при цьому 

відповідні відмінності між цими групами по усіх шка-

лах були значущими на рівні p<0,05. Ці відмінності 

можуть бути пов'язані з тим, що конкурс на творчу 

спеціальність дизайнера набагато вищий, ніж на інже-

нерну спеціальність – і на неї в результаті потрапляють 

студенти з високими рівнями загальної підготовки та 

учбово-професійної спрямованості, тоді як на інженер-

ну спеціальність іноді потрапляють абітурієнти з недо-

статньо високими рівнями знань і з професійними інте-

ресами, які ще не сформувалися, що характерно для 

дифузного типу професійної ідентичності. Схожі тен-

денції були виявлені також під час порівняння показ-

ників студентів економічної спеціальності з показни-

ками студентів спеціальності "Технології автоматизо-

ваних виробництв в машинобудуванні". 
 

Таблиця 2. Статистичні показники для шкал опитувальника по усій вибірці та для підвибірок юнаків і дівчат 

Показники 
Шкала 1 

(7 пунктів) 

Шкала 2 

(5 пунктів) 

Загальна шкала 

(12 пунктів) 

α Кронбаха 0,89 0,81 0,91 

r Спірмена 0,73* 0,56* 0,75* 

Юнаки 
Середнє 35,89 26,44 62,33 

Стандартне відхилення 7,73 5,37 12,59 

Дівчата 
Середнє 36,32 27,13 63,45 

Стандартне відхилення 7,89 4,65 11,42 

Уся вибірка 
Середнє 36,2 26,93 63,13 

Стандартне відхилення 7,82 4,86 11,74 

Примітка. * – Кореляції статистично значущі на рівні р<0,01. 
 

Дослідження емпіричної валідності тесту проводило-

ся з використанням зовнішнього критерію – показни-

ків учбової успішності по профільних дисциплінах в 

групі студентів (39 осіб). Коефіцієнти кореляції (за 

Спірменом) успішності навчання зі шкалами тесту 

склали: r=0,62 (р<0,001) – для шкали 1; r=0,50 

(р<0,01) – для шкали 2; r=0,61 (р<0,001) – для загаль-

ної шкали. Конструктна валідність розробленого тес-

ту перевірялася на основі вибору наступних методик, 

які мають досить високі психометричні характеристи-

ки та відбивають ціннісно-смислові аспекти розвитку 

особистості (пов'язані зі шкалою 1) і когнітивно-

поведінкові аспекти (пов'язані зі шкалою 2): методика 

СЖО (Д. Леонтьєв), методика "Шкала базових пере-

конань" (Р. Янофф–Бульман), методика 16–и фактор-

ного опитувальника Р.Б. Кеттелла (шкали B, Q2, Q3). 

Вибірка валідізації склала 39 осіб – студентів почат-

кових курсів вищого навчального закладу. Виявлені 

значущі кореляція шкал тесту професійної ідентично-

сті, зокрема:  

1) для шкали 1 – з показниками тесту СЖО – Цілі, 

r=0,35 (р<0,05); Процес, r=0,56 (р<0,001); Результат, 

r=0,45 (р<0,01); Локус-контролю Я, r=0,59 (р<0,001); 

Локус-контролю Життя, r=0,39 (р<0,05); з показником 

тесту "Шкала базових переконань" – Справедливість 

навколишнього світу, r=0,37 (р<0,05); Переконаність 

про вдачу, r=0,38 (р<0,05); 

2) для шкали 2 – з показниками тесту СЖО – Про-

цес, r=0,55 (р<0,001); Результат, r=0,37 (р<0,05); Ло-

кус-контролю Я, r=0,50 (р<0,01); Локус-контролю 

Життя, r=0,40 (р<0,05); з показниками тесту "Шкала 

базових переконань" – Переконаність про вдачу, 

r=0,33 (р<0,05); з показником тесту Р.Б. Кеттелла – 

шкала Q3, r=0,48 (р<0,01); 

3) для загальної шкали – з показниками тесту СЖО 

– Процес, r=0,67 (р<0,001); Локус-контролю Я, r=0,54 

(р<0,001); з показниками тесту "Шкала базових пере-

конань" – Переконаність про вдачу, r=0,37 (р<0,05); з 

показником тесту Р.Б. Кеттелла – шкала Q3, r=0,49 

(р<0,01). 

Отримані результати свідчать на користь прийнят-

ної зовнішньої і конструктної валідності методики 

виміру професійної ідентичності.  

