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Abstract. The article is devoted to the problem of the optimization process of training future psychologists at higher educational 
institutions by means of system modelling criteria of the educational process: didactic invariant elements of learning activities. The 
article is devoted to the problem of the optimization process of training future psychologists at higher educational institutions by 
means of applying formulated criteria of system modelling of the educational process, that is didactic invariant elements of learning 
activities. The solution of this problem is due to a change of higher professional education system paradigm in Ukraine, which, being 

defined as a transition from a process approach for specialists’ professional training organization to a resultative (effective) one, 
promoted the formation of a new vision of educational results, considered as the basis of this training. Hence, the conditions 
associated with the optimization of the elements of the psychologists’ didactic training at higher educational institutions and quality 
criteria of this training are considered as dominant. 

Keywords: system modelling, competence approach, didactic invariants, optimization of professional training 
 

Introduction. The growth of information flows in 

information-and-educational environment, social-and-

economic and political transformations at the present stage 

of the country’s development, the introduction of com-

petency-credit approach at higher education institutions 

(HEIs) have contributed to the formulation of fundamen-

tally new problems in the educational system as a whole, 

considering it a coherent unity of training, education and 

personal development; result of general culture and edu-
cation, the product of forming the image of the outside 

world into the inner world of the individual as a pro-

fessional subjectivity and immediately in the system of 

higher education, as it plays leading role in shaping the 

scientific and intellectual potential of the country. 

The paradigm shift of the system of professional higher 

education in Ukraine, according to the European 

Commission project "Setting educational structures in 

Europe" defined the transition from a process approach 

towards professional training to the effective one, 

contributed to the formation of a new approach to 

educational results, which are taken as a basis for this 
training. The essence of effective approach lies in the fact 

that educational results of training should be formed only in 

terms of competencies, acquired by the education 

competitors, while competence data form the basis of 

qualifications (competencies) that are awarded to graduates 

by education employers. In addition, the implementation of 

the effective approach to the system of professional 

education of Ukraine contributed to the fact, that the 

priority social-and-economic vectors of higher education, 

which are defined by the state regulatory documents, 

determined the strategic goal, the main idea of which is to 
ensure that country's experts are adapted to changing 

conditions of labour market and can competently, 

independently and responsibly perform multi-tasks; are 

ready to continuous professional growth, social and 

professional mobility. As a result, to the fore comes not 

only the productive knowledge gained from changing, 

information contradictory environment in which the 

educational system as a whole is located, but also the 

subjects of the educational process and the ability to 

operate them, to act dynamically and make optimal 

decisions, enabling the future specialist effectively orienta-

te in today's open and dynamic information space [4, 5]. 

Thus, the objectives of the educational system and its 

results serve as system-forming factors, according to 

which psychosocial components of educational activities, 

forming most important tasks of modern higher pro-

fessional education of Ukraine, namely: identification of 
competencies (results of the education) qualification level 

(competence); changes in the structure and content of 

training, development of innovative technologies and 

search for valid and reliable means of diagnosing training 

results. 

In this respect we define dominant requirements, related 

to the optimality conditions of didactic elements of 

professional training of psychologists at higher educational 

institutions and criteria (framework basis) of training 

quality, while by optimality conditions we mean quantitate-

ve and qualitative correlation between the didactic compo-

nents of educational activities that allow the subjects of this 
activity to carry out the process of converting obtained 

knowledge and skills into personal mental capacities 

(experience, traits, targets, ability) provided that the 

productive knowledge transforms into orientation and 

conviction of the individual, and integrated and intellectual 

skills transform to ingenuity and professional abilities. 

In the encyclopaedia, published by International Society 

on Complex Systems Research in 1997, there were named 

a number of prominent scientists who made outstanding 

contribution to the development of certain aspects of 

complex (non-linear) thinking that promotes the develop-
ment of future specialists’ creative abilities. Among them – 

Gregory Bateson, Stafford Beer, Francisco Varela and 

Humberto Maturana, Norbert Wiener, Ilya Prigogine, 

Claude  Shannon and others [1, 2, 3]. 

The object of the research is criteria of system mo-

delling of professional training process of future psycho-

logists at higher education institutions. 
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The goal of the research is to define conditions of 

optimal elements of professional training process of future 

psychologists at higher education institutions and criteria 

(system-forming basis) of the quality of such training. 

The research tasks are: 

1) to define system-forming factors of the quality of future 

psychologists training at higher education institutions in 

Ukraine;  

2) to form the structure and the content of professional 
training of future psychologists based on the competence 

approach and to elaborate valid and reliable tools of 

diagnosing the results of professional training of future 

psychologists. 

Methodology of research. The methodology of the 

present research lies in the realization of new conditions 

used in professional training of future psychologists at 

higher education institutions, which is possible due to the 

renewal of the structure and content of professional 

education in the integral professional outer information 

space, implementation of the information-and-synergetic 

system of pedagogical technologies, directed at the 
realization of the tasks of the educational process of a 

specialist who is capable to work effectively in the dynami-

cally-changing environment. 

Results of research. It is known that the traditional 

system of training psychologists at higher educational 

institutions is mainly focused on the discipline-based 

training of the graduate, while activity-and-role compo-

nents (knowledge, abilities, skills) play the key role, but 

they represent only one component of the specialist’s 

professional competence; namely, the renewal (broadening 

and deepening) of the content of future psychologists’ 
professional competence takes place, while the success of 

further professiogenesis depends on the level of the indi-

vidual and professional self. That is why, according to 

some researchers, the subjective (personal) characteristics 

serve as the system-forming conditions (criteria), of future 

specialist’s transition from one educational level to another, 

as they are responsible for the successful updating of 

professional knowledge and skills, providing harmonious 

professional development of the individual implementing 

personal learning trajectories occurring only in flexible, 

adaptive educational systems which expect professionals to 
have the ability of self-education and self-development, 

rapid professional reorientation, further training. The 

development of such personal qualities of future psycho-

logists creates integrated opportunities for implementation 

of advanced learning through autonomy, self-awareness, 

self-control, leading to effective learning throughout life. 

Thus, the implementation of new requirements towards 

future psychologists’ training at universities is possible 

under many conditions of system-and-personal approach, 

but among them the priority is given to the update of the 

structure and content of professional education under the 

conditions of integrated professional external information 
space; implementation of information-and-synergy system 

of pedagogical technologies focused on the implement-

tation of the educational process tasks of such a specialist 

who is able to work effectively in a rapidly-changing 

environment [6, 7, 8]. 

Due to the orientation of educational strategies of 

higher education in Ukraine on the personal development 

with the transfer of emphasis on the results of education, 

the role of assessment of learning results in shaping the 

professional subjectivity of the future applied psycholo-

gist becomes crucial. That is why the following criteria of 

the process of future psychologists’ training optimization 

at universities are considered: 

• goal (objectives) of training, which is (are) interdependent 

and interconnected with the structure and the content of 

training; 

• results obtained in the learning process, i.e. formation of 
professional subjectivity of the specialist; 

• «efficiency» of the learning process, which links learning 

results with the objectives formulated at the beginning of 

training psychologists. 

Based on the fact that any activity (including training) 

begins with the realization of the objective goal, and 

taking into account the multivectorism of the future 

professional activity of the psychologist, we will consider 

the goal as the first criterion of forming the professional 

subjectivity of a future psychologist as space-time vector, 

components of which, in general, are the subject-specific 

and general cognitive and pedagogical goals. On the other 
hand, the goal of training a professional psychologist at 

the university, based on the provisions of the basic 

conceptual competence approach, can be represented as a 

vector, that is the function of mutually interdependent and 

interconnected components and competencies  ⃗ ,  ⃗ , … 

 ⃗ , which, according to the regulations of psychologists’ 

professional training, should be mastered by a specialist, 

that is: 

 ⃗⃗   ⃗⃗( ⃗   ⃗     ⃗ ),                      (1) 

where:  ⃗⃗ – objectives of training,  ⃗  – competencies. 
For effective implementation of the defined objectives 

of training future psychologists it is necessary to choose a 

mechanism of goals correlation with real results of train-

ing as a set of mastered by future psychologists produc-

tive knowledge, integrated skills and abilities and formed 

professionally important qualities. 

In our opinion, the solution of this issue lies in the plane 

of system-and-personal didactic modelling, while by this 

term we mean the system of goal-conditioned actions, 

which can safely and validly provide adequate learning of 

modelled properties, connections and relations of informa-

tion-and-dynamic cognitive and reformative objects of na-
tural and socio-and-cultural dimension, in which the mental 

activity of the individual student serves as the subject. 

Based on the concept of competence-and-concentric 

integrity of professional subjectivity of the future specialist 

in this sphere, taking into account regulations (GOST, Edu-

cational qualifications framework, Educational and profess-

sional programs), which define a set of professionally-

orientted competencies, algorithm of system modelling of 

the educational process of future psychologists’ training 

and concentricity of the development of such a specialist in 

the context of innovation management paradigm includes 
three main components that make up the core of man-

socio-psycho-pedagogical nature of training, namely pro-

fessionally-oriented, profession-forming and practical pro-

fessional-reflexive-and-evaluative, each of which includes 

a number of stages. Thus, practical (reflexive-and-evaluati-

ve) stage, the main purpose of which is the update of apply-

ing the productive knowledge, integrated skills and abili-
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ties; formation of mental capacities in the process of future 

quasi-practical professional activity of a future psycholo-

gist, including the following components: 

> diagnosis and evaluation of practical readiness of a 

future psychologist to the professional activity; 

> implementation of an integral, information-and-acti-

vity, personal components of professional subjectivity of a 

psychologist in accordance with international educational 

standards (modular organization of the learning process 
with interdisciplinary coordination of integrative courses); 

> formation of integrated competencies of the psycho-

logist’s personality (self-development and career ad-

vancement, competitiveness on the market of educational 

services, high level of professional competence, co-crea-

tion opportunities with colleagues, strategic and practical 

thinking); 

> willingness to form individual-and-reflexive market 

psychological and pedagogical technologies of self-crea-

tion in an integrated dynamic-and-synergetic environ-

ment, acceleration and enrichment strategies, 

proves that, in this spiral-shaped process of learning, 
transition of a future psychologist to every new education-

nal level will be implemented by means of the optimal-

and-individual didactic trajectory. 

In the capacity of the second criterion of professional 

subjectivity of future psychologist’s formation we consi-

der professional training result as an increase of the 

experience gained by the student in the process of created 

by us system modeling (by means of an algorithm) of the 

educational process of optimizing professional training of 

future psychologists at universities, namely, by means of 

competencies, which psychologists have to construct, i.e.: 

  ∑ (          )
 
   ,                 (2) 

where: R – result, Ci – competencies. 

For the introduction of the third criterion of forming the 

professional subjectivity, that is for "efficiency" of the pro-

cess of optimizing professional training of future psycholo-
gists at universities, which links learning results with 

object-tives of training, reflected in the relevant regulations 

(GOST, Educational qualifications framework, Educational 

and professional programs), we use space-and-temporal dy-

namic model of educational standards, according to which 

the result of the educational process is related to its objecti-

ves and content (knowledge, abilities, skills) with the help 

of the ratio [9, 10] 

  ( ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ),                            (2а) 

in which    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  is the vector-function of the educational 

content that includes didactic learning environment com-
ponents (knowledge, abilities, skills) of professional train-

ing of future psychologists as a multi-vector component 

of the educational process. Draw. 1. 

It is known that in the organizational-and-activity struc-

ture of the educational activities the result is considered as 

a consolidated system of integrated by the student abilities, 

skills, productive knowledge and formed professionally 

important qualities. At the same time a question arises, 

which is of particular interest to employers, namely 

whether it is possible, based on defined objectives 

(competencies) to predict in advance and prove didactically 

the result of learning activities (formation of appropriate 

competencies)? 

To get an answer to this question we use didactic inva-

riants, meaning by the didactic invariant of the educational 

level an element of learning activities, which does not 

change as a result of altering research methods of learning. 

Based on this definition, in the capacity of the first didactic 

invariant we select the goal of professional training of 

psychologists as a vector, a function of interdependent and 
interconnected components of competencies that meet 

professional subjectivity of a future psychologist, i.e. 

 ⃗⃗⃗ ( )   ⃗⃗( ⃗   ⃗     ⃗ )                   (3). 

The result of learning activities will serve as the second 

didactic invariant  

 ⃗⃗⃗ ( )   (          ),                   (4) 

which is connected with the goal of professional training 

of future psychologists and with the corresponding 
content of this training 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ),               (5) 

in which    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ,    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ,    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    are interdisciplinary vectors 

of general cognitive, subject-and-specific and educational 

knowledge, presented by the ratio 

 ⃗⃗⃗ ( )   (          )  ( ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )           (6) 

Let’s demonstrate the last ratio. 

Thus, if the accordance of formulas (1) and (3) is 

obvious, we will try to establish links between formula (4) 

and (6). In terms of defining work as a physical value, 

formula (6) is the result of educational process, performed 

by the subjects of the learning process (those who teach 

and those who learn) to transform imbedded in the learning 

process information into knowledge, abilities, skills, i.e. 

mental capacities of the student (his competence), in 

accordance with the formulated and reflected in regulatory 
documents objectives of education (competencies). 

Specifications for models: 

1. State standarts of psychologists training at higher edu-

cational institutions of Ukraine. 

2. Qualifying characteristics of psychologists training 

3. Educational and professional training of psychologists. 

4. The goals of the educational process: subject-specific, 

general cognitive, educative. 

5. The result of training – formation of future psycholo-

gist’s professional subjectness as an integrated set of 

professional-oriented, professional-forming and pro-
fessional-practical (reflexive-evaluated) training. 

6. “Coefficient of efficiency” of  future psychologist’s 

professional subjectness formation. 

7. System-personal approach. 

8. Synergetic approach. 

9. Action-oriented approach. 

10. The competency-concentric integrity concept of 

specialist’s professional subjectness. 

11. Principles of educational process management at   

higher educational institutions (overcoming linear 

thinking, complementarity, openness and so on). 
12. Identification of competencies (training results) with 

qualification level (competences). 

9
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13. Formation of education structure and content. 

14. Development of innovative technologies. 

15. Development of valid and reliable means of training 

diagnostics. 

16. D1. (I) - the goal of psychologist’s professional 

training. 

17. D2 (I) - the result of training activities. 

18. The content of future psychologists training (formula 

(5)). 
19. The purpose of future psychologists training (formula 

(3)). 

20.The result of training(formula (6)).  

21.“Coefficient of efficiency” of optimization process of 

future psychologists training at universities (formula 

(7)). 

22. Knowledge Vector: general-cognitive, subject-specific 

and pedagogical (K). 

23. Vector of integrated skills (S). 

24. Vector of intellectual skills (S). 

25. Experience. 

26. Character features (independence, responsibility). 
27. Abilities. 

28. The capacity for professional reorientation; advanced 

training. 

29. The capacity for self education and self development. 
 

 
Drawing 1. Model of integration-activity system of psychologists’s professional training at   higher educational institutions 

 

The essence of the graph   
  

 
, where m – number of 

edges, n – number of vertices (in the first case m – 26, n – 

16), is equal to 3.25, which confirm the compliance with 

didactic continuity and continuity of knowledge laws. 
Based on the fact that the issue of optimality of the 

learning process is proved in works [9, 10] in accordance 

with which the second didactic invariant should differ from 

    ( ) is a prerequisite of spiral-based learning process 

(congruence of dynamic principles of continuity of 

succession), in which the student’s transition to a new 

educational level will be accomplished by applying the 

didactic spiral by the personal-and-optimal trajectory. 

The system of psychologists’ professional training at higher educational institutions 

Regulatory documents of 

psychologists training 

Criteria of training process 

optimization 
Didactic approaches to 

psychologists training Conceptual principle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

The goals of psychologists training at higher  educational institutions  
(the concept of forecasting) 

The tasks  

of training 

The terms of didactic 
system elements 

optimization 

Criteria of psychologist’s 
professional subjectness 

formation 

Standards  

of training 

12 14 15 13 16 17 22 18 19 20 21 23 24 25 26 27 

Criteria (system-forming conditions) of  future psychologists’ professional genesis success 

Professional  

self development 

Result - 
formation of professional subjectness 

(competence results) 

28 29 

К
n1                                                                                                                            

K
n2

 

Socio-psychological components of educational activities in the process of psychologists  training  

Personality’s 
psychological new 

formations 

The level of personality’s 

development 

К
p1                                                                                                             

K
pi
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However, it should be noted that if the vector of the content 

of education (   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) is located in the information-and-

educational environment of training arbitrarily and does not 

coincide with the direction of objectives vectors ( ⃗⃗) (lack 

of appropriateness of disciplines content with the goals and 

objectives of professional training of a psychologist), the 

educational process will be realized by the didactic spiral 

provided that the goals, defined by the educational level 

(the Educational qualifications framework and Educational 
and professional programs) are achieved with the defined 

level of professional subjectivity of a student. The effi-

ciency of the learning process that describes this relation-

ship and selected by us as the third criterion of forming the 

professional subjectivity of future psychologist, is defined 

by the ratio 

  
   

 
                                 (7), 

thereby confirming the difference ("gap") between the 

government order (competencies) which should be master-

ed by a future psychologist and competences (knowledge, 

abilities, skills, mental capacities) of a future specialist, a 

psychologist, in the process of student-centered learning 

activities. 

Let’s consider three possible options of success of a 

future psychologist’s professional training process. 

1. If the vector of the content of education (Con) is in 

the plane perpendicular to the vector of goals (O) of the 

educational level, i.e. the content of educational and 
professional programs of corresponding disciplines does 

not go in line with the goals of training, reflected in the 

regulatory documents of this level, then, based on the 

ratio (6), the second didactic invariant Д2 (I) will be equal 

to zero (cos 90°=0). This means that the student does not 

perform successful educational activities of converting the 

received in the learning process information into 

productive knowledge and integrated skills in accordance 

with the set objectives of disciplines, and therefore does 

not form the necessary professionally important qualities. 

As a result, the necessary and sufficient conditions for the 

formation of the components of professional competence 
will not be formed.  

At the same time, the level of general cognitive know-

ledge, possessed by the student, is sufficient to expand its 

circulation (abilities), whereby, on completing the training 

level (course, year), the level of success of the educational 

process will not promote the transfer of a student to a 

higher education-and-professional level. 

2. If the vector of the content of education (   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) is loca-

ted in the same plane as vector of goals ( ⃗⃗) and coincides  
with it in the direction (and the content of the educational 

and professional programs goes in line with the goals of 

training), the student, having a sufficient level of 

knowledge, abilities, skills and a high positive internal 

motivation is able to effectively carry out training activities 

on the interiorization of productive knowledge into 

integrated abilities and intellectual skills, thus forming 
corresponding components of professional subjectivity of a 

future professional. As a result, formed by the student men-

tal capacities allow on completing the given educational 

level to make a successful transition to the next level with 

the help of didactic spiral by optimal curve and the learning 

process by intellectual and professional development of the 

individual is harmoniously creative. 

3. If the vector of the content of education (   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) is 
located in the same plane, but arbitrary with respect to the 

objectives of the vector ( ⃗⃗), the success of the learning 

process by didactic spiral will depend on the conditions 
when the transition to each next level will be implemented 

only after reaching by a student of the defined by the  

certain education level professional and educational 

objectives with specified levels of education and under the 

condition that relevant professionally important qualities of 

character are formed. The factor, that characterizes this 

relationship, corresponds to the ratio (7). 

Conclusions 

1. Implementation of system modeling process of the 

optimization of professional training of future psycho-

logists at universities is possible due to the introduction 
into the educational process of training criteria (didactic 

invariants)  ⃗⃗⃗ ( )   ⃗⃗,  ⃗⃗⃗ ( )   , which interdepend and 

interconnect the goals of education  ⃗⃗⃗ ( ) (competencies) 

and the result of education  ⃗⃗⃗ ( ) (competences). 
2. The difference of the second didactic invariant from 

zero  ⃗⃗⃗ ( )    is a prerequisite of spiral-shaped (harmo-
nious) process of forming the professional subjectivity of a 

future psychologist. 

3. Student’s activities directed to the interiorization of 

productive knowledge and intellectual skills into mental 

capacities are most effective when the "field of knowledge" 
and "field of goals" of professional training of a psycholo-

gist coincide. In this case, the learning process will repre-

sent the spiral-shaped harmonious curve, and intellectual 

and professional development of the individual as a crea-

tive one. 
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Introduction. The process of Ukraine's integration into 
European educational space requires from our contry the 
modernization of higher education according to the Euro-
pean standards. High priority direction of higher education 
modernisation is its quality assurance. Under conditions of 
increasing requirements to higher education quality the 
question of education quality evaluation becomes extreme-
ly important. Therefore, it is necessary to study the experi-
ence of European University Association (EUA) in the 
process of ensuring the quality of higher education. 

One of the long-term projects of European University 
Association is the Institutional Evaluation Programme 
(IEP), which aims at strengthening the universities by 
means of their development. This program has been exist-
ing for 20 years (1994–2014), which allows the EUA to 
carry out 308 institutional evaluations in 45 countries 
during this period. 

The issues of higher education quality have been investi-
gated by such scientists as: M. Avsheniuk, V. Bilokopytov, 
M. Boichenko, N. Lavrychenko, O. Lokshyna, A. Sbruie-
va, A. Economou, J.K. Verhoeven, L. Harvey, S. Tepper 
and others. 

One of the examples of participation in the Institutional 
Evaluation Programme in Ukraine is Ternopil national 
economic University (TNEU). However, to clear up the 
specificity of the programme, we consider it appropriate 
to highlight the experience of the University El Bosque 
(Colombia). 

The purpose of this article is on the basis of compara-
tive characteristics of the results of quality evaluation of 
the University El Bosque and Ternopil national economic 
University to find out the specifics of implementation the 
Institutional Evaluation Programme of European Univer-
sity Association. 

Results and their discussion. Thanks to IEP European 
University Association provides the universities with the 
focused on improvement evaluation, which may become 
an instrument of their strategic development. Performing 
evaluation in different countries, EUA is trying to dissem-
inate best practices, to ground the concept of strategic 
thinking that will help the universities-members of the 
organization to develop in the direction of creating Euro-
pean quality culture. 

The universities have the possibility to get from inde-
pendent higher education specialists of different countries 
(the evaluation team) the advice on their strengths and 
weaknesses, threats and opportunities. IEP envisages the 
improvement of such aspects of higher education institu-

tions activity as governance and management, strategic 
management, funding, research, internationalisation, teach-
ing and learning, quality culture, facilities and resources, 
the recruitment of students, service to society [1]. 

In this article, within the framework of the above-men-
tioned aspects, we offer you to consider the recommenda-
tions from the qualified evaluation team of the Institutional 
Evaluation Programme of EUA for the improvement of the 
activities of above-mentioned universities. The evaluations 
took place in 2009 (TNEU) and 2010 (El Bosque). 

We propose to consider the aspect of governance and 
management. In this aspect the common phenomenon that 
drew the attention of team members in both universities 
was the organisational structure. 

The University El Bosque got the advice to define ex-
actly the roles, responsibilities and relationship of all ac-
tors and units within the University structure. Also the 
team recommends to involve the representatives from 
stakeholders outside to certain decision-making processes 
and thus to strengthen the relationship with the University 
environment. In the evaluation report of the University it 
is noted that with the change of leadership and through 
the process of self-evaluation of the University, students 
have a more interactive relationship with the rector and 
deans. However, whereas the students traditionally coop-
erate with the staff at programme level there is no any 
formal students structure. It would be good for the stu-
dents to be organized and to be able to influence the de-
velopment of the University. That's why the team mem-
bers advise the University to consider the possibilities of 
institutionalising the student participation in statutes [6]. 

Regarding the governance and management, the time 
during which the leadership has to carry out its plans and 
the existence of the organizational structures must be pro-
ductive and effective. At El Bosque University the rector's 
term is 2 years. The term of Directive Board is a year. 
Despite the fact that it is a tradition of the University, the 
team recommends that these limits should be expanded to 
encourage the Rector and Directive Board to fulfill the 
mission they are entrusted. 

As to TNEU the question is whether the existing cum-
bersome organizational structure within the specialized 
institution with a focus on particular and precise fields of 
activity, with 11 faculties, 68 departments, several branch 
campuses and other distance units is rational. Some facul-
ties, for example, the faculty of law and the faculty of 
computer and information technologies have characteris-
tic profiles, while others seem to do the similar things. 
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Therefore, the team recommends the University to think 
over its structure and to decide, if it is the most effective 
system for a modern higher educational institution [7]. 

Both Universities are also recommended to have сlear 
priorities of the development. Only a distinct view of the 
future that takes into account regional, national and global 
challenges will form a solid basis for a qualified develop-
ment. 

Concerning TNEU the team emphasizes the problem of 
limited autonomy at all levels. First of all the team saw 
the higher education system of Ukraine too centralized, 
where the Minister of education and science has a signifi-
cant influence on the whole system of higher education. 
The educational institutions have little control over the 
funding. The curriculum and the composition of the gov-
ernance bodies are also highly controlled by the state.The 
Academic Board greately influences different questions 
from strategic solutions to individual financial assistance 
and scholarships. There also exists a top-heavy distribu-
tion of power between the faculties and departments. 

But it should be noted that the University is undergoing 
a transitional phase in several aspects. The imprint of the 
Bologna process has led to the radical changes in the edu-
cational process – from the teaching-oriented education to 
the student-centered and learning-oriented one. The Uni-
versity is in a difficult situation: on the one hand the na-
tional control and the competing international labour 
markets on the other. The positive thing is that in such a 
difficult period the University has ambitious plans to 
change and move forward. 

Let's look at the next aspect that needs to be improved 
in both universities. This is teaching. 

It should be noted that at the University El Bosque there 
is a high degree of satisfaction with education among both 
students and employers. The academics staff is very well 
aware of the need to change the paradigm of teaching: from 
the teacher-centred teaching to the student-centred learning. 
The team encourages the University to continue the work in 
this direction and to increase autonomous students work 
into study programmes. But this requires specially trained 
teaching staff so that it could make full use of new teaching 
methods. For the successful implementation of the pro-
grammes they should be well explored, taking into account 
the needs of students and labour market. To ensure the rel-
evance of the programme at the labor market it is necessary 
to have the dialogue with the parties from outside, especial-
ly with employers [6]. 

Ternopil national economic university also has a strong 
national reputation.The University does a lot of good work 
for the improvement of teaching. To attract the students it 
suggests 2 big advantages: it has improved the quality of 
the education and it has a large social protection pro-
gramme which aims at fostering students’ well-being. But 
the team notes that the University does not take full ad-
vantage of these improvements. None of the students inter-
viewed by the team heard about the programme of social 
protection at the time of application. All of them mentioned 
that they had decided to enter this University because of its 
reputation and the recommendations of former and current 
students. 

TNEU is one of the first universities in Ukraine that in-
troduces changes according to the Bologna process. As 
well as in El Bosque it concerns the transition from educa-
tion focused on teaching to student-centered education and 
the transition from classroom lectures to individual study. 
But, if such transition process is implemented top-down it 

may cause uncertainty and confusion among students and 
staff and lead to tension and resistance to change. Therefore 
a systematic pedagogical development in accordance with 
the Bologna process and support of staff in implementing 
the changes is emphasized. University students claim that it 
is not difficult for them to raise any important question 
about the curriculum or the quality of teaching. There is 
also a procedure to file a formal complaint with the Dean 
regarding the quality of teaching or if their rights, in their 
opinion, are violated. However the experts did not notice 
the existence at the University a systematic anonymous 
evaluation of teaching by students. The University has cre-
ated a student feedback questionnaire, but this is not 
enough to evaluate different teaching practices, methods 
and education level. If the University does not still have 
systematic information about the quality of education, it is 
too early to talk about the feedback сycle of quality im-
provement. In addition the IEP team stresses that curricu-
lum at TNEU is largely determined by the government that 
leaves little space for innovation in it. But, there is a step 
forward in the direction of individualized study. However 
the norm is a great number of compulsory lectures with 
compulsory class attendance. The University has also made 
some steps towards introducing the elements of e-learning 
in its curriculum. Despite a difficult economic situation 
TNEU offers electronic resources which are extremely im-
portant for students. Especially it can be useful for a large 
number of part-time students (over 18 000). But it is neces-
sary to admit that study with the help of the Internet in the 
institution is still on the long way of its development. The 
introduction of E-learning is important but a special peda-
gogical training is also necessary in this process. The staff 
needs specific pedagogical training to support the imple-
menting of student-centred learning and e-learning [7]. 

For the University El Bosque a very important task is 
to pay attention to the continuous training of staff at the 
doctoral level. Of course it's not possible to do all things 
simultaneously. This case requires great investment and 
good planning. All staff cannot aim at a higher degree at 
the same time, but it is possible to define concrete targets 
for the number of PhDs in a certain period of time accord-
ing to the priorities defined for research. To reach these 
targets the team members recommend to offer internal 
incentives and to use collaborative processes with other 
universities such as jointly offered programmes.   

Another aspect that was studied during the independent 
evaluation at the above-mentioned universities was the 
research. 

As for the University El Bosque it was already noted 
previously that the first recommendation is to set a goal to 
increase the number of lecturers with PhD degree, as well 
as to define the areas of research activity in which the Uni-
versity would like to develop, to send the staff to other uni-
versities for the exchange of experience and to have joint 
projects with these universities. It must be emphasized that 
the University cannot be highly developed in all fields of 
science. It is therefore necessary to determine the priorities 
of development and to invest in these areas. New teachers 
must be recruited not only to meet the needs of teaching, 
but also to fill in the gaps in certain fields of research. Ex-
perts also recommend the University to diversify sources of 
income and to contact with external partners [6]. 

Let's consider the recommendations in this area for Ter-
nopil national economic university. The team notes that 
research activity of the University is somewhat modest for 
the institution that has big ambitions and which is to great 
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extent specialized. Most of the achievements consist of 
publications in Ukrainian language journals or TNEU-
edited English-language journals with limited international 
audience. The amount of research is also different at differ-
ent departments, although the strategy of the University 
insists on the responsibility of all staff for the research 
work. It should be also noted that the University took a few 
steps towards the development of applied research adapted 
to the needs of the region and its enterprises. This is an 
important step but it's not the area where the international 
recognition is possible. It is necessary to develop towards 
the international networks, European and international pro-
jects, publications in world-class journals, partnership with 
research-intensive universities around the world, the staff 
which is fluent in English and can present the work and 
material in English. At the same time the development of 
research and the implementation of its results are largely 
hampered by the lack of finance. International research of 
high quality requires, in fact, more time and resources. Alt-
hough the research is one of the priority directions of the 
University development the institution hasn’t still got a 
clear plan of its research strategy. Notable is the fact that 
the University research is entirely an individual thing, 
based on individual interest and is not joined by the entire 
University. Although the scientific output is taken into ac-
count when renewing employment contracts with the staff 
at issue is the degree of stimulation of this activity and the 
reflection of it in the terms of payment and work. Also as at 
the University El Bosque the team draws attention to a rela-
tively small number of professors who should play a great 
role in providing research leadership. So it is extremely 
important for the University to determine the main journals 
in which to publish the results of research of the University; 
to seek means of obtaining large grants for individuals and 
teams; to organize and participate in major conferences 
relating to their research topics and to ask the opinion of 
external specialists in the field of their research. 

Regarding the aspect of internationalisation both Uni-
versities received similar recommendations. 

The IEP evaluation team stresses that in a globalised 
world the University cannot exist in a vacuum, it necessari-
ly becomes a part of the international academic community. 
Internationalisation is the key to survival. Therefore univer-
sities need to make efforts in this direction. It must be em-
phasized that the policy of internationalisation is a compre-
hensive policy that demonstrates the development in such 
areas as cooperation with strategically selected institutions 
(it's better than work with a greater number of universities), 
membership in international networks (in accordance to the 
priorities of the University) as well as seeking opportunities 
of cooperation with various organisations in the field of 
higher education. Also both universities received recom-
mendations to make the question of language competence 
of the staff and students the part of their strategy. 

The aspect of internationalisation is one of the biggest 
challenges for both universities. The development of the 
University El Bosque in this direction is so far limited by 
a few exchanges of students and teachers as well as par-
ticipation in national and some international conferences 
and signing the cooperation agreements with several insti-
tutions. The IEP evaluation team advises the University to 
use internationalisation for the development of research 
activities through the cooperation in this area and the use 
of all opportunities to internationalize the curriculum. The 
evaluation team members also stress that the development 
of internationalisation is a matter that requires fund rais-

ing. There are different funding programmes in this area, 
but this takes time and effort to examine them in accord-
ance with the needs and mission of the University. 

The international activities of TNEU are also fairly 
limited. But despite this the University has a number of 
projects on international education and cooperation in the 
field of research with a number of international institu-
tions. The University in this period, as was noted above 
the year 2009, has 34 international collaboration agree-
ments with the universities in 18 countries. The greatest 
number of agreements, 11 of 34, was signed with the uni-
versities of Poland. International cooperation is mainly 
focused on mutual mobility of the staff and students, co-
operation in developing new study programmes, text-
books and teaching materials, exchange of experience in 
the field of research and participation in collaborative 
research projects. To facilitate the process of internation-
alisation the University gets some of the characteristic 
features of the Bologna process, such as, for example, 
more individual study processes. Although, according to 
the evaluation team, the introduction of the Bologna pro-
cess in all its comprehensive scope will require changes in 
national regulations. The University is trying to become a 
real international University with the international outlook 
in its education and research. But its desire is hampered, 
as at the University El Bosque, by the lack of funding and 
insufficient knowledge of the foreign language. These two 
aspects prevent from work in a network with international 
partners. The lack of finance is a barrier for the staff 
members of TNEU to participate in international confer-
ences which are extremely important for creation the in-
ternational networks. Also the University does not have 
enough money to invite international guests who could 
facilitate new perspectives in teaching and research. [7] 

Within the framework of the Institutional Evaluation 
Programme of EUA very important aspect is the quality 
culture and quality assurance. 

Within this context the evaluation team advises the Uni-
versity El Bosque to use the recommendations determined 
in the project of EUA Quality Culture and European Stand-
ards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Edu-
cation. The team members emphasize that the first precon-
dition of quality culture introducing is the example of the 
leadership. In the team's opinion the leadership of the Uni-
versity El Bosque is devoted to the idea of the development 
of the genuine quality culture. But it is necessary to stress 
that the concept of quality culture requires a space for bot-
tom-up initiatives in addition to top-down approach. The 
team found that this is the aspect in which the University 
EL Bosque invests a lot and that is one of the strengths of 
this University. But formal assurance processes must be 
organised so as to monitor and enhance the achievement of 
University strategic goals. A follow-up to all quality assur-
ance processes is of great importance.The information col-
lected through the questionnaires of the students, infor-
mation system on quality (SIQ) or other means should be 
also used for the further improvement too. The evaluation 
team lays stress on the importance of internal communica-
tion and reminds that very often in some universities the 
follow-up and implementation are forgotten. Also the Uni-
versity should have the appropriate structure to support the 
quality assurance processes. The team members found that 
the University El Bosque has most of the necessary traits 
for a well-functioning quality culture and is quite strong in 
many of them. There is no doubt that quality culture of the 
academic community of the University actually is a real 
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important achievement fully acquired by the majority of its 
members. Moreover in recent years the University has im-
proved mentioned above information system on quality 
(SIQ), which includes an impressive amount of information 
on the priorities of the institution, its resources, activities 
etc. First institutional leadership gathered this information 
in one place and it can be used as a base for decision-
making. But still the team thinks that quality assurance 
system is not fully developed yet. In this context «quality 
assurance system» should be understood as an organism, 
consisting of the quality assurance organisation, the divi-
sion of responsibilities, procedures, processes and resources 
at the University, the purpose of which is the institutional 
activities quality assurance and their continuous enhance-
ment.  