Висновки. За результатами проведених досліджень 

апробований опитувальник можна рекомендувати як 

експрес-методику для практичного використання з 

метою виявлення рівня сформованості професійної 

ідентичності у студентів різних спеціальностей у віці 

16-21 роки. При цьому слід враховувати, що для пог-

либленого, детального вивчення окремих структурних 

компонентів професійної ідентичності в конкретній 

спеціальності треба застосовувати інші методи, що 

враховують змістовну специфіку вказаних компонен-

тів для цієї професії. Розроблений опитувальник може 

бути корисним для застосування в групах студентів, 

що освоюють суміжні спеціальності або спеціалізації. 

Подальші дослідження у вказаному напрямі пов'язані 

з розширенням діагностичних можливостей методи-

ки, зокрема, з її апробацією для інших вікових груп, а 

також з детальнішим аналізом структурних компоне-

117

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 �www.seanewdim.com



нтів професійної ідентичності. Ці дослідження дозво-

лять виявити нові аспекти феномену професійної іде-

нтичності та використовувати ці знання в практиці 

професійного навчання для створення оптимальних 

психолого-педагогічних умов повноцінної професій-

ної самореалізації особистості. 
 

ЛІТЕРАТУРА (REFERENCES TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 

1. Борисюк А.С. Ставлення до себе як до професіонала (мо-

дифікація опитувальника) / А.С. Борисюк // Наукові записки. 

– Острог: Видавництво Національного університету “Остро-

зька академія”. – 2010. – Вип.14. Серія “Психологія і педаго-

гіка” – С. 76-88. 

Borisjuk A.S. The attitude towards itself, as to the professional 

(modification of the questionnaire) /A.S. Borisjuk//Naukovі 

zapiski. – Ostrog: Vidavnictvo Nacіonal'nogo unіversitetu 

“Ostroz'ka akademіja”. – 2010. – Vip.14. Serіja “Psihologіja і 

pedagogіka” – P. 76-88. 

2. Грецов А.Г., Азбель А.А. Узнай себя. Психологические 

тесты для подростков / А.Г. Грецов, А.А. Азбель – СПб., Пи-

тер, 2006. – С. 143-155. 

Grecov A.G., Azbel' A.A. Recognize yourself. Psychological tests 

for teenagers /A.G. Grecov, A.A. Azbel' – SPb., Piter, 2006. – P. 

143-155. 

3. Ермолаева Е.П. Личностные и социальные функции иден-

тичности в реализации профессионала / Е.П. Ермолаева // 

Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психо-

логии и эргономики. Выпуск 2 / Под ред. В.А. Бодрова, А.Л. 

Журавлева. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 

2011. – С. 556-574.  

Ermolaeva E.P. Personal and social functions of identity in im-

plementation of the professional /E.P. Ermolaeva//Aktual'nye 

problemy psihologii truda, inzhenernoj psihologii i jergonomiki. 

Vypusk 2/ Pod red. V. A. Bodrova, A. L. Zhuravleva. – M.: Iz-

datel'stvo «Institut psihologii RAN», 2011. – P. 556-574. 

4. Иванова Н.Л. Профессиональная идентичность в современ-

ных исследованиях / Н.Л. Иванова // Вопросы психологии. – 

2008. – №1. – С. 89-101. 

Ivanova N.L. Professional'naja identichnost' v sovremennyh issle-

dovanijah [Professional identity in modern researches] / N.L. 

Ivanova// Voprosy psihologii. – 2008. – №1. – P. 89-101. 

5. Невелева Е.А., Реньш М.А. Особенности профессиональ-

ной идентичности в контексте профессионализации: опытно-

поисковое исследование / Е.А. Невелева, М.А. Реньш // Вест-

ник ЧГПУ. – 2010. – № 12 – C. 111-122. 

Neveleva E.A., Ren'sh M.A. Features of professional identity in the 

context of professionalizing: experimental-exploratory research 

/E.A. Neveleva, M.A.Ren'sh//Vestnik ChGPU. – 2010. – № 12 – P. 

111-122. 

6. Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика про-

фессиональной идентичности субъекта труда /Ю.П. Поварен-

ков // Вестник Костромского государственного университета 

имени Н.А. Некрасова. – 2014 –Том 20, №3. – Серия Педаго-

гика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социо-

кинетика. – С. 9-16. 

Povarenkov Ju.P. Psychological characteristic of professional 

identity of the subject of work /Ju.P. Povarenkov//Vestnik 

Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta imeni N.A. 

Nekrasova. – 2014 –Tom 20, №3. – Serija Pedagogika. Psihologi-

ja. Social'naja rabota. Juvenologija. Sociokinetika. – P. 9-16. 