With respect to Ternopil national economic university 
the evaluation team notes that it is in a difficult transition 
period of its development. Higher education of Ukraine 
continually changes in the direction of the Bologna pro-
cess. But the University has a limited financial context. It 
also tries to transfer from a teaching-oriented to a re-
search-intensive institution and become a Universityof the 
international level. The team members are very impressed 
by such aspirations of the University and its desire to im-
prove the quality of the education and establish the rela-
tioship with the local community. At the same time the 
evaluation team understands that the University will have 
a lot of obstacles on this way such as financial problems 
and lack of autonomy, unsufficient level of the knowledge 
of foreign languages as well as lack of resources and 
сompetence in curriculum planning [7]. 

The team also notes the strengths of the University. 
Among them are a wonderful national reputation, ability 
to attract good students not only of Ternopol region; 
wonderful staff who are motivated to development; en-
thusiastic students who appreciate the education that they 
receive at their University. The team also notes that the 
University has centralised but democratic decision-
making structures. The University is devoted to the well-
being of its staff and students; it offers them a wide range 
of services. TNEU is a pioneer in some matters. But the 
leadership demonstrates a desire to move forward. Ac-
cording to the evaluation team, the sincerity shown in the 
self-evaluation report is a good impetus to change. And 
all this provides the necessary and essential foundation for 
the capacity of the University to change. 

But the evaluation team of IEP also underlines that the 
new development means culture changing and considera-
ble effort and motivation will be needed before this new 
vision will be shared by the whole community of TNEU. 
And to achieve this goal the University needs a clearly 

defined, structured and prioritised strategy of research, 
staff development and quality culture. 

Ternopil national economic university also received 
the recommendations to take the advantage of a compre-
hensive quality culture that сauses the possession of quali-
ty processes at the departmental level but not only the 
introduction of quality guidelines top-down. It is extreme-
ly important for the University to build a global concept 
of quality in accordance with Standards and guidelines of 
quality assurance in the European higher education area. 
It should be available on the University website. The Uni-
versity, according to the evaluation team, made a few 
steps in the direction of quality assurance in the various 
activities. However, there is still a lack of quality in vari-
ous fields. Therefore the team encourages the University 
to prepare, in cooperation with relevant bodies, a global 
vision for the whole institution. The University should 
introduce a systematic quality processes and develop ap-
propriate tools with full reference to the ESG. These pro-
cesses must relate to monitoring and periodic review of 
the programmes, students assessment, quality assurance 
of teaching staff as well as learning resources, student 
support and the systems of internal and public information 
concerning the University activities which it makes avail-
able to the public. For the success, the team members also 
recommend to create a central quality unit to coordinate 
quality processes throughout the University and give the 
advice on quality to other members of staff and students. 
The staff of this office has to maintain the communication 
with the offices of quality in European universities and 
arrange visits to these universities. 

The Conclusions. So, the Institutional Evaluation Pro-
gramme is an independent service of the European Uni-
versity Association which has arisen for the sake of im-
proving the internal quality culture of higher educational 
institutions. Its main goal is to outline the strategic devel-
opment plan of the University that participates in the Pro-
gramme. The universities through the Institutional Evalu-
ation Programmeof EUA have the opportunity to receive 
the recommendations from the independent evaluation 
team of specialists in higher educationas to the improve-
ment of such aspects of their activity as the governance-
and management, strategic management, funding, re-
search, internationalisation, learning and teaching, quality 
culture. Thus, the University El Bosque (Colombia) and 
Ternopil national economic University (Ukraine) also got 
a unique opportunity to become strong universities with a 
strong organisational culture. They got practically similar 
reccomendations though they are far from each other re-
gionally. But of course there were some differences in the 
context of the above mentioned aspects. 
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Анотація. Стаття присвячена опису експериментальної перевірки ефективності методики навчання майбутніх менеджерів 
туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах; визначено складники експериментального досліджен-
ня, розглянуто зміст його етапів; проаналізовано результати отриманих експериментальних даних. Формулюється гіпотеза 
експерименту, наводяться дані перед- та післяекспериментального зрізів,. За допомогою методів математичної статистики 
інтерпретовано результати експерименту, які підтверджують висунуту гіпотезу. Проаналізовано два варіанти розробленої 
методики та доведено ефективність одного з них.  

Ключові слова: експериментальне дослідження, професійно орієнтоване письмо, коледж 
 

Вступ. Актуальність навчання майбутніх менеджерів 

туризму професійно орієнтованого письма в рамках 

курсу викладання іноземної мови є на сьогодні поза 
сумнівом. З методичної точки зору, письмо іноземною 

мовою, як відповідне комунікативне вміння, є одним з 

тих видів мовленнєвої діяльності, оволодіння яким пе-

редбачено вимогами чинної Програми [4], що вимагає 

чіткої організації роботи студентів з оволодіння пись-

мом як видом мовленнєвої діяльності. 

Короткий огляд публікацій за темою. Навчанню 

англомовного письма в коледжах присвячено роботи 

І.П. Куревльової [3] та Н.А. Шегай [8]. І.П. Куревльо-

ва вважає запорукою ефективного навчання англомо-

вного письма застосування сукупності методів на-

вчання: активних; репродуктивних; евристичних. Пи-
тання професійно орієнтованого навчання англійської 

мови в коледжах розглядається в сучасній методиці у 

зв’язку з різними професійними сферами: медичною 

[2], педагогічною [7], технічною [8], економічною [6]. 

Однак туристичний напрям підготовки у ВНЗ І-ІІ рів-

ня акредитації не виступав предметом методичних 

досліджень. Це стосується всіх видів МД, в тому чис-

лі ПОАМП. На думку методистів, оволодіння англій-

ською мовою професійної сфери в коледжах має про-

водитися на матеріалі текстів офіційно-ділового сти-

лю та в умовах індивідуального підходу. 
Враховуючи зазначене вище, нашою метою є така 

організація процесу навчання професійно орієнтовано-

го англомовного письма, яка б надавала можливості 

для актуалізації його комунікативного потенціалу, роз-

криття якого виробляє автоматизм у використанні мов-

них засобів та формує правильні мовленнєві стандарти. 

У зв’язку з цим, було створено методику навчання 

майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтова-

ного англомовного письма, ефективність якої переві-

рено в процесі експериментального навчання.  

Матеріали і методи. Експериментальне навчання 

здійснювалося з урахуванням основних вимог до про-
ведення методичного експерименту [1; 5]. Його органі-

зація та проведення здійснювалось нами відповідно до 

загальноприйнятих у методиці фаз проведення експе-

рименту: 1) організація; 2) реалізація; 3) констатація 

результатів; 4) їх інтерпретація.  

У ході організації експерименту, на основі теорети-

чного аналізу проблеми навчання майбутніх менедже-

рів туризму професійно орієнтованого англомовного 

письма в коледжах, психолого-педагогічних, лінгвісти-

чних та методичних передумов, нами було сформульо-
вано таку гіпотезу: навчання майбутніх менеджерів 

туризму професійно орієнтованого англомовного пи-

сьма є ефективнішим за варіантом методики, де інтег-

ративний підхід ґрунтується на активних методах мо-

делювання професійної діяльності, що втілюються у 

відповідній підсистемі вправ.  

Об’єктом експериментальної перевірки методики, 

відповідно до висунутої гіпотези, був процес навчання 

професійно орієнтованого англомовного письма на 

основі використання підсистеми вправ 

Необхідною умовою перевірки гіпотези було впро-

вадження під час експериментального навчання двох 
варіантів методики. До неварійованих умов було відне-

сено: 1) матеріал для навчання професійно орієнтова-

ного англомовного письма; 2) час проведення експери-

ментального навчання; 3) зміст перед- та після експе-

риментальних зрізів; 4) умови проведення експеримен-

ту (аудиторне та позааудиторне самостійне навчання); 

5) критерії оцінювання рівня володіння писемним мов-

ленням; 6) кількість студентів; 7) експериментатор. 

Варійованою умовою навчання стала послідовність 

використання елементів різних підходів до навчання 

англомовного письма у відповідності до принципу ін-
тегративності. Перевірка варійованої величини здійс-

нювалась шляхом експериментального навчання за 

двома розробленими варіантами методики. 

За варіантом А (в основі – послідовне чередування 

елементів різних підходів у відповідності до принципу 

інтегративності) вправи підготовчого етапу виконува-

лись у такій послідовності: група вправ для підготовки 

до створення ПТ → група вправ для оволодіння знан-

нями англомовного туристичного дискурсу. 

За варіантом Б (в основі – комплексне застосування 

елементів різних підходів у відповідності до принципу 

інтегративності) вправи підготовчого етапу виконува-
лись у послідовності: група вправ для оволодіння знан-

нями англомовного туристичного дискурсу → група 

вправ для підготовки до створення ПТ. Наголошуємо, 

що методика роботи на основному і завершальному 

етапах у всіх групах була однаковою. 

Головною метою експериментального навчання 

стала перевірка істинності гіпотези в природних умо-
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вах, а саме ефективності розробленої методики, зокре-

ма, доцільність використання розробленої системи 

вправ для навчання майбутніх менеджерів туризму 

професійно орієнтованого англомовного письма в ко-

леджах, а також порівняння ефективності двох варіан-

тів моделі: А і Б. 

Експеримент проводився у першому семестрі 2013-

2014 року на базі Економіко-правничого коледжу 

ДВНЗ «Запорізький національний університет» у двох 

експериментальних групах (ЕГ-1 − 24 студенти та ЕГ-2 

− 25 студентів). Загалом в експериментальному дослі-

дженні взяло участь 49 студентів. Проведене експери-

ментальне дослідження мало наступну структуру: 
Таблиця 1. Структура експериментального дослідження 

Етапи експерименту Час і умови проведення Завдання етапу експерименту 

Передекспериментальний 
зріз 

Вересень (1.09.13 –5.09.13).  
Аудиторна і позааудиторна робота. 

З'ясувати рівень сформованості навичок і розвитку вмінь у 
ПОАМП; проаналізувати отримані результати. 

Експериментальний Вересень (7.09.13) – грудень (14.12.13). 
Аудиторна і позааудиторна робота. 

З'ясувати ефективність методики навчання ПОАМП; пере-
вірити ефективність розробленої системи вправ. 

Післяекспериментальний Грудень (14.12.13 – 28.12.13).  
Аудиторна і позааудиторна робота. 

Визначити у студентів рівень сформованості англомовних 
писемних навичок і розвитку вмінь ПОАМП; проаналізу-
вати результати 

 

Характер завдань передекспериментального зрізу зу-

мовлювався загальною метою навчання ПОАМП. Сту-

дентам необхідно було виконати завдання зі створення 

текстів ПОАМП чотирьох жанрів: бланк бронюван-

ня/реєстрації, рекламний проект-буклет, презентація 

туристичної фірми, діловий лист. Доцільність викорис-

тання в процесі передекспериментального зрізу тексто-

вого матеріалу подібного тому, що використовувався в 

самому експерименті, полягає в можливості простежи-
ти динаміку якісних змін процесу навчання професійно 

орієнтованого англомовного письма. 

Для оцінювання рівня сформованості вмінь профе-

сійно орієнтованого англомовного письма майбутніх 

менеджерів туризму було визначено наступні якісні та 

кількісні критерії. До числа якісних критеріїв ввійшли: 

змістовність; точність (коректність); якість (відповід-

ність темі); структурність. До числа кількісних було 

зараховано обсяг. 

Максимальною кількістю балів у оцінюванні рівня 

сформованості компетентності у професійно орієнто-

ваному англомовному письмі є 100, оскільки кредитно-

модульна система передбачає оцінювання навчальних 

досягнень студентів за 100-бальною шкалою. Оціню-

вання письма за кожним з критеріїв здійснювалося за 

шкалою: 20 балів – відмінно; 15 балів – добре; 10 балів 

– задовільно і 5 балів – незадовільно. Для кожного з 

критеріїв було визначено параметри оцінювання та 
визначено кількість балів, якою оцінювався кожен з 

параметрів.  

Оскільки об’єктом нашої уваги є студенти коледжу, 

то практичною метою навчання ІМ є досягнення ними 

рівня В1+ («ускладненого рубіжного»), що ї зумовило 

вибір параметрів оцінювання за кожним із критеріїв. 

Розподіл балів за критеріями оцінювання ПОАМП 

представлено у табл. 2.  

 
Таблиця 2. Розподіл балів за критеріями оцінювання професійно орієнтованого англомовного письма 

№ Критерій Параметри оцінювання Макс. бал 

1 Змістовність Повнота розкриття теми 
Досягнення цілей висловлювання 
Чіткість, логічність і аргументованість викладу 

20 

2 Коректність Мовна та мовленнєва коректність тексту 
Точне використання лексики та пунктуації 
Дотримання граматичних норм 
Відсутність помилок, що заважають розумінню  

20 

3 Якість (відповідність) Відповідність тексту заданій тематиці 
Відповідність майбутній професійній діяльності 

20 

4 Структурність Чітка композиційна побудова 
Дотримання вимог оформлення того чи іншого різновиду тексту 

20 

5 Обсяг Відповідність кількості речень, що пропонується в завданні 20 

 

Результати та їх обговорення. Передексперименталь-

ний зріз проходив у вересні у аудиторний час. Резуль-

тати показали, що рівень сформованості навичок і роз-

витку вмінь ПОАМП був недостатнім. Одночасно це 

констатувало необхідність застосування інтерактивної 

методики для навчання ПОАМП, яка б сприяла підви-

щенню результативності в навчанні. 

Аналіз робіт студентів дозволив виділити такі недо-

ліки: 
1. Недотримання структури тексту (відсутність однієї 

чи декількох композиційних частин тексту букле-

ту/презентації/листа; недотримання норм оформлен-

ня ділового листа). 

2. Переважання ілюстративного матеріалу над тексто-

вим у жанрах рекламного буклету та презентації ту-

ристичної фірми.  

3. Відсутність вставних слів і фраз, які дозволяють по-

єднувати частини тексту і вибудовувати логічну по-

слідовність інформації. 

4. Відсутність зв’язку між вербальною та невербаль-

ною частиною тексту буклету/ презентації. (зобра-

ження не співвідносяться з текстом); 
5. Наявність граматичних та лексичних помилок (по-

милки у використанні видо-часових форм дієслова; 

відсутність артикля чи неправильне вживання арти-

кля; відсутність підмета тощо). 

6. Недотримання обсягу робіт, заявленого у завданні. 
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Максимальна кількість балів, яку могли отримати сту-

денти за написання ПОАМП була 100 балів. Для ви-

значення коефіцієнта навченості ми використовували 

формулу K= Q/N, де Q − загальна кількість балів по 

всім критеріям, N − максимальна кількість балів за від-

повідними критеріями [1, c. 52–69]. 

Як показали результати передекспериментального 

зрізу в ЕГ-1, коефіцієнт навченості по групі варіювався 

від 0,4 до 0,61 та в середньому становив 0,5. Аналіз ре-
зультатів передекспериментального зрізу у ЕГ-2 вста-

новив, що середній коефіцієнт навченості становив 

0,49. Результати передекспериментального зрізу по гру 

пах ЕГ-1 та ЕГ-2 дозволили порівняти середній коефі-

цієнт навченості. Отже, середній коефіцієнт навченості 

у групі ЕГ-1 складав 0,5, а в групі ЕГ-2 − 0,49 при мак-

симальному показнику навченості 1. Цифрові показни-

ки у двох групах констатували приблизно однаковий 

рівень сформованості англомовних писемних навичок і 

розвитку вмінь ПОАМП на передекспериментальному 

етапі. При чому цей рівень був недостатнім. Порівнян-
ня середніх показників за результатами перед експери-

ментальних зрізів у ЕГ-1 та ЕГ-2 подано у табл. 3.  
 

Таблиця 3. Порівняння результатів передекспериментальних зрізів у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 

Індекс групи 

Критерії 
Середній 
бал групи 

Середній  
коефіцієнт  
навченості 

Зміст 
Точність  

(коректність) 
Якість  

(відповідність) 
структурність обсяг 

ЕГ-1 10,4 8,5 11,4 9,2 10,6 50 0,5 

ЕГ-2 10,9 10,3 9,7 9 9,5 49 0,49 

Максимальний показник навченості 

 20 20 20 20 20 100 1 

 

Експериментальний етап проходив як в аудиторний, 

так і в позааудиторний час. При проведенні експери-

менту студенти укладали тексти ПОАМП чотирьох 

жанрів: бланки бронювання/реєстрації, буклет, презен-

тація туристичної фірми, діловий лист. Експеримента-

льне навчання здійснювалось з метою перевірити ефе-

ктивність методики навчання за двома її варіантами, а 
також ефективність розробленої підсистеми вправ. У 

якості післяекспериментального зрізу студентам про-

понувались завдання за ситуаціями, які були ключови-

ми протягом всього експериментального навчання. 

Результати експериментального навчання показали, 

що коефіцієнт навченості у групі ЕГ-1 варіювався від 

0,5 до 0,8 і в цілому по групі склав 0,68. Відповідно до 

результатів післяекспериментального зрізу коефіцієнт 

навченості у групі ЕГ-2 коливався від 0,65 до 0,9 і по 

групі досяг 0,86.  

Порівняння кількісних показників післяексперимен-

тального зрізу (табл. 4) дозволило нам зробити висно-

вок про те, що у групі ЕГ-2 середні показники за кри-
теріями "зміст", "точність (коректність)", "якість (від-

повідність)", “структурність” та “обсяг” вищі від групи 

ЕГ-1за тими ж критеріями. Відповідно і середній кое-

фіцієнт навченості у групі ЕГ-2 був вищим (0,86) за  

ЕГ-1 (0,68).  

 
Таблиця 4. Порівняння результатів післяекспериментальних зрізів у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 

Індекс групи 

Критерії 
Середній 
бал групи 

Середній  
коефіцієнт  

навченості 
Зміст 

Точність  

(коректність) 

Якість  

(відповідність) 
структурність обсяг 

ЕГ-1 13,2 13 14,5 12 14,6 68 0,68 

ЕГ-2 17,3 18,8 16,6 16,9 16,3 86 0,86 

Максимальний показник навченості 

 20 20 20 20 20 100 1 

 

Необхідним є порівняння результатів перед- та післяе-

кспериментального зрізів у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 (табл. 5) 

за відповідними критеріями. Отже, у групі ЕГ-1 серед-
ній коефіцієнт навченості до експерименту складав 0,5, 

а після експерименту − 0,68. Другий результат вищий 

на 0,18. У групі ЕГ-2 середній коефіцієнт навченості до 

експерименту був 0,49, а після експерименту − 0,86. 

Другий результат у цій групі вищий на 0,37. Відтак, 
досягнення у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 показали позитивну 

динаміку у навчанні написання ПОАМП.  
 

Таблиця 5. Порівняння результатів перед- та післяекспериментальних зрізів у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 

Індекс групи 

Критерії 
Середній 
бал групи 

Середній 
коефіцієнт 
навченості 

Змістовність Коректність 
Якість  

(відповідність) 
структурність обсяг 

Передекспериментальний зріз 

ЕГ-1 10,4 8,5 11,4 9,2 10,6 50 0,5 

ЕГ-2 10,9 10,3 9,7 9 9,5 49 0,49 

Післяекспериментальний зріз 

ЕГ-1 13,2 13 14,5 12 14,6 68 0,68 

ЕГ-2 17,3 18,8 16,6 16,9 16,3 86 0,86 

Максимальний показник навченості 

 20 20 20 20 20 100 1 
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Отже, як показали результати експерименту, викорис-
тання методики навчання ПОАМП на основі розроб-
леної підсистеми вправ сприяло значному зростанню 
рівня сформованості англомовних писемних навичок і 
розвитку відповідних умінь ПОАМП.  

Розглянемо результати експериментального на-
вчання по горизонталі і порівняємо ефективність роз-
робленої методики навчання з традиційною методи-
кою за допомогою методів математичної обробки да-
них. Вивчення літератури з цієї проблеми показує, що 
оптимальним методом математичної статистики для 
обрахування результатів навчання в нашому дослі-
дженні може слугувати критерій φ* – кутове перетво-
рення Фішера [5, с. 158]. Зазначений критерій викори-
стовується для зіставлення двох вибірок за частотою 
наявності ефекту, який є важливим для експеримента-
тора. За ним оцінюється достовірність відмінностей 
на рівні ознаки, яка визначає ефект (рівень навченос-
ті) двох вибірок. Розрахунок критерію φ* виконується 
за алгоритмом, емпіричне значення якого підрахову-
ється за формулою [5, с. 158]: 

   (     )  √
     
     

 

Використання багатофункціонального статистичного 
критерію φ* Фішера (кутове перетворення Фішера) 
дозволило нам зіставити дві вибірки за частотою ефек-
ту й оцінити достовірність відмінностей між процент-
ними частками цих виборок. 

Отже, сформулюємо дві гіпотези: 
Н0: частка осіб, які досягли достатнього приросту 

рівня коефіцієнта навченості писемного мовлення в 
ЕГ-2 не більша, ніж в ЕГ-1 за результатами експери-
ментального навчання. 

Н1: частка осіб, які досягли достатнього приросту 
рівня коефіцієнта навченості писемного мовлення в 
ЕГ-2 більша, ніж в ЕГ-1 за результатами експеримен-
тального навчання. 

Слідом за В.П. Безпальком, ми вважали "ефектом" 
− коефіцієнт навченості 0,7 і "немає ефекту" − показ-
ники нижчі за 0,7. Як показано у табл. 6 у групі ЕГ-1 
(всього 24 учасника експерименту) 6 студентів досяг-
ли коефіцієнту навченості 0,7 ("є ефект"), що склало 
процентну частку 25% і значення кута φ – 1,047. У 
групі ЕГ-2 (всього 25 учасників експерименту) 21 
студент досяг коефіцієнту навченості 0,7 ("є ефект"), 
що склало процентну частку 84% і відповідне значен-
ня кута φ −2,319. Отже, значення кута φ у групі ЕГ-2 
(2,319) вище, ніж у групі ЕГ-1 (1,047). 

 

Таблиця 6. Статистична обробка результатів експериментального навчання ПОАМП 

Група 

“є ефект” “ немає ефекту” Загальна 
кількість 
студентів 

Кількість 
студентів 

Процентна 
частка 

φ* 
Кількість 
студентів 

Процентна 
частка 

φ* 

ЕГ-1 6 25 1,047 18 75 2,094 24 

ЕГ-2 21 84 2,319 4 16 0,823 25 

 

Підрахуємо емпіричне значення критерія φ* за форму-

лою:  

   (     )  √
     
     

 

де: 

φ1 (84%) = 2,319 (кут, що відображує більшу відсот-

кову частку і в нашому випадку відноситься до 

шкали “є ефект” у групі ЕГ-2); 

φ2 (25%) = 1,047 (кут, що відображує меншу відсотко-

ву частку і в нашому випадку відноситься до шкали 

“є ефект” у групі ЕГ-1); 

n1 =24 (обсяг вибірки групи ЕГ-1); 

n2=25 (обсяг вибірки групи ЕГ-2). 
 

Підставляємо ці значення у формулу і підраховуємо:  

    
  (           )  √

     

     
       √

   

  
      

Емпіричне значення φ* (4,45) зіставляємо з відо-

мими критичними значеннями: 

   
   {  

1,64 (р ≤ 0,05) 

2,31 (р ≤ 0,01) 

Отримане емпіричне значення φ* (4,45) більше за 

критичне: 
    
 (    )   

  
  

Результати відобразимо графічно: 

 
Значення φ* емп. 4,45 знаходиться у зоні значущості. 
Відтак, приймається тільки гіпотеза Н1. Це означає, 
що частка осіб, які досягли достатнього коефіцієнта 
навченості 0,7 в ЕГ-2 більша, ніж в ЕГ-1 при навчанні 
ПОАМП.  

Встановлено, що різниця між результатами перед-  

та післяекспериментального зрізів є вірогідною. Про-
ведена перевірка за допомогою критерію кутового 
перетворення Фішера свідчить про достовірність 
отриманих даних і підтверджує наш висновок про те, 
розроблена методика навчання майбутніх менеджерів 
туризму ПОАМП в коледжах є ефективною.  

 

Зона  

незначущості 

Зона  

значущості φ 0,05 ? φ 0,01 

Вісь значущості 

1,64 4,45 2,31 
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Висновки. Таким чином, аналіз результатів експери-

ментального дослідження підтвердив ефективність 

застосування розробленої методики навчання профе-

сійно орієнтованого англомовного письма майбутніх 

менеджерів туризму в навчальному процесі. В резуль-

таті проведення експериментального навчання вияви-

лося, що методика сприяє розвитку навичок та вмінь 

професійно орієнтованого англомовного письма. Зміст 

та результати даного експериментального дослідження 

можуть бути використані при розробці нових методик 

навчання професійно орієнтованого письма студентів 

різних спеціальностей, а також підручників та посібни-

ків з іноземної мови.  
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню процесу становлення системи дошкільного виховання Великої Британії в історич-

ному аспекті. Розглядаються історичні передумови виникнення, впровадження та реформування британських навчальних про-

грам у системі дошкільної освіти. Аналізуються зміни у змісті та підходах до навчання і виховання дошкільників. Розглядають-

ся основні напрямки навчання та керівні принципи навчальних програм Великої Британії. Висвітлюється зміст кожного напря-

мку навчання основної, остаточної, офіційно затвердженої на державному рівні програми раннього розвитку дитини.  

Ключові слова: дошкільне виховання, навчальна програма, напрямки навчання, Велика Британія 

 

Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвит-

ку суспільства не втрачає своєї актуальності проблема 

виховання та гармонійного всебічного розвитку під-

ростаючого покоління. Потреба у вихованні здорової 

особистості зумовлює необхідність пошуку нових 

підходів та методик з метою вдосконалення системи 

освіти. Формування гармонійно розвиненої особисто-

сті починається з раннього віку, що вимагає ґрунтов-

ного дослідження системи дошкільного виховання. 

Наявність великого розмаїття науково-методичних 

праць у галузі вітчизняної системи дошкільної освіти 

не відхиляє потребу запозичення досвіду інших країн, 

зокрема європейських.  

Як зазначає у своєму дослідженні Н. Мороз, напри-

кінці ХХ століття більшість розвинутих країн світу 

зазнали змін, модернізації та реформування, почали 

шукати та впроваджувати нові перспективні шляхи 

виховання, освіти та підготовки підростаючого поко-

ління до дорослого життя, які б відповідали сучасним 

нормам демократичного та гуманного суспільства. 

Сьогодні такі світові системи освіти привертають пи-

льну увагу науковців. Посилення уваги до проблем 

виховання і активне вивчення зарубіжного досвіду 

дошкільної педагогіки детермінуються сьогодні також 

тенденціями європейської інтеграції. Єдиний євро-

пейський освітньо-виховний простір стає для України 

суспільно значущим і актуальним, при цьому кожна 

країна розробляє і впроваджує власну, оригінальну, 

самобутню стратегію виховання підростаючого поко-

ління, зважаючи при цьому на загальнолюдські цін-

ності [2, с. 1]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемою до-

шкільного виховання займались такі вітчизняні та ро-

сійські науковці як Барбарига А.А., Вернигора Т.А., 

Веракса Н.Е., Винокурова Н.Я., Лапчинська В.П.,  

Меньшиков В.М., Сабірова Д.Р., Сундукова Л.В., Тара-

сова Т.Н., Тхорик В.И. та ін. Проблема змісту дошкіль-

ної освіти відображена у дослідженнях таких британ-

ських науковців – Т. Блекстоун, К. Бол, Т. Брюс, 

Дж. Дарлінг, Я. Квон, Л. Кеннінгтон, Б. Мун та ін. 

Дослідження багатьох вчених доводять, що чудо-

вим прикладом для наслідування є система дошкіль-

ного виховання Великої Британії, що має багату істо-

рію свого становлення та розвитку. Зважаючи на те, 

що досліджень у галузі британської системи освіти є 

недостатньо (О. Локшина, Л. Баєва), вважаємо за до-

цільне проаналізувати використання традиційних та 

інноваційних підходів та методик у дошкільних за-

кладах Великої Британії з метою застосування резуль-

татів дослідження в українській системі дошкільної 

освіти. 

Мета статті – аналіз історичного становлення бри-

танських навчальних програм та визначення основних 

напрямків змісту дошкільного виховання Великої 

Британії. 

Матеріали та методи дослідження. В умовах роз-

витку варіативності і різноманітності дошкільної 

освіти в останнє десятиліття відбувається впрова-

дження в практику роботи дошкільних освітніх уста-

нов альтернативних освітніх програм, що реалізують 

різні підходи до питань освіти та розвитку дитини 

дошкільного віку. 

У зв'язку з цим з теоретичної і практичної точок 

зору все більше актуалізується проблема розробки 

концептуальних підходів до побудови системи доско-

налої освіти дошкільників, визначення цілей і опти-

мальних меж освітнього змісту дошкільних програм і 

їх взаємозв'язку зі шкільними програмами, забезпе-

чення якості та повноти методичного забезпечення 

цих програм. Головною проблемою педагогів – вихо-

вателів дошкільних освітніх установ на сьогодні є 

необхідність реалізації цих програм на рівні освітніх 

технологій [1, с. 2]. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо зміни на-

вчальної програми з дошкільної освіти в Англії. Тра-

диційна дошкільна освіта в Англії орієнтована на ди-

тину, на відміну від підходів, згідно яких у центрі 

навчально-виховного процесу є навчальний предмет 

чи вчитель. Особистісно-орієнтований підхід до вихо-

вання дитини-дошкільника підкреслює врахування 

індивідуальних інтересів дітей, вільної гри, власного 

досвіду та впровадження інтегрованого навчання. 

Проте, у 1996 році, уряд упровадив основні положен-

ня (загальні принципи / основи ) навчальної програми 

раннього віку, запропонував переосмислення освіт-

ньої моделі, орієнтованої на дитину, та зініціював 

проведення реформ для підвищення стандартів [7, с. 

2]. З метою визначення сутності дошкільної навчаль-

ної програми в Англії вважаємо за доцільне проаналі-

зувати запровадження та реформування освітніх про-

грам в історичній ретроспективі. 

Результати дослідження та їх обговорення. До-

шкільне виховання та освіта для дітей молодшого віку 

почали своє існування в Англії в кінці XVIII століття 

на добровільних та благодійних засадах. У 1816 році, 

перший дитячий садок у Сполученому Королівстві 
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був створений у Нью-Ланарку в Шотландії Робертом 

Оуеном для дітей робітників ткацької фабрики. Про 

дітей від 1 до 6 років дбали, поки їх батьки та старші 

брати і сестри працювали на фабриці. Оуен виступав 

за вільну і неструктуровану ігрову діяльність у вихо-

ванні маленьких дітей і не наполягав на планових за-

няттях. Він виявляв спроби у формуванні майбутньо-

го громадянина через процес неформального навчан-

ня та фізичної діяльності. Хоча ідеї Оуена були наба-

гато випереджені, його приклад стимулював значний 

інтерес у сфері дошкільної освіти та створення ряду 

дошкільних освітніх установ в Британії [7, с. 3]. 

Проведення закону Про освіту (The Education Act) 

1870 року стало важливою подією, тому що цей закон 

визначив обов'язковими початкові школи для всіх дітей 

у віці від 5 років. У 1880 р. початкова освіта стала обо-

в'язковою для всіх дітей у віці між 5 і 13 роками. При 

відсутності спеціальних установ для дітей молодшого 

віку, початкові школи приймали дітей молодше 5 ро-

ків. У 1905 році інспектори з Управління освіти (the 

Board of Education) досліджували умови прийому ма-

люків до початкових шкіл, а також навчальні програми, 

що використовувалися для їхнього навчання. Вони по-

відомили про неприйнятність таких умов для малих 

дітей і рекомендували, щоб діти у віці до 5 років мали 

окремі приміщення та інший підхід до викладання, 

порівняно зі старшими дітьми. Інспектори розкритику-

вали підхід монотонного повторення і механічного 

запам'ятовування у навчальній програмі початкової 

школи. Як наслідок цієї доповіді діти до 5 років були 

офіційно виключені з початкової школи. Визріла про-

блема спеціальних дошкільних закладів [7, с. 3]. 

У 1911 році Марґарет Макмілан та її сестра Рейчел 

заснували дитячий садок під відкритим небом для 

бідних дітей у Дептфорді. Метою освітньої моделі 

Макмілан було здоров'я і благополуччя дітей робочо-

го класу і вона наполягала на необхідності про їх пік-

лування з нормальним харчуванням, гігієною, фізич-

ними вправами і свіжим повітрям. Її дитячий садок 

надавав безкоштовний доступ до відвідування ігрових 

майданчиків і садів та не ґрунтувався на фіксованому 

графіку роботи [7, с. 3]. 

У 1960-их роках зниження  розміру сім'ї та закриття 

дитячих садків спричинили скорочення можливостей 

отримання послуг по догляду та вихованню. У той же 

час усвідомлювалася педагогічна цінність дошкільного 

виховання. Але для місцевих органів освіти (Local 

Education Authorities - LEAs) збільшити кількість дитя-

чих садків було неможливо, тому що у Циркулярі Мі-

ністерства освіти № 8/60 (the Ministry of Education 

Circular 8/60) стверджувалося, що не може бути ніякого 

розширення у системі дошкільних закладів [3]. 

У 1972 році Маргарет Тетчер – державний секретар 

з питань освіти, презентувала «білу книгу» (White 

Paper) з питань освіти під назвою «Освіта: основні 

положення про внесення доповнень» (“Education: A 

Framework for Expansion”). У "білій книзі" пропону-

ється надавати дошкільну освіту всім бажаючим і ви-

значено, що до 1980 року будуть забезпечені місця у 

дитячих садках для 50% 3-річних і 90% 4-річних ді-

тей. Проте обіцяне положення не було виконано з 

причин економічного спаду. Протягом 1970-х і 1980-х 

років, забезпечення дошкільними закладами, що не 

було передбачене і гарантоване законом, було знехту-

ване і не розвивалося [7, с. 3]. 

У 1988 році Закон про реформу освіти (Education 

Reform Act) вперше висвітлив Національну навчальну 

програму для Англії та Уельсу (National Curriculum 

for England and Wales). У ній презентувалася комплек-

сна реструктуризація системи освіти Англії. Найваж-

ливішим в обґрунтуванні Національної програми було 

підвищення стандартів у школах і пропозиція широ-

кого і збалансованого навчального плану [8]. До прий-

няття Закону про реформу освіти 1988 року система 

освіти була децентралізована із незначним втручан-

ням уряду у планування і реалізацію навчальної про-

грами. Однак з часу упровадження Національної на-

вчальної програми державне втручання збільшилося і 

автономія вчителів відповідно зменшилася [4]. Після 

її впровадження предметно-орієнтований підхід на 

основі Національної навчальної програми розгляда-

ється як заперечення традиційної дошкільної освіти, 

орієнтованої на дитину. 