7. Родыгина У.С. Психологические особенности профессио-

нальной идентичности студентов / У.С. Родыгина // Психоло-

гическая наука и образование. – 2007. – №4. – С. 39-51. 

Rodygina U.S. Psychological features of professional identity of 

students /U.S. Rodygina// Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 

– 2007. – №4. – P. 39-51. 

8. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная 

идентичность: теория и методы диагностики /Л.Б. Шнейдер – 

М.: Изд–во МПСИ, 2007. – 128 с. 

Shnejder L.B. Lichnostnaja, gendernaja i professional'naja iden-

tichnost': teorija i metody diagnostiki [Personal, gender and pro-

fessional identity: theory and methods of diagnostics] /L.B. 

Shnejder – M.: Izd–vo MPSI, 2007. – 128 p. 

9. Dobrow S., Higgins M. Developmental networks and profes-

sional identity: A longitudinal study / S. Dobrow, M. Hig-

gins//Career Development International. – 2005. – №10 (6/7). – Р. 

567-583. 

 

Filenko I.A.  

Development and psychometric assessment of the questionnaire of professional identity 

The concept of professional identity of the personality is disclosed. Modern techniques of studying of professional identity are ana-

lysed. Problem aspects of research of this construct are specified. Designing of the questionnaire of professional identity with the use 

of exploratory and confirmatory factor analysis is executed. It is shown that the structure of professional identity at junior age can be 

provided by two factors describing: 1) the emotional and semantic importance of the professional choice and profession for the per-

sonality; 2) professional autonomy and capability to the goal-setting in the professional development. Statistics of integrated level of 

professional identity and its structural components for persons of youthful age are received. It is shown that levels of professional 

identity and its components at students of the 1st rate on various specialties can have significant statistical differences. The levels of 

reliability and validity of the offered technique allowing to draw the conclusion on its applicability for studying of the phenomenon 

of professional identity at the stage of professional training are estimated.  

Keywords: professional identity, professional training, psychometric assessment of the questionnaire, confirmatory factorial 

analysis 

 

Филенко И.А.  

Разработка и психометрическая оценка опросника профессиональной идентичности 

Аннотация. Раскрыто понятие профессиональной идентичности личности. Проанализированы современные методики изу-

чения профессиональной идентичности. Указаны проблемные аспекты исследования данного конструкта. Выполнено про-

ектирование опросника профессиональной идентичности с использованием эксплораторного и конфирматорного факторно-

го анализа. Показано, что структура профессиональной идентичности в юношеском возрасте может быть представлена дву-

мя факторами, описывающими: 1) эмоционально-смысловую значимость своего профессионального выбора и профессии 

для личности; 2) профессиональную автономность и способность к целеполаганию в своем профессиональном развитии. 

Получены статистические показатели интегрального уровня профессиональной идентичности и ее структурных компонен-

тов для лиц юношеского возраста. Показано, что уровни профессиональной идентичности и ее компонентов студентов 1-го 

курса на различных специальностях могут иметь значимые статистические отличия. Оценены уровни надежности и валид-

ности предложенной методики, позволяющие сделать вывод о ее применимости для изучения феномена профессиональной 

идентичности на этапе профессионального обучения.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональное обучение, психометрическая оценка опросника, 

конфирматорный факторный анализ 
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Шибрук О.В. 

Самооцінка та рівень домагань у структурі Я-концепції курсантів 
 

Шибрук Оксана Вячеславівна, психолог сектору психологічного забезпечення 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна 
 

Анотація. В статті представлена роль самооцінки та рівня домагань у структурі Я-концепції. Запропоноване теоретичне 

обґрунтування самооцінки та рівня домагань. Визначено, що особистість сприймає, зокрема, себе та свої стосунки з людьми 

і ставлення до явищ свого оточення так, щоб це відповідало її Я-структурі. Ставлення до світу і оточуючих, здатність прий-

мати самостійні рішення, чинити вільні і відповідальні дії визначаються характером уявлень індивіда про себе. У зв’язку з 

цим формування адекватного Я-образу вважається одним з найважливіших завдань у процесі розвитку гармонійної особис-

тості професіонала. Як структурний компонент Я-концепції самооцінка характеризується передусім, відмінністю між реаль-

ним та ідеальним Я, до якого суб'єкт прагне. Основними вимірами самооцінки є: ступінь її адекватності, висота та міра її 

стійкості. Вказано, що від правильності самооцінки своїх можливостей залежить рівень домагань особистості. Рівень дома-

гань суттєво залежить від образу Я, зокрема Я-ідеального (відповідно до образу себе в майбутньому людина ставить за-

вдання досягнути цього образу). Самооцінка особистістю своїх якостей визначає оцінку можливостей в досягненні цілей в 

різних сферах поведінки і діяльності. Виявлено, що при гармонійному поєднанні самооцінки та рівня домагань може фор-

муватися збалансована особистість, з позитивною Я-концепцієї, а при розбіжності цих параметрів - дискомфорт, що викли-

кає підвищення тривожності. Курсант із заниженим рівнем, зустрівшись із новими завданнями, переживає невпевненість, 

тривогу, боїться втратити свій авторитет, а тому намагається відмовитися від них, тому й не використовує свої потенційні 

можливості. При завищеному рівні домагань індивід береться вирішувати непосильні проблеми, а тому часто зазнає невдач. 

Проведено дослідження у якому, встановлено, що є багато курсантів із відповідною самооцінкою і рівнем домагань, що є 

сприятливим показником для формування майбутніх професіоналів, але виявлено значну кількість осіб, яких необхідно 

спрямувати на реальну оцінку себе і різноманітних труднощів.  

Ключові слова: самооцінка, рівень домагань, рівень диференціації, Я-концепція, самореалізація 

 

Вступ. Самооцінка виступає одним із найважливіших 

компонентів структури Я-концепції особистості та 

водночас є одним із основних джерел її створення. Уя-

влення індивіда про себе ніколи не існують безвіднос-

но до емоційно забарвленої їх оцінки. Навіть такі ха-

рактеристики, які здається і не стосуються особистості 

людини - місце проживання, фізичні дані, стать, тощо, 

містять у собі прихований оцінний момент. Автором 

таких оцінок є сама людина, яка до їх змісту вкладає 

своє суб'єктивне пояснення реакцій інших людей на 

такі характеристики, сприймаючи їх під кутом зору 

засвоєних упродовж життя загальнокультурних, групо-

вих та індивідуальних цінностей. Отже, джерелами 

становлення самооцінки є власні судження індивіда 

про себе та оцінки індивіда з боку інших людей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 

українських психологів (С.Д. Максименко, Г.П. Вася-

нович, О.В. Каламаж, Н.І. Жигайло) відносять особли-

ве місце самооцінці у формуванні особистості майбут-

ніх фахівців. Аналіз літератури дає можливість конста-

тувати, що на сьогодні накопичений певний досвід із 

підготовки професіоналів. Проте залишається невизна-

ченою проблема рівня самооцінки та рівня домагань у 

Я-концепції особистості майбутніх рятівників. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і 

провести дослідження щодо відповідності рівня само-

оцінки та рівня домагань майбутніх рятівників. 

Результати дослідження. Характер самооцінки 

безпосередньо залежить від співвідношення між раці-

ональним та емоційним компонентами, зокрема пере-

важання раціонального компоненту призводить до 

утворення реальної самооцінки, тоді як переважання 

оцінного – стає чинником, що зумовлює формування 

розходження між оцінними судженнями людини про 

себе і реальністю. 

Особистість сприймає, зокрема, себе та свої стосу-

нки з людьми і ставлення до явищ свого оточення так, 

щоб це відповідало її Я-структурі. Тому особистість 

схильна до заперечень або спотворення будь-якого 

переживання, що не відповідає її теперішньому Я-

образу, оскільки вона відчуває тривогу, загрозу, роз-

лад. Оскільки Я – це результат відображення самого 

себе, ніби погляд зсередини, внаслідок чого в особис-

тості формується власний (для себе) Я-образ. А. Мас-

лоу, К. Роджерс, Р. Бернс вважають пріоритетом самої 

особистості вибір дій і вчинків, самовизначення і фо-

рмування себе. Вони зосереджують увагу на усвідом-

ленні і розвиткові внутрішніх сил особистості, її емо-

ціях, стосунків, переконаннях, цінностях сприйняттях 

і проблемах. Ставлення до світу і оточуючих, здат-

ність приймати самостійні рішення, чинити вільні і 

відповідальні дії визначаються характером уявлень 

індивіда про себе. У зв’язку з цим формування адек-

ватного Я-образу вважається одним з найважливіших 

завдань у процесі розвитку гармонійної особистості 

професіонала [2, с.53]. 