Доповідь Румбольда «Starting with Quality» і допо-

відь Королівського товариства образотворчих мис-

тецтв «Start Right» наголошують на важливості якості 

дошкільної освіти. У доповіді Румбольда рекоменду-

ється навчальна програма на основі восьми основних 

напрямків навчання:  

1. естетичний і творчий розвиток; 

2. гуманістичний і соціальний розвиток;  

3. розвиток мовлення і грамотності;  

4. розвиток математичних уявлень; 

5. фізичний розвиток; 

6. розвиток у галузі науки; 

7. духовний і моральний розвиток; 

8. розвиток у галузі технологій [7, с. 4].  

У доповіді Королівського товариства образотвор-

чих мистецтв рекомендується надавати якісну освіту 

та забезпечити її доступ для всіх 3- і 4-річних дітей. 

Подальша значна зміна у британській системі до-

шкільної освіти відбулася у 1996 році, коли був упро-

ваджений перелік керівних принципів «Прогнозовані 

результати навчання дітей для здобуття обов’язкової 

освіти «Desirable Outcomes for Children's Learning on 

Entering Compulsory Education». «Прогнозовані ре-

зультати» – це "цілі навчання", які діти повинні дося-

гти, перш ніж вони вступлять до навчального закладу 

для здобуття обов'язкової освіти.  

«Прогнозовані результати» передбачали шість ос-

новних напрямків навчання: 

1) особистісний та соціальний розвиток, 

2) розвиток мовлення та грамотності, 

3) розвиток математичних уявлень, 

4) розвиток знання і розуміння світу, 

5) фізичний розвиток, 

6) творчий розвиток [7, с. 7]. 

У 1999 році Агенство по кваліфікаціях і навчальних 

програмах (Qualifications and Curriculum Authority) за-

мінило «Прогнозовані результати» на «Навчальні цілі 

на ранньому етапі розвитку» (Early Learning Goals). 

Однак за змістом «Навчальні цілі» не дуже відрізня-
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ються від «Прогнозованих результатів» і зберігають ті 

ж шість напрямків навчання з дещо видозміненим  

трактуванням: 

1) особистісний, соціальний та емоційний розвиток; 

2) розвиток комунікативності, мовлення та грамот-

ності; 

3) розвиток математичних уявлень; 

4) розвиток знання і розуміння світу; 

5) фізичний розвиток; 

6) творчий розвиток [7, с. 7]. 

У 2000 році «Керівні вказівки щодо навчального 

плану на початковому етапі» (Curriculum Guidance for 

the Foundation Stage) були опубліковані Департамен-

том у справах освіти і зайнятості (Department for 

Education and Employment) та Агенством по кваліфі-

каціях і нав-чальних програмах (Qualifications and 

Curriculum Authority). «Керівні вказівки щодо навча-

льного плану» мають на меті «допомогти педагогам-

практикам у плануванні для задоволення різноманіт-

них потреб всіх дітей так, щоб більшість дітей могла 

досягнути поставлених цілей, а підготовка деяких із 

них, де це доречно, буде виходити за рамки основних 

цілей підготовчого етапу» [7, c. 5]. Варто зауважити, 

що не зважаючи на те, що у «Керівних вказівках щодо 

навчального плану» передбачене інтегроване навчан-

ня, у них також наголошена необхідність розвитку 

грамотності та математичних уявлень як окремих га-

лузей навчальної програми. 

Офіційна «Базова британська національна програма 

для дітей дошкільного віку» (Early Years Foundation 

Stage of British National Curriculum) була оголошена у 

2002 році і складалася з шести напрямів навчання та 

розвитку: 

1) особистісний, соціальний та емоційний розвиток; 

2) розвиток комунікативності, мовлення та грамотно-

сті; 

3) розвиток математичних уявлень; 

4) розвиток знання і розуміння світу; 

5) фізичний розвиток; 

6) творчий розвиток [7]. 

На державному рівні «Базова британська націона-

льна програма для дітей дошкільного віку» була офі-

ційно прийнята у 2008 році. Це комплексна програма, 

яка успішно застосовується у всіх дошкільних уста-

новах Великої Британії. «Базова британська націона-

льна програма для дітей дошкільного віку» – це зве-

дення вимог, що стосуються здоров'я, навчання й роз-

витку дошкільнят, керівні вказівки, які допомагають 

педагогам і батькам оптимальним чином організувати 

ранній етап розвитку дитини, направивши його на 

шлях комплексного особистісного вдосконалення, 

розширюючи її потенціал та освітні можливості. У 

програмі визначені навички та вміння, які повинні 

вироблятися у маленьких дітей по мірі навчання [5]. 

До 2015 року програма дещо змінила свою струк-

туру на сім напрямків, хоча зміст та підхід до навчан-

ня і виховання залишився той самий: 

1) розвиток мови та комунікативності; 

2) фізичний розвиток; 

3) особистісний, соціальний та емоційний розвиток; 

4) розвиток грамотності; 

5) розвиток математичних уявлень; 

6) розвиток розуміння світу; 

7) розвиток образотворчого мистецтва і дизайну [6]. 

Розвиток комунікативності та мовлення передбачає 

надання дошкільникам можливості випробувати багате 

мовне середовище; набути впевненості у собі і вміння 

виражати себе; говорити та слухати у різних ситуаціях. 

Фізичний розвиток передбачає надання можливос-

тей дошкільникам бути активними та інтерактивними; 

розвивати їх координацію, відчуття контролю і руху. 

Крім того, дітям потрібно допомагати розуміти важ-

ливість фізичної діяльності та здорового харчування. 

Особистісний, соціальний та емоційний розвиток 

передбачає допомогу дітям розвивати позитивне від-

чуття себе та інших; формувати позитивні відносини і 

розвивати повагу до інших; розвивати соціальні нави-

чки та навчитися керувати своїми почуттями; розумі-

ти належну поведінку в групах і отримувати впевне-

ність у власних силах. 

Розвиток грамотності передбачає заохочення дітей 

зв'язувати звуки і букви, щоб почати читати і писати. 

Діти повинні мати доступ до широкого діапазону ма-

теріалів для читання (книжок, віршів, та інших пись-

мових матеріалів) для розвитку їх інтересу. 

Розвиток математичних уявлень передбачає розви-

ток навичок у підрахунку, розуміння і вміння викори-

стовувати числа, обчислення простих прикладів з до-

давання і віднімання; вміння розрізняти форми, опи-

сувати відстань і визначати величини. 

Розвиток розуміння світу передбачає правильне 

скерування дітей до осмислення себе у фізичному 

світі і суспільстві через можливість досліджувати, 

спостерігати і дізнаватися про людей, місця, техноло-

гії та навколишнє середовище. 

Розвиток образотворчого мистецтва і дизайну пе-

редбачає розвиток уміння дітей досліджувати і грати 

в ігри з широким діапазоном мультимедійних засобів 

і матеріалів, а також надавати можливості та заохочу-

вати дітей до обміну своїми думками, ідеями та по-

чуттями за допомогою різних засобів у галузі мистец-

тва, музики, рухової активності, танцю, рольових ігор 

та дизайну і технологій [6]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Аналізуючи дослідження з окресленої проблеми дохо-

димо висновку, що становлення дошкільної освіти Ве-

ликої Британії охоплює чималу історію свого розвитку. 

Освітні програми Сполученого Королівства зазнали 

значних змін на шляху до реформування та модерніза-

ції системи освіти. Розглядаючи британські навчальні 

програми для дошкільних навчальних закладів, які на-

цілені на всебічний розвиток особистості, зрозуміло що 

велика увага в англійських дошкільних закладах приді-

ляється розвитку мови та комунікативності; особистіс-

ному, соціальному та емоційному розвитку; фізичному 

розвитку; розвитку грамотності; математичних уяв-

лень; розуміння світу, а також розвитку образотворчого 

мистецтва і дизайну. Уважаємо, що дослідження зару-

біжного досвіду британської системи виховання, роз-

витку навчальних програм зокрема, буде вагомим внес-

ком у вивченні та розвитку вітчизняної системи освіти. 
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The Genesis of the content of early education in the UK (the historical aspect) 

I.A. Harnyk 
Abstract. The article is devoted to the investigation of forming the system of early education in the UK in historical aspect. It dis-
cusses the historical background of the emergence, implementation, and reformation of the British curriculum in early childhood 
education. The research examines the changes in the content and approaches to training and education of children in early years. It 
analyzes the main areas of study and guidance curriculum in the UK. The work highlights the contents of each of the main areas of 
study, final government approved programmes for early childhood development.  
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Анотація. Стаття присвячена сучасній освітній філософії – інклюзії. Автором публікації обґрунтовано сутність та необхід-
ність реалізації міждисциплінарного підходу як невід’ємної умови інклюзивної діяльності. Проаналізовано різні підходи 
проблеми міждисциплінарності та виокремлено власне бачення напрямків реалізації міждисциплінарного підходу в інклю-
зивній діяльності. 

Ключові слова: дія, діяльність, педагогічна діяльність, інклюзивна діяльність, міждисциплінарність, міждисциплінар-
ний підхід  
 

Вступ. Поява дітей з особливим освітніми потребами 
у масових загальноосвітніх навчальних закладах 
України останні кілька років почала змінювати у 
кращий бік усталені освітні установки і навіть став-
лення суспільства до спільного перебування дітей 
даної категорії з рештою учнів у шкільному середо-
вищі. На часі – розробка теоретико-методологічних та 
методичних засад професійної підготовки майбутньо-
го педагога до роботи з дітьми з особливими потре-
бами, а вдосконалення навчальної діяльності майбут-
ніх фахівців, шляхом розвитку передової освітньої 
практики, має стати основною метою кожного навча-
льного закладу педагогічного спрямування.  

Нажаль, нині традиційної вузівської загальнопеда-
гогічної підготовки спеціалістів для ефективної робо-
ти з дітьми, що мають різні порушення в розвитку, 
недостатньо. Так, в більшості педагогів відсутня пси-
холого-педагогічна підготовка, несформована моти-
вація до роботи з даною категорією дітей, наявний 
страх, розпач, бажання уникнення взаємодії з особами 
особливих потреб тощо. Неготовий учитель не здат-
ний усвідомити, що у дитини з особливими потреба-
ми є сильні сторони, спираючись на які, можна склас-
ти індивідуальну програму максимального розвитку й 
у співпраці зі спеціалістами забезпечити формування 
її життєвої активності. Тому дуже важливо підготува-
ти педагогів до роботи, забезпечити інструментарієм 
та моделями альтернативного навчання, допомогти їм 
оволодіти глибокими знаннями свого предмета, тех-
нологіями, методами і прийомами роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами. 

Все це обумовлює актуальність проблеми ефектив-
ної організації професійної підготовки майбутніх учи-
телів до роботи з дітьми із особливостями психофізи-
чного розвитку. 

Короткий огляд публікацій з теми. На сього-
нішній день в Україні здійснюється ряд досліджень із 
проблем підготовки сучасного фахівця до роботи з 
дітьми, які мають особливі освітні потреби. Зокрема, 
К. Бовкуш простежує готовність майбутнього вчителя 
початкових класів до спільної взаємодії учнів в умо-
вах інклюзивного навчання; Н. Позднякова досліджує 
проблему розвитку психологічної готовності вчителів 
молодших класів до роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами; К. Косова розкриває основні 
аспекти підготовки майбутніх вчителів початкових 
класів до використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в умовах інклюзивного навчання та ін. 
Незважаючи на значний інтерес вітчизняних і зару-
біжних дослідників до реалізації моделі інклюзивної 

освіти, до підготовки кваліфікованого фахівця, багато 
питань залишаються невирішеними. До таких нале-
жить і проблема професійної підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів до інклюзивної діяльності. 

Мета публікації полягає в обґрунтуванні сутності 
та необхідності реалізації міждисциплінарного підхо-
ду як невід’ємної умови інклюзивної діяльності. 

Матеріали і методи. Насамперед, здійснимо аналіз 
від загального до особливого, а від нього – до оди-
ничного, сутності «інклюзивна діяльність». 

Так, Д.С. Мазоха розкриває поняття «дія» як довіль-
ний свідомий акт, спрямований на досягнення мети; 
структурний елемент діяльності [8, с. 221], а похідне 
від нього «діяльність» знаходимо у Великому тлумач-
ному словнику сучасної української мови як «праця, дії 
людей у якій-небудь галузі [2, с. 306]. За педагогічним 
словником «діяльність» – це спосіб буття людини в 
світі, здатність її вносити в дійсність зміни [3, с. 98]. З 
психологічної точки зору «діяльність» виражає актив-
ність суб’єкта, спрямовану на взаємодію з навколиш-
нім середовищем з метою задоволення власних потреб. 
Це одна з категорій психології, яка є предметом її пог-
либленого вивчення і основним пояснювальним прин-
ципом. Генетично первинною є зовнішня, предметна 
діяльність, освоєння якої зумовлює появу внутрішньої, 
психічної діяльності. В аналізі діяльності виокремлю-
ють два аспекти: мотиваційний, за якого складовими 
одиницями діяльності розглядають потреби, цілі, моти-
ви, предмет і засоби діяльності; операційний, за якого її 
елементами є дії і операції. Реалізація діяльності здійс-
нюється за допомогою нейрофізіологічних механізмів, 
достатньо розкритих у працях М. Бернштейна, П. Ано-
хіна, О. Лурії та ін. [10, с. 107]. 

У контексті нашого дослідження вагомий інтерес 
складають наукові підходи Г.П. Васяновича. Так, «ді-
яльність», у розумінні науковця, – це передусім доці-
льний матеріально-практичний і духовний вплив 
суб’єкта на об’єкт, у процесі якого змінюється як зов-
нішній об’єкт, так і суб’єкт, який на нього впливає. А 
також, діяльність – це об’єктивний, закономірний 
процес людського життя і включає в себе такі струк-
турні елементи: мету; потреби, інтереси; мотиви; за-
соби; предмет; на який вона спрямована; процес дія-
льності; результат [1, с. 200]. 

Термін «педагогічна діяльність», як категорія особ-
ливого, – це вид соціальної діяльності, що передбачає 
передавання від старших поколінь до молодших нако-
пичених людством культури і досвіду, створення умов 
для їх особистісного розвитку і підготовки до виконан-
ня певних соціальних ролей у суспільстві [1, с. 201]. 
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Виходячи із попередніх тлумачень, вважаємо за необ-
хідне представити власне розуміння сутності одинич-
ної, головної дефініції. Так, «інклюзивна ді-
яльність» – це новий освітній вид діяльності, регла-
ментований відповідною нормативно-правовою ба-
зою інклюзивної освіти, змістом якого є залучення 
осіб з особливими потребами в соціальне життя, в 
умови загальноосвітніх, позашкільних навчально-ви-
ховних та оздоровчо-виховних закладів, а результа-
том якого є прагнення і здатність фахівців високого 
рівня готовності вносити позитивні зміни для кож-
ного учасника цього виду діяльності.  

Наразі, підготовка фахівця високого рівня готовнос-
ті до інклюзивної діяльності, є багатогранною і багато-
аспектною проблемою. Вона базується як на основі 
сучасної системи знань із загальної педагогіки, психо-
логії та методик навчання учнів, так і системи медич-
них (клініка, психопатологія, невропатологія) і дефек-
тологічних знань (корекційна педагогіка, соціальна 
психологія, соціальні методики) тощо, що свідчить про 
необхідність здійснення міждисциплінарного підходу.  

Так, «підходом» вважається сукупність способів і 
прийомів вивчення об'єкта, його структурних, функці-
ональних особливостей, властивостей, а також взаємо-
дій з навколишнім світом [12]. Якщо в якості критерію 
класифікації наукових підходів вибрати ступінь повно-
ти пізнання навколишнього світу, то всі підходи, від-
повідно досліджень бельгійського вченого Е. Джаджа, 
зводяться до чотирьох основних видів: дисциплінарний 
підхід, міждисциплінарний підхід, мультидисциплі-
нарний (полідисциплінарний), трансдисциплінарний 
системний підхід. 

Аналіз останніх досліджень явища міждисциплі-
нарності передбачає вичерпну характеристику цього 
феномена в його комплексній характеристиці, яку 
доцільно розглядати з кількох позицій. 
1. Міждисциплінарність – взаємопроникнення, взає-

мозбагачення підходів і методів різних наук (дис-
циплін). 

2. Міждисциплінарність – це можливість виявити, 
розпізнати, сприйняти те, що було прихованим у 
надрах окремо взятої науки за умови використання 
методів та інструментарію інших наук. 

3. Міждисциплінарність – це запозичення взаємопо-
в'язаними науками методів, інструментарію, ре-
зультатів дослідження, використання їхніх теоре-
тичних схем, моделей, категорій, понять. 

4. Міждисциплінарність – це не лише запозичення 
методів, інструментарію різних наук, а й інтеграція 
останніх у сенсі конструювання міждисциплінар-
них об'єктів, предметів, опрацювання яких дозво-
ляє отримати нове наукове знання. 

5. Міждисциплінарність – це науково-педагогічна 
новація, що породжує здатність побачити, розпі-
знати, сприйняти те, що є недоступним у межах 
окремо взятої науки з її специфічним, вузькоорієн-
тованим об'єктом, предметом і методами дослі-
дження. 

6. Міждисциплінарність – у широкому, функціональ-
ному її розумінні – це синергія різних наук, що пе-
редбачає розвиток інтеграційних процесів, зроста-
ючу взаємодію методів, інструментарію задля 
отримання нового наукового знання. 

На практиці міждисциплінарний підхід, за тверджен-
ням А. Колот, може реалізовуватися за двома основ-
ними форматами, сценаріями або підходами. 

За першого формату – найбільш поширеного, між-
дисциплінарність, образно кажучи, наводить мости 
між різними науками, неформально об'єднує їх, не 
порушуючи їх індивідуальності, унікальності, своє-
рідності. За другого формату міждисциплінарність 
постає як реальний інструмент об'єднання наук, появи 
інтегрованих продуктів, проектів, міждисциплінарних 
об'єктів дослідження [6, с. 19]. 

А тепер деталізуємо означене вище крізь призму 
міждисциплінарного підходу, опанування якого є 
принципово важливим і для науки, і для освіти.  

За нашою точкою зору, говорячи про міждисциплі-
нарний підхід в сучасній науці, треба мати на увазі, 
перш за все, новий синтез наукових проблем. 

Міждисциплінарний підхід в інклюзивній діяльно-
сті ми вбачаємо в таких напрямках:  
● реалізація інклюзивної моделі освіти та її складових; 
● модернізація професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів до інклюзив-
ної діяльності відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки; 

● створення мультидисциплінарної групи психолого-
медико-педагогічного супроводу дитини з особли-
вими потребами; 

● налагодження взаємодії із зовнішніми організаціями 
та фахівцями задля дотримання принципу наступ-
ності тощо. 
Згідно Концепції розвитку інклюзивної освіти між-

дисциплінарність простежується в реалізації інклю-
зивної моделі освіти, крізь призму: 
– організації навчально-виховного процесу, котрий би 

задовольняв освітні потреби всіх дітей; 
– розробки системи надання спеціальних освітніх і 

фахових послуг для дітей з особливими освітніми 
потребами; 

– створення позитивного клімату в шкільному сере-
довищі та поза його межами [7, с. 3-6]. 
Складовими моделі інклюзивної освіти прийнято 

вважати: командний підхід; задоволення індивідуаль-
них потреб дітей; співпрацю з батьками; створення 
сприятливої атмосфери в дитячому колективі. 

Щодо наступного напряму, то модернізація профе-
сійно-педагогічної підготовки фахівців, як зазначає 
В. Ковальчук, передбачає визначення основних її на-
прямів, як єдиного завдання, бо без професійної дос-
коналості буде нереалізований світоглядно-методоло-
гічний потенціал, без належної ціннісної, світогляд-
ної, загальної методологічної бази професійна майс-
терність перетвориться на роботу з формування «од-
новимірних» професіоналів [5, с. 30-31].  

Важливою передумовою модернізації системи фа-
хової підготовки майбутнього вчителя є політичний 
контекст, адже освітня політика – це теж політика.  

Інклюзивна освітня політика України, чи не най-
більшою мірою відповідає сучасній світовій тенденції 
і прагненням європейського і світового суспільства до 
інтегрування осіб з особливостями психофізичного 
розвитку в соціум. У зв’язку з цим постають нові ви-
моги до професіограми спеціаліста, який працювати-
ме в умовах інклюзивного простору, до зміцнення і 
послідовного вдосконалення кадрового забезпечення 
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освітньо-реабілітаційної роботи з тими, хто має особ-
ливі освітні потреби тощо. 

У зв’язку з інтенсифікацією інтегративно-інклю-
зивних тенденцій в Україні постала нагальна потреба 
більш якісної підготовки фахівців до роботи з дітьми 
з особливими потребами.  

Так, здійснений нами аналіз досвіду інклюзивного 
аспекту в Україні дає підстави стверджувати, що нині 
успішно функціонують вищі навчальні заклади, котрі 
готують, зокрема, фахівців за напрямом «Корекційна 
освіта» (за нозологіями).  

Модернізація професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів до інклюзивної 
діяльності відповідно до освітньо-професійної про-
грами «бакалавр» на факультеті педагогіки, психоло-
гії та соціальної роботи Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича взяла свій поча-
ток з апробації навчальної програми нормативної  
дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки», розроб-
леної нами, складеної на основі Міністерської про-
грами курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих 
навчальних закладів (автор А.А. Колупаєва). Чинна 
авторська програма укладена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.010102 «Початкова освіта» та ухвалена Вченою ра-
дою факультету педагогіки, психології та соціальної 
роботи Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича. Робочою програмою нав-
чальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» 
передбачено 2 кредити, тобто 72 години, з яких: 34 го-
дини аудиторних (лекційних та семінарських) і 38 го-
дин самостійної роботи студента [4].  

Зміст програми дисципліни, за нашими переконан-
нями, відображає специфічний підхід у її розробці, а 
саме: чим нижчий рівень інтелектуального розвитку 
дитини, тим вищим має бути рівень професійності 
майбутнього фахівця. Саме тому програма навчальної 
дисципліни складається з двох змістових модулів: 
«Теоретико-методологічні основи інклюзивного нав-
чання дітей з особливими потребами» та «Шляхи 
впровадження інклюзивного навчання дітей з особли-
вими потребами в умовах загальноосвітнього нав-
чального закладу». 

Міждисциплінарність окресленої програми просте-
жується в логічних зв’язках з такими дисциплінами: 
«Віковою психологією», «Корекційною педагогікою», 
«Основами дефектології» та окремими методиками 
навчання у початковій школі. Зокрема, загальну харак-
теристику розвитку дітей з особливими потребами під 
час лекції ми доповнюємо способами психолого-
педагогічної допомоги дітям окреслених категорій та 
порадами батькам щодо виховання таких дітей в сім’ї. 

Як доводить досвід, невід’ємною складовою корек-
ційно-освітнього процесу є мультидисциплінарна ко-
манда, яка реалізує систему психолого-медико-педа-
гогічного супроводу.  

З точки зору мультидисциплінарного (полідисцип-
лінарного) підходу, дитину з особливими потребами 
варто розглядати, як складний об'єкт, що відрізняєть-
ся від інших об'єктів рядом особливостей (анатоміч-
ними, хімічними, психологічними, психічними, фізіо-
логічними і т.д.). Для вивчення цих особливостей за-
стосовуються тільки, відповідні їм, дисциплінарні 
підходи і методи. Перенесення методів дослідження з 
однієї дисципліни в іншу, як правило, не відбувається. 

Однак, зіставляючи результати дисциплінарних дос-
ліджень в рамках мультидисциплінарного (полідис-
циплінарного) підходу, вдається знайти нові, які ра-
ніше не виявлялися, подібності. А це, в свою чергу, 
дозволяє мультидисциплінарній команді фахівців ор-
ганізувати нові міждисциплінарні дослідження [12]. 

До того ж, такій команді, повинні бути властиві: 
високий рівень професійності; навички спільної дія-
льності; тривалий досвід роботи; постійне самовдос-
коналення фахової майстерності. 

Спільна мета мультидисциплінарної команди ін-
клюзивної діяльності полягає у допомозі вихованцям 
з особливими потребами адаптуватися в соціумі пов-
ноцінних однолітків, організації процесу навчання 
цікавим і продуктивним, навчанні вчитися в силу сво-
їх можливостей і здібностей, підготовці їх до життя у 
суспільстві.  

Окреслена мета передбачає реалізацію мультидис-
циплінарною командою основних завдань інклюзив-
ної діяльності: 
– подолання соціальної ізольованості вихованців; 
– забезпечення максимальної корекції порушень пси-

хофізичного розвитку дітей з особливими потребами 
– створення необхідних умови для навчання дітей цієї 

категорії; 
– формування дитини з особливостями розвитку як 

соціально активної особистості, яка буде здатною 
до самореалізації і зможе встановлювати систему 
відносин з оточенням тощо [11, с. 54-55]. 
Вважаємо, що всі фахівці, які взаємодіють з дити-

ною – вчитель, асистент учителя, психолог, соціаль-
ний педагог, логопед, дефектолог, учитель фізичної 
культури, реабілітолог, медичний працівник та ін., - а 
також батьки, повинні брати участь у цілеспрямова-
ному продуманому розробленому спільними зусил-
лями процесі, головними етапами якого є: 
– аналіз психофізичного стану розвитку дитини; 
– оперативне і стратегічне планування індивідуальної 

програми розвитку з опорою на сильні сторони ди-
тини з особливими потребами та її потреби; 

– послідовна реалізації фахівцями розробленої ІПР; 
– моніторинг перебігу навчально-виховного та корек-

ційно-розвивального процесу та внесення змін в 
ІПР дитини з особливими потребами. 
Так, ключовим моментом ІПР повинно стати ви-

значення бар’єрів розвитку такої дитини, а також тих 
пріоритетних цілей, які стають першочерговим зміс-
том роботи фахівців та батьків. Втілюючи розроблену 
програму, спеціалісти можуть змінювати форму робо-
ти, відвідувати заняття один одного, а також уроки, 
які проводить вчитель, продумувати умови, які треба 
створити або яких дотримуватися, щоб навчально-
виховний процес відбувався ефективніше.  

Висновки. Безперечно, продумана й цілеспрямова-
на робота мультидисциплінарної команди супроводу, 
реалізація напрямів міждисциплінарного підходу то-
що, уможливлять залучення дітей з особливими пот-
ребами в соціальне життя, створять ситуацію успіху в 
інклюзивному загальноосвітньому навчальному за-
кладі, нададуть можливості цій категорії дітей бути 
учасниками позашкільних навчально-виховних та 
оздоровчо-виховних закладів. 

Перспективу подальших розвідок вбачаємо у роз-
критті структури інклюзивної діяльності суб’єктів 
навчально-виховного процесу. 
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The interdisciplinary approach as an essential condition of the inclusive activities 
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Анотація. Вперше автори статті розкривають механізм проведення вчительських літніх курсів у Катеринославській губер-

нії, роль відомих педагогів-методистів В.П. Вахтерова і С.І. Шохор-Троцького, роль земства в організації курсів. Земство 
Катеринослава, з метою підготовки вчителів німецьких менонітських шкіл, створювало з 1894 року дворічні курси. Діяв 
клас з малювання, креслення, ліпкі для робітників народних промислів. 

Ключові слова: курси, земська управа, учитель, фінансування, лекції 
 

В сучасній українській освіті є актуальною якість по-

чаткової освіти як основи розвитку особистості учня, 

його долі у швидко змінюваним суспільстві та світі. 

Досвід земських установ, які вдало розвивали мережу 

освітніх закладів у поєднанні з професійною підгото-

вкою вчителів, є корисним сьогодні.  

Автори статті ставлять за мету ввести у науковий 

обіг істориків педагогіки та освіти невідомі раніше 

матеріали про поточну підготовку вчителів початко-
вих шкіл, літні вчительські курси Катеринославської 

губернії. 

У історії сучасної початкової школи, вчительських 

кадрів з шкільної реформи 1864 року почала формува-

тися педагогіка початкового навчання як наукова га-

лузь зусиллями видатних педагогів – К.Д. Ушинського, 

М.О. Корфа, В.І. Водовозова, Н.Ф. Бунакова, Д.І. Ти-

хомирова. 

Проблемою народної освіти був розрив між теорією 

і практикою, що пов'язано з методами заповнення вчи-

тельських вакансій у початкових школах. 
Важливим завданням земських установ у другій по-

ловині ХІХ – на початку ХХ ст. було створення систе-

ми початкової освіти [1, с. 75]  

Бахмутське повітове земство було стурбовано, що 

«жителі багатьох сіл віддають навчати своїх дітей гра-

моті місцевим селянам, солдатам, писарям; такі вчителі 

ходять по дворах, де живуть, і там викладають отроцт-

ву знання грамоти». Платня за навчання одного хлоп-

чика складала 30-50 копійок в місяць або 3 рублі за 

зиму. Батьки дітей годували вчителя по тижню за кож-

ного учня. Домашнім чином один вчитель навчав від 

10 до 25 дітей. Наприклад: с. Родіонівка – селянин, 
с. Парасковіївка, Білокузьминівка, Ільїновка – селянин, 

с. Триполь – селянин. 

Від масової підготовки народних вчителів, підняття 

рівня загальної освіти та фахової підготовки залежали 

якість навчання дітей [2, с. 39] Загальноосвітній рі-

вень підготовки вчителів народних училищ у 70-80-х 

роках ХІХ ст. був низьким [3. с. 67]. 

Спеціальна педагогічна освіта була монополізована 

урядом, вищих навчальних закладів та Курсів було 

вкрай недостатньо. Земства, громадські організації, при-

ватні особи не мали права створювати постійно діючі 
навчальні заклади для підготовки вчителів [4, с. 82].  

Значна частина вчителів початкових народних учи-

лищ не мала спеціальної освіти – частка таких вчите-

лів у різних регіонах України сягала від 25 до 75%. У 

80-90-ті роки серед них вже не було напівграмотних 

відставних солдатів, але й вчителями з фаховою осві-

тою назвати їх можна було лише умовно: звання вчи-

теля вони отримували шляхом здачі спеціальних іспи-

тів, тобто через екстернат. До цих іспитів допускалися 

особи з різним рівнем загальноосвітньої підготовки, 

від університетської до декількох класів гімназії чи з 

домашньою освітою. На іспитах необхідно було про-

демонструвати певний рівень знань з предметів, які 

викладалися в початковій народній школі. При цьому 
основним предметом як за обсягом програми, так за 

вимогами до кандидата, був закон божий: можна було 

отримати вчительське місце, щоправда, у віддаленому 

селі, здавши задовільно лише один цей екзамен. Пред-

мети педагогічного циклу до програм екстернатних 

іспитів ніколи не входили.  

Як повідомляло Катеринославське губернське зем-

ство, на 1 січня 1909 р. дирекція народних училищ 

мала "один рисовальный класс при бесплатной школе 

Общества попечительства о женском образовании, 

учрежденный в 1894 году" з дозволу попечителя Оде-
ського учбового округу. Створення класу мало на меті 

"предоставить лицам всех сословий знания по рисо-

ванию и черчению, в применении к ремесленным и 

художественно-промышленным изделиям, дать люби-

телям изящных искусств развивать свои дарования… 

для поступления в специальные учебные заведения. 

[5, c. 41]. 

Цікавою формою навчання були вечірні курси ма-

лювання та креслення для мастеров и рабочих при 

Екатеринославском городском 4-х классном учили-

ще". Як відзначала Катеринославська управа у 1909 р. 

цей клас тимчасово не працював, бо не було коштів 
на утримання, "деятельность этих курсов будет воз-

обновлена, как только МНП будет назначено пособие, 

о чем возбуждено ходатайство". Звернення земців не 

розглядалося ще з 1901 року. 

Предмети у малювальному класі складали "черчение, 

рисование и лепка. Объем преподавания определяется 

особыми программами, составленными организатором 

и преподавателем курсов г. Стефанским" [5, c. 42] 

Малювальний клас не мав свого приміщення, роз-

ташовувався у Товаристві освіти жінок, "было неко-

торое количество учебных пособий, которые приоб-
ретались постепенно в зависимости от средств". 

Керівник класу З.О. Стефанський був викладачем 

Маріїнської жіночої гімназії, мав свідоцтво викладача 

малювання та креслення середніх учбових закладів 
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від Імператорської академії мистецтва [5, c. 43]. Тобто 

це свідчило про його високий фаховий рівень. 

Для земств була можливою підготовка вчителів на 

літніх короткострокових курсах. 

Земства після контр-реформи 1890 р. зазнали об-

меження: виборчі права, зменшена кількість виборних 

посад в земських установах, збільшена кількість най-

маних осіб на виконавчі посади в управах. 
 

 
Рис. 1. Фотографія В.П. Вахтерова 

 
Рис. 2. Фотографія Шохор-Троцького 

 

 
Рис. 3. Титульна сторінка книги В.П. Вахтерова 

«Всеобщее обучение» 

 
Рис. 4. Титульна сторінка книги В.П. Вахтерова 

«Основы новой педагогики» 
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Так званий "третій елемент" – службова інтелігенція, 

ліберали, народники, соціал-демократи. "Третій еле-

мент", на відміну від поміщиків-землевласників, дво-

рянства які становили більшість земських діячів, на 

перше місце ставив інтереси суспільні, а не власні. Це 

пояснювало високу активність земств у влаштуванні 

курсів для вчителів початкових училищ [6, с. 3]. 

Єдиним шляхом підвищення освітнього та фахового 

рівня народних вчителів земства вважались короткоте-
рмінові літні педагогічні курси. Такі курси організову-

валися земствами усіх губерній Полтавської, Чернігів-

ської, Харківської, Катеринославської, Херсонської. 

Заняття проходили у формі зразкових уроків, які 

проводив керівник, пробних уроків, проведених кур-

систами, та бесід керівника з методики навчання чи-

тання, письма та початкової арифметики. 

Практичні заняття проводилися вранці, теоретичні – 

у післяобідні. Таку форма занять запропонував у 1868 р. 

О.М. Корф. У 1875 р. у «Правилах про короткострокові 

педагогічні курси для вчителів і вчительок початкових 

класів народних училищ» ці принципи організації кур-
сів стали обов'язковими, їх неухильно дотримувалися 

земства при організації усіх вчительських курсів. 

Викладання на курсах проводив викладач-керівник, 

вчитель місцевого середнього навчального закладу, 

запрошувалися відомі педагоги або викладачі універ-

ситетів. Іноді до роботи долучалися законовчитель, 

вчитель співів або спеціаліст з якогось ремесла. 

Короткострокові літні вчительські курси Катерино-

славської губернії у 1899 р. проходили з 22 червня по 

21 липня в Катеринославі в міському 3-х класному 

училищі. Їх метою було ознайомлення учителів з но-
вітніми прийомами навчання в початковій школі, з 

навчальними посібниками, розв’язання спільними 

зусиллями питань і труднощів, які "виникли останнім 

часом у житті народних шкіл і не піддаються вирі-

шенню окремими особами". 

Приміщення училища не могло вміщати великої 

кількості слухачів, тому багатьом, з охочих відвідати 

курси було відмовлено.  