Аналізуючи Я-образ як узагальнений механізм са-

морегуляції поведінки на особистому рівні, М. Бори-

шевський підкреслює його роль у забезпеченні вини-

кнення фундаментального почуття ідентичності, са-

мототожності людини. Саме це почуття, яке невідді-

льне від уявлень про себе протягом більш чи менш 

тривалих життєвих періодів, дозволяє людині усвідо-

мити необхідні межі між Я і не-Я, що є важливим мо-

ментом, з яким пов’язані такі детермінанти саморегу-

ляції поведінки, як особиста відповідальність, обо-

в’язок, почуття соціальної причетності, зіставлення 

власних бажань з інтересами оточення. Крім того, 

почуття ідентичності образу-Я імпліцитно потенціює 

усвідомлення індивідом змін, які відбуваються в ньо-

му самому, що виражає діалектичну єдність таких 

протилежностей, як мінливість і сталість [1, с. 34]. 

Спеціальне дослідження, проведене Г. Уайттом, 

показало специфічне співвідношення двох взаємодо-

повнюючих компонентів Я-концепції – самоефектив-

ності та самоцінності Я – в їх впливі на поведінку. 

Г. Уайтт вивчав характер впливу Я-концепції на про-

цес прийняття рішень в ситуації ризику. Результати 
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дослідження продемонстрували концептуальну від-

мінність понять самоефективності та самоцінності, 

причому “самоефективність виступила як принципова 

змінна, яка впливає на прийняття чи уникнення ризи-

ку при прийнятті рішень”. Підвищення самоефектив-

ності призводить до зростання схильності до ризику, 

оскільки суб’єкт вважає, що власне він сам здатний 

контролювати ситуацію, а підвищення самоцінності Я 

знижує схильність до ризику, так як люди з високим 

рівнем самоцінності мотивовані підтримувати цей 

рівень, уникаючи занадто ризикованих ситуацій, а 

люди з низьким рівнем самоцінності можуть більше 

ризикувати, або для самоствердження, або в силу то-

го, що їм вже немає, що втрачати [5, с. 82].  

Як структурний компонент Я-концепції, самооцін-

ка характеризується передусім, відмінністю між реа-

льним та ідеальним Я, до якого суб'єкт прагне. Тобто, 

самооцінка також визначається як судження людини 

про ступінь наявності в неї певних якостей у співвід-

ношенні їх з певним еталоном. 

Основними вимірами самооцінки є: ступінь її адек-

ватності, висота та міра її стійкості. Адекватність ха-

рактеризує самооцінку щодо її відповідності чи роз-

ходження з фактичною мірою певної якості в суб'єкта 

самооцінки. До неадекватних самооцінок відносять 

завищену чи занижену самооцінку. Занижена самоо-

цінка виявляється в постійній тривожності, в страхові 

перед негативною думкою про себе, в загостреній 

ранимості, що спонукає людину обмежувати контакти 

з іншими людьми. Вкрай завищена самооцінка вияв-

ляється в тому, що людина керується своїми принци-

пами, незважаючи на думки оточуючих про ці прин-

ципи. Якщо самооцінка не дуже завищена, то вона 

може позитивно впливати на самопочуття, формуючи 

стійкість до критики. Адекватна самооцінка сприяє 

формуванню позитивної Я-концепції, тоді як неадек-

ватна самооцінка виступає одним із чинників форму-

вання негативної Я-концепції [3, с. 139]. 

На думку Р.В. Каламаж, самооцінка особи може 

призвести до професійної деформації. Так, завищена 

самооцінка призводить до того, що людина починає 

переоцінювати себе в ситуаціях, які не дають для цьо-

го жодного приводу. Внаслідок цього вона може на-

тикатись на протидію оточуючих людей, які відкида-

ють її претензії, що призводить до агресивності, пиха-

тості. Занадто низька самооцінка часто свідчить про 

розвиток комплексу неповноцінності, стійкої невпев-

неності в собі. Значні відхилення самооцінки від реа-

льного рівня можуть спровокувати порушення люди-

ною моральних та правових норм, вчиняти дії всупе-

реч своїм професійним обов'язкам [4, с. 154]. 

Кожна нормальна, психічно здорова людина прагне 

до позитивної самооцінки, що необхідна їй для само-

поваги. Самоповага - це особистісне ціннісне суджен-

ня, яке виявляється в установках індивіда щодо само-

го себе. Іншими словами, до поняття самоповаги вхо-

дить задоволення собою, самосприйняття, почуття 

власної гідності, узгодженість між реальним та ідеа-

льним Я. Висока самоповага свідчить про віру в себе, 

про те, що індивід позитивно ставиться до себе як до 

особистості. Низька самоповага може вказувати, з 

одного боку, на почуття неповноцінності, зневаги до 

себе, негативну оцінку власної особистості, що нега-

тивно впливає на емоційне самопочуття і соціальну 

поведінку особистості, а з іншого боку, може бути 

закономірним результатом розвитку самосвідомості 

та виступати необхідною передумовою цілеспрямова-

ного самовиховання. 

Самооцінка виступає необхідною внутрішньою 

умовою регуляції поведінки і діяльності. За допомо-

гою включення самооцінки до структури мотивації 

діяльності, особистість здійснює безперервне співвід-

ношення своїх можливостей, внутрішніх психологіч-

них резервів з метою і засобами діяльності. Саморе-

гуляцію поведінки здійснює самосвідомість, постійно 

порівнюючи реальну поведінку з Я-концепцією. Під 

саморегуляцією розуміють процес організації особис-

тістю своєї поведінки з використанням результатів 

самопізнання та емоційно-ціннісного самоставлення 

на всіх етапах процесу поведінки, розпочинаючи з 

мотивації і завершуючи оцінкою результатів [1, с.72]. 

Згідно з таким розумінням саморегуляції, що є од-

нією з підструктур поведінкового компонента Я-

концепції, виокремлюється два рівні саморегулюван-

ня. На першому рівні саморегулювання відбувається 

управління особистістю протіканням процесу поведі-

нки, безпосередньо, від мотивуючих детермінант до 

кінцевого результату та його оцінки. На другому рівні 

саморегулювання розпочинається складна дія само-

контролю, а саме, простеження особистістю всіх ла-

нок регуляції поведінки, зв'язків між ними, внутріш-

ньої логіки, постійний "звіт" особистості перед собою 

про співвідношення мети, мотиву дії та ходу самої дії; 

а також планування дії у відповідності до певної мети 

поведінкового акту. 

Самоконтроль – це усвідомлення та оцінка індиві-

дом власних дій, психічних процесів і станів. Самоко-

нтроль передбачає наявність еталону (зразка) і мож-

ливості отримання інформації про дії та стани, що 

контролюються. 

Результативність самоконтролю в поведінковій дія-

льності залежить від різноманітних зовнішніх і внут-

рішніх умов. До зовнішніх умов продуктивності само-

контролю належать: контроль і вимоги викладачів, 

оцінка знань, створення установки на самоконтроль, 

підключення курсантів до самоконтролю. З-поміж вну-

трішніх умов продуктивності самоконтролю виокрем-

люються: 1) ступінь усвідомлення особистістю відпо-

відності власної поведінки об'єктивним вимогам і не-

обхідності контролювати свою поведінку згідно з цими 

вимогами; 2) наявність зразків поведінки (правила по-

ведінки, соціальні норми, образи конкретних людей та 

ін.); 3) наявність певного мотиву, що забезпечує пози-

тивне ставлення суб'єкта до тієї поведінки, в процесі 

якої він повинен здійснити самоконтроль [2, с. 93]. 

Самооцінка та рівень домагань є досить пошире-

ними конструктами, з якими працюють психологи. 

Однак у численних роботах, присвячених вивченню 

даних утворень, невиправдано мало приділяється пи-

танню про характер взаємозв'язку самооцінки та рівня 

домагань. Тривалий час самооцінка ототожнювалася з 

рівнем домагань або вважалася його відображенням у 

ситуації, пов'язаної з постановкою мети, що дозволя-

ло дослідникам використовувати техніку вимірюван-

ня домагань для діагностики самооцінки. Подібне 
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застосування показників рівня домагань виявило 

ознаки неузгодженості рівнів названих конструктів. 

На сьогоднішній день вивчено співвідношення са-

мооцінки та рівня домагань за параметром висоти і 

зв'язок різних варіантів з низкою особистісних особ-

ливостей. Від правильності самооцінки своїх можли-

востей залежить рівень домагань особистості. Рівень 

домагань – це система перспективних завдань, які 

людина ставить для власного досягнення. Рівень до-

магань суттєво залежить від образу Я, зокрема Я-

ідеального (відповідно до образу себе в майбутньому 

людина ставить завдання досягнути цього образу) та 

самооцінки (зазвичай висока самооцінка формує ви-

сокий рівень домагань). Розглядаючи рівень домагань 

особистості в трудовій діяльності, вчені простежують 

його залежність від віку, освіти, статі й соціального 

становища особистості. Зокрема виявлено, що з віком 

(до певного періоду) рівень домагань, пов'язаний із 

творчими потребами, підвищується, а потім знижу-

ється [5, с. 126]. 