Заняття були організовані таким чином, що до пре-

дметів 1-ї обов’язкової групи було віднесено російсь-

ку, церковно-слов'янську мови, письмо, арифметику. 
Предмети 2-ої групи (співи, малювання, креслення, 

садівництво і городництво) були лише для бажаючих 

слухачів. Розклад занять був складений так, що кожен 

охочий міг відвідувати усі заняття. 

З метою наповнення вільного часу для слухачів ку-

рсів були проведені екскурсії для огляду садових за-

кладів Катеринославу та металургійних заводів. 

Для практичних занять учителів на час курсів була 

утворена спеціальна група з 28 хлопчиків і 6 дівчаток, 

на яких відточували педагогічні навички провінційні 

педагоги. "Діти охоче і з інтересів відвідували занят-

тя" [7]. 
Катеринославські губернські земські збори 13 груд-

ня 1899 р. проаналізували проведені курси "для учите-

лей и учительниц народных школ и признавая важное 

значение курсов для поднятия качественного уровня 

учительского персонала земских школ и улучшения 

постановки дела народного образования в губернии 

постановило устраивать такие курсы ежегодно и на 

устройство в 1900 году ассигновало 3000 руб." [8]. Ку-

рси проводилися відповідно "Правил" 1875 року [9].  

Ставилося завдання ознайомлення мало підготов-

лених вчителів з методами початкового навчання (§1 

"Правил"). Програма курсів відповідно до "Правил" 

складалася з предметів, які викладалися у початкових 

народних училищах. Заняття носили практичний ха-

рактер. Основний час займали уроки у "зразковій 

школі", яка спеціально організовувалася на час робо-
ти курсів.  

Теоретичні заняття полягали у детальному обгово-

ренні проведених слухачами пробних уроків. Невели-

ку частину теоретичних занять займали бесіди керів-

ника курсів із слухачами. Читання на курсах лекцій, 

рефератів "Правилами" заборонялося (§24). 

У 1900 р. курси у Катеринославі не відбулися, бо 

не змогла "управа найти подходящих руководителей, 

все более или менее известные и опытные руководи-

тели заранее были приглашены руководить курсами в 

других губерниях. Педагогические курсы могут до-

стигать цели, если руководить ими будут достаточно 
способные, компетентные и опытные в этом деле, 

пользующиеся известностью и авторитетом в глазах 

учителей" [10]. 

У 1901 р. курси були влаштовані з російської мови, 

арифметики, малювання та креслення. "Руководи-

тельство по русскому языку, главное руководитель-

ство курсами принял известный педагог и писатель по 

вопросам народного образования В.П. Вахтеров, по 

арифметике известный педагог-математик  

С.И. Шохор-Троцкий, по рисованию и черчению – 

преподаватель Кишиневской I-й классической гимна-
зии В.А. Блинов. Наблюдателем за курсами назначен 

директор народных училищ Екатеринославской гу-

берний К.Т. Калабановский" [11]. 

Для занять на курсах було командировано 100 вчи-

телів земських шкіл губернії (57 чоловіків, 43 жінок), 

15 вчителів міністерських шкіл. "На курсы добро-

вольно прибыли на свой счет многие учителя и учи-

тельницы земских школ из разных уездов губернии, 

из городских училищ и даже из соседних губерний". 

Загальна кількість складала 170 слухачів [11].  

Щорічні дітні курси після 1901 р. проходили у при-
міщенні I-го Катеринославського міського трьохклас-

ного училища, "теснота и другие неудобства этого 

помещения, давали себя чувствовать в сильной степе-

ни…Других, более подходящих свободных помеще-

ний в то время в Екатеринославе не оказалось и курсы 

по необходимости должны были оставаться в этом 

помещении" [12]. 

Вчительські курси з початку ХХ століття завжди 

проводились за "Правилами" 1875 р., зміст програм 

було значно поглиблено, читалися лекції з педагогіки, 

дидактики, методики, слухачі розробляли програми 

викладання різних предметів у початковій школі. Но-
вовведенням у проведення курсів стала організація 

виставок наочності, підручників, посібників. 

Земські діячі стурбовано писали, що "к открытию 

курсов прибывали за свои средства учителя и учи-

тельницы, не попавшие в список командируемых. 

Они упрашивали,, чтобы их допустили на курсы, но к 

сожалению в виду ограничения числа слушателей, 

ничего для них нельзя было сделать. После окончания 
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курсов было написано ходатайство губернскому зем-

ству об отмене ограничения допущения на курсы 

лишь 150 человек" [14, c. 1082]. 

Стрімке зростання кількості народних земських 

училищ у селах, у тому числі німецьких колоніях губе-

рнії вимагало пришвидшення підготовки вчителів. То-

му Катеринославська губернська земська управа ство-

рила постійно діючі Курси. 

В цей період у Катеринославській губернії налічу-
валося 107 німецьких шкіл. Вчителі цих шкіл не знали 

і не викладали російську мову. Російськомовних вчи-

телів не запрошували німецькі громади, якщо запро-

шували на роботу, то достатньо їм не платили. За рік 

було влаштовано 30 російськомовних вчителів для 

викладання в німецьких школах. 

Педагогічні курси для підготовки вчителів почат-

кових німецьких училищ у 1904-1905 рр. функціону-

вали при Катеринославському міському 4-х класному, 

Хортицькому центральному училищах.  

Курси діяли на підставі Правил 31 березня 1899 р. 

для підготовки вчителів менонітських шкіл. Прийма-
лися особи, які закінчили курс в вище зазначених учи-

лищах, навчання на курсах було дворічним [13, c. 46]. 

Директор вищого гірничого училища С.М. Сучков 

надав "помещение химического корпуса для чтения 

лекций, где слушатели были допущены к осмотру 

коллекций и других помещений училища" [5, c. 7] 

На цих 2-х Курсах було 11 викладачів: Катеринос-

лаві – 7, на Хортиці- 4; законовчителів Закону Божо-

го-2, викладачів загальноосвітніх та спеціальних дис-

циплін – 7, мистецтва та співу – 2. 
 

Таблиця 2. Освітня підготовка викладачів 

№ Освіта Кількість 

1 З вищою освітою  1 

2 Середньою 1 

3 Зі спеціальною педагогічною освітою  7 

4 Зі знаннями мистецтв 1 

5 Без освіти (вчитель співу) 1 

 

Загалом слухачів 28, в Катеринославі – 12, на Хортиці 

– 16. [13, c. 46] 
 

Таблиця 3. Становий та освітній склад слухочів курсів 

№ Стан і освітній склад слухачів Кількість 

1 Дворяни 2 

2 Міщани 7 

3 селяни 19 

4 освіта міського училища 12 

5 центральні училища 16 

 

Навчальний план курсів 1904 р. складався з наук 

природничих (фізика, хімія мінералів, геологія і ґрун-

тознавство),наук гуманітарних (історія російської лі-

тератури, історії, археології),наук педагогічних (педа-

гогіка и дидактика, гігієна, перша медична допомога). 
Для контролю за прослуховуванням предметів кур-

санти повинні були вести та подавати на перевірку 

конспекти. 

"Общеобразовательные чтения на курсах не были 

организованы из-за недостатка учебного времени. Для 

практического ознакомления курсистов с приемами 

начального обучения на Екатеринославских курсах 

организовывали ежегодно небольшую временную 

школу, на Хортицких – учреждали так называемое 

образцовое училище"[13, c.4 7]. 

Курси жорстко контролювалися православною це-

рквою. Тому " в день открытия курсов, Преосвящен-

ный Симеон, епископ Екатеринославский и таганрог-

ский предложил преподать несколько чтений по Бого-

словия для курсистов, так как многие слушатели яв-

лялись преподавателями Закона Божьего" [14, c. 6.] 

По закінченню курси "давали право на преподава-
ние и для получение учительских свидетельств, кур-

систы подвергались испытаниям в близлежащих го-

родских училищах или в средних учебных заведени-

ях" [13, c. 47] 

Катеринославська губернська земська управа у сво-

їх Звітах відзначала як позитивні, так і негативні яви-

ща у роботі курсів з підготовки вчителів. "Учитель-

ские курсы, устраиваемые в различных губернских 

городах, резко отличаются друг от друга как по своим 

учебным планам, так и по объему преподаваемого-

одни из них носят специально-педагогических харак-

тер, другие отдают предпочтения общеобразователь-
ным предметам. Характер собственно образователь-

ных курсов не вполне был определен, так как не было 

готового образца, которому можно было следовать в 

отношении цикла занятий и объема преподаваемого 

материала. Общеобразовательные курсы способство-

вали поднятию умственного развития слушателей, 

побуждая в них любовь к знаниям, пополняли те све-

дения, которые уже имелись в арсенале у слушателя. 

Побуждение интереса к знанию может быть достиг-

нуто самыми разнообразными предметами где необ-

ходимо, конечно, условие талантливого слушателя. 
Степень побуждения интереса и от общего развития 

учащегося. Хорошим показателем и доказательством 

является факт, что в средних школах талантливые 

преподаватели заинтересовывали учеников настолько, 

в последствии, даже в ущерб другим предметам, по-

гружаются в изучение греческих писаний" [14, c. 4] 

На початку занять багато майбутніх вчителів "об-

ращались к организатору курсов, с вопросом о отсут-

ствии в цикле предметов правоведения, политическая 

экономии и социологии" [14, c. 5]. 

Слухачі звертали увагу що "для народных учителей 
и учительниц необходимо изучение тех предметов, 

которые имеют ближайшее отношение к их профес-

сии,… на первом месте стоят такие науки как психо-

логия детского возраста, педагогика и дидактика".  

"Эти науки занимают срединное положение в обла-

сти наук о душе человека. Начало этого цикла состав-

ляет Богословие, а конечным звеном является учение 

о морали и об обязанностях гражданина"- підкреслю-

вали викладачі та керівники курсів. 

"Науки о природе на курсах подразделялись на от-

дельные циклы: о мертвой и о живой природе. Тот и 

другой могли излагаться независимо друг от друга, 
если только слушатель обладал достаточной подго-

товкой по физике и химии"[14, c.5] 

У 1905 р. Свідоцтва народних вчителів були видані 

10 курсистам.  

Місцеві газети "Приднепровский край", "Вестник 

Юга" привернули увагу "отношение газет было со-

чувственное и курсы признавались достигшими своей 
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цели". Газета "Южный край" дала позитивну характе-

ристику занять на курсах" [14, c. 5] 

За 1905-1907 рр. відбулися 3 Всеросійські З’їзді 

вчителів. 7-8 жовтня 1907 р. у Бахмуті відбувся З’їзд 

спілки вчителів. У прийнятій постанові йшлося – "в 

виду крайней необходимости удовлетворить народ-

ных учителей в самообразовании и поднятия уровня 

по специальным знаниям обратить внимание на учи-

тельскую библиотеку при земстве для культурных 
нужд учителей" [15].  

Треба було на кошти Бахмутського земства прид-

бати нові книги, розподілити по кількох пунктах у 

повіті, зобов’язати земських розсильних привозити 

книжки вчителям. Бюро з’їзду просило вчителів підт-

римати це рішення зверненнями до Управи. Було ви-

рішено знімати у Бахмуті квартиру для приїжджаю-

чих вчителів за 25 коп. на добу. Управу просили при-

дбати нові книжки з педагогіки та психології. Плану-

валося видавати Вісник для вчителів та листівки для 

селян [15; c. 11].  

Ставилося питання створення книжкових складів-
магазинів при школах: виділяти на купівлю 25-30 р., 

придбати народну літературу. 

Бахмутський вчительський діяч Д.І. Колєно сфор-

мулював вимоги до сільського вчителя: "покажи свою 

комнату, чтобы я знал, кто ты и как ты работаешь. 

Класс темный, сырой, тесный, потолок низкий. Ты 

всего этого перестроить не можешь. Но ты учитель 

можешь вложить в содержание класса своё "я". В 

каждой вещи, в каждом ученике будет сквозить твоя 

душа, твое знание и понимание дела. Темный класс по 

освещению ты можешь сделать светлым по содержа-
нию" [16; c. 22]. 

Вчитель повинен ходити з учнями у поле, на луки, 

розглядати квітки, робити гербарії. Не завадять діаг-

рами смертності, пияцтва, освіченості населення. По-

трібен "чарівний ліхтар". У книжковому шафі те, що 

дозволено, але вчитель прочитав кожну книгу, напи-

сав анотацію та питання для читача. Стіни прикраше-

ні виробами учнів з кольорового паперу. "Ты создал 

из школы храм любви, правды и науки, место мира и 

отдыха" [16; c. 22]. 

Третій етап існування вчительських курсів у Росії 

"самий плідний" за Л.А. Бадьєю, у підвищенні квалі-
фікації народних вчителів охопив період з 1910 до 

1916 р. Практичні заняття у зразковій школі займали 

незначну частину учбового часу, проводилися пока-

зові уроки керівниками курсів для демонстрації по-

ложень практичної педагогіки. 

Вчитель Степняк в "Народній газеті Бахмутського 

земства" ділився своїми враженнями про земські вчи-

тельські курси у Катеринославі у 1912 р.:не "було бе-

сід і досвіду, музей навчальних посібників мізерний, 

лекцій по дитячій літературі, садівництву, природній 

історії, сільському господарству, малюванню не бу-

ло… Під гуртожиток були відведені дві кімнати, в 
яких поміщалося по 100 осіб. Завдяки тісноті, нестачі 

повітря сильно позначилося на здоров'ї курсистів, 

багато хто пішов на приватні квартири, неважний 

стіл, підготовлений на мінеральному маслі вплинув на 

здоров'я курсистів і багато кому довелося познайоми-

тися з губернською лікарнею" [17]. 

"25 рублів, асигнованих земством на наймання ква-

ртири і стіл, було далеко недостатньо", вчителі були 

змушені витрачати гроші через затримку платні, кур-

си відрізнялися "плутаниною з лекторами і аудиторі-

ями" [17]. 
Таким чином, не завжди накопичений попередній 

досвід роботи курсів призводив до поліпшення їх ді-

яльності. 
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Primary school teachers’ of Yekaterinoslavskaya Guberniya unknown pages during their professional training at the beg in-

ning of the twentieth century 

D.V. Efimov, S.I. Tatarinov 
Abstract. For the first authors of the article reveal the way and methods how teachers organized summer courses in Yekaterino-
slavskaya Guberniya. Role of the famous educationalists such as V.P. Vakhterov, S.I. Shokhor-Trotsky as well as the role of Zem-
stvo in organizing courses are presented in the article. Two-year courses were created in order to prepare teachers of German Men-

nonite schools by Zemstvo Yekaterinoslav in 1894. These courses included classes of painting, drawing and modeling for workers 
crafts. 

Keywords: courses, Zemstvo council, teacher, financing, lectures 
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Анотація. У роботі досліджуються питання щодо реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики в сучасних зага-
льноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, закцентовано на тому, що міжпредметні зв’язки сприяють формуванню прикла-
дних умінь і навичок, міцнішому оволодінню учнями навчальним матеріалом, формуванню стійкої мотивації до вивчення 
математики в сучасних ЗНЗ з урахуванням їх рівневої і профільної диференціації та на застосовуванні математики для 
розв’язування конкретних практичних задач.  

Ключові слова: математика, міжпредметні зв’язки, мотивація, навички, рівнева і профільна диференціація, уміння 
 

Постановка проблеми. Сьогодні в старшій школі 

України реалізується профільна модель диференціації 

математичної освіти [10, 18], яка надає можливість ко-
жному випускнику ЗНЗ вільної самореалізації і проду-

ктивної діяльності у його майбутньому житті, забезпе-

чує конкретними математичними знаннями, необхід-

ними для застосування у практичній діяльності й для 

вивчення суміжних дисциплін, що є визначальним в 

інтелектуальному розвитку кожного учня. Отримані в 

ЗНЗ знання мають бути для випускника надійним засо-

бом орієнтації в довкіллі, базою для продовження осві-

ти. Власне це і визначає важливий аспект взаємозв’язку 

навчання математики і розвитку математичної науки. 

Крім того, світовий досвід свідчить про те, що інтен-

сивному зростанню економіки у різних країнах переду-
вали реформи освіти та престиж знань. Лише на основі 

профільного навчання можливе отримання нових 

знань, що складають базу даних, максимізовану потре-

бами суспільства в цілому і мінімізовану можливостя-

ми учнів, їх інтересами і схильностями, і яка призначе-

на, передусім для встановлення гармонійного поєднан-

ня цілей, що переслідує певна людина і суспільство 

загалом.  

Очевидно, що така обставина вимагає системного 

підходу до аналізу математичної освіти упродовж 

навчання у ЗНЗ та її реалізації на принципах міжпре-
дметних зв’язків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-

мам міждисциплінарних зв’язків у ЗНЗ присвячено 

низку праць відомих вітчизняних і зарубіжних науков-

ців, зокрема П.Р. Атутова, С.В. Бабаджанян, Г.І. Бату-

ріної, В.Г. Бевз, Г.В. Бібік, М.Я. Віленкіна, С.М. Дво-

ряткіної, О.І. Єфремової, І.Д. Зверєва, Д.М. Кирюшкі-

на, П.Г. Кулагіна, В.М. Максимової, М.М. Моісєєва, 

В.М. Монахова, А.Г. Мордковича, М.М. Скаткіна, 

Г.Ф. Федорець, В.М.  Федорової, Г.Б. Шахбазян та ін., 

які наголошували на необхідності орієнтації передачі 

знань та їх засвоєння з позиції міждисциплінарного 
підходу. У працях [1, 8, 13-15, 19, 20] та ін., присвяче-

них проблемі реалізації міжпредметних зв’язків у на-

вчанні, значною мірою розроблено питання їх визна-

чення та класифікації; акцентовано увагу на різних 

аспектах методики використання міжпредметних 

зв’язків у процесі навчання: поетапне формування мі-

жпредметних понять, використання проблемних запи-

тань і задач міжпредметного характеру, різні засоби і 

міжпредметні прийоми реалізації міжпредметних зв’яз-

ків та видів позакласної роботи.  

Незважаючи на обшир наукових досліджень, присвя-

чених різним аспектам досліджуваної проблеми, про-

стежується недостатність досліджень, які б ілюстру-
вали вивчення означеної проблеми з урахуванням 

профільної диференціації і розширення мережі спеці-

алізованих загальноосвітніх навчальних закладів.  

Метою статті є дослідження особливостей міжп-

редметних зв’язків і прикладної спрямованості зага-

льноосітнього курсу математики в сучасному ЗНЗ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В су-

часній системі загальної освіти математика посідає 

вагоме місце, причому цінність математичної освіти 

полягає в практичних можливостях математики, її 

методів і результатів для глибокого розуміння прак-

тичних ситуацій і для пізнання закономірностей до-
вкілля, що можливе на основі міжпредметних 

зв’язків. Задача підвищення якості знань учнів потре-

бує спрямованості навчання на систематизацію, пог-

либлення і узагальнення знань.  

Дослідження останніх років підтверджують, що ні 

вік учнів, ні характер формуючих понять не є основ-

ним фактором; основним є шлях формування понять, 

уміння відшукувати необхідні форми діяльності. Для 

того, щоб поняття, відношення і зв’язки між ними 

стали надбанням свідомості учня, варто включати їх в 

практичну діяльність в якості її необхідних умов і 
компонентів.  

Міждисциплінарність є вимогою слідувати духу 

науки і не опирається на певну науку, а складає осно-

ву способу осягнення світу. Отже, уявлення про нау-

кову картину світу є інтегративною формою презен-

тації результатів усіх галузей науки. А тому поряд з 

програмами, що реалізують базову компоненту осві-

ти, передбачаються програми, які поглиблюють зміс-

товні лінії базового компонента у відповідності з ін-

тересами та схильностями учнів [18]. У старшій школі 

ефективними є класи з поглибленим вивченням мате-

матики доповнені позакласними формами занять.  
Зазначимо, що здатність запам’ятовувати нове, на 

основі раніше відомого, не має завершуватися лише 

внутріпредметними зв’язками, водночас з ними міжп-

редметні зв’язки дають можливість учню побачити 

об’єкт, що вивчається, з різних боків у процесі предме-

тних дій і запам’ятати його на основі міжсистемних 

асоціацій. Отже, використання міжпредметних зв’язків 

є важливим засобом покращення памяті, тобто сприяє 

кращому запам’ятовуванню запропонованого матеріа-

лу та його відтворення, впровадження елементів твор-

35

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), Issue: 61, 2015 www.seanewdim.com



чості, новизни, оригінальності в продуктивну розумову 

діяльність учня і стимулом для набуття ним нових 

знань у результаті взаємодії із загальними для низки 

предметів об’єктами пізнання. А тому найперспектив-

нішим і актуальним засобом реалізації міжпредметних 

зв’язків, на наш погляд, є включення у процес навчан-

ня міжпредметних задач, вибір методики розв’язання 

яких обумовлено, передусім, потребою науки. Вважає-

мо, що при цьому перспективним є створення єдиного 
освітнього стандарту за яким можна розглядати такі 

етапи процесу математизації: переведення запропоно-

ваної реальної задачі на мову математичної теорії 

(створення математичної моделі задачі: рівняння, фор-

мули тощо); розв’язання задачі в межах математичної 

теорії; переведення математичного розв’язку задачі на 

мову, якою було сформульовано вихідну задачу.  

Розглянемо процес взаємодії математики з довкіл-

лям на прикладах розв’язування таких задач.  

Задача 1. Розрахувати необхідну кількість кас у 

торговельних центрах з метою уникнення черг.  

Розв’язанння. Учителю варто пояснити, що для пе-
реведення умови задачі на мову математики варто 

виокремити необхідні для розв’язання дані і за допо-

могою математичних співвідношень описати зв’язки 

між ними.  

Очевидно, що потрібно ввести такі характеристики: 

k – необхідна кількість кас, t – час обслуговування 

одного покупця, T – тривалість роботи магазину, N – 

кількість покупців, що побували у торговельному 

центрі.  

Тоді упродовж робочого дня одна каса може 

обслужити T/t покупців, отже, число кас k потрібно 

взяти таким, щоб Nk
t

T
 . Отримане співвідношення 

є математичною моделлю задачі.  

Наступним кроком є розв’язання отриманої моделі. 

З отриманої рівності знаходимо число кас tk
T

N
 .  

Отже, щоб в торговельних центрах не створювали-

ся черги, число кас має бути рівним чи більшим за 

отримане значення. Число k вибирають так, щоб воно 

було найближчим натуральним, що задовольняє 

нерівності tk
T

N
 .  

Водночас вчитель зазначає, що за t взято середній 

час проходження покупця через касу, але за касовим 

апаратом сидять працівники, що працюють з різною 
швидкістю, крім того, в торговельному центрі щоден-

но буває різна кількість покупців та й різна інтенсив-

ність їх потоку упродовж дня, тобто число покупців, 

яких обслуговує каса за одиницю часу. Для точніших 

і достовірніших розрахунків потрібно замість серед-

нього значення величини N/T взяти максимальне 

значення цієї величини, тобто )/(
,

max TNa
TN

 .  

При вивченні об’єму куба на уроці математики (чи 

властивостей концентрованої сірчаної кислоти на 

уроці хімії) може бути використано таку задачу.  

Задача 2. У концентрований розчин сірчаної кисло-

ти поміщено мідний куб, ребро якого дорівнює 5 см. 

Через деякий час маса куба зменшилася на 0,96 г. Ви-

значити, на скільки зменшилися розміри куба (розмір 

ребра куба), якщо густина міді дорівнює 8 г/см3.  

Розв’язанння. Будемо вважати, що мідь кожної 

грані вступає в реакцію рівномірно, тому у певний 

момент реакції в кислоті буде перебувати куб, але уже 

менших розмірів.  

Введемо такі позначення: х – ребро куба,  – гус-
тина міді, V – об’єм куба, тоді об’єм куба до зану-

рення дорівнює V=х3. З іншого боку, V= т/, де т – 
маса куба. Знайдемо на скільки зменшилася маса куба 

після реакції, якщо її позначити через ΔV, то 

ΔV=0,96/8=0,12 (см3).  
Оскільки ΔV у точці х можна наближено замінити 

диференціалом dV в цій же точці, тобто ΔV≈dV, де 

dV=V'(х)·Δх, V'(х)=3х2, то врахувавши, що х=5 см, 

отримуємо 

0,12≈3·52·Δх,  

звідки Δх≈0,0016 (см). Отже, ребро куба зменшилося 

на 0,0016 см.  

Задача 3. Швидкість розмноження бактерій пропо-

рційна їх кількості. У початковий момент часу t=0 

було 100 бактерій, а упродовж 3 годин їх число под-

воїлося. Знайти залежність кількості бактерій від ча-

су. У скільки разів збільшиться число бактерій упро-
довж 6 годин?  

Розв’язанння. Учителю варто пояснити, що задача 

виникла з реальних життєвих ситуацій, наприклад, 

при певних гострих респіраторних захворюваннях, 

пневмонії, паличці Коха, сальмонельозі тощо.  

Нехай х – число бактерій, наявних на даний момент 

часу. Тоді, за умовою задачі  

kx
dt

dx
 ,  

де k – коефіцієнт пропорційності, звідки х=Сеkt, де С – 

стала.  

Для визначення константи С використаємо почат-

кову умову: х(0)=100. В результаті отримаємо С=100, 

отже,  
х=100еkt.  

Коефіцієнт k визначимо з умови х(3)=200. Отриму-

ємо, що 200=100е3k, звідки еk=21/3. Тоді шукана залеж-

ніть має вигляд  

х=100·2t/3.  

Звідси х(6)=100·26/3=400, тобто упродовж 6 годин 

кількість бактерій збільшиться у 4 рази.  

Зазначимо, що рівність kx
dt

dx
  є математичною мо-

деллю процесу розмноження бактерій.  

З викладено випливає, що в методиці навчання учнів 

використовувати міжпредметні зв’язки потрібно акце-

нтувати увагу на таких моментах: пояснення нового 

навчального матеріалу проводити з використанням 

фактів і понять з певного навчального предмета для 

підтвердження розглядуваних теоретичних положень, 

приділяти увагу самостійному застосуванню учнями 

відомостей із споріднених дисциплін, навчити учнів 

застосовувати поняття, факти, закони і теорії для пояс-
нення явищ, що вивчаються на уроках математики й 

інших навчальних дисциплін. Крім того, варто врахо-

вувати, що кожний навчальний предмет впливає на 

систему знань учнів не лише своїм змістом, а й мето-

дами, застосування яких при викладанні інших предме-

тів підвищує ефективність навчального процесу.  
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Висновки. Підсумовуючи вище сказане, варто зазна-

чити, що застосування математичного методу до кон-

кретних явищ довкілля базується на тому, шо в про-

цесі їх вивчення можна тимчасово відволікатися від 

якісної природи явищ і зосереджувати увагу на кіль-

кісних закономірностях відповідних процесів, це до-

зволяє застосовувати математичні методи для різних 

за природою явищ природознавства, техніки, еконо-

міки тощо.  

Крім того, профільна диференціація навчання перед-

бачає специфічні особливості викладання математики, 

а виокремлення варіативного і базового компонента 

математичної освіти сприяє взамопов’язаному на-

вчанню математики й інших предметів на основі між-

предметних зв’язків. Водночас планування міжпред-

метних зв’язків надає вчителю надійні засоби цілесп-

рямованої, керованої інтеграції і синтезу знань, що 

сприятиме формуванню прикладних умінь і навичок 
учнів та мотивації щодо вибору ними професії.  
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Methodical features of realization of intersubject connections on the lessons of mathematics in modern general educational 

establishment 

I.V. Zhitaryuk, R.S. Kolisnyk, N.M. Shevchuk 
Abstract. Questions that touch realization of intersubject connections on the lessons of mathematics in modern general educational 

establishments are in-process investigated. In particular attention is accented on that intersubject connections assist forming of the 
applied abilities and skills, to more strong capture by students by educational material, to forming of proof motivation to the study of 
mathematics in modern general educational establishments taking into account their level and profile differentiation and on applica-
tion of mathematics for the decision of concrete practical tasks. 

Keywords: mathematics, intersubject copulas, motivation, skills, level and profile differentiation, ability 
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Анотація. В даній статті розглядається поняття педагогіки індивідуалізованого навчання іноземних мов в університетах 
Великої Британії та засоби організації навчального процесу на цій основі, узагальнено сучасні погляди науковців щодо тра-
ктування поняття «індивідуалізації», визначені характеристики індивідуалізованих форм навчання студентів іноземних мов, 
вказані тенденції розвитку сучасної теорії індивідуалізації навчання. 
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Вступ. Досвід останнього десятиріччя свідчить, що 

Україна тісно співпрацює з європейською спільнотою 

в різних напрямах. Якісні зміни міжнародних зв’язків 

нашої держави та їх розширення, інтернаціоналізація 
всіх галузей суспільного життя визначають володіння 

іноземною мовою як нагальну потребу практичної та 

інтелектуальної діяльності людини [2]. Аналіз основ-

них цілей і завдань європейської мовної політики, 

рекомендацій з вивчення іноземних мов свідчить, що 

європейська освітня політика прагне до посилення 

демократичних структур і норм на основі особистіс-

но-зорієнтованої моделі навчання.  

У зв’язку з цим індивідуалізація в навчанні інозем-

них мов у вищих навчальних закладах забезпечить 

ефективну реалізацію гуманістичної особистісно зорі-

єнтованої парадигми освіти.  

Короткий огляд публікацій з теми дослідження. 

Питанню індивідуалізації в навчанні присвячені дослі-

дження українських педагогів і психологів, зокрема 

історичні аспекти розвитку проблеми індивідуалізації 

розкрито в наукових працях Т. Вожегової, Л. Дубров-

ської, аналіз теоретико-методологічних проблем упро-

вадження індивідуального підходу до навчання зроб-

лений у дослідженнях І. Закірової, В. Крутецького, 

Н. Левітова, О. Леонтьєва, Н. Морозової, А. Славіної, 

Г. Щукіної та ін).  

Проблема індивідуалізації в навчанні іноземних мов 
є предметом багатьох досліджень українських та іно-

земних науковців: загальнотеоретичні аспекти індиві-

дуалізації навчання іноземних мов розглянуті В. Кузо-

вльовим М. Ляховицьким, С. Ніколаєвою, Ю. Пассо-

вим, О. Тарнопольським, І. Шестопаловою, лінгвопси-

хологічним засадам навчання іноземних мов присвяче-

но роботи Н. Бабич, Н. Єрчак, К. Єсипович, М. Кабар-

дова, О. Кузнєцової, Т. Левченко, Т. Тихонова та ін., 

педагогічні умови практичної реалізації індивідуаліза-

ції в навчальному процесі з іноземних мов досліджува-

ли Р. Гришкова, М. Давидова, О. Літікова, С. Мелікова, 

Л. Онуфрієва, О. Подзигун, В. Тітова, Т. Труханова, 
О. Федорішин.  

Водночас приєднання української освітньої систе-

ми до Болонського процесу зумовило суттєвий науко-

вий і практичний інтерес до досвіду вирішення про-

блеми індивідуалізації навчання в цілому і навчання 

іноземних мов інших країн, зокрема Великої Британії. 

Аналіз наукових студій з проблеми реалізації індиві-

дуального підходу під час мовної підготовки студен-

тів доводить, що пошук англійськими науковцями 

вирішення таких проблем, як організація гнучкої сис-

теми навчання мов, підготовка студентів до автономії 

у навчанні, організація різноманітних форм індивіду-

алізованого навчання і використання тьюторської си-

стеми та модульного навчання, слід розглядати як 
важливий внесок у реалізацію гуманістичної концеп-

ції особистісно зорієнтованого навчання мов на осно-

ві індивідуалізації.  

Вищезазначене зумовлює інтерес до змісту багатої 

реформаторським досвідом педагогічної освіти Вели-

кої Британії, до багатьох практичних напрацювань у 

психолого-педагогічній науці цієї країни в галузі реа-

лізації індивідуального підходу в мовній підготовці 

студентів, а також можливість виявити окремі елеме-

нти, які варто впровадити освітню систему України. 

Це й зумовило вибір теми нашої наукової статті «Ін-

дивідуалізація у вивченні іноземних мов у навчальних 
закладах Великої Британії (теоретичний аспект)». 

Мета – визначити особливості впровадження інди-

відуалізації у вивченні іноземних мов у навчальних 

закладах Великої Британії. 

Матеріали та методи. Останнім часом проблема ін-

дивідуалізації навчання розкрита в багатьох дослі-

дженнях українських і іноземних науковців. Водночас 

до сьогодні ми зустрічаємо термінологічну неузгодже-

ність у вивченні поняття «індивідуалізація навчання». 

На думку В. Єремеєвої [1], це пов’язано з тим, що уто-

чнення змісту поняття «індивідуалізація» залежить від 
того, що обирають за його сутнісну характеристику: 

цілі, завдання, форми, методи та засоби, котрі перева-

жно використовуються. Намагаючись систематизувати 

існуючі в українській і зарубіжній педагогічній науці 

поняття, дослідниця узагальнила погляди науковців: 

принцип, згідно з яким в навчально-виховній роботі з 

колективом дітей досягається педагогічний вплив на 

кожну дитину (С. Гончаренко); спосіб впливу на окре-

мого учня в процесі навчання і виховання (П. Підкаси-

стий, М. Портнов); підхід до окремих учнів з метою 

залучення до колективної роботи класу (М. Скаткін); 

форма спілкування вихователя з вихованцем (К. Гуре-
вич); спосіб домогтися ефективної віддачі від кожного 

учня (Л. Кондрашова, В. Буряк); поєднання фронталь-

них, групових та індивідуальних занять для підвищен-

ня якості навчання та розвитку кожного учня (Є. Ра-

бунський); зв’язок інтересів особистості і суспільства 

(В. Оконь); урахування індивідуальних особливостей 

школяра з метою залучення його у колективну роботу 

класу (М. Данілов, М. Скаткін) або з метою розвитку 

позитивних та усунення негативних якостей у кожного 

(М. Данілов, Б. Єсіпов); дієва увага до кожного учня, 
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його творчої індивідуальності в умовах класно-урочної 

системи (Є. Рабунський); умови для залучення кожного 

учня у плідну діяльність колективу (Н. Савін); стиму-

лювання інтересів одних до більш поглибленої роботи 

при обов’язковому доведенні інших до загального рів-

ня, який вимагає програма (Т. Ільїна); уміння індивіду-

ально підходити до дітей під час навчальної роботи 

(Т. Костюк); вимога враховувати індивідуальні особли-

вості дитини у процесі навчання (І. Унт); розвиток ін-
дивідуально-типових особливостей в оптимально орга-

нізованому навчально-виховному процесі (С. Абрамо-

ва, Т. Власова, Т. Логвіна-Бик) [1, с. 142.  
Аналіз психолого-педагогічної літератури науковців 

Великої Британії доводить, що вони розглядають інди-

відуалізацію мовної підготовки як систему індивідуалі-

зованого навчання, що охоплює всі аспекти навчально-

го процесу й ураховує не тільки рівень знань студента з 

предмета, а й весь комплекс його психологічних і фізі-

ологічних особливостей, здібностей, переваг, схильно-

стей, інтересів, життєвого і навчального досвіду, на-

вчальних цілей. Узагальнимо погляди науковців на 

трактування поняття «індивідуалізація»: 
– необхідність урахування таких критеріїв як ціль 

навчання, переваги в методиці, навчальний темп да-

ного студента (А. Чамот і Дж. О’Мейли);  

– явище, що передбачає таку організацію навчання, 

щоб дозволити здібностям, інтересам, потребам кож-

ного окремого студента реалізуватися наскільки, як 

тільки можливо, і за якого традиційне уявлення про 

«середнього учня» і прагнення до «середнього ре-

зультату» у викладанні відкидається, оскільки це не 

повністю задовольняє потреби студентів (С. Брумфіт, 

Дж. Робертс); 
– можливість досконалої реорганізації навчальних 

матеріалів і структури аудиторних занять (Х. Холек). 