Виявлено, що при гармонійному поєднанні самоо-

цінки та рівня домагань може формуватися збалансо-

вана особистість, з позитивною Я-концепцієї, а при 

розбіжності цих параметрів – дискомфорт, що викли-

кає підвищення тривожності. А підвищення самооці-

нки та рівня домагань може сприятливо позначитися 

на навчальній діяльності, а може викликати негативні 

наслідки. При підйомі самооцінки над рівнем дома-

гань може виникати захисна стратегія по уникнення 

невдач. Це багато в чому залежить від прагнення лю-

дини до їх подолання та його здібностей, які підви-

щують його самооцінку і рівень домагань. Студент із 

заниженим рівнем, зустрівшись із новими завдання-

ми, переживає невпевненість, тривогу, боїться втра-

тити свій авторитет, а тому намагається відмовитися 

від них. Тому й не використовує свої потенційні мож-

ливості. При завищеному рівні домагань індивід бе-

реться вирішувати непосильні проблеми, а тому часто 

зазнає невдач. Студентський період життя людини 

припадає переважно на період пізньої юності або ран-

ньої дорослості, який характеризується оволодінням 

усім різноманіттям соціальних ролей дорослої люди-

ни, можливістю включення в усі види соціальної ак-

тивності, здобуттям вищої освіти та опануванням 

професією. Головними сферами життєдіяльності сту-

дентів є професійне навчання, особистісне зростання 

та самоствердження, розвиток інтелектуального поте-

нціалу, моральне, фізичне самовдосконалення. На-

вчання набуває життєвого сенсу, якщо приносить пе-

реживання успіху, усвідомлення свого просування 

вперед. Тому самооцінку треба підвищувати за раху-

нок успіху, а не зниженням рівня домагань. 

У період пізньої юності відбувається суттєва пере-

будова особистості, зумовлена змінами соціальної 

ситуації розвитку. У цьому віці молода людина му-

сить самостійно приймати рішення, розробляти жит-

тєві плани. Нерідко ускладнюють входження у самос-

тійне життя низький рівень домагань, інфантильність, 

несформованість системи життєвих цінностей. Пози-

тивна «Я-концепція», почуття самоповаги, самоцінно-

сті сприятливо відображається на постановці перспек-

тивних цілей й активному прагненні до їх досягнення. 

Разом з тим, переоцінка власних можливостей зустрі-

чається досить часто й часом штовхає молодих людей 

на невиправданий ризик. Негативна «Я-концепція», 

проявами якої є низька самооцінка й низький рівень 

домагань, слабка віра в свої сили, страх отримати від-

мову впливає найбільш негативно на розвиток особи-

стості молодих людей. З низькою самоповагою 

пов‘язують соціальну пасивність, самотність, конфо-

рмістську позицію, агресивність. У зв‘язку з цим важ-

ливо допомогти молодій людині виробити адекватне 

уявлення про своє життя і про себе, що є важливою 

передумовою успішного здійснення життєвих намірів. 

В період пізньої юності рівень домагань особистості 

стабілізується, самооцінка стає незалежною від зов-

нішніх оцінок. За допомогою рефлексії відбувається 

реалізація потреби в самоусвідомленні через прагнен-

ня самоствердження, незалежності, пошуку реалісти-

чного погляду на світ і себе. 

З метою вивчення самооцінки та рівня домагань 

дослідження проводилось в групі досліджуваних 

Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності (281 особа). Для дослідження використову-

вали методику А. Прихожан «Визначення самооцінки 

та рівня домагань». 

За допомогою даної методики виявлено що, у 

84,4% осіб дуже високий рівень самооцінки, у 13,4% 

високий, у 1,3% середній рівень і у 0,9% низький.  

Аналізуючи рівень самооцінки та рівень домагань, 

було визначено, що у 25,1% курсантів із дуже високою 

самооцінкою спостерігається високий рівень домагань 

та сильний рівень диференціації. Тобто, дані курсанти 

реально оцінюють свої можливості і досягнення, та 

знають власні недоліки, враховують можливі перешко-

ди на шляху досягнення мети. Такі якості є дуже важ-

ливими для майбутніх рятівників, адже вони повинні 

завжди бути готовими до ризику, бути впевненими у 

собі, своїй професійності та бути готовими до невдач. 

У 74,9% осіб із дуже високою самооцінкою встано-

влено середній, слабо диференційований та недифе-

ренційований рівень домагань, що свідчить про деяку 

невідповідність своїх бажань і можливостей. З однієї 

сторони такі люди впевнені в собі, знають собі ціну, 

але не завжди враховують можливі перешкоди і нев-

дачі, що різко може викликати у них небажання пра-

цювати і уникати виникаючі перепони. 