Водночас індивідуалізацію навчання іноземних мов 

у професійній освіті Великої Британії розглядають не 

тільки як теоретично-методологічний принцип або 

засіб практичного врахування індивідуальних особли-

востей студентів під час практичної організації за-

нять, а і як новий підхід у теорії мовної підготовки 

студентів. Отже, науковці розглядають індивідуаліза-

цію як широке поняття: філософсько-методологічний 

принцип індивідуального підходу, організаційні захо-

ди його практичної реалізації, які нерозривно пов’я-
зані згідно з принципом єдності теорії і практики і 

становлять єдину систему гнучкого навчання. 

Нам імпонує думка І. Шестопалової, яка на основі 

ґрунтовного аналізу досліджень англійських науков-

ців дійшла висновку, що вони визначають індивідуа-

лізацію мовної підготовки як необхідність урахування 

певних індивідуальних особливостей, які мають зна-

чення в процесі навчання мов, та організацію гнучкої 

системи навчання іноземних мов на основі їх вияв-

лення, що охоплює всі його аспекти і припускає мак-

симальну адаптацію навчання до кожного студента на 
діагностичній основі через використання гнучких 

форм, методів, засобів навчання, коректування його 

змісту, рівня складності і темпу [3]. 

Слід зауважити, що сучасні дослідники розгляда-

ють індивідуалізацію в межах звичайної академічної 

форми навчання, у контексті самостійної роботи, кон-

трактної системи, самоосвіти, виокремлюючи таким 

чином різні ступені (або типи) індивідуалізації. 

Сучасна педагогічна наука Великої Британії нама-

гається забезпечити ефективну реалізацію індивідуа-

льного підходу і водночас визнає, що індивідуалізація 

буде мати успіх тільки тоді, коли стане основою, на 

якій будується навчальний процес, коли буде закла-

дена ще під час планування навчального процесу – у 

процесі розроблення програм, навчальних матеріалів, 
виборі методів навчання, організації аудиторії і т. ін. 

Ураховуючи це, необхідно говорити про визначен-

ня поняття педагогіка індивідуалізованого навчання й 

тлумачити його як галузь педагогіки, що вивчає зако-

номірності індивідуального характеру засвоєння 

знань і засоби організації навчального процесу на цій 

основі студентів.  

У професійній освіті Великої Британії індивідуалі-

зація має ступеневу систему впровадження і на прак-

тиці здійснюється на кількох рівнях, що відповідають 

її різним типам. До них відносять: 

– індивідуалізація навчального процесу на основі 
групової академічної форми занять;  

– самостійна робота студентів на основі встановле-

ної навчальної програми або як додаток до неї;  

– контрактна система – повністю індивідуалізована 

форма навчання;  

– автономія – вищий ступінь індивідуалізації на 

основі самоосвіти [4].  

З цих типів індивідуалізації три перших здійсню-

ються під керівництвом викладача, а остання – без 

його участі. В англійській науково-педагогічній літе-

ратурі докладно аналізуються всі рівні індивідуаліза-
ції (П. Дейвіс, І. Перс, Р. Олрайт, Ричардс, Т. Роджерс, 

І. Тюдор, Х. Увідоусон, Н. Хесс та ін.). 

Перший тип індивідуалізації мовної підготовки 

(індивідуалізація в межах академічної групової форми 

занять), на думку дослідників, найскладніший, оскі-

льки вимагає врахування багатьох чинників і присто-

сування навчання одночасно до всіх студентів групи. 

Тому індивідуалізація цього типу більш обмежена й 

умовна, пов’язана з диференціацією. Водночас під час 

аудиторних групових мовних занять є можливість 

індивідуалізації залежно від типу формування групи: 
гетерогенного (змішаного) або гомогенного (дифере-

нційованого) (Р. Олрайт, Н. Хесс). 

Одним з ефективних шляхів практичного втілення 

індивідуалізації педагоги вищої школи Великої Брита-

нії вважають використання індивідуалізованих форм 

навчання мов, до яких відносять позааудиторну самос-

тійну роботу студентів, самоосвіту – автономію. Само-

стійна робота є частиною групової форми навчання, а 

контрактна система та автономія – його окремі форми. 

Самостійна робота та контрактна система здійснюють-

ся під керівництвом викладача, автономія передбачає 

навчання мов на основі самокерівництва, самоплану-
вання та самооцінювання, що відбувається незалежно 

від викладача й заздалегідь визначених програм. 

Результати. Індивідуалізовані форми навчання в 

університетах Великої Бриьанії визначаються такими 

характеристиками: 

– самостійна робота – це частина групової форми 

навчання, яка здійснюється в індивідуальному режимі 

за індивідуальним завданням у межах групової про-
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грами або додатково в поза аудиторний час під керів-

ництвом та оцінюванням викладача; 

– контрактна система – це окрема форма навчання, 

яка здійснюється на модульній основі в індивідуаль-

ному режимі за індивідуальним графіком та індивіду-

альною програмою, які оговорюються в контракті, 

здійснюється під керівництвом та оцінюванням ви-

кладача через систему індивідуальних консультацій 

незалежно від діяльності інших студентів; 
– автономія – це самоосвітнє навчання за власною 

програмою, власним графіком, власно обраними ме-

тодами та матеріалами без будь-якого зв’язку з викла-

дачем та навчальним закладом [3]. 

Дослідники вважають, що контрактна система най-

більш індивідуалізована, оскільки за такого близького 

індивідуального контакту викладача і студента наба-

гато легше з’ясувати всі потреби й урахувати всі його 

особливості, адаптувати зміст, матеріали й методику 

до його навчального стилю. Іншим позитивним моме-

нтом контрактної системи вважається підвищення 

усвідомленості навчання і відповідальності студента 
за свої результати, його активна участь у своєму на-

вчальному процесі.  

Водночас, на думку англійських науковців, контра-

ктна система не є остаточною й останньою формою 

індивідуалізації, адже навчання під керівництвом ви-

кладача в різних формах є підготовчою та перехідною 

моделлю до незалежного навчання на основі самоос-

віти. Поступово студент стає все більш упевненим і 

самостійним, за допомогою викладача опрацьовує 

свої навчальні стратегії, набуває навичок самооціню-

вання, самостійного планування і наближається до 

основної мети сучасної освіти – освітньої автономії 

студентів. Поняття автономії відображає ідею важли-

вості навчання кожного студента навчатися самостій-

но і продиктована необхідністю сучасного фахівця 
поглиблювати свої знання протягом всього життя для 

того, щоб відповідати соціальним вимогам професії.  

Підготовка студентів до автономії повинна відбу-

ватися ще під час його навчання у вищому навчаль-

ному закладі за допомогою поступового поглиблення 

індивідуалізації навчального процесу в усіх його фо-

рмах – від форми групових аудиторних занять, до са-

мостійної роботи і контрактної форми навчання.  

Висновки. Сутність теорії індивідуалізації будь-

якого навчання, зокрема навчання іноземних мов, від-

повідає сучасним вимогам суспільства, оскільки розви-

вається відповідно до концепції гуманізації освіти, кот-
ра ставить в центр уваги цінність кожної особистості та 

реалізацію її здібностей, можливостей і інтересів. Роз-

виток сучасної теорії індивідуалізації навчання тісно 

пов’язаний з концепцією безперервної освіти, що пок-

ликана виховати спеціаліста, здатного до постійного 

самоаналізу, самовдосконалення, самоосвіти. 
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Great Britain and organizational means of the relevant teaching process, summarizes modern views of scientists concerning individu-
alization concept, determines features of individualized ways of foreign language teaching, specifies development highlights of indi-
vidualized teaching theory. 
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Анотація. У статті запропоновано методичні рекомендації щодо організації на уроках геометрії одного з видів знаково-
символічної діяльності – кодування (декодування). Виділено види вправ, які сприяють формуванню в учнів умінь кодувати 

(декодувати) зміст геометричного матеріалу. Обґрунтовано те, що подавати учням вправи доцільно за допомогою мульти-
медійної презентації. Розроблено та створено мультимедійний супровід до тем "Розв’язування прямокутних трикутників", 
"Площі многокутників", "Координати вектора" та продемонстровано їх фрагменти. 

Ключові слова: знаково-символічна діяльність, кодування (декодування), знаково-символічні засоби, мультимедійна пре-
зентація, навчання геометрії учнів 
 

Вступ. Атрибутами пізнання геометричних властивос-

тей світу є: 1) ідеалізація як мисленнєве конструювання 

об’єктів (утворення їх образів); 2) фіксація ідеального 

зовнішніми засобами (утворення умовних замінників 

образів) за допомогою знаково-символічних засобів 

(ЗСЗ) [4]. Згідно з Н.Г. Салміною [3], ЗСЗ – сукупність 

знаків, які позначають зміст, та символів, які його роз-

кривають. 

У своїй роботі [4] Н. А. Тарасенкова зазначає, що 
сприйняття інформації та оперування її змістом відбу-

вається через діяльність із тими знаково-символічними 

оболонками, в який цей зміст загорнуто. Психологи 

називають таку діяльність знаково-символічною (ЗСД). 

Розглядають чотири види ЗСД [3] – заміщення, коду-

вання (декодування), схематизацію та моделювання. 

Як показують результати контрольних робіт учнів  

8-9 класів та опитування вчителів, в учнів виникають 

утруднення під час кодування (декодування). На думку 

Т.М. Хмари [5], їх можна пояснити тим, що математи-

чна мова має значно менше "надмірностей", ніж, на-

приклад, мова художніх творів. Вважають, що потреба 
в надмірностях пов’язана з фізіологічними особливос-

тями мозку і є умовою забезпечення нормального 

сприйняття інформації.  

Огляд публікацій. Питаннями використання ідей та 

принципів семіотики в навчальному процесі присвяче-

ні праці О.Ф. Бриксіної, А.О. Веряєва, Н.Г. Салміної, 

А.Б. Соломоника, В.І. Фоміна та інших. Особливості 

реалізації цих принципів у навчанні учнів математики 

висвітлюються у працях О.П. Вашуленко, І.А. Горча-

кової, Н.А. Тарасенкової, Т.М. Хмари та інших. 

У навчанні учнів геометрії знаково-символічна ді-
яльність має свою специфіку. Об’єктами аналізу і пе-

ретворення виступають геометричні зображення, фо-

рмули, рівняння, нерівності тощо.  

ЗСЗ, які використовуються у навчанні, поділяють 

на дві групи [3]: 1) мовні (вербальні); 2) немовні (не-

вербальні). Кожна із цих груп може містити різні на-

бори ЗСЗ, залежно від навчальної дисципліни.  

У своєму дослідженні [4] Н.А. Тарасенкова до гру-

пи вербальних ЗСЗ, які використовуються у навчанні 

математики, пропонує відносити: 

– об’єктні тексти;  
– термінологію; 

– символіку; 

– математичні речення; 

– навчальні тексти; 

– тексти задач; 

– тексти запитань;  

– піктографію.  

До групи невербальних ЗСЗ ученою віднесено на-

ступні: 

– графічні та змістовно-графічні інтерпретації;  
– таблиці, діаграми, графіки, схеми;  

– аналітичні конфігурації;  

– реальні предмети, макети, конструкції; пластику;  

– ілюстрації. 

Мета статті – запропонувати методичні рекомен-

дації щодо формування в учнів умінь кодувати (деко-

дувати) зміст геометричного матеріалу з використан-

ням мультимедійної презентації.  

Результати та їх обговорення. Відокремлення фор-

ми від змісту є важливим для повноцінного засвоєння 

знань учнями. Кодування (декодування) розглядають 

[3; 4] як знаково-символічну діяльність для передаван-
ня та сприйняття інформації через різні ЗСЗ. Найчасті-

ше під час вивчення геометричного матеріалу учні по-

винні уміти одночасно оперувати різнорідними знако-

во-символічними засобами. Пізнавальна діяльність 

учнів на уроці геометрії містить три етапи [4]: вихідне 

декодування, перетворення змісту за логікою предмет-

ної й знаково-символічної діяльності та завершальне 

кодування. Зазвичай сприймання та відтворення гео-

метричного навчального матеріалу, поданого матема-

тичною мовою, викликає в учнів утруднення, оскільки 

учні не уміють переходити від однієї оболонки, в яку 
загорнуто геометричний зміст, до іншої. Це підтвер-

джується в тому числі власним досвідом роботи з уч-

нями. Приділяти увагу ЗСД під час навчання учнів гео-

метрії потрібно на всіх етапах навчання: актуалізації 

опорних знань, мотивації навчальної діяльності, вив-

чення нового матеріалу (робота з поняттями, теорема-

ми, задачами тощо), застосування та закріплення ново-

го матеріалу, узагальнення та систематизації, контролю 

і корекції знань, умінь, навичок. 

Наприклад, під час вивчення теореми про середню 

лінію трапеції в учнів викликає утруднення у форму-
люванні теореми у вигляді "Якщо… , то… " (рис. 1)..  
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Рис. 1. Фрагмент презентації з теми "Трапеція" 
 

Формувати в учнів уміння кодувати (декодувати) 

зміст навчального матеріалу з геометрії пропонуємо 

за допомогою виконання спеціальних вправ. На нашу 

думку, під час розробки таких вправ необхідно врахо-
вувати наступне.  

1. Основними об’єктами навчання геометрії учнів є 

поняття, твердження, способи діяльності [4]. Доціль-

но враховувати особливості системи вправ, завданням 

якої є формування елементів теоретичних знань, виді-

лені Є.І. Лященко [2]. Учена зазначає, що в системі 

задач на засвоєння поняття та його означення мають 

бути задачі: пов’язані з демонстрацією практичної 

значущості нового поняття чи з його значущістю для 

подальшого просування у вивченні геометрії; на акту-

алізацію знань та вмінь, необхідних для формування 
даного поняття; на виділення суттєвих ознак поняття; 

на розпізнання поняття; на засвоєння тексту означен-

ня поняття; на використання символіки, яка пов’язана 

з поняттям; на встановлення властивостей поняття та 

на його застосування. Доцільно, щоб в системі задач 

на засвоєння теореми та її доведення були задачі на 

[2]: розкриття необхідності знань геометричного фак-

ту, сформульованого в теоремі; актуалізацію геомет-

ричних фактів, які використовуються під час дове-

дення даної теореми, а також на актуалізацію спосо-

бів доведення; на обчислення та доведення чи на по-

будову, які підводять учнів до розуміння факту, сфо-
рмульованого в теоремі; на засвоєння формулювання 

теореми; на засвоєння окремих етапів доведення тео-

реми; задачі, під час розв’язування яких повторюється 

хід доведення теореми; відшукання іншого способу 

доведення; застосування теореми. В системі задач на 

засвоєння правил (алгоритмів) мають бути задачі на 

[2]: обґрунтування необхідності розгляду правила; 

актуалізацію знань, необхідних для обґрунтування 

правил, і умінь, необхідних для виконання цих пра-

вил; виконання окремих дій, з яких складається алго-

ритм; застосування правил в різних ситуаціях. 
2. До умінь переходити від однієї оболонки, в яку 

загортається навчальний геометричний зміст, до ін-

шої, відносять [1; 4] уміння переходити від: вербаль-

ної згорнутої до вербальної розгорнутої оболонки; 

вербальної розгорнутої до вербальної згорнутої обо-

лонки; вербальної розгорнутої до вербальної розгор-

нутої оболонки; вербальної згорнутої до вербальної 

згорнутої оболонки; невербальної до вербальної роз-

горнутої оболонки; невербальної до вербальної згор-

нутої оболонки; вербальної згорнутої до невербальної 

оболонки; вербальної розгорнутої до невербальної 

оболонки; невербальної до невербальної оболонки 
(початкова і кінцева знаково-символічна оболонки є 

представниками одного виду невербальних ЗСЗ); не-

вербальної до невербальної оболонки (початкова і 

кінцева знаково-символічна оболонки є представни-

ками різних видів невербальних ЗСЗ). Наприклад, за 

формулюванням означення поняття вказати термін, 

яким воно позначається (перехід від вербальної роз-
горнутої оболонки до згорнутої), сформулювати твер-

дження (скласти задачу) за відповідним геометричним 

зображенням (перехід від невербальної до вербальної 

оболонки) тощо.  

3. Система вправ має реалізовувати диференційо-

ваний підхід у навчанні. 

4. Доцільно використовувати тестові вправи закри-

тої та відкритої форми. Наприклад, вправи за готови-

ми рисунками (на відшукання помилки, на обчислен-

ня, на доведення, вправи з вибором однієї чи кількох 

відповідей, на встановлення відповідності чи пра-
вильної послідовності) тощо.  

5. Вправи можуть пропонуватися учням під час 

фронтального усного опитування, індивідуальної ро-

боти, роботи в парах (групах) тощо.  

Найбільш ефективно формувати в учнів уміння ко-

дувати (декодувати) за допомогою вправ, які пода-

ються зокрема на слайдах спеціальної мультимедійної 

презентації. Її використання під час формування в 

учнів названих умінь має наступні переваги:  

1) широкий спектр функцій (подання текстової ін-

формації, створення якісних кольорових та динаміч-

них геометричних малюнків, таблиць, схем, можли-
вість запису формул тощо); 

2) учитель економить час. Відпадає потреба у не-

обхідності готувати дошку на перерві чи на початку 

уроку. Цей час можна витратити з користю чи для 

себе (відпочити, переглянути матеріал наступного 

уроку), чи для учнів (приділити увагу тим учням, у 

яких виникли запитання теоретичного чи практичного 

характеру після уроку);  

3) навчальний матеріал цілком готовий для демон-

страції учням, перевірений учителем до уроку (зазви-

чай навчальний матеріал, який подається на уроці, 
великий за обсягом, тому поспіхом готуючи дошку на 

уроці чи на маленькій перерві вчитель може допусти-

ти машинальні помилки у зображеннях, позначеннях); 

4) навчальний матеріал можна демонструвати для 

різних класів, у різних кабінетах (досить часто зобра-

жуваний матеріал використовується на уроці не лише 

в одному класі, а й у різних, тому його раціонально 

залишати на дошці для наступного класу. Але не у 

кожній класній кімнаті є можливість "забронювати" 

частину дошки та й наступний урок не завжди прово-

диться у ній же); 

5) виводячи навчальний матеріал на екран, відпадає 
потреба у роздатковому матеріалі (не завжди і не для 

кожного класу можна забезпечити відповідний роз-

датковий дидактичний матеріал); 
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6) підготовлений навчальний матеріал учитель мо-

же пропонувати для опрацювання учнями як на уроці, 

так і самостійно вдома.  

У нашому дослідженні розроблено відповідні сис-

теми вправ та мультимедійні презентації до них. На-

ведемо приклади.  

Приклад 1. Вправа. Запишіть вектори, зображені на 

рисунку, вказавши початок і кінець вектора. Знайдіть 

координати вектора та серед названих векторів ука-

жіть рівні, співнапрямлені, протилежно напрямлені та 

колінеарні (рис. 2).  

 

  

Рис. 2. Слайди до уроку з теми "Координати вектора" 

 

Цю вправу пропонуємо під час введення геометри-

чного поняття "координати вектора" та правила зна-

ходження координат вектора за координатами його 

початку й кінця. Слайд містить зразок оформлення 

виконання першого завдання та таблицю, яку пропо-

нується учням заповнити самостійно. Він сконструйо-

ваний так, що, натискаючи на кнопку "Переглянути", 

учні мають змогу побачити на рисунку правильні від-

повіді до другого завдання (рівні вектори виділяються 

одним кольором, відображаються прямі, на яких ле-

жать вектори).  

За допомогою цієї вправи в учнів можна формувати 

уміння переходити від невербальної оболонки до вер-

бальної згорнутої (від зображення до символьного 

позначення), від вербальної згорнутої до вербальної 

розгорнутої (під час повторення означень рівних, спі-

внапрямлених, протилежно напрямлених та колінеар-

них векторів), від вербальної згорнутої до невербаль-

ної оболонки (наприклад, під час відшукання пар про-

тилежно напрямлених векторів). 

Приклад 2. Вправа. Встановіть відповідність між 

зображенням трикутника та формулою для обчислен-

ня його площі (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Фрагмент мультимедійної презентації до уроку з теми "Площі многокутників" 

 

Вправу доцільно пропонувати учням на етапі за-

кріплення введених формул площ многокутників, під 

час актуалізації знань чи підготовки до контрольної 

роботи. 

Слайд сконструйований так, що: 1) зображення 

трикутників та позначення його елементів на слайді 

відрізняється від тих, які вчитель використовує під 

час введення формул; 2) серед запропонованих фор-

мул площі є неправильні формули; 3) демонструвати 

зображення трикутників на слайді можна по одному 

або всі одночасно; 4) біля кожного трикутника можна 

вивести на екран правильну формулу. Метою цієї 

презентації є формування в учнів умінь переходити 

від невербальної оболонки до вербальної згорнутої. 

Приклад 3. Вправа. Знайдіть помилку в тверджен-

нях А, Б, В та виправте її (рис. 4). 
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Рис. 4. Слайди до уроку з теми "Розв’язуваня прямокутних трикутників" 

 

Слайд сконструйований так, що дає можливість 

учителю вивести на екран правильні відповіді, а по-

милки у твердженнях виділяються кольором чи підк-

ресленням (рис. 5).  
 

  

Рис. 5. Слайди до уроку з теми "Розв’язуваня прямокутних трикутників" 

 

Вправу доцільно пропонувати учням на етапі акту-

алізації знань, необхідних для розв’язування задач з 

теми "Розв’язування прямокутних трикутників". 

Виконання даної вправи сприяє формуванню в учнів 

уміння перекодовувати геометричний зміст, а саме: 

переходити від невербальної оболонки до вербальної 

згорнутої (від зображення до формули), від вербальної 

розгорнутої до невербальної (від словесного формулю-

вання твердження до зображення та формули). 

Розроблені нами презентації дозволяють організову-

вати роботу на уроці із запропонованими вправами по-

різному. Це може бути фронтальне усне опитування чи 

письмова робота з подальшою перевіркою. Вправи 

можна пропонувати учням як для індивідуальної робо-

ти на уроці, так і вдома.  

Висновки. Формувати в учнів уміння кодувати 

(декодувати) геометричний зміст доцільно за допомо-

гою системи спеціальних вправ, які пропонуємо пода-

вати в тому числі на слайдах мультимедійної презен-

тації. Розроблені нами мультимедійні презентації  

можна використовувати на всіх етапах навчання гео-

метрії у 8-9 класах. Пропонована нами система слай-

дів дає можливість вчителю проводити ефективні 

уроки геометрії та забезпечувати підвищення якості 

геометричної освіти школярів, не витрачаючи час на 

створення мультимедійного супроводу уроку.  
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Application of multimedia presentation for development skills to encode (decode) of the geometry content in students 

of 8-9 grades 

I.V. Moldovan 
Abstract. Methodical recommendations for the organization of one of the symbolic activity types such as encoding (decoding) at the 
lessons of geometry are suggested in the article. The types of exercises which assist the formation of the encoding (decoding) skills 
are emphasized. In the article proved that exercises is necessary to give for students using multimedia presentations. The multimedia 
maintenance for such topics as "Solving right triangles", "The areas of polygons", "Vector coordinates" is created and elaborated; the 
fragments of these topics are demonstrated. 

Keywords: symbolic activity, sign-symbolic means, encoding (decoding), multimedia presentation, teaching of geometry 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования художественных текстов в процессе обучения магистрантов ино-
странным языкам. Рассмотрены подходы к возможным лингводидактическим путям решения проблемы. Показана зависи-
мость между уровнем сформированности профессиональной иноязычной компетентности филологов и методической орга-
низацией изучения художественного текста. Определены основные характеристики профессиональной иноязычной компе-
тентности филологов как интегративной способности.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, интегративность, филологическая подготовка магистров, язы-
ковое образование 
 

Введение. Значение литературных произведений в си-

стеме языкового образования общепризнана. Практи-

чески не существует методик, которые бы игнорирова-

ли возможности использования художественных тек-

стов в изучении иностранного языка. Однако коммуни-

кативно-эстетическая сторона вопроса продолжает 
традиционно выноситься за рамки задач лингводидак-

тики, что ограничивает возможности художественного 

(то есть основного) воздействия литературного текста 

на формирование профессиональной коммуникативной 

компетентности студента-филолога. В связи с этим 

особую актуальность приобретает теоретическое обос-

нование и практическое решение проблемы эффектив-

ного с точки зрения филологической подготовки ис-

пользования художественных произведений в контек-

сте формирования иноязычной читательской компе-

тентности студентов-магистрантов.  
Критический обзор публикаций по теме. Исполь-

зование художественного текста в процессе овладения 

иностранным языком – проблема для методике препо-

давания в высшей школе не новая. На сегодняшний 

день накоплен значительный опыт ее решения в кон-

тексте различных подходов. В методике преподавания 

иностранных языков (Т.О. Вдовина, Л.П. Рудакова, 

Е.Д. Матрон, С. Brumfit, R. Carter, T. Dagnew, G. Lazar) 

особое внимание уделяется лингвистическому анализу 

текста, различным методам его интерпретации, рас-

смотрению художественных средств и т.п. Установле-

но, что в зависимости от цели рассмотрения литера-
турного текста перечисленные аспекты требуют опре-

деленной методической организации. Если наряду с 

задачей формирования иноязычной компетенции ре-

шаются вопросы профессиональной подготовки буду-

щего специалиста в области филологии, то оказывается 

недостаточной и характеристика языковых средств, и 

языковая практика, и ознакомление с содержанием 

произведения. Профессиональный подход к художес-

твенному образу требует особой способности целост-

ного восприятию созданного писателем мира, которая 

не возникает путем простого сложения других, более 
простых умений и навыков. Результаты анализа мето-

дических, литературоведческих, лингвистических ис-

следований свидетельствуют о том, что проблема фор-

мирования коммуникативной профессиональной ино-

язычной компетентности филолога как интегративной 

способности до сих пор не была предметом специаль-

ного исследования в методике преподавания в высшей 

школе. 

Целью данной статьи является исследование осо-

бенностей формировании у студентов-магистрантов 

коммуникативной профессиональной компетентности 
филолога в процессе чтения художественных текстов 

на продвинутом этапе обучения иностранному языку. 

Изложение основного материала. Традиционно в 

процессе обучения иностранного языка профилирую-

щими являются коммуникативная и профессиональная 

компетентности. Для современной методики препода-

вания в высшей школе характерно углубленное внима-

ние к рассмотрению базових составляющих коммуни-

кативной компетентности. Профессиональная компе-

тентность стала объектом исследований в основном в 

последние годы. Можно сказать, что и коммуникатив-
ная, и профессиональная кометентности находятся в 

самом центре современных методических исследова-

ний . Более сложные по своему составу так называемые 

интегративные компетентности пока еще редко попа-

дают в поле зрения методистов, что можно объяснить 

сложностью самого процесса одновременного форми-

рования разных способностей. Задача заключается не в 

том, чтобы подготовить специалиста к двум видам дея-

тельности – к коммуникативной на иностранном языке 

и к профессиональной, а в том , чтобы добиться инте-

гративности – сформировать способность к общению 

на иностранном языке в профессиональной сфере. А 
это уже другой, более высокий уровень решения про-

блемы. В этом отношении литературные тексты как 

материал для обучения имеют неограниченные воз-

можности. В современном филологическом образова-

нии наблюдается определенное противоречие между 

функционирующей парадигмой языкового образования 

и процессом формирования языковой личности буду-

щего специалиста. Этот момент имеет место в процессе 

подготовки специалистов практически по всем специ-

альностям. Он связан с неготовностью преподавателя- 

лингвиста к обучению иностранным языкам на основе 
предметного содержания профилирующих дисциплин. 

Казалось бы, применительно к филологической подго-

товке эта проблема не должна возникать, так как пре-

подаватель – сам филолог и является специалистом по 

таким профилирующим дисциплинам, как языкознание 
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и литературоведение. Но она возникает. В данном слу-

чае сложность определяется не новизной предметного 

содержания, как в других дисциплинах, а в интегра-

тивном подходе к процессу формирования компетент-

ности.  

Художественный текст – это совершенно особен-

ный материал для обучения иностранному языку. Его 

неограниченные возможности объясняются самой 

природой художественности, которая по сути и есть 
целостность и интегративность. Процесс ее реализа-

ции требует таких учебных условий, при которых 

этот специфический материал поведет за собой изу-

чающих иностранный язык. Сегодня это требование 

не подвергается сомнению, однако оно носит в значи-

тельной степени декларативный характер. Причины 

этого связаны и с природой художественности (мате-

риал изучения), и с природой интегративности (ре-

зультат изучения). Интегративные способности нель-

зя сформировать путем сложения других, болем про-

стых компетентностей. Интегративность – это спо-

собность воспринимать и воссоздавать целое через 
взаимодействие. Для этого необходимо состояние 

связности между частями и функциями.  

Для определения наиболее эффективных путей ис-

пользования художественного текста в формировании 

профессиональной компетентности прежде всего необ-

ходимо определить компоненты компетентности, под-

лежащие формированию. Показателями профессиона-

лизма филолога являются два основных аспекта: линг-

вистический и литературоведческий. Что касается 

лингвистики(языкознания), то можно сказать, что фи-

лологическая подготовка в соответствии с действую-
щими программами – это преимущественно подготов-

ка лингвистов. Литературоведческий аспект и по месту 

в учебном процессе, и по объему материала как бы до-

полняет языковедческий. Использование художествен-

ных текстов имеет место и в литературоведческих кур-

сах, и в лингвистических, но ракурс их рассмотрения 

различается и зависит от специфики изучаемых дисци-

плин. Один и тот же художественный текст (произве-

дение) и в том, и в другом случае используется с целью 

формирования у студентов-магистрантов профессио-

нальной компетентности филолога, только следует 
учитывать, что в каждой отдельно взятой учебной си-

туации формируется какая-то определенная сторона 

этой компетентности. Если сравнить перечень знаний, 

умений и навыков, предлагаемый учебными програм-

мами в цикле литературоведческих дисциплин, с ана-

логичным перечнем лингвистических курсов, то оче-

видна одна особенность, которая имеет место только 

при использовании в учебном процессе художествен-

ного текста. Один и тот же художественный текст мо-

жет рассматриваться и как предмет эстетического ана-

лиза, и тогда речь идет о произведении; и как предмет 

интепретации, которая фокусируется на лингвистиче-
ском анализе, в этом случае речь идет уже о тексте. 

Хотя и то, и другое – это проявления филологического 

анализа и соответствующих умений филолога.  

Общепризнано, что наиболее эффективный способ 

практического овладения иностранным языком в ис-

кусственных, т.е. учебных условиях на продвинутом 

этапе обучения – анализ художественного произведе-

ния, что обусловлено спецификой литературного тек-

ста как второй реальности . Эта реальность( художе-

ственный мир), в отличие от первой жизненной реаль-

ности, позволяет видеть ее как образ реального мира. 

Так происходит создание в восприятии читателя це-

лостной картины мира, частью которой является язы-

ковая картина. Интегративность как способ постиже-

ния реальности приводит к целостному восприятию 

образной системы художественного произведения.  

К моменту обучения в магистратуре у студентов 
сформированы базовые языковые, речевые, стратеги-

ческие, социокультурные компетентности. В контексте 

профессиональной компетентности филолога среди 

билингвальных, личностных, екстралингвистических, 

переводческих, стратегических, информационно-техно-

логических особое место занимают умения интерпре-

тации художественных текстов, связанные со способ-

ностями студентов к постижения художественного ми-

ра литературного произведения. В магистратуре встает 

задача их интеграции, которая частично решалась и на 

уровне подготовки бакалавров, но тогда она была как 

бы сопутствующей, «сопровождающей» основные, 
перечисленные выше. Теперь же на уровне магистер-

ской подготовки она становится основной. Для этого в 

читательской интерпретации литературного произве-

дения должны переплетаться все виды филологическо-

го анализа текста. Соотношения между ними самые 

разнообразные и определяются как спецификой худо-

жественного мира изучаемого текста, так и характером 

учебной ситуации. Не последнюю роль играют и инди-

видуальные особенности студентов-магистрантов как 

читателей. Часть этих особенностей определяется 

учебной подготовкой, а часть врожденными наклонно-
стями. Все студенты в своей читательской деятельно-

сти проходят в развитии ряд стадий: «период наивного 

реализма», «стадия нравственного эгоцентризма», 

«эпоха связей» и т.д. Все проходят, но не все благопо-

лучно преодолевают недостатки каждого периода. Ко-

нечно, главную роль в их преодолении играет органи-

зация чтения художественных произведений на родном 

языке, однако нельзя не учитывать возможности ино-

язычных текстов в формировании читательской компе-

тентности как интегративного свойства личности.  

Не последнюю роль в этом процессе играют и инди-
видуальные особенности студентов-магистрантов как 

читателей. Часть этих особенностей определяется 

учебной подготовкой, а часть врожденными наклонно-

стями. В магистратуре преподаватель ,как правило, 

имеет дело с уже сложившимися типами читателя. Это 

либо сензитивный / «медленный» (slow) читатель, либо 

широкоинформированный / «быстрый» (fast). Каждый 

из этих типов требует использования при изучении 

литературных текстов своей методики, в идеале даже 

своей программы. Для сензитивного читателя наиболее 

эффективна методика с лингвостилистическим или 

критическим анализом. «Быстрый» читатель наиболее 
успешен при применении лингвистического анализа, 

кроме этого он ориентирован н навыки скорочтения.  

Существуют универсальные приемы, приемлемые 

в обучении обоих типов читателей.  

1. Prediction (What comes next?). Этот прием широко 

использовался в варианте, который К.С. Станислав-

ский в своей знаменитой системе называл технологией 

«если бы». Современная версия предполагает, что в 
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ключевых моментах чтения текста требуется остановка 

(«stopping place») и делаются предположения относи-

тельно дальнейшего развития действия. Для методики 

иностранных языков этот прием на первый взгляд не 

является новым. Развитие антиципации всегда рас-

сматривалось как важный момент речевого развития. 

Однако применительно к художественным текстам 

здесь имеет место специфический подход, связанный с 

особыми учебными процедурами, направленными на 
сохранение целостности предмета изучения.  

2. Close procedure. Работа с подтекстом играет осо-

бую роль в постижении художественного смысла 

произведения. Необходим анализ каждого из уровней 

текста, в том числе и так называемый микростилисти-

ческий, когда важно значение порядка слов, частота 

использования слов/звуков и т.д.  

3. Summarу (What”s it all about?). Прием, который 

можно отнести к методической классике. Он настоль-

ко широко используется на всех уровнях обучения 

иностранных языков, что не требует особых коммен-

тариев. Умение кратко изложить содержание любого 
текста, в том числе и художественного, формируется 

у учащихся параллельно с применением приема ком-

прессии. Особое внимание методисты уделяют ему, 

начиная с начальной школы. При использовании ху-

дожественного текста, в отличие от любого другого, 

акценты ставятся на вопросах «как» изображено, а не 

«что». В этом заключается специфика.  

4. Forum (Debating opposing viewpoints). Обсужде-

ние различных точек зрения особенно интересно в 

ситуациях чтения литературного произведения. Лю-

бое высокохудожественное произведение допускает 
множественность его толкований, что само по себе 

порождает обсуждение, варианты трактовок.  

5. Guided re-writing. Самый спорный из перечислен- 

ных приемов. Он предполагает внесение изменений в 

произведение. Вопрос о допустимости подобных дей-

ствий не имеет однозначного ответа, можно только 

отметить, что прием используется с учебными целями. 

Например, студентам предлагается заменить кольце-

вую композицию линейной или монолог диалогом.  

Использование перечисленных приемов в работе с 

художественным текстом зависит от лингвистического 

опыта студентов. Магистранты, как правило, уже име-
ют представление о литературе как феномене духовной 

культуры, у них накоплен достаточный читательский 

опыт, они имеют достаточную лингвистическую под-

готовку. Более того, они могут выполнять читатель-

скую деятельность на эстетическом уровне. Работа с 

читателями такого уровня эффективна, так как художе-

ственный текст перестает использоваться с так называ-

емой инструментальной целью, то есть как инструмент 

в изучении языка. Интегративный подход, в отличие от 

инструментального, позволяет овладевать иностран-

ным языком в контексте художественного образа. 

Выводы. Таким образом, использование художес-
твенных текстов в процессе формирования у студен-

тов-магистрантов иноязычной профессиональной 

компетентности основывается на требовании интегра-

тивности как базовом в современном языковом обра-

зовании. Оно наиболее соответствует целостной при-

роде литературного произведения как материала овла-

дения иностранным языком и позволяет избежать не-

достатков инструментального подхода к художес-

твенному образу. Перспективы дальнейшего исследо-

вания связаны с разработкой методики изучения ино-

язычных художественных текстов, основанной на 
принципе интегративности и направленной на совер-

шенствование профессиональной филологической 

подготовки студентов.  
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Analysis of fictional texts in the system of professional foreign-language competence development of students-philologists on 

the advanced level 

T.O. Pakhomova 
Abstract. The article is devoted to the problem of using fictional texts in the process of teaching foreign language to masters. The 
approaches to possible lingvodidactic ways of solving the problem are observed. The relation between the level of professional lin-
guistic competence and the procedural organization of the study of fictional texts is revealed. Major characteristics of professional 

linguistic competence of philologists as an integrative ability are defined.  
Keywords: professional competence, integrativity, philological education of masters, linguistic education 
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Аннотация. Цель исследования заключается в обосновании теоретических аспектов формирования рефлексивной культуры 
будущих инженеров-строителей в теории и практике педагогической науки. Применялись традиционно педагогические 

методы исследования. Результаты и выводы свидетельствуют, что взаимосвязь рефлексивных компонентов способствует 
развитию рефлексивной культуры будущих специалистов строительного профиля. Эффективность развития профессио-
нальной культуры студента в значительной степени зависит от уровня сформированности его рефлексивной культуры. 

Ключевые слова: рефлексивная культура; рефлексия; инженер-строитель; профессиональная подготовка 
 

Введение. В современные времена широкую актуаль-

ность приобретает проблема развития профессиональ-

ной культуры инженеров строительного профиля. Из-

менения на рынке труда требуют от специалиста не 

только высокого профессионализма, но и осмысление 

своей деятельности, потребности в постоянном осозна-

нию результатов самопознания, которые обеспечивает 

рефлексивная культура. Краткий обзор публикаций 

по теме. Проанализировав литературу мы пришли к 

выводам, что роль рефлексии в развитии личности рас-

сматривали такие ученые как А. Анисимов, Т. Давы-

денко, А. Деркач, И. Зязюн, Н. Коваль, И. Пидласис-

тий, В. Орлов, С. Рубинштейн, С. Степанов, А. Хутор-

ской и др., Виды и функции рефлексии - А. Холмаго-

рова, В. Зарецкий, И. Семенов; формирование и разви-

тие рефлексивной культуры личности - Г. Балл, Г. Дег-

тярь, В. Елисеев, С. Становский, В. Радкевич, В. Рыбак, 

Т. Усманов и др. 

Цель данного исследования заключается в обосно-
вании теоретических основ формирования рефлексив-

ной культуры будущих инженеров-строителей в теории 

и практике педагогической науки. Применялись тради-

ционно-педагогические методы исследования. 

Нами исследовано, что современная гуманистиче-

ская парадигма высшего профессионального техниче-

ского образования выдвигает настоятельную потреб-

ность в компетентном специалисте, который способен 

не только к реализации как своего творческого потен-

циала, личного саморазвития, так и к осуществлению 

рефлексивных процессов самопознания. Термин ре-

флексия (от латинского – reflexio) сохраняет первона-
чальную семантику и означает «возвращение назад», 

осмысления, самопознания, категорию сознания, фор-

му теоретической деятельности и принципы мышле-

ния. Проблема рефлексии в философии разрабатыва-

лась в русле изучения самосознания и теоретического 

мышления, процессов коммуникации и кооперации, 

связанных с необходимостью понимания и координа-

ции действий участников. В этом смысле рефлексия 

выступает как свойство ума обращаться к внутреннему 

миру; как наблюдение за деятельностью или состояни-

ем ума; как анализ знаний, что приводит к новому зна-
нию. В основе рефлексивных процессов лежат опера-

ции сопоставления полученных результатов с предпо-

лагаемыми, обусловливающих включения сложных 

механизмов психической регуляции, обеспечивающих 

управление изменениями, корректировки и совершен-

ствования деятельности, развитие личностных качеств 

субъекта деятельности. Рефлексивный компонент яв-

ляется необходимой составляющей учебной деятель-

ности учащихся. 

Среди современных разработчиков теории рефлек-

сивной деятельности отметим подходы А. Карпова, 

И. Семенова, С. Степанов. Признает рефлексию как 

главный элемент в системе деятельности, выполняет 
сложную функцию саморегуляции человека в мире 

К. Вазина. По ее мнению, рефлексия блокирует дея-

тельность по старым образцам и открывает новые 

пути для мышления и действия, когда имеет место 

отклонение от образца-нормы деятельности человека 

и осознается неудовлетворенность собственной дея-

тельностью или образцу. Проявление рефлексии про-

исходит в так называемой нормальной двойственно-

сти сознания, когда индивид по отношению к себе 

одновременно выступает и как объект рефлексии (я – 

исполнитель), и как ее субъект (я – контроллер), кото-
рый регулирует свои действия и поступки. 

В работах отечественных и зарубежных психологов, 

исследующих личность, рефлексивность как личност-

ное качество соотносится с самосознанием как способ-

ностью правильно оценивать себя и свое место в мире 

(Б. Ананьев, Л. Выготский, О. Леонтьев, В. Мясищев и 

др.) С самоотношением , самоактуализацией, самореа-

лизацией (Г. Балл, О. Бодальов, И. Кон, Д. Леонтьев, 

В. Петровский, О. Реан, В. Слободчиков, А. Фурман и 

др.). Исследователями установлено, что ведущая по-

знавательная функция рефлексии реализуется как осо-

знание средств решения поставленных задач через 
определение путей их поиска. Для рефлексивной дея-

тельности как общего феномена характерны сущност-

ные свойства деятельности: целеустремленность, 

предметность, осмысленность, преобразующий харак-

тер и взаимосвязь всех ее структурных компонентов. 

Процесс рефлексии выступает как комплексная мысли-

тельная способность к постоянному анализу и оценке 

каждого этапа профессиональной деятельности, как 

важная предпосылка эффективной деятельности, глу-

бокого ее осознания, критического анализа и конструк-

тивного совершенствования.  
Впервые понятие «рефлексия» ввел Джон Локк, ко-

торый считал, что рефлексия является процессом 

накопления новых идей. Проанализировав литературу 

мы увидели, что рефлексия является предметом иссле-

дования многих наук. Так, в философии понятие «ре-
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флексия» означает процесс размышлений индивида о 

том, что происходит в личном сознании [8]. Нами про-

слежено, что В. Елисеев акцентирует внимание на том, 

что как философская категория сознания и мышления 

рефлексии означает процесс размышлений человека о 

том, что осуществляется в ее личностной сознания и 

осмысления личного самосознания [4]. Можем убедит-

ся, что в психологии под рефлексией рассматривается 

процесс самопознания субъектом внутренних психиче-
ских актов и состояния [8]; как системообразующий 

фактор профессионализма и зрелости, который опре-

деляется развитием способностей, способов и страте-

гий, обеспечивающих осознанное преодоление стерео-

типов личностного опыта и деятельности путем их пе-

реосмысления и выдвижения инноваций в педагогиче-

ской деятельности. Педагогическую рефлексию акаде-

мик можно рассматривает как такую, что упорядочен-

ная опытом, содержанием и обстоятельствами деятель-

ности. «Рефлексия» не только знание или понимание 

самого себя, но и выявление того, как другие личности 

знают и понимают «рефлектирующего», его личные 
качества, эмоциональные реакции и негативные пред-

ставления, связанные с познанием [7]. Наши исследо-

вания показали, что некоторые ученые выделяют и 

профессиональную рефлексию и просматривают ее как 

направленность рефлексивного мышления на профес-

сиональную деятельность. Можна отметить тот факт, 

что цель и характер рефлекси разнообразны в профес-

сиональной деятельности. Мы считаем, что рефлексия, 

как одна из основных видов профессиональной дея-

тельности инженеров строительного профиля, помога-

ет им эффективно осуществлять учебный процесс по 
профессиональной подготовке, а потому предметом 

рефлексии могут быть: формирование профессиональ-

ного мировоззрения, потребности, интересы и запросы, 

отдельные профессиональные качества и др. В процес-

се своего профессионального становления студент тех-

нического вуза должен развить в себе умение контро-

лировать себя, управлять собственным эмоциональным 

состоянием. Именно это и является признаком разви-

тия его личностной рефлексии. По нашему мнению 

личностная рефлексия будущего инженера определяет-

ся как перестройка содержания его сознания и дея-
тельности. Проблема организации и корректировки 

индивидуальной образовательной деятельности связа-

на с успешностью ее осмысления. Мы считаем, что 

традиционная педагогика не требует осмысления про-

исходящего ни от педагога ни от студентов, в ней нет 

места рефлексивным видам деятельности. Прослежено, 

что проблема проявляется и в том, что учащиеся не 

нуждаются в осознании своего развития, не обнаружив 

результатов своего обучения, затрудняются объяснить, 

что именно проявляется в ходе их деятельности. По 

нашему мнению, преподавателю нужно предоставить 

набор готовых средств для организации процесса усво-
ения знаний , но без понимания способов своего уме-

ния, механизмов познания и мыслительной деятельно-

сти, невозможно присвоение тех знаний, которые были 

приобретены в процессе обучения. То есть, рефлексив-

ная деятельность позволяет осмыслить свою индиви-

дуальность. С помощью рефлексии можно не только 

обдумывать будущую деятельность, но и выстраивать 

ее реалистическую структурную основу, которая выте-

кает из особенностей предыдущей деятельности. Рас-

сматривая личностную рефлексию студентов строи-

тельного профиля нам необходимо учитывать единство 

процессов деятельности и сознания. Проанализирова-

но, что рефлексивная культура должна иметь целую 

систему рефлексивных умений и навыков, которые 

формируются и развиваются в процессе этой деятель-

ности, направленные на оценку, обобщение наиболее 

важных признаков учебного процесса с целью дости-
жения его качественных изменений, профессионально-

го и личностного совершенствования. К таким умени-

ям мы относим: осуществление анализа соответствия 

содержания деятельности требованиям профессио-

нальной подготовки будущих квалифицированных ин-

женеров; анализа подготовки эффективности организа-

ционных форм и методов, применяемых в учебно-

воспитательном процессе; анализа причин как положи-

тельных, так и отрицательных результатов обучения, 

опыта своей деятельности . 

Мы пришли к выводам, что с психологической по-

зиции рефлексивную культуру будущих инженеров-
строителей характеризуют профессионально важные 

качества, которые связаны с его самопознанием, само-

анализом, самореализацией и самоорганизацией сред-

ствами осмысления и переосмысления средств и спо-

собов мышления, деятельности, общения в процессе 

профессионально-учебной деятельности. Опыт само-

познания помогает студенту распознать внутренние 

процессы, которые так или иначе происходят в соб-

ственном сознании, а также приводить свои действия в 

соответствие с собственными потребностями и воз-

можностями. Основанные на педагогической рефлек-
сии самоанализ и самооценка профессиональной дея-

тельности способствуют обеспечению контроля и кор-

рекции этой деятельности и побуждают студентов и 

преподавателей к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. Учитывая сущность этих рефлексивных меха-

низмов, мы не можем не согласится с точкой зрения Н. 

Никитина, А. Железнякова, М. Петухов которые выде-

ляют два подхода к организации самоанализа педаго-

гической и учебной деятельности: 

– самоанализ, который осуществляется посредством 

сравнения своего результата с образцом соответ-
ствующей деятельности; 

– самоанализ, на основе сравнения своего нового ре-

зультата деятельности с предыдущим, который ори-

ентирован прежде всего на прослежевании лич-

ностных изменений и достижений в динамике раз-

вития. Данный вид анализа является наиболее про-

дуктивным с точки зрения мотивации специалиста к 

профессионально-личностного самосовершенство-

вания, а переход от внешней оценочной деятельно-

сти к самоанализу и самооценки должно осуществ-

ляться поэтапно: 

– содержательная развернутая оценка, которая создает 
ориентированную основу действий самоанализа; 

– осуществление самоанализа и самомооценки резуль-

татов своей и иной деятельности; 

– осуществление индивидуального самоанализа и са-

мооценки действий [5]. 

Таким образом мы убеждены, что будущий инженер 

должен быть способен управлять собой и своею дея-

тельностью на почве обратной связи. К основным ком-
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понентам рефлексивной культуры смело можем отно-

сить следующие: рефлексивную среду, рефлексивную 

компетентность, компетентность сотворчества, ре-

флексивно-инновационный потенциал. Наличие готов-

ности и способности к профессиональной рефлексии 

составляет сущность рефлексивной компетентности. 

Проанализировав К. Нора, можно увидеть, что он вы-

делил такую систему рефлексивной компетентности 

как готовность к проявлению рефлексивной компе-
тентности, опыт проявления рефлексивной компетент-

ности в различных ситуациях, отношение к содержа-

нию рефлексивной компетентности и объекта ее при-

менения, эмоционально волевую регуляцию процессов 

и результатов проявления рефлексивной компетентно-

сти [6]. Рефлексивная среда – это система условий раз-

вития и саморазвития личности. Рефлексивная среда 

создается в процессе решения профессиональных за-

дач. Этот процесс Т. Гура рассматривает в двух изме-

рениях: первый – пространство взаимодействия интел-

лектуальных усилий участников взаимодействия (сту-

дент и преподаватель), второй - их взаимодействие как 
партнеров, которые непосредственно общаются друг с 

другом в ситуации решения задачи [1]. Мы полностью 

согласны, что создания рефлексивной среды необхо-

димо, чтобы сам преподаватель был способен выхо-

дить за пределы собственного опыта и быть способным 

активизировать рефлексивно-инновационные процессы 

в мышлении, общении и деятельности через активиза-

цию собственных рефлексивных позиций. Рефлексив-

но-инновационный потенциал, как компонент рефлек-

сивной культуры, способствует порождению иннова-

ций в профессионально-учебной деятельности и сту-

дентов и преподавателя. Ми проследили, что развитие 

рефлексивно-инновационного потенциала происходит 

при включении в процесс рефлексивного переосмыс-
ления новых смыслов профессионального сознания и 

профессионального опыта. 

Итак, с проведенных выше исследований следует 

сделать выводы о том, что взаимосвязь рефлексивных 

компонентов способствует развитию рефлексивной 

культуры будущих специалистов строительного про-

филя. Эффективность развития профессиональной 

культуры студента в значительной степени зависит от 

уровня сформированности его рефлексивной культуры. 

Рефлексия является сложным механизмом и рассмат-

ривается как способность личности к познанию самого 

себя и других; как вид мышления, способствует пере-
осмыслению содержания своей деятельности; как ос-

новополагающий фактор психологических качеств 

личности, а в условиях личностного развития приобре-

тает особое значение как один из видов профессио-

нальной культуры будущего инженера-строителя. 
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Formation of reflexive culture of future engineers in the theory and practice of pedagogy 

N.L. Sydorchuk 
Abstract. The purpose of research is substantiating theoretical foundations of reflexive culture of future engineers in the theory and 

practice of pedagogy. Traditional teaching methods were used. Results and conclusions show that the relationship of reflexive com-
ponents promotes reflexive culture of future specialists of building profile. The effectiveness of student's professional culture largely 
depends on the formation of his reflexive culture. 

Keywords: reflexive culture; reflexion; a civil engineer; professional training 
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Анотація. В статті розкриваються методичні особливості застосування пакету прикладних програм OpenOffice в процесі 

навчання стохастики студентів економічних факультетів університетів. Розглянуто методичні особливості застосування 
вбудованих функцій додатку Calc у первинному опрацюванні статистичних даних (визначення обсягу вибірки, найбільшого 
та найменшого її значення, частоти варіант; обчислення числових характеристик вибірки), статистичному та інтервальному 
оцінюванні параметрів розподілу, а також побудові полігону та гістограми розподілу. 

Ключові слова: навчання стохастики, комп’ютерні технології у навчанні, пакет прикладних програм OpenOffice, ста-
тистичний аналіз даних, теорія статистичних оцінок, підготовка економістів 
 

Вступ. На початку ХХІ сторіччя суспільно-економіч-

ний розвиток людства може бути охарактеризовано як 

перехід до інформаційного суспільства. Основою та 

рушійною силою даного процесу є інформація, темпи 

зростання якої прискорюються з кожним роком. Ін-

форматизація суспільства має наслідки як позитивні 

(збільшення інформації приводить до утворення но-

вих знань, нових технологій, нових продуктів), так і 

негативні (через велику кількість другорядної інфор-

мації зростає час на її опрацювання, збільшується 

ймовірність втрати більш важливих знань, отже може 
з’явитись така парадоксальна ситуація, коли через 

надлишок інформації виникає інформаційний голод). 

В результаті, зростає необхідність у фахівцях, що ма-

ють здатність швидко адаптуватись до нових, або сут-

тєво змінених, умов праці, знаходити та використову-

вати інноваційні технології, що дають можливість 

швидко отримати результат.  

Огляд публікацій за темою. В сучасних умовах 

об’єктивним фактором є експансія технічних і техно-

логічних інновацій у всі сфери соціально-економічного 

буття. Якісна професійна підготовка сьогодні включає 
в себе необхідність у формуванні компетенцій застосу-

вання комп’ютерної техніки та інформаційних техно-

логій в майбутній фаховій діяльності. Дослідженню 

даної проблеми присвячено роботи Л. Боднар, А. Бори-

сенка, А. Ванюріна, І.Воротникової, О. Зайцевої, Т. За-

харової, О. Гавриліної, Н. Канаєвої, І. Керницького, 

М. Кобякової, Т. Коломієць, І. Костікової, О. Кривоно-

са, Л. Морської, В. Пономаренка, Л. Пуханової, М. Ра-

гуліної, Л. Мартіросян, І. Роберт, І. Смірнової, Є. Тре-

тьякової, О Федорчук, В. Шухардіної, М. Яшанова та 

ін.  

Водночас, комп’ютерні технології мають потужний 
потенціал застосування в освітньому процесі. Широке 

розповсюдження та вільний доступ до інформаційних 

технологій надають можливість створення та викорис-

тання нових форм навчання, таких, наприклад, як вір-

туальне навчання, проблеми впровадження якого в на-

вчальний процес стали предметом дослідження Я. Во-

ловець, В. Григор’єва, О. Зачка, Л. Іваненко, М. Козяра, 

С. Литвинової, О. Малярчук, Г. Мошек, Р. Павлюка, 

А. Петриці, Т. Рака, А. Столяревської, Г. Сухорукової, 

В. Хандецького, В. Хомич та ін.  

Сучасні інновації змінюють і технічні засоби на-
вчання. Наразі актуальним питанням є використання в 

навчальному процесі електронних інтерактивних посі-

бників та навчальних програм-тренажерів (Р. Арши-

нянц, Я. Ваграменко, С. Григор’єв, Л. Зайнутдінова, 

О. Зіміна, А. Кіріллов, С. Макаров, Г. Можаєва, І. Ту-

балова та ін.).  

Аналіз недетермінованих процесів та явищ, статис-

тична обробка емпіричних даних значно спрощується 

за рахунок використання пакетів математичних прик-

ладних програм. Саме тому, важливим аспектом у про-

цесі навчання стохастики майбутніх економістів є фор-

мування інформаційних компетенцій. Можливості за-
стосування пакетів комп’ютерних математичних про-

грам у навчанні стохастики відображено в працях 

Г. Горєлової, М. Жалдака, Е. Желєзнякової, Н. Кузьмі-

ної, І. Лєбєдєвої, Л. Малярець, Г. Михаліна, С. Самсо-

нової, М. Суворової, С. Щербатих та ін. 

В той же час, економічна криза в світі змушує шука-

ти такі технології, оплата за ліцензію на використання 

яких була б по кишені навчальним закладам та робото-

давцям. Розв’язати дану проблему можна використав-

ши в стохастичних дослідженнях пакети програм з ві-

льним доступом. Однією з таких програм є пакет офіс-
них програм OpenOffice, що представляє собою повно-

функціональний пакет офісних додатків, який було 

розроблено як альтернативу пакету Microsoft Office. 

Даний пакет підтримується усіма основними операцій-

ними системами, в тому числі і Windows.  

Мета статті. Широкі можливості застосування па-

кету прикладних офісних програм OpenOffice наряду з 

відсутністю оплати за ліцензію вказують на те, що в 

найближчому майбутньому даний пакет програм вийде 

на перше місце по застосуванню в навчальному проце-

сі як в школах, так і у вищих навчальних закладах 

України. Разом з тим, аналіз доступної літератури з 
даної теми, вказує на те, що практично немає методич-

них розробок присвячених особливостям застосування 

пакету OpenOffice та його додатку OpenOffice Calc у 

навчанні стохастики. Саме тому, наше дослідження 

було спрямоване на аналіз можливостей застосування 

вбудованих статистичних функцій, що входять до до-

датку OpenOffice Calc в процесі навчання стохастики 

студентів економічних спеціальностей університетів. 

Матеріали та методи дослідження. В процесі до-

слідження було використано наступні методи:  

– аналіз теоретичних джерел з проблеми застосу-
вання вбудованих функцій додатку OpenOffice Calc в 
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процесі навчання. Принципи роботи з програмами па-

кету OpenOffice досить широко висвітлено на спеціаль-

них сайтах в мережі Інтернет, зокрема База знань Open 

Office.org [5], Центр нових інформационних технологій 

[10], Prosto Pro Office [3], Основы преподавания офис-

ных технологий на базе OpenOffice.org [1] тощо; 

– аналіз методичних підходів до застосування стати-

стичних функцій OpenOffice Calc в процесі навчання 

взагалі та під час стохастичної підготовки майбутніх 
економістів. В роботах І. Акімової [4], С. Тімохіної [8], 

Є. Шереметьєвої [11] представлено методичні розроб-

ки щодо застосування офісного додатку OpenOffice в 

процесі навчання. В. Клячкін [6], Д. Расторгуев [6] роз-

глядають можливості застосування статистичних фун-

кцій в економічних дослідженнях. 

Результати дослідження. OpenOffice – це повнофу-

нкціональний пакет офісних додатків, який було роз-

роблено як альтернативу пакету Microsoft Office як на 

рівні форматів так і на рівні інтерфейсу. Одним із пере-

ваг пакету OpenOffice є те, що він не потребує ніякої 

плати за ліцензію, в той же час може вільно замінити 
будь-який з пакетів прикладних офісних програм. В 

пакеті OpenOffice передбачено зберігання будь-яких 

даних у відкритому форматі Open Document Format 

(ODF), який був схвалений міжнародною організацією 

по стандартизації ISO (ISO/IEC 26300:2006). Докумен-

ти, що створено за допомогою OpenOffice, можуть бу-

ти збережені в інших поширених форматах (в тому 

числі і тих, що підтримуються в Microsoft Office), в 

пакеті також передбачено можливість експорту доку-

ментів в формат PDF [2, 9]. До складу пакету входять 

текстовий редактор Writer, програма для підготовки 
презентацій Impress, графічний редактор Draw, таблич-

ний процесор Calc, система управління базами даних 

Base, редактор формул Math. 

Розглянемо можливості застосування табличного 

процесора OpenOffice Calc під час вивчення навчаль-

ного матеріалу з математичної статистики студентами 

економічних спеціальностей університетів. 

В процесі вивчення теми Первинне опрацювання 

статистичних даних доцільно використати наступні 

вбудовані функції: 

1. Представлення статистичних даних 

– COUNT(значення1; значення2; …), що належать до 

категорії Статистичні, для визначення обсягу вибір-

ки n; 

– FREQUENCY(дані; класи), що належать до категорії 

Масив, для визначення частоти nі появи варіанти та 

попадання варіанти у визначений інтервал; 

– побудувати варіаційний ряд вибірки можна за допо-

могою сортування, виконавши команди Данные – 
Сортировать;  

– розмах варіації w = xmax – xmin може бути обчислений 

за допомогою статистичних функцій MAX(число1; 

число2;…) та MIN(число1; число2;…) 

– для обчислення значень емпіричної функції можна 

скористатись математичною функцією 

SUM(число1; число2;…); 

– передбачено також можливість графічного предста-

влення даних у вигляді полігону розподілу частот та 

гістограми. 

2. Числові характеристики вибірки: 

– статистичну функцію AVERAGE(число1; число2; …) 
використовують для обчислення вибіркової середньої 

 ̅  
∑   
 
   

 
, де xi - значення варіант, n - обсяг вибірки.  

– функція GEOMEAN(число1;число2;…) обчислює 

середнє геометричне вибірки  ̅     √∏   
 
   

 , а 

функція HARMEAN(число1;число2;…) – середнє га-

рмонійне  ̅      (∑
 

  

 
   )

  

; 

– вибіркову дисперсію    
∑ (    ̅ )

  
   

 
 обчислюють за 

допомогою функції VARP(число1; число2;…); 

– середнє квадратичне значення вибірки  

  √
∑ (    ̅ )

  
   

 
 обчислюють за допомогою функції 

STDEVP(число1; число2;…); 

– мода вибірки може бути визначена із використанням 

функції MODE(число1; число2; …), а медіана – ME-

DIAN(число1; число2; …).  

В табличному процесорі Calc передбачено також 

можливість графічного представлення даних у вигляді 

полігону розподілу частот та гістограми. 

 

 
Рис. 1. 
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Розглянемо наступний приклад: Проводяться вимірю-

вання ваги виробу. Результати випробувань: 14; 17,4; 

18,7; 15,9; 18,6; 19,9; 14,0; 14,4; 17,4; 17,7; 18,8; 14,9; 

17,5; 14,7; 18,5; 18,8; 16,9; 16,7; 14,7; 13,5; 14,3; 13,4; 

19,3; 14,9; 19,5; 16,9; 19,7; 17,0; 19,7; 19,0. Провести 

статистичний та графічний аналіз вибірки. 

Оскільки в результаті експерименту отримали зна-

чну кількість різних варіант, то доцільно побудувати 

інтервальний розподіл вибірки. Довжину інтервалу 

визначимо за формулою   
 

 
, де w = xmax – xmin - ро-

змах вибірки, m = 1 + log2n - кількість інтервалів. Для 

того, щоб округлити число m, що отримали в резуль-

таті розрахунків, до найбільшого цілого, можна вико-

ристати математичну функцію EVEN(число). Округ-

лити довжину інтервалу до числа із заданою точністю 

можна за рахунок використання функції 

CEILING(число, точність, спосіб). Для побудови гіс-

тограми за відносними частотами, обчислимо відно-

шення 
  

 
, де    

  

 
. Модель розв’язання задачі наве-

дено на рис. 1. 

В процесі вивчення теми Статистичне та інтер-

вальне оцінювання параметрів розподілу  
1. Для визначення точкових оцінок параметрів ге-

неральної сукупності доцільно використати наступні 
вбудовані функції: 

– VAR(число1; число2;…), яка обчислює виправлену 

дисперсію    
∑ (    ̅ )

  
   

   
, яка є незсунутою та об-

ґрунтованою оцінкою генеральної дисперсії;  

– STDEV(число1; число2;…), що визначає величину 

стандарту   √
∑ (    ̅ )

  
   

   
 (виправленого середньо-

квадратичного відхилення) генеральної сукупності; 

– SКEW(число1; число2;…), що обчислює величину 

асиметрії розподілу    
  

  
 і дає змогу оцінити си-

метричність розподілу генеральної сукупності відно-

сно її математичного сподівання; 

– CONFIDENCE (рівень значущості α; величина стан-

дарту S;обсяг вибірки n) – визначає величину відхи-

лення    
  

√ 
 довірчого інтервалу [ ̅  

  

√ 
  ̅  

  

√ 
] 

для оцінки математичного сподівання, якщо відома 

дисперсія σ2, та задано надійність γ = 1 – α, де 

  ( )  
 

 
 - функція Лапласа; 

– TINV(рівень значущості α; кількість ступенів свобо-
ди k) – визначає параметр tγ розподілу Стьюдента, 

необхідний для обчислення із надійністю γ = 1 – α 

границь довірчого інтервалу [ ̅  
    

√ 
  ̅  

    

√ 
] для 

математичного сподівання, якщо невідома дисперсія; 

– KURT(число1; число2;…), що обчислює величину 

ексцесу розподілу    
  

  
   і дає змогу оцінити 

гостровершинність (чи плосковершинність) розпо-

ділу генеральної сукупності; 
2. Для визначення інтервальних оцінок параметрів 

генеральної сукупності доцільно використати наступ-

ні вбудовані функції: 

– CHIINV(рівень значущості α; кількість ступенів сво-

боди k) – визначає параметри   (
   

 
  ) та 

  (
   

 
  ) розподілу   (   ), необхідний для обчи-

слення із надійністю γ границь довірчого інтервалу 

[
√   

  
 
√   

  
] для середнього квадратичного відхилення, 

де k = n, якщо математичне сподівання - відоме, 

k = n – 1, якщо математичне сподівання – невідоме. 

Застосування функцій розглянемо на наступних 

прикладах. 

Приклад 1. Розмір деталі визначається за допомогою 

приладу, що має стандартне відхилення 5 мм. Прове-

дено 20 незалежних вимірювань випадкової величини 

Х={Розмір деталі}. Результати вимірювань наступні 

(см): 58,08; 58,74; 55,66; 57,86; 55,88; 59,40; 56,98; 

55,88; 59,18; 58,30; 57,42; 56,10; 56,32; 59,18; 57,42; 

57,20; 56,10; 56,98; 56,32; 59,40. Припустивши, що ви-
падкова величина Х розподілена за нормальним зако-

ном, побудувати 95% довірчий інтервал для оцінки її 

математичного сподівання. (Модель розв’язування 

представлено на рис. 2) 

 
Рис. 2 

Приклад 2. Проведено 10 незалежних вимірювань 

випадкової величини Х={Вага ящика продукції}. Ре-

зультати вимірювань наступні (кг): 28,08; 28,74; 

25,66; 27,86; 25,88; 29,40; 26,98; 25,88; 29,18; 28,30. 

Припустивши, що випадкова величина Х розподілена 

за нормальним законом, побудувати 95% довірчий 

інтервал для оцінки її математичного сподівання. 

(Модель розв’язування представлено на рис. 3) 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Приклад 3. Проведено 10 незалежних вимірювань 

випадкової величини Х={Вага одиниці продукції}. 

Результати вимірювань наступні (г): 98,08; 98,74; 

95,66; 97,86; 95,88; 99,40; 96,98; 95,88; 99,18; 98,30. 

Припустивши, що випадкова величина Х розподілена 

за нормальним законом, побудувати 95% довірчий 

інтервал для оцінки її математичного сподівання. 

(Модель розв’язування представлено на рис. 4) 

 
Висновки. Застосування табличного процесору 

OpenOffice Calc у навчанні стохастики майбутніх еко-

номістів надає можливість застосування розширеного 

методичного інструментарію, крім того спрощує про-

цеси обчислень, пошуку та визначення табличних да-

них, представлення графічних даних та побудови роз-

рахункових таблиць. 
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Initial processing of statistical data and estimation of distribution parameters tools OpenOffice Calc 

N.V. Shulga 
Abstract. Methodological features of the application package OpenOffice applications in learning stochastics students of economic 
faculties of universities are revealed in the article. The ability to use embedded functions of Calc application examined: primary 

processing of statistics (determination of sample size, its largest and smallest values, frequency variant, calculation of numerical 
characteristics of the sample), statistical and interval estimation of distribution parameters, and construction of the polygon and the 
histogram distribution. 

Keywords: Stochastics teaching, computer technology in education, application program package OpenOffice, statistical data 
analysis, statistical theory estimates, training economists 

57

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), Issue: 61, 2015 www.seanewdim.com

http://www.raspo.ru/files/files/%20prepodavanie_ooo.pdf
http://www.raspo.ru/files/files/%20prepodavanie_ooo.pdf


PSYCHOLOGY 
 

The specifics of emotional reactions of children with psychophysical  

disabilities and their correction 

Yu.O. Gonchar* 
 

Ukrainian State Institute of Medical and Social Problems of Disability Ministry of Public Health of Ukraine 
Dnipropetrovsk, Ukraine 

*Corresponding author. E-mail: gonchar.yulia@gmail.com 
 

Paper received 18.07.15; Revised 24.07.15; Accepted for publication 28.07.15. 
 

Annotation. The difficulties of emotional regulation is a common factor of emotional and behavioral problems of children with psy-
chophysical disabilities. The approach to its study and implementation should be presented as an integrated model, built on the basis 
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with autism spectrum disorders, retardations of mental development, cerebral palsy, as well as of children without any pathology 
before- and after taking the course of dolphin assisted therapy. 
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Introduction. Specificity of the prevailing emotional 
reactions of children with psychophysical disorders dif-
fers in between and from that of healthy children. In this 
connection the question of emotional and behavioral regu-
lation often confronts parents and professionals. This arti-
cle refers particularly to emotional range of healthy chil-
dren and children with autism spectrum disorders (ASD), 
children with retarded mental development and children 
with cerebral palsy. Also we consider specific peculiari-
ties and changes in emotional range of mentioned above 
groups of children in the context of dolphin assisted ther-
apy correctional program. 

Overview of publications on the topic. Key issues 
raised in relation to children with psychophysical disor-
ders relate to the role of social skills training in the reha-
bilitation process.  

Ian Robertson, Alison M. Richardson and Sheila C. Young-
son pointed that rehabilitation should be complex and 
include the training of the processes of perception, cogni-
tion, motor and motivational processes, which might be 
impaired in people with retarded mental development. 
Social skills training programs mainly focused on the 
behavioral and motivational aspects, paying a lot less at-
tention to the cognitive functions and the process of per-
ception. Those programs might be much more successful 
in the context of the children integration into society if 
they were to perform also the function of a safe and stim-
ulating environment [7]. 