Висновок. Аналізуючи проведене дослідження, 

потрібно зазначити, що є багато курсантів із відповід-

ною самооцінкою і рівнем домагань, що є сприятли-

вим показником для формування майбутніх професі-

оналів. Але виявлено значну кількість осіб, яких не-

обхідно спрямувати на реальну оцінку себе і різнома-

нітних труднощів. Саме тому, подальшим нашим за-

вданням є провести корекційну роботу, з метою під-

вищення рівня відповідності самооцінки курсантів та 

їхнього рівня домагань. Тобто, проведене досліджен-

ня не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 

Воно буде проводитись в напрямку розробки та вдос-

коналення конкретних методів формування й розвит-

ку професійно значущих якостей рятівника з ураху-

ванням специфіки військового закладу, тощо. 
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Shybruk O. Self-esteem and level of claims in the structure of self-concept of students 

Abstract. The paper presents the role of self-esteem and level of aspiration in the structure of self-concept. The theoretical justifica-

tion of self-esteem and level of aspiration. Determined that a person sees, including yourself and your relationships with people and 

the attitude to the phenomena of their environment in a way that is consistent with its self-structure. The attitude toward the world 

and others, the ability to make independent decisions, to do free and responsible actions determined by the nature of the individual 

perceptions of themselves. In this regard, the formation of an adequate self-image is one of the major challenges in the development 

of harmonious personality professional. As a structural component of self-concept self-esteem is characterized first of all, the differ-

ence between the real and the ideal I, to which the subject seeks. The main dimensions of self-esteem are: the degree of adequacy, a 

measure of height and stability. Pointed out that the validity of self-esteem depends on their capacity level of aspiration. The level of 

claims substantially dependent on the image of self, including self-ideal (in the image of himself in the future, man sets targets to 

achieve that image). Self personality traits determine their assessment of the possibilities to achieve goals in various areas of behavior 

and activity. Found that the harmonious combination of self-esteem and level of aspiration may form a balanced personality, with a 

positive self-kontseptsiyeyi and differences in these parameters - discomfort, causing anxiety. A student with a low level, having met 

with new challenges, experiences self-doubt, anxiety, fear of losing its credibility, and therefore tries to give them, so do not use their 

potential. When overestimated aspirations individual is taken to solve the problem of excessive and therefore often fail. A study 

which found that there are many students with the appropriate level of self-esteem and aspirations, which is favorable indicator for 

the formation of future professionals, but the significant number of persons to be spent on a reasonable estimate of himself and vari-

ous difficulties. 

Keywords: self-esteem, level of aspiration, level of differentiation, self-concept, self-realization 

 

Шибрук О.В. Самооценка и уровень притязаний в структуре Я-концепции курсантов 

Аннотация. В статье представлена роль самооценки и уровня притязаний в структуре Я-концепции. Предложенное теоре-

тическое обоснование самооценки и уровня притязаний. Определено, что личность воспринимает, в частности, себя и свои 

отношения с людьми и отношения к явлениям своего окружения так, чтобы это соответствовало ее Я-структуре. Отношение 

к миру и окружающим, способность принимать самостоятельные решения, оказывать свободные и ответственные действия 

определяются характером представлений индивида о себе. В связи с этим формирование адекватного Я-образа считается 

одной из важнейших задач в процессе развития гармоничной личности профессионала. Как структурный компонент Я-

концепции самооценка характеризуется прежде всего различием между реальным и идеальным Я, которому субъект стре-

мится. Основными измерениями самооценки являются: степень ее адекватности, высота и степень ее устойчивости. Указа-

но, что от правильности самооценки своих возможностей зависит уровень притязаний личности. Уровень притязаний суще-

ственно зависит от образа Я, в частности Я-идеального (по образу себя в будущем человек ставит задачу достичь этого об-

раза). Самооценка личностью своих качеств определяет оценку возможностей в достижении целей в различных сферах по-

ведения и деятельности. Обнаружено, что при гармоничном сочетании самооценки и уровня притязаний может формиро-

ваться сбалансированная личность, с положительной Я-концепциеи, а при несовпадении этих параметров – дискомфорт, 

вызывает повышение тревожности. Курсант с заниженным уровнем, встретившись с новыми задачами, переживает неуве-

ренность, тревогу, боится потерять свой авторитет, а потому пытается отказаться от них, так и не использует свои потенци-

альные возможности. При завышенном уровне притязаний индивид берется решать непосильные проблемы, а потому часто 

терпит неудачи. Проведено исследование в котором установлено, что есть много курсантов с соответствующей самооцен-

кой и уровнем притязаний, является благоприятным показателем для формирования будущих профессионалов, но обнару-

жено значительное количество лиц, которых необходимо направить на реальную оценку себя и различных проблем. 

Ключевые слова: самооценка, уровень притязаний, уровень дифференциации Я-концепция, самореализация 
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