In the studies of parent-child interaction in the families 
with children suffering from cerebral palsy, the traits of 
broken relationships were identified. In those dyads 
(mother-child), where more serious problems in the rela-
tionships had been discovered, more children had suffered 
greater social and communicational problems and diffi-
culties of adaptation. Therefore, the purpose of early psy-
chological correction of children was to improve the qual-
ity of relations within the mother-child dyad [6].  

Researchers Marian D. Sigman, Connie Kasari, Jung-
Hye Kwon and Nurit Yirmiya studied the peculiarities of 
attention, mimical and behavioral reactions of autistic 
children, children with the retardation of mental devel-
opment and children without any pathology responding to 
adults which were under the influence of stress, fear and 
discomfort. Children with the retardation of mental de-
velopment and children without any pathology were very 
attentive to the adults in all three states. However, many 
children with autism ignored or missed the above men-

tioned adults' negative affects. A group of children with 
autism payed less attention to adults which demonstrated 
their poor health, and they were more engaged into play-
ing the toys, in contrast to other groups of children. Autis-
tic children were also less sensitive to the emotions of 
fear of adults, but their behavior was not different from 
that of healthy children. Active mimical reactions were 
observed among children from different groups in re-
sponse to the situation in individual cases. That study 
pointed at the importance of social learning experiences 
that influenced the formation of the child's personality [8].  

One of the reasons why the emotional and behavioral 
difficulties were more common among children with cer-
ebral palsy, was the fact that the child might consciously 
feel embarrassed by his / her own desire to be like other 
children, and as a result – experiencing emotional prob-
lems and the feeling of isolation [4]. 

Emotional and behavioral problems were a serious 
problem for children with autism spectrum disorders, 
which by definition had the impairments in social and 
communicative functioning, they had limited range of 
interests and needed to practice their own stereotyped 
behavior. Emotional and behavioral problems may lead to 
the increase of the initial impairments. Children with au-
tism spectrum disorders often suffered from anxiety, de-
pression, angry reactions. It was important to take into 
account all the emotional manifestations, rather than fo-
cus only on the anxiety, as that often happened [9].  

The difficulties of emotional regulation is a common 
factor of multiple emotional and behavioral problems of 
children with autism spectrum disorders. The approach to 
its study should include a variety of methods, and be pre-
sented as an integrated model, built on the basis of an 
adequate system of psychocorrectional programs [10]. 
The purpose of work is identification the predominant 
emotional range of children without any pathology, as 
well as of children with autism spectrum disorders, retar-
dations of mental development, cerebral palsy before- and 
after the course of dolphin assisted therapy. 

Materials and Methods The sample consists of 60 
people, 20 of them - children with autism spectrum disor-
der in the ages of 3 to 13 years (10 girls and 10 boys), 20 
- with the retardation of mental development (10 girls and 
10 boys) and 20 - with cerebral palsy (10 girls and 10 
boys of the same age). 

Organization of the study. Before the course of dolphin 
assisted therapy, which was held at the dolphinarium 
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"Nemo" (Odessa), the set of psycho-diagnostical tech-
niques was offered to assess the emotional state of children. 
Then, the same set was proposed to the same children again 
on passing 10 sessions of the course. Tracking changes in 
the level of the child's emotional state was done with the 
help of author profiles, in which recipients were asked to 
mark the changes in different spheres of life and emotional 
state; also the changes in the emotional range of recipients 
were investigated using the psychodiagnostical instrument 
"Differential scale of emotions" after C. Izard [5]. 

Results and Discussion Children did the exercises in 
the game format together with a dolphin on the platform, 
aimed at correcting the impairments related to traffic or-
ganization on the cortical level. In particular in the con-
text of improving the work with difficulties of the auto-
mation of the object actions due to the increased attention 
to the details of movement. Also, children were encour-
aged to perform exercises, aimed at correcting disorders 
of perception, attention and memory; exercises focused 
on the correct interaction with the psychologist, dolphins 
and other participants. After that stage the child together 
with the coach, and in some cases their parents went 
down into water to swim with dolphins. Parents attended 
classes staying close (in the pool) or at a distance (outside 
the pool) and had the opportunity to observe children, that 
also affected the behaviour of children and their further 
interaction with each other in dyads [2]. 

Children with the retardation of mental development 
showed the emotional reactions of amazement, shame, and 
interest; after completing the course of dolphin assisted 
therapy, the focus shifted to the amazement, joy and inter-
est. The indicators of joy, sorrow, fear, shame and the coef-
ficient of overall well-being changed at statistically signifi-
cant level. The emotional reactions of joy spectrum in-
creased in frequency and intensity of experiencing; the 
reactions of grief, fear and shame range, accordingly de-
creased and general well-being index had grown up, which 
meant that the state of health had improved (Table 1). 

The emotions of interest, fear and shame dominated in 
the group of children with autism spectrum disorders. At 
the end of the course of dolphin assisted therapy joy, 
amazement and interest came to be the main. The fre-
quency of experiencing joy and amazement increased at 
statistically significant level, and emotions of anger, fear 
and shame became less distinguished. Coefficient of 
overall well-being also increased, children began to feel 
better in general (Table 2). 

In the sample of children, suffering from cerebral pal-
sy, prevailed such emotional reactions as fear, amazement 
and anger. By passing the 10 sessions of dolphin assisted 
therapy it was noted that children experienced more joy, 
amazement and interest. The emotions of joy, anger, fear, 
shame, and overall well-being coefficient changed at sta-
tistically significant level. Fear and shame decreased in 
intensity, joy – increased. Coefficient of overall well-
being increased also (Table 3). 

Children without any pathology were characterised in 
emotional expression by the following reactions: amaze-
ment, interest and fear, - before going through the course of 
dolphin assisted therapy. The emotions of joy, amazement 
and interest prevailed after the course. The level of emo-
tional reactions of joy, amazement, fear, shame and the 
coefficient of overall well-being showed the statistically 
significant difference. The indicators of fear and shame had 
been reduced, and the performance of joy, amazement and 
coefficient of overall well-being had increased (Table 4). 

Table 1. Dynamics of the emotional range of children with  
retardation of mental development before- and after the course 

of dolphin assisted therapy (M ± SD) 

Index Before After 

Interest 5,071 ± 2,56 6,29 ± 2,16 

Joy 3,64 ± ,84 10,07 ± 1,64* 

Amazement 5,57 ± 2,28 7,07 ± 2,59 

Sorrow 3,86 ± 1,29 3,00 ± ,00* 

Anger 3,5 ± 1,16 3,07 ± ,27 

Disgust 3,36 ± ,84 3,00 ± ,00 

Contempt 3,07 ± ,27 3,00 ± ,00 

Fear 4,29 ± 1,20 3,07 ± ,27* 

Shame 6,07 ± 1,81 3,43 ± ,76* 

Guilt 3,57 ± 1,22 3,00 ± ,00 

Coefficient of overall well-being 1,34 ± ,28 1,97 ± ,36* 

Footnote. * – р < ,005 
 

Table 2. Dynamics of the emotional range of children  

with autism spectrum disorders before- and after the course of  
dolphin assisted therapy (M ± SD) 

Index Before After 

Interest 5,7 ± 4,35 6,1 ± 2,28 

Joy 4,4 ± 1,17 7,5 ± 3,14* 

Amazement 3,9 ± 1,45 6,2 ± 3,43* 

Sorrow 3,3 ± ,48 3,3 ± ,48 

Anger 4,2 ± ,92 3,00 ± ,00* 

Disgust 3,00 ± ,00 3,00 ± ,00 

Contempt 3,3 ± ,48 3,00 ± ,00 

Fear 4,5 ± 1,51 3,00 ± ,00* 

Shame 4,5 ± 1,35 3,3 ± ,48* 

Guilt 3,3 ± ,48 3,00 ± ,00 

Coefficient of overall well-being 1,24 ± ,61 1,71 ± ,57* 

Footnote. * – р < ,005 
 

Table 3. Dynamics of the emotional range of children  
suffering from cerebral palsy before- and after the course  

of dolphin assisted therapy (M ± SD) 

Index Before After 

Interest 3,55 ± ,93 4,91 ± 2,47 

Joy 3,55 ± ,69 7,91 ± 1,97* 

Amazement 5,45 ± 1,29 5,73 ± 1,85 

Sorrow 4,27 ± 1,01 3,64 ± ,92 

Anger 5,09 ± 1,45 3,55 ± ,69* 

Disgust 4,09 ± 1,30 3,36 ± ,50 

Contempt 3,09 ± ,30 3,27 ± ,47 

Fear 6,18 ± 1,83 3,55 ± ,69* 

Shame 4,73 ± 1,01 3,18 ± ,60* 

Guilt 3,45 ± ,82 3,00 ± ,00 

Coefficient of overall well-being 0,94 ± ,24 1,47 ± ,50* 

Footnote. * – р < .005 

 
Table 4. Dynamics of the emotional range of children  

without any pathology before- and after the course of dolphin 
assisted therapy (M ± SD) 

Index Before After 

Interest 5,2 ± 1,75 6,00 ± ,82 

Joy 3,6 ± ,97 11,4 ± ,97* 

Amazement 6,6 ± 1,71 9,2 ± 2,25* 

Sorrow 3,00 ± ,00 3,00 ± ,00 

Anger 3,00 ± ,00 3,00 ± ,00 

Disgust 3,3 ± ,48 3,00 ± ,00 

Contempt 3,00 ± ,00 3,00 ± ,00 

Fear 5,00 ± 1,63 3,00 ± ,00* 

Shame 4,4 ± ,97 3,00 ± ,00* 

Guilt 3,3 ± ,48 3,00 ± ,00 

Coefficient of overall well-being 1,34 ± ,10 2,17 ± ,14* 

Footnote. * – р < ,005 
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Conclusions. The emotional reactions of contempt, dis-
gust and guilt were not distinguished in children of all 
four groups during the investigation. 

The most vivid manifestations of change in emotional 
reactions after the course of dolphin assisted therapy be-
came amazement, joy and fear, as well as interest and 
shame, – joy, amazement and interest moved into the cat-
egory of prevailing, but the fear and shame became less 
noticeable. 

Reducing the intensity of the emotions of grief was noted 
specifically among the children with retardation of mental 
development, and anger – among the children with cere-
bral palsy and autism spectrum disorders. 

Overall health (coefficient of overall well-being) im-
proved at a statistically significant level in all four groups 
after taking the course of dolphin assisted therapy, and the 
emotions of joy and amazement became prevailing in the 
emotional range of children. 
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Abstract. The paper describes the study of relationship between Time Perspective (TP) and Sense of Coherence (SOC) in individuals 
as subjects of doing. Features of representation of Balanced Time Perspective (BTP) in individuals with different major activities 
were delineated. Bilateral connections-relations between time perspectives and of Sense of Coherence components were found.  
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Introduction. Time plays an important role in human’s 

life. That is why studies of human and time issue are of 
special urgency. Three main branches of time studies are 

classified: psychophysiological, psychological, and per-

sonal [5]. The psychophysiological ones include process-

dynamic psychic peculiarities and time perception peculi-

arities. Psychological level defines psychological time as 

psychological fact, internal experience of human con-

sciousness. One of important definitions of psychological 

level of studies is the definition of Time Perspective, 
which, according to K. Lewin (Lewin, 1951) represents 

"the totality of the individual's views of his psychological 

future and his psychological past existing at a given 

time... [13 Cited 11, p. 75].  
Our study is based on the concept of Time Perspective 

by Ph. Zimbardo (Zimbardo, Boyd, 1999), in accordance 

with which, Time Perspective of an individual is the main 
aspect of psychological time construction, whereby the 

continual flows of personal and social experience are as-

signed to temporal categories, or time frames of past, pre-

sent, and future, that help to give order, coherence and 

meaning to those events [13].  

Besides, Ph. Zimbardo classified a Balanced Time Per-

spective (orientation) as an idealized mental framework 

that allows individuals to flexibly switch temporal frames 

among past, future and present depending on situational 

demands, resource assessments, or personal and social 

appraisals [13]. A balanced Time Perspective has been 
proposed (Boniwell & Zimbardo, 2004; Boyd & Zimbar-

do, 2005) as a more positive alternative to living life as a 

slave to any particular temporal bias [14].  

Balanced Time Perspective was studied by such scientists 

as A.C. Bohart, I. Boniwell, M.B. Boyd-Wilson, M. Csík-

szentmihályi, E. Diener, K. Enrich, E. Kahana, E. Kaza-

kina, C.J. Lennings, G. Litvinovic, H. Rappaport, J.M. San-

dy, E.L. Shostrom, Z. Zaleski, P.G. Zimbardo, A.M. Yae-

ger, T.A. Wills, A. Wilson and others.  

Problem statement. Previous studies delineated the 

relation between Time Perspectives with such concepts 
as: academic achievement (Zimbardo & Boyd, 1999; 

Peetsma, 2000); risky activities and thrill seeking (Boni-

well & Zimbardo, 2004); subjective wellbeing (Diener, 

1997, 2000; Keough, et al., 1999; Zaleski et al. 2001; 

Zhang & Howell, 2011; Zimbardo & Boyd’s, 1999, 2003, 

2004; Desmyter & Raedt, 2012); meaningfulness of life, 

resiliency and satisfaction with life (Sircova, 2008); well-

being and social goals (Atance & O’Neill, 2001; Coudin 

& Lima, 2011; Sailer et al. 2014), sensation of happiness 

(Csíkszentmihályi, 1992; Kammann & Flett, 1983; Drake 
et al., 2008); optimism (Lennings, 2000) etc.  

In our study, we consider the relations between Time 

Perspective and the construct – Sense of Coherence as 

determinant of human somatic and psychic health. 

Sense of Coherence originates from salutogenic concept, 

and according to A. Antonovsky (Antonovsky, 1979) is 

connected with individual peculiarities and oriented at cog-

nition of the way, method and resources enabling to suc-

cessfully overcome daily stress and difficult stress situa-

tions [9]. While developing salutogenic paradigm, A. An-

tonovsky has arrived to the conclusion that the most im-
portant issues for one’s health are the ways one thinks and 

the ways these thoughts are reflected in actions and/or 

physiological changes [9]. 

Nevertheless, it should be kept in mind that a person 

can not be viewed outside his/her environment in general 

and social environment in particular. Thus, any human 

activity is performed within the system of objective-

subjective relationships, social relations and interrela-

tions, creating an individual as a socialized personality, a 

subject and an object of historical process [3]. 

In accordance with K.A. Abulkhanova (Abulkhanova, 
1980; 1997; 2005), no activity is performed on its own, 

but instead, a personality becomes an actor, gaining spe-

cial properties. Functioning of a personality as an actor 

includes natural, psychic, personal conditions and ways, 

on the one hand, and social conditions and requirements 

to the activity, on the other hand, and, finally, activity 

organization methods by a human himself/herself as oc-

cupation, profession, which includes identification of 

his/her own place in them, as well as determination of 

their place, value, and role in life in general [1]. 

Study objective. Thus, the goal of our study was es-

tablishment of relationship between Time Perspective and 
Sense of Coherence of individuals as subjects of doing. 

Setting. 205 individuals aged from 18 to 80 years old 

participated in the study. All study participants were di-

vided into 4 groups depending on their major activity. 

Thus, group I included students, whose major activity was 

studying; group II included students of correspondence 

institutions whose major activity was studying and work; 

group III included employed people whose major activity 

was work, and group IV included retired individuals. 

The following study methods were selected to use: 

Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) (adapted 
by A. Sircova, Ye.T. Sokolova, O.V. Mitina) and the 

Sense of Coherence by A. Antonovsky (SOC) scale 
(adapted by N.M. Dimshyts).  
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Mathematical model was formulated by multiple linear re-

gression method based on the obtained results of statistical 

processing of data collected using Zimbardo Time Per-

spective Inventory (ZTPI) and Sense of Coherence 

(SOC) questionnaires. Geometrically, multiple linear re-
gression equation was interpreted using polycyclic multi-

graphs. 

Results and their discussion. Results of data statisti-

cal processing have allowed to identify minor dispersion 

of standard deviation. It has been confirmed that our re-

sults are close to the normal distribution. 

As a result of multiple regression analysis and structur-

al analysis of polycyclic multigraphs, we have identified 

the connections-relations between Zimbardo Time Per-

spective Inventory (ZTPI) elements and Sense of Co-

herence by A. Antonovsky (SOC) concepts in group І 
(Fig. 1.1.), group ІІ (Fig. 1.2.), group ІІІ (Fig. 1.3.), and 

group ІV (Fig. 1.4.). 
As we can see, 12 statistically relevant (Р=0.1) bilateral 

connections-relations were identified in group І between 

Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) and Sense 

of Coherence by A. Antonovsky (SOC) scale components; 
4 of them between elements within the methods, and 8 – 

between components of the two questionnaires (Fig. 1.1.). 

Negative bilateral connections-relations between Past-

Negative and Meaningfulness, Past-Negative and 

Manageability, Future and Comprehensibility, and 

positive bilateral connection-relation between Future and 

Manageability are of special interest.  

Thus, the more pronounced in individuals of group I, 

whose major activity is studying, are such qualities as 

ability to overcome stress situations, recognition of their 

ability to manage the course of events, emotional sensation 

of richness of life and willingness to meet the challenges of 

life, the less pronounced is their negative attitude to the 

events in past, oppression and anxiety. The more 

individuals of group I try to find some order and sense in 

uncertain situations, the less they are future-oriented and 

less prone to planning and balancing the benefits of 

momentary pleasures and the price which has to be paid for 

them. And, vice versa, the more individuals of group I are 

prone to view their own resources as sufficient to meet the 

demands imposed by stimuli, and believe in their ability to 

keep their heads above water, the more they are future-

oriented, tend to plan their lives, and to meet deadlines. It is 

also worth mentioning that Balanced Time Perspective 

profile was identified only in 4 % of individuals of group I. 

 

 
Fig. 1.1. 

 

 
Fig. 1.2. 

 
Fig. 1.3. 

 

 
Fig. 1.4. 

Key: P=0.1; 1– Past-Negative, 2 – Present-Hedonistic, 3 – Future, 4 – Past-Positive, 5 – Present Fatalistic, 6 – Comprehen-

sibility, 7 – Manageability, 8 – Meaningfulness; solid line – positive bilateral relation; dotted line – negative bilateral relation. 

 

Fig. 1. Results of data analysis using multiple linear regression method, shown in the form of polycyclic multigraph in individuals of 
group І (Fig. 1.1.), group ІІ (Fig. 1.2.), group ІІІ (Fig. 1.3.), and group IV (Fig. 1.4.) 
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12 statistically relevant (Р=0.1) bilateral connections-re-

lations were shown in group II (Fig. 1.2.), 8 between 

components within the questionnaires and 4 between 

components of two questionnaires. As to components of 

the two methods, negative bilateral connections-relations 

were found between Past Negative and Manageability; 

Present-Fatalistic and Meaningfulness. Thus, the higher 

value in life is taken by fate and the absence of trust in self-

efficacy is presented in individuals of group II, whose 

major activities are studying and work, the less intense is 

their wish to be involved in activities and to meet challeng-

es. At the same time, individuals of group ІІ, as well as 

individuals of group І, have shown that the higher their 

personal and social competence is manifested (as the ability 

to overcome stress situations and recognition of their ability 

to manage the course of events), the less they feel aversion 

and disagreeable emotions regarding the past events. It is 

also worth mentioning that Balanced Time Perspective 

profile was identified in 8 % of individuals of group II. 

12 statistically relevant (Р=0.1) bilateral connections-

relations were shown in group III (Fig. 1.3) between 

Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) compo-

nents and Sense of Coherence (SOC) components. It 

has to be mentioned that all bilateral connections-relations 

in these subjects were identified between parameters 

within the questionnaire. Balanced Time Perspective pro-

file was found only in 3 % of individuals of group ІІІ. 

16 statistically relevant (Р=0.1) positive bilateral con-

nections-relations between Zimbardo Time Perspective 

Inventory (ZTPI) components and Sense of Coherence 

(SOC) components were shown in elderly individuals 

(Fig. 1.4.). Negative bilateral connection-relation between 

components of both scales, in particular, Past-Negative 

and Meaningfulness, is of special interest. Thus, the 

more negative attitude to past (i.e. the past is viewed as 

disagreeable and excites disgust) is found in elderly indi-

viduals, the less intense is their emotional perception of 

the meaning of life and the fact that arising challenges and 

demands are worth struggle, and vice versa. It is also 

worth mentioning that Balanced Time Perspective orien-

tation is absent in individuals of group ІV. 

Thus, it can be concluded that obtained results confirm 

the results of previous studies (Foret et al., 2004; Drake et 

al., 2008; Boniwell et al. 2010), showing that Past-Negative 

Time Perspective is indicative of adverse effects on life 

diversity and richness. Therefore, we have identified that 

relations between the component Past-Negative and dif-

ferent components of Sense of Coherence questionnaire are 

seen in group I, group II, and group IV subjects. This fact 

confirms a hypothesis suggested in previous studies (Drake 

et al., 2008; Baumeister, Catanese & Vohs, 2001; Sailer et 

al., 2014), stating that the effect of Past-Negative Time 

Perspective on psychological wellbeing is more potent than 

that of Past-Positive Time Perspective, as negative events 

exert higher effects than positive ones [15]. 

Relation between Future time perspective and Man-

ageability was found in individuals of group I. It is worth 

mentioning that, in many studies, Future time perspective 

is viewed as the most positive one according to its contribu-

tion into behavior favorable for human health. Future 

time perspective, according to I. Boniwell (2010), is related 

more with eudemonical well-being than hedonistic one [10 

Cited 12; 13]. Nevertheless, excessive concentration on 

future goals may pose a threat for an individual’s ability to 

enjoy the current moment [14 Cited 12; 13]. 

We have also carried out correlation analysis of results 

obtained using Zimbardo Time Perspective Inventory 

(ZTPI) and Sense of Coherence by A. Antonovsky 

(SOC)  questionnaires using the Ordinary Least Squares 

(OLS). Correlation analysis of the data for individuals of 

group I has identified 5 statistically relevant (Р=0.05) cor-

relation relationships, including correlation relationships 

between components of both questionnaires (R^2) for the 

following methods: Past-Negative and Manageability − 

(0.30), Past-Negative and Meaningfulness − (0.14), 

Future and Comprehensibility − (0.14). 

Correlation analysis of the data for individuals of group 

II has revealed 11 statistically relevant (Р=0.05) correlation 

relationships, including correlation relationships between 

components of both questionnaires (R^2): Past-Negative 

and Comprehensibility − (0.10), Past-Negative and 

Manageability − (0.18), Future and Manageability − 

(0.21), Future and Meaningfulness − (0.21), Present-

Fatalistic and Manageability − (0.09), Present-

Fatalistic and Meaningfulness − (0.15). 

Correlation analysis of the data for individuals of group 

III has found 9 statistically relevant (Р=0.05) correlation 

relationships, including correlation relationships between 

components of both questionnaires (R^2): Past-Negative 

and Manageability − (0.07), Present-Fatalistic and 

Manageability − (0.14), Present-Fatalistic and Mean-

ingfulness − (0.11). 

Correlation analysis of the data for individuals of group 

IV has revealed 13 statistically relevant (Р=0.05) correla-

tion relationships. It is worth mentioning that all correlation 

relationships were identified within the components of one 

questionnaire; no correlation relationships between the pa-

rameters of both questionnaires have been shown.  

Thereby, we can see differences in bilateral connec-

tions-relations and correlation relationships represented in 

different groups of individuals. Since the correlation anal-

ysis is focused on linear relationships, we can assume that 

these differences could be connected with nonlinearity of 

bilateral connections-relations that were found between 

the components of two questionnaires. 

Conclusions. Thus, we have carried out the study of 

relationship between Time Perspective and Sense of Co-

herence in people as subjects of doing. Bilateral oriented 

connections-relations between Time Perspectives and 

components of Sense of Coherence have been identified 

in subjects with such major activity as studying, studying 

and work, and in elderly retired individuals. However, 

there is the absence of oriented connections-relations in 

subjects with such major activity as work. Moreover, dif-

ferences in bilateral connections-relations and correlation 

relationships were shown. It was found out that Balanced 

Time Perspective is almost not represented in all groups 

of individuals and it is not identified among retired elder-

ly individuals at all. 
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Анотація. У статті розглядається проблема здатності студентів до самостійного життєвого вибору і шляхи її успішного 
формування. Аналізуються соціальні та психологічні чинники формування самостійної поведінки молоді, вивчаються стру-
ктурні компоненти здатності до самостійного життєвого вибору. Описуються результати констатувального та формувально-
го експериментів з даної проблеми, пропонується змістовне наповнення системи оптимізації здатності студентів до самос-
тійного життєвого вибору та доводиться її ефективність.  
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В умовах розбудови якісно нового суспільства наша 
держава потребує громадян, здатних до незалежної, 
впевненої поведінки, спроможних приймати самос-
тійні рішення та брати на себе відповідальність за 
них. З цих позицій проблема формування та розвитку 
у студентів здатності до самостійного життєвого ви-
бору набуває суттєвої актуальності.  

Розробкою проблеми особистісного вибору в психо-
логії займалися такі зарубіжні психологи, як А. Адлер, 
А. Бандура, Ш. Бюлер, Р. Мей, В. Франкл, З. Фрейд, 
Е. Фром, К.Г. Юнг, І. Ялом, та вітчизняні – К.О. Абуль-
ханова-Славська, А. Блатнер, Ф.Є. Василюк, П.П. Гор-
ностай, І.В. Лебидинська, О.О. Любченко, В.А. Роме-
нець, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко та інші [3]. Про-
блема самостійності в психології представлена такими 
радянськими та вітчизняними психологами, як 
І.С. Кон, О.Л. Кононко, В.К. Котирло, Г.О. Люблінська, 
Г.С. Пригін, С.Л. Рубінштейн, В.І. Селиванов, Е.В. Су-
ботський, Д.А. Цирінг, Ю.В. Яковлєва, Ю.В. Янотовсь-
ка та інші [2], [4], [5]. Проблема самостійності вивчала-
ся дотично у напрямках аналізу її вікових аспектів 
(Л.А. Венгер, З.В. Гуріна, І.С. Кон, В.С. Мухіна), зок-
рема у студентському віці, де вона повинна виступати 
однією з важливих характеристик сформованої дорос-
лої особистості, визначення поняття здатності до само-
стійного життєвого вибору (М. Папуш, Т.М. Титарен-
ко), її складових (Д.А. Цирінг) та чинників формування 
(Н.А. Васильєва, М.Г. Стельмахович, Т.М. Титаренко).  

Отже, в психологічній науці проблема вивчення зда-
тності до самостійного життєвого вибору представлена 
у вигляді дослідження сутності здійснення життєвого 
вибору, його психологічних особливостей, структур-
них компонентів тощо та майже не розкриває можли-
вості її формування впродовж життя особистості, зок-
рема у студентському віці. 

Метою нашої статті є вивчення теоретичних підхо-
дів до вищевказаної проблеми, доведення впливу пси-
хологічних чинників на формування у студентів здат-
ності до самостійного життєвого вибору, розробка та 
апробація системи оптимізації здатності до самостій-
ного життєвого вибору у студентському віці через 
корекцію її психологічних чинників.  

На нашу думку, здатність особистості до самостій-
ного життєвого вибору можливо формувати через 
сукупність соціальних та психологічних чинників, що 
впливають на її вчасне виникнення та інтенсивний 
розвиток.  

Спираючись на аналіз психологічної літератури з проб-
леми життєвого вибору (Н.А. Васильєва, М. Папуш, 
Т.М. Титаренко та інші) нами був зроблений узагаль-
нений висновок про те, що здатність до життєвого ви-
бору обумовлюється такими психологічними чинника-
ми, як: розвинене творче мислення; високий рівень 
розвитку рефлексії; незалежність; зрілість; адаптова-
ність; здатність до ризику; цілеспрямованість; органі-
зованість; високий рівень розвитку вольової активнос-
ті. І.С. Кон розглядає індивідуально-психологічні пере-
думови самостійності як досить стійкі, але це не озна-
чає, що вони не змінні. Різноманітні дані психологіч-
них досліджень, які свідчать про велике значення ран-
нього дитинства в становленні особистості, призвели 
до розповсюдження фаталістичних поглядів, ніби пер-
ші роки життя раз і назавжди визначають майбутні 
властивості дорослої людини. Насправді, за І.С. Коном, 
„в дитинстві закладаються тільки передумови й мож-
ливості майбутнього розвитку, а як саме й наскільки 
вони реалізуються – це залежить від подальшого жит-
тєвого досвіду” [2 ]. Хоча, як вважає дослідник, життє-
вий досвід дійсно сприяє розвитку самостійності, але 
вектор цієї самостійності тісно пов’язаний з уроками 
тієї школи, у якій він набутий, „ причому школи не 
тільки загальнокультурних традицій, але й індивідуа-
льного, побутового досвіду”. На думку З.В. Гуріної [1], 
самостійність в дитині запрограмована і в певному віці 
вона проявляється сама собою. Безсумнівно, самостій-
ність слід заохочувати, більше того – до неї треба готу-
вати. Це означає, що слід розвивати навички та вміння 
дитини, які можуть забезпечити успіхи перших самос-
тійних кроків: навички руху (в ранньому дитинстві), 
навички мовлення (у дошкільному віці), навички взає-
модії з оточуючим середовищем (у молодшому шкіль-
ному віці) тощо. Перші прояви самостійності слід сти-
мулювати, тому що в ранньому віці ще недостатньо 
розвинена самооцінка дитини (її в основному заміню-
ють оцінки батьків та інших дорослих). Самооцінка 
починає свій розвиток з самокритичності, тобто з сум-
ніву в правильності своїх дій, та є необхідною складо-
вою самостійності, дозволяє управляти своїми вчинка-
ми і вчасно їх коригувати. Самостійність також перед-
бачає готовність до подолання труднощів, почуття від-
повідальності, прагнення до самоствердження, адеква-
тний рівень домагань, впевненість у своїх силах, яка є 
серйозним стимулом для розвитку внутрішніх сил та 
умінь діяльності, ініціативну активність, незалежність 
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від дорослого, оптимістичне ставлення до труднощів. 
Всі ці складові самостійності, виступаючи в більшості 
випадків психологічними чинниками її формування, 
обов’язково піддаються постійному впливові та управ-
лінню з боку дорослих, зовнішнього середовища, най-
ближчого мікросоціуму, тобто соціально обумовлю-
ються. Це підтверджує З.В. Гуріна, вивчаючи самостій-
ність у ранньому дитинстві та роблячи акцент на тому, 
що її формування залежить від змістових особливостей 
предметної діяльності, спілкування і вимог дорослих в 
умовах виховного середовища, а процес її організації 
передбачає врахування індивідуальних особливостей 
дитини, ініціативності, автономності, узгодженості з 
об’єктивною складністю розв’язуваного дитиною жит-
тєвого завдання та його суб’єктивним сприйманням. 
Окрім цього, дослідниця в результаті свого експериме-
нту виділяє психологічні та педагогічні умови, що до-
зволяють підвищити ефективність виховних впливів на 
дітей раннього віку з метою оптимізації їх самостійної 
поведінки: вправляння дитини в елементарному само-
контролі та саморегуляції, розвиток рефлексивних рис 
особистості, задоволення потреби у самостійній діяль-
ності; розширення ступенів свободи дитини; оптиміс-
тичний погляд на можливості представників різних 
віково-статевих груп діяти самостійно; позитивна емо-
ційна підтримка, схвалення дорослим самостійних на-
магань; регуляція ним міри й форми своєї допомоги 
дитині; визнання її успішних досягнень і підтримка її в 
разі неуспіху.  

Окреме і найголовніше, на нашу думку, місце серед 
соціальних чинників формування самостійності дитини 
займає виховний потенціал сім’ї, тобто комплекс умов 
і засобів, які визначають педагогічні можливості сім'ї. 
Цей комплекс включає матеріальні і побутові умови, 
структуру сім'ї, характер та стиль спілкування між її 
членами, рівень педагогічної та загальної культури 
батьків, особливості процесу сімейного виховання. В 
той же час, зміни, які відбулися у суспільстві, несуть 
негативну тенденцію взаємодії дорослих і дітей в сім'ї, 
стає помітним брак їх спілкування. Причиною цього 
батьки називають прискорений ритм життя, справи, 
професійну та господарську роботу і, як результат цьо-
го, – відсутність вільного часу. Таким чином, у більшо-
сті сімей першочергове значення приділяється матері-

альному забезпеченню дітей, а виховання особистості, 
формування її духовності відходить на другий план. На 
перший погляд, такий стан речей сприяє формуванню 
самостійності дитини, бо їй приходиться без допомоги 
батьків приймати рішення, шукати шляхи досягнення 
власних цілей, брати на себе відповідальність, але до 
самостійності дитину необхідно поступово готувати, 
сприяти розвитку кожного її структурного компоненту, 
що неможливо зробити за умов відсутності постійного 
контакту батьків зі своєю дитиною. Але при достатній 
присутності батьків в житті дитини, адекватному став-
ленні до неї, наданні їй власного прикладу самостійно-
сті та сприянні її свободи, в дитини поступово заклада-
ється самоорганізуюча основа, яка виражається в ак-
тивності, гармонізації взаємин з оточуючими, продук-
тивному самоствердженні та самореалізації, пошуковій 
активності особистості, усвідомленні нею своєї поведі-
нки та соціального життя тощо.  

Слід зазначити, що серед соціальних чинників, які 
активно впливають на формування самостійності ди-
тини, можна виокремити не тільки вплив сім’ї, а й 
вплив навчально-виховних закладів, зокрема, безпо-
середнього спілкування педагогічного колективу з 
дітьми, соціальних та економічних чинників суспільс-
тва тощо, які вимагають від громадян спроможності 
бачити власні перспективи та шляхи їх досягнення. 
Таким чином, орієнтація батьків у сім'ї та інших соці-
альних інститутів (навчально-виховних закладів) на 
підтримку самостійності, автономності дітей сприяє 
швидкому та продуктивному формуванню здатності 
до самостійного життєвого вибору.  

Отже, спираючись на структуру самостійності, за-
пропоновану Д.А. Цирінг [5], і аналіз досліджень про-
блеми чинників самостійності та здійснення життєвого 
вибору, нами була розроблена структура здатності до 
самостійного життєвого вибору, яка складається з 
4 компонентів, зокрема, когнітивного, мотиваційно-
вольового, емоційного та поведінкового, кожний з яких 
характеризується певними проявами (див. табл. 1). 
Слід зазначити, що багато структурних компонентів 
здійснення життєвого вибору та самостійності співпа-
дають, що свідчить про доцільність виокремлення та-
кого психологічного феномену як здатність до самос-
тійного життєвого вибору.  

 

Таблиця 1. Структурні компоненти здатності до самостійного життєвого вибору 

Структурні компоненти Особистісні прояви 

Когнітивний Креативність, високий рівень розвитку рефлексії 

Мотиваційно-вольовий  Інтернальний локус контролю, переважання мотивації досягнень над мотивацією уникнення нев-
дач, наявність розвиненої ціннісної сфери, високий рівень саморегуляції (ініціативність, рішучість, 
сміливість, організованість, наполегливість, витримка, цілеспрямованість, відповідальність) 

Емоційний Емоційна стійкість, висока самооцінка, низькі показники тривожності та фрустрованості  

Поведінковий Активність, спонтанність, легкість у спілкуванні, незалежність, здатність до ризику, самоактуалі-
зованість 

 

Як видно з таблиці 1, здатність до самостійного 
життєвого вибору характеризується, на нашу думку: 
– когнітивними проявами особистості, тобто високими 

показниками креативності для можливості знаходити 
різні варіанти вирішення складних ситуацій, рефлек-
сією для ретельного аналізу інформації та власних 
виборів; 

– мотиваційно-вольовими проявами (інтернальним 
локусом контролю для відчуття сили та влади над зо-
внішніми обставинами, переважанням мотивації до-

сягнень над мотивацією уникнення невдач для подо-
лання конформності та максимального вираження 
власного Я, наявністю стійких ціннісних орієнтацій 
для впевненої позиції щодо різних життєвих ситуацій 
та високим рівнем саморегуляції для прояву таких 
характерних рис, як ініціативність, рішучість, сміли-
вість, організованість, наполегливість, витримка, ці-
леспрямованість, відповідальність тощо); 

– емоційними проявами (емоційною стійкістю для ра-

ціонального прийняття рішення, високою самооцін-
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кою для віри у власні сили, низькими показниками 

тривожності та фрустрованості для зменшення хви-

лювання при здійсненні вибору та ефективного по-

долання стресових ситуацій); 

– поведінковими проявами, як наслідком впливу вище 

вказаних характеристик особистості (активністю та 

незалежністю для спроможності обирати власний 

шлях, спонтанністю для вільного вибору, швидкого 

реагування на складні ситуації та пристосування до 
них, легкістю у спілкуванні для адекватного самови-

раження, здатністю до ризику для відсутності хви-

лювання щодо застосування неординарних способів 

вирішення ситуації, самоактуалізованістю для мак-

симальної реалізації власної особистості).  

Виходячи з вищесказаного, ми маємо можливість за-

пропонувати власне визначення поняття «здатність до 

життєвого вибору». Здатність до самостійного життєвого 

вибору – це інтегрована властивість особистості, яка має 

багатокомпонентну структуру та характеризується поєд-

нанням специфічних когнітивних, мотиваційно-вольо-

вих, емоційних, поведінкових проявів особистості, спря-
мованих на активне перетворення дійсності та управлін-

ня особистою життєдіяльністю на основі власних цінніс-

них орієнтацій. На наш погляд, вищевказані особистісні 

прояви можуть виступати психологічними чинниками 

формування здатності до самостійного життєвого вибору 

(когнітивними, мотиваційно-вольовими, емоційними, по-

ведінковими), що було доведено нами у констатуваль-

ному експерименті, який проводився зі 165 досліджува-

ними віком від 17 до 31 року, студентами з 1 по 5 курс 

Інституту природничо-географічної освіти та екології, 

Інституту розвитку дитини, Інституту педагогіки і психо-
логії. Для інтерпретаціі результатів дослідження викори-

стовувався коефіцієнт кореляції Кендала, а обчислення 

реалізовано за допомогою спеціалізованої мови програ-

мування для статистичних розрахунків «R» (версія 3.1). 

Одним з завдань нашого констатувального експерименту 

було вивчення рівня сформованості здатності студентів 

до самостійного життєвого вибору за допомогою мето-

дики „Вияву стилю саморегуляції діяльності” Г.С. При-

гіна. Отримані результати проведеного дослідження 

представлені на рис. 1. Середній бал сформованості зда-

тності студентів до самостійного життєвого вибору за 
вибіркою складає 50,5 Т-балів, що вказує на те, що біль-

шість досліджуваних мають середній (40%) рівень дано-

го показника, на низький рівень приходиться 27% дослі-

джуваних, на високий – 33%. Частка студентів з низьким 

рівнем здатності до самостійного життєвого вибору хоча 

й є порівняно меншою за частки середнього та високого 

рівня, але, на нашу думку, є досить високою з огляду на 

важливість цієї здатності для розвитку особистості в ме-

жах досліджуваного віку. Такий стан речей пов’язаний, 

на нашу думку, з тим, що студенти досить часто у цьому 

віці спираються на авторитет своїх батьків та значущих 

особистостей, залежать від них матеріально та морально, 
незацікавлені бути незалежними у зв’язку з небажанням 

брати на себе зайву відповідальність, є конформними та 

безпорадними перед важкими та, навіть, і простими жит-

тєвими труднощами.  

Отже, показники рівня розвитку даного феномену у 

студентському віці доводять те, що пошук шляхів 

вирішення даної наукової проблеми є актуальним на 

сьогоднішній день. 

 
Рис. 1. Розподіл сформованості здатності студентів до  

самостійного життєвого вибору за рівнями (у %) 
 

Такий стан речей дав підстави розробити та апробу-
вати авторську систему оптимізації здатності до самос-
тійного життєвого вибору у студентському віці шляхом 
корекції її психологічних чинників. Дана система скла-
далася з впровадження активного соціально-психоло-
гічного навчання «Формування та розвиток здатності 
до самостійного життєвого вибору» та індивідуальної 
роботи зі студентами (психологічних рекомендацій), 
які сприяли як підвищенню самостійності студентів, 
так і їх особистісному зростанню в цілому. Специфіка 
розробленого нами тренінгу «Формування та розвиток 
здатності до самостійного життєвого вибору» полягала 
в тому, що він створювався саме для студентів з низь-
ким та середнім рівнями розвитку здатності до самос-
тійного життєвого вибору, зумовлених впливом сукуп-
ності психологічних чинників (когнітивних, мотивацій-
но-вольових, емоційних, поведінкових), та складався з 
12 щотижневих занять по 2-2,5 години (24 години). 
Кожне заняття містило в собі авторські або запозичені 
з інших джерел вправи та застосування таких основних 
тренінгових методів, як групова дискусія, рольові ігри, 
методи розвитку соціальної перцепції й медитативні 
техніки, спрямовані на подолання або зменшення нега-
тивного впливу певного психологічного чинника. Кож-
не заняття було присвячене зменшенню одного або де-
кількох проявів психологічних чинників формування у 
студентів здатності до самостійного життєвого вибору.  

Індивідуальна робота, зокрема, надання психологіч-
них рекомендацій, реалізовувалася залежно від типу 
здатності до самостійного життєвого вибору з метою 
охоплення і глибокого відпрацювання психологічної 
проблематики, яка призвела до низького та середнього 
рівнів розвитку у студентів здатності до самостійного 
життєвого вибору.  

Отже, доведення ефективності авторської системи 
оптимізації здатності до самостійного життєвого вибо-
ру у студентському віці шляхом корекції її психологіч-
них чинників відбувалося за допомогою формувально-
го експерименту впродовж 2014-2015 років на базі Ін-
ституту природничо-географічної освіти та екології, 
Інституту розвитку дитини, Інституту педагогіки і пси-
хології. Для експерименту були сформовані контроль-
на та експериментальна групи загальною кількістю 60 
досліджуваних від 17 до 31 року (30 осіб – експеримен-
тальна, 30 осіб – контрольна групи). В експеримента-
льну групу студенти відбиралися за принципом добро-
вільної згоди, а кінцевий відбір досліджуваних прохо-
див за принципом різноманіття представників різних 
типів здатності до самостійного життєвого вибору. На 
нашу думку, впровадження в практику авторської сис-
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теми є більш продуктивним за умови наявності дослі-
джуваних різних типів та рівнів розвитку здатності до 
самостійного життєвого вибору, бо більш ефективні 
студенти можуть поділитися своїм досвідом та стати 
взірцем для менш ефективних. Добір студентів у конт-
рольну групу також був ретельним (їх характеристика 
статистично не відрізнялася від експериментальної 
групи), що дозволило нам реалізувати принцип одна-
ковості первинних психологічних характеристик в обох 
групах. В основі формувального експерименту лежали 
теоретичні та практичні положення про активні методи 
навчання у психокорекції (Ю.І. Ємельянов, Б.Б. Іване-
нко, М.М. Забродський, Л.А. Петровська, Л.Г. Терлець-
ка, Н.Ю. Хрящева, Т.С. Яценко), можливість форму-
вання певних рис характеру та якостей особистості за 
короткий проміжок часу методами активного соціаль-
но-психологічного навчання (Н.Р. Бітянова, Л.І. Вассе-
рман, М.М. Володін, А. Маслоу, Ф. Перлз, Б. Рідлер, 
В.А. Роменець, І.В. Шевцова, Е. Шостром).  
З метою визначення ефективності системи оптимізації 
здатності до самостійного життєвого вибору у студент-
ському віці через корекцію її психологічних чинників 

нами були проведені перший та другий контрольний 
зрізи в експериментальній групі, де впродовж 3 місяців 
впроваджувалася розроблена нами система, та контро-
льній групі, в якій жодних заходів не проводилося. За 
результатами контрольного зрізу, у студентів експери-
ментальної групи відбулося значне підвищення рівня 
сформованості здатності до самостійного життєвого 
вибору (досліджуваних з низькими показниками з 43% 
зменшилося до 8%, із середніми з 52% – до 37%, а з 
високими показниками з 5% підвищилося до 55%), тоді 
як в контрольній групі зміни були незначущими.  

Отже, розроблену нами систему оптимізації здат-
ності до самостійного життєвого вибору у студентсь-
кому віці можна вважати ефективною, а припущення 
нашого дослідження про те, що здатність студентів до 
самостійного життєвого вибору зумовлюється сукуп-
ністю психологічних чинників (когнітивних, мотива-
ційно-вольових, емоційних, поведінкових), оптиміза-
ція яких активними соціально-психологічними мето-
дами навчання сприятиме як підвищенню самостійно-
сті студентів, так і їх особистісному зростанню в ці-
лому, доведеним.  
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The formation and development of the students ability to self-life choices 

E.Y. Aliyevа 
Abstract: The problem of the ability of students to independent life choices and ways of its successful formation: examines the so-
cial and psychological factors of formation of independent behavior of young people, study the structural components of the capacity 

for independent life choices. Analyzes the results of ascertaining and forming experiments on this issue, the substance of proposed 
System optimization ability of students to independent life choices and have its effectiveness. 

Keywords: the ability of students to independent life choices, structural components ability to self-life choices, social and psycho-
logical factors of formation of independent behavior, optimize system capacity of students for independent life choices 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение феноменов готов-
ности к изменениям и психологического благополучия. В работе применен ресурсный подход, объясняющий специфику 
личностной готовности к изменениям у лиц с разной выраженностью психологического благополучия. Выявленные стати-
стические закономерности, указывают на психологические особенности в проявлении изучаемых свойств, а именно ощуще-
ние психологического благополучия или неблагополучия респондентов находит свое отражение в ресурсах (компонентах), 
презентирующих личностную готовность к изменениям.  

Ключевые слова: личность, готовность, личностная готовность к изменениям, ресурсы, психологическое благополучие 
 

В общей психологии понятие “готовность” рассмат-
ривается как активно-действенное состояние лично-

сти, установка на определенное поведение, мобилизо-
ванность сил для выполнения задачи.  

Однако, в большинстве случаев в психологии дефи-
ниция понятия “готовность” трактуется в зависимости 

от выбранного автором подхода. Например, в контек-
сте деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, 1980; 

В.А. Крутецкий, 1985; К.К. Платонов, 1987 и др.), го-
товность рассматривают как условие или способность к 

успешной деятельности; в парадигме личностного под-
хода (Н.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 1978; П.А. Ру-

дик, 1976 и др.), готовность определяют, как настрой 
личности на определенное поведение, установка на 

активные действия, приспособление личности для 
успешных действий в данный момент, обусловленные 

мотивами и психическими особенностями личности; с 
позиции инновационного подхода (А.Л. Журавлев, 

1993 и др.) готовность – это важнейшее условие успеш-
ности осуществляемого нововведения, совокупность 

личностных психологических, групповых социально-

психологических и организационных социально-эконо-
мических факторов, способствующих нововведению.  

Существуют и другие подходы к пониманию сущ-
ности готовности, но в контексте нашего исследования 

интересным является интегративный подход, предло-
женный М.И. Фаерманом, остановимся на нем более 

подробно. По мнению автора, готовность встраивается 
в процесс изменения на личностном, групповом и си-

стемном уровнях и представляется в виде одного из 
элементов цикла или разворачивающихся во времени и 

психической реальности этапов. В соответствии с дан-
ными рассуждениями ученый предлагает рассматри-

вать понятие “готовность к изменениям” (или психоло-
гическую готовность) как сложный комплексный кон-

структ, возникающий на определенном этапе психоло-
гического процесса изменений. С позиции интегратив-

ного процесса, готовность к изменениям – это катего-
рия субъективной психологической реальности, и 

представляет активацию ресурсной, мотивационной, 
энергетической сфер психики, не являясь непосред-

ственным механизмом поведенческих паттернов или 
продуктом волевых усилий [11]. 

Таким образом, готовность к изменениям является, 
с одной стороны, последствием или результатом ори-

ентировочного поискового волевого поведения – по-
ведения, ведущего к активации ресурсов, расширению 

мотивационной структуры, энергетическому богат-
ству, и не всегда способствующему из-за своей огра-

ниченности желаемым изменениям. С другой сторо-
ны, является толчком или причиной осознания и по-

ведения, ведущих к эффективным изменениям в субъ-
ективной и объективной реальностях человека, т.е. к 

свершениям, достижениям, нововведениям, развитию, 
свободе, обогащению [11]. Данный подход созвучен с 

одним из актуальных на сегодня направлений в зару-
бежной и отечественной психологии, который объ-

единяет концепции и теории, объясняющие участие 
ресурсов в процессе изменений личности, а именно 

ресурсным подходом [1,4,5,6,7,9 и др.]. 
Анализ психологической литературы по проблеме 

ресурсов показал, что в психологии еще не описан ка-
тегориальный аппарат ресурсов, нет однозначного и 

общепринятого понятия “ресурс”. Чаще всего под 
термином “ресурс” понимают средства, возможности, 

запасы и условия, которые имеются в потенциальном 
состоянии у человека и которые личность при необхо-

димости может использовать для достижения желае-

мого результата [3,10].  
В нашем исследовании под “ресурсами изменений” 

мы рассматриваем социально-психологические про-
явления личности, которые выступают в качестве 

средств достижения жизненных целей и обеспечива-
ют ей специфические формы саморегуляции, адапта-

ции и развития. Содержательно ресурсы изменений 
раскрываются в субъективной позиции личности от-

носительно ее готовности (активации) к расширению 
эмоционально-мотивационных и поведенческих пат-

тернов, к расширению спектра решений, путей до-
стижения жизненных целей. 

Через призму изучения категории психологической 
готовности личности как ресурса, обеспечивающего 

активность субъекта к личностным трансформациям 
(самоизменениям), можно подойти к пониманию фе-

номена психологического благополучия. 
Багаж философских, и психологически исследова-

ний за последние десятилетия пополнился большим 
количеством данных, которые со всей определенно-

стью позволяют разобраться в сущности феномена 
“психологическое благополучие”. Представленные в 

литературе модели благополучия (или счастья) обна-
руживают сходные траектории развития: от представ-

лений о благополучии как объективном достоянии 
человека к представлениям о благополучии как субъ-
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ективном ощущении или оценке жизни и от послед-

них к интенциональным источникам этих оценок и 
чувств – смыслам, или индивидуальным экзистенци-

альным проектам, коренящимся в человеческом бы-
тии в мире, в соотношениях между желаемым, долж-

ным и наличным [8,13]. 
Данные различных исследований доказывают, что 

существует определенная личностная предрасполо-
женность испытывать некоторый уровень благополу-

чия, в них выделяются личностные корреляты, кото-
рые образуют своеобразную систему, где определяю-

щее значение имеют не природные характеристики, а 
свойства личности. При рассмотрении индивидуаль-

ного диапазона на первый план выдвигаются самые 
разные личностные корреляты благополучия, среди 

которых: направленность, самопринятие, автономия, 
дружелюбие, открытость опыту, сознательность, оп-

тимизм, высокая самооценка, социально-психологи-
ческая адаптация к окружающей действительности, 

наличие цели в жизни, стремление к личностному 

росту и т.п. [2,8,13 и др.].  
Приступая к эмпирическому исследованию фено-

менов готовности к изменениям и психологического 
благополучия, мы предположили, что существуют 

взаимосвязи между структурными компонентами 
изучаемых явлений. Количественно-качественное 

сочетание компонентов готовности к изменениям мо-
жет указывать на диапазон ресурсов личности в до-

стижении психологического благополучия. Презенту-
емый ресурсный подход делает возможным разрабо-

тать комплекс психологических мер, рекомендаций, 
призванных помочь личности совладать с возможны-

ми психологическими затруднениями на пути к более 
счастливой и благополучной жизни. 

В исследовании использовались психометрически 
обоснованные диагностические методики. Для оценки 

психологического благополучия применен опросник 
“Шкала психологического благополучия”, автор 

К. Рифф [13]. Опросник содержит 84 утверждения, 
которые сгруппированы в шесть шкал: автономия, 

управление окружением, личностный рост, позитив-
ные отношения с окружающими, цель и чувство 

направленности жизни, самовсприятие. Индекс обще-
го психологического благополучия определяется пу-

тем суммирования баллов, полученных за всеми шка-
лами опросника. Для измерения личностной готовно-

сти к изменениям привлечена методика “Личностная 
готовность к переменам”, разработанная канадскими 

учеными Родники, Хезер, Голдом и Халом. Перевод и 
первичная апробация данного варианта методики 

проведены Н.А. Бажановым и Г.Л. Бардиером [12]. 
Методика включает 35 утверждений, сгруппирован-

ных в семь шкал: страстность (страсть), изобрета-
тельность, оптимизм, смелость (предприимчивость), 

адаптивность (приспособляемость), уверенность (до-

верие), толерантность к двусмысленности (толерант-
ность к неопределенности). Стандартизация методики 

дает возможность выявить три уровня развития изме-
ряемого свойства: низкий (сумма меньше 21 балла), 

средний (оптимальный вариант, диапазон от 22 до 26 
баллов) и высокий (сумма больше 27 баллов).  

В эмпирическом исследовании приняло участие 150 
респондентов обоего пола от 21 до 55 лет, слушатели 

ОПК “Психология” Южно-Украинского национально-

го педагогического университета имени К.Д. Ушинско-
го, психологи и учителя города Одессы. Обработка 

данных осуществлялась с помощью компьютерной 
статистической программы SSPS v.16.0. for Windows. В 

сборе эмпирических данных принимала участие слу-
шательница ОПК “Психология” Отенко С.А. 

Для изучения взаимосвязей между структурными 
компонентами психологического благополучия и 

личностной готовности к изменениям использован 
корреляционный анализ по методу К. Пирсона. Ана-

лиз корреляционной матрицы позволил выявить ста-
тистически значимые взаимосвязи и их направление 

между большинством показателей психологического 
благополучия и личностной готовности к изменениям. 

Выявленные взаимосвязи указывают на статистиче-
ские закономерности в проявлении изучаемых 

свойств, а именно ощущение психологического бла-
гополучия или неблагополучия респондентов находит 

свое отражение в сочетании ресурсов (компонентов), 

презентирующих личностную готовность к изменени-
ям. Соотнесения обнаруженных фактов с другими 

исследованиями личностных коррелят благополучия, 
приведенных выше по тексту, подтверждают пра-

вильность наших гипотетических предположений и 
позволяют рассматривать компоненты личностной 

готовности к изменениям как психологические ресур-
сы, обуславливающие достижение благополучия. 

Перейдем к качественному анализу, объясняющему 
специфику структуры личностной готовности к изме-

нениям у лиц с разной выраженностью психологиче-
ского благополучия. 

Для установления групп респондентов, которые 
различаются между собой относительно максималь-

ного и минимального балла по показателям психоло-
гического благополучия в исследовании применен 

метод нахождения статистического показателя пер-
центиля (PR). Перцентиль позволил найти относи-

тельное место каждого исследуемого в выборке стан-
дартизации и группировать респондентов в две груп-

пы: в первую вошли респонденты значение перценти-
ля у которых находилось в интервале (PR75-PR100), 

во вторую – значения в интервале (PR0-PR25). 
Для поиска особенностей в структуре показателей 

личностной готовности к изменению, присущих пси-
хологически благополучной/неблагополучной лично-

сти был применен метод профилей. Результаты пред-
ставлены на рисунке 1. 

Сравнительный анализ полученных профилей и зна-
чение t-критерия Стьюдента предоставили возмож-

ность установить сходство и различия в конфигурации 
структурных компонентов личностной готовности к 

изменениям. Обнаружены сходства (р <0,01), так, для 
респондентов обеих групп присущи оптимальный уро-

вень энергичности, активности (И1); недостаточно оп-

тимальный уровень смелости, предприимчивости (И4); 
высокий уровень уверенности, веры в себя (И6). 

Установлены расхождения (р <0,01) между тожде-
ственными показателями личностной готовности к 

изменению: находчивость (И2), оптимизм (И3), адап-
тивность (И5), толерантность к двусмысленности (И7) 

– в сторону группы, респондентов которой чувствуют 
себя “психологически благополучными”. 
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Рис. 1. Профили структурных компонентов личностной готовности к изменениям в изучаемых группах респондентов 

 
Примечание: показатели личностной готовности к изменениям И1 – страстность, И2 – находчивость, И3 – оптимизм,  
И4 – смелость, И5 – адаптивность, И6 – уверенность, И7 – толерантность к неопределенности; 2) ПБmax – группа респон-
дентов с максимальными значениями психологичного благополучия, ПБmin – группа респондентов с минимальными значе-
ниями психологичного благополучия. 
 

При анализе профиля структуры личностной готовно-

сти к изменениям группы ПБmax, т.е. психологически 
благополучных респондентов, выявлен интересный 

факт, заключающийся в том, что на фоне невыражен-

ного показателя смелость (И4) значительно домини-

руют показатели: находчивость (И2), оптимизм (И3), 

толерантность к неопределенности (И7) и адаптив-

ность (И5)  

В структуре личностной готовности к изменению в 

группе ПБmin, т.е. психологически неблагополучных 

респондентов, обнаружено доминирование показате-

лей находчивость (И2) и уверенность (И6) на фоне 

низких значений ряда показателей, среди которых: 
толерантность к неопределенности (И7), смелость 

(И4), адаптивность (И5) и оптимизм (И3). 

Полученная информация дает возможности поде-

литься следующими размышлениями.  

Опираясь на понимание феномена личностной го-

товности к изменениям, представляющий собой слож-

ный конструкт, который образует неоднозначные связи 

с целым рядом индивидуально-психологических 

свойств личности, обуславливающих результативность 

или психологическое благополучие субъекта, можно 

заключить, что состояние психологического благопо-

лучия достигается, по нашим результатам, за счет до-
минирования в структуре личностной готовности таких 

ее компонентов, как: находчивость, оптимизм, толе-

рантность к неопределенности. Личность, у которой 

активированы данные ресурсы способна изменяться, 

улавливать или создавать условия, характерные для 

удовлетворения личных потребностей в достижении 

целей, запускать дальнейший самостоятельный про-

цесс трансформаций (саморазвития, самореализации, 

самоактуализации). Такая личность открыта новому 

опыту, обладает рефлексией и толерантностью, помо-

гающими улучшить себя и расширить свои мотиваци-
онные и поведенческие паттерны со временем. За счет 

личностного и духовного обогащения (приобретение 

знаний и достижений) субъект обладает чувством 
направленности, считает, что прошлое и настоящее в 

жизни имеет смысл, поэтому выстраивает жизненные 

перспективы на будущее, также придерживается убеж-

дений, которые являются источниками оптимизма при 

неблагоприятных стечениях обстоятельств.  

Состояние психологического неблагополучия связа-

но с недостаточно развитыми в структуре личностной 

готовности таких компонентов, как: толерантность к 

неопределенности, смелость, адаптивность и опти-

мизм. В целом, такая личность не ресурсная, пессими-

стично настроена, лишена чувства контроля над тем, 
что происходит вокруг, и, следовательно, неспособна 

изменять себя или улучшать складывающиеся обстоя-

тельства. Слабовыраженные адаптивные ресурсы про-

являются в неразумном отношении к предоставляемым 

жизнью возможностям. Нетерпимость и нерешитель-

ность личности делает поисковое поведение неэффек-

тивным, вызывает внутренние сопротивления измене-

ниям, выдает неверные ошибочные стратегии, пове-

денческие паттерны. Такая личность, как правило, не-

довольна собой, разочарована событиями своего про-

шлого, поэтому не имеет перспектив или убеждений, 

определяющих смыслы настоящей и будущей жизни, 
она испытывает беспокойство по поводу некоторых 

личностных качеств, желает быть тем, кем не является. 

Обобщая выше сказанное, необходимо подчерк-

нуть, что истощение ресурсов готовности к изменени-

ям с одной стороны приводят к переживанию психо-

логического неблагополучия, с другой – может стать 

мотиваторами по их накоплению, побуждающих лич-

ность на поиск новых путей и стратегий выхода из 

создавшегося положения. В этом случае, если гово-

рить о консультационной, терапевтической практике, 

то психологическое сопровождение изменений, по 
нашему мнению, должно быть скорее направлено не 
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на запрос личности о желаемых изменениях в ее жиз-

ни, а на осознание и активацию тех индивидуально-

психологических ресурсов готовности, которые за-

пускают дальнейший самостоятельный процесс изме-

нений, приносящий полноту ощущения психологиче-

ского комфорта, благополучия (или счастья).  

Подводя итоги результатам эмпирического иссле-

дования по выбранной проблематике, необходимо 

отметить: 
1. Обобщение информации, накопленной в психо-

логии, позволяет изучение феноменов личностной 

готовности к изменениям и психологического благо-

получия в контексте ресурсного подхода. Это предо-

ставляет возможность определить категорию психо-

логической готовности личности как ресурса, обеспе-

чивающего активность субъекта к личностным 

трансформациям (самоизменениям) и тем самым при-

близиться к пониманию феномена психологического 

благополучия. 

2. Выявленные статистические закономерности 

между структурными компонентами личностной го-

товности к изменениям и психологическим благопо-

лучием, указывают на психологические особенности в 

проявлении изучаемых свойств, а именно ощущение 

психологического благополучия или неблагополучия 

респондентов находит свое отражение в ресурсах 

(компонентах), презентирующих личностную готов-

ность к изменениям.  

3. Качественный анализ позволил изучить количе-

ственно-качественное сочетание компонентов готов-
ности к изменениям, указывающий на диапазон ре-

сурсов личности в достижении психологического бла-

гополучия у респондентов с различной выраженно-

стью данного феномена.  

4. Презентуемый ресурсный подход делает возмож-

ным разработать комплекс психологических практик и 

рекомендаций, направленных на оказание психотера-

певтической и консультационной помощи личности, с 

учетом ее индивидуально-психологических ресурсов, 

запускающих процесс эффективных изменений в субъ-

ективной и объективной реальностях личности, веду-

щих к переживанию психологического благополучия. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абуль-

ханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 301 c. 
[2] Аргаил М. Психология счастья. / М. Аргаил. Серия «Мас-

тера психологии». 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. – 271с. 
[3] Бюдженталь Дж. Искусство психотерапевта / Джеймс Бю-

дженталь. – СПб. Питер, 2001 – 304 с. (Серия «Золотой 
фонд психотерапии). 

[4] Брынза И.В. Проблема исследования ресурсов личности в 
психологической науке / И.В. Брынза, Е.Ю. Рязанцева // 
Актуальні проблеми психології Інституту психології 
ім. Г.С. Костюка: зб. наук. праць [за ред. С.Д. Максимен-
ка, М.В. Папучі]. – Київ-Ніжин, 2008. – Т. 10. – Вип. 6. – 
С. 126-130. 

[5] Кожевникова Е.Ю. Личностные ресурсы преодоления 
ситуации социально-экономической депривации: автореф. 
на соиск уч. степ. канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общ. 

психол., психол. личности и история психол.» / Е.Ю. Ко-
жевникова. – Краснодар, 2006. – 26 с. 

[6] Леонтьев Д.А. Личностный потенциал как основа самоде-
терминации / Д.А.Леонтьев // Ученые записки кафедры 
общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; [под общ. 
ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева]. – Вып. 1. – М.: Смысл, 
2002. – С. 56-65.  

[7] Лушин П.В. Личностные изменения как процесс: теория и 

практика / П.В. Лушин. – Одесса: Аспект, 2005. – 334 с. 

[8] Психология состояний. Учебное пособие / М.Е. Валиулли-
на, Г.Ш. Габдреева, М.М. Гарифуллина, В.Д. Менделевич, 
А.О. Прохоров /Под ред. проф. А.О. Прохорова. – М.: ПЕР 
СЭ; СПб.: Речь, 2004. – 608 с  

[9] Роджерс К. Становление личности. Взгляд на психотера-
пию / Карл Роджерс; [пер. с англ. М. Злотник]. – М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. 

[10] Рязанцева Е.Ю. Экзистенциальные ресурсы лиц, пережи-
вающих психологический кризис [Текст]: дис. ... канд. 
психол. наук: 19.00.01 / Рязанцева Елена Юрьевна; Гос. 
учреждение "[Южноукр.] нац. пед. ун-т им. К.Д. Ушин-
ского". – О., 2012. – 238 c.  

[11] Фаерман М.И. Комплексный социально-психологический 
подход к предупреждению сопротивлений нововведениям 
персонала (на примере организаций малого и среднего 
бизнеса). [автореф. канд. психолог. наук].) – Ярославль, 

2007. – 24c. 
[12] Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. / Н.П. Фетискин, В.В. Коз-
лов, Г.М. Мануйлов – М:, Изд-во Института Психотера-
пии, 2002. – 490 с.  

[13] Шевеленкова Т.Д. Психологическое благополучие лич-
ности (обзор основных концепций и методика исследова-
ния). /Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко //Психологическая 

диагностика. – №3, 2005. – С. 95-129. 
 

REFERENCES 
[1] Abulhanova-Slavskaya, K.A. Life strategy / K.A. Abulhanova-

Slavskaya. – M.: Myisl, 1991. – 301 p. 
[2] Argail, M. Psychology of happiness / M. Argail. The series 

"Masters of psychology". 2nd ed. SPb.: Piter, 2003. – 271 p. 
[3] Bugental, J. The Art of the Psychotherapist / J. Bugental. – 

SPb. Piter, 2001 – 304 p 
[4] Brynza, I.V. The problem of research of resources of the indi-

vidual in psychological science / I.V. Bryinza, E.Yu. Rya-
zantseva // Actual problems of psychology of Institute of Psy-
chology n.a. G.S. Kostiuk: Coll. Science. papers [ed. S.D. Ma-
ksimenko, M.V. Papucha]. – Kyiv-Nizhyn, 2008. – Vol. 10. – 
Is. 6. – P. 126-130. 

[5] Kozhevnikova, E.Yu. Personal resources to overcome the situ-

ation of social and economic deprivation: abstract dis. cand. 
psychol. sc.: spec. 19.00.01 "General psychology, personality 
psychology and history of psychology" / E.Yu. Kozhevnikova. 
– Krasnodar, 2006. – 26 p. 

[6] Leontev, D.A. Personal potential as the basis of self-determi-
nation / D.A. Leontev // Scientific notes of the Department of 
General Psychology Lomonosov Moscow State University; 
[ed. B.S. Bratus’, D.A. Leont’ev]. – Is. 1. – M.: Smyisl, 2002. 
– P. 56-65. 

[7] Lushin, P.V. Personality changes as a process: theory and prac-
tice / P.V. Lushin. – Odessa: Aspekt, 2005. – 334 p. 

[8] Psychology of states. Tutorial / M.E. Valiullina, G.Sh. 
Gabdreeva, M.M. Garifullina, V.D. Mendelevich, A.O. Proho-
rov / ed. prof. A.O. Prohorova. – M.: PER SE; SPb.: Rech, 
2004. – 608 p. 

[9] Rogers, C. On Becoming a Person: A Therapists View of Psy-
chotherapy. / C. Rogers; [trans. from English M. Zlotnik]. – 

M.: EKSMO-Press, 2001. – 416 p. 
[10] Ryazantseva, E.Yu. Existential resources of persons experi-

encing a psychological crisis : dis. cand. psychol. sc.: 19.00.01 
/ Ryazantseva Elena Yurevna; State institution «South Ukrain-

72

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), Issue: 61, 2015 www.seanewdim.com



ian National Pedagogical University named after K.D. Ushyn-
sky ". – O., 2012. – 238 p. 

[11] Faerman, M.I. An integrated socio-psychological approach to 

the prevention of resistance to innovations personnel (for ex-
ample, small and medium business). [Abstract cand. psychol. 
sc.].) – Yaroslavl, 2007. – 24 p. 

[12] Fetiskin, N.P. Socio-psychological diagnosis of development 
of personality and small groups / N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, 

G.M. Manuylov – M:, Publishing House of the Institute of 
Psychotherapy, 2002. – 490 p. 

[13] Shevelenkova, T.D. Psychological well-being of the person 

(review of the basic concepts and methodology of the study) / 
T.D. Shevelenkova, P.P. Fesenko // Psychological diagnostics. 
– #3, 2005. – P. 95-129. 

 

Readiness for changes, as psychological resource of personality in reaching the well-being 

I.V. Brynza 

Abstract: In this article presented results of an empirical research, which directed on researching phenomenon of the readiness for 
changes and the reaching psychological well – being. This work is based on resource approach, which explains the specifics of per-
sonal readiness for change among people with different expressions of psychological well-being. Identified statistical regularities 
point to psychological features in the manifestation of the studied properties, namely a sense of psychological well -being or ill-being 
of respondents is reflected in the resources (components), presenting the personal readiness to change. 

Keywords: personality, readiness, personal readiness to change, resources, psychological well-being 
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Большинство исследователей отводят настоящему роль 

своеобразной временной зоны, которая не только отде-

ляет прошлое от будущего, но и связывает их друг с 

другом в потоке переживаемого субъектом времени. 

Большое количество исследований в психологии по-

священо субъективному настоящему. Известно, что 

данным вопросом исследования занимались такие уче-

ные как В. Джеймс, В. Штерн, П. Фресс, Дж. Мишон, 

К. Коффка, Р. Блок и др. Однако, как отмечает А.В. По-

лунин, в различных научных трудах субъективное 

настоящее приобретает различные названия. Так, 
В. Джеймс использует понятие «непосредственного 

настоящего», В. Штерн говорит о «времени психиче-

ской презентности», К. Коффка оперирует понятием 

«актуальное настоящее», П. Фресс рассматривает по-

нятие психологического и воспринятого настоящего, в 

современных исследованиях субъективного настояще-

го Е. Пёппеля говорится о настоящем или о моменте 

«сейчас». Ученый опирается на измерение физического 

аспекта длительности субъективного настоящего, 

предполагая, что субъективное настоящее создает в 

физических единицах определенную константу. Иссле-
дования субъективного настоящего проводятся в экс-

периментальной, дифференциальной, когнитивной 

психологии, возрастной и психологии сознания.  

Ретроспективный анализ показывает, что к началу 

20 столетия психологи были едины во мнении, что пси-

хологическое настоящее, это не точка, а длительность. 

В различных экспериментах, проведенных в психоло-

гических лабораториях конца 19 – начала 20 столетия, 

был выделен ряд промежутков времени, принимаемых 

за «психологическое настоящее». У. Джеймс, ссылаясь 

на опыты, проведенные в лаборатории В. Вундта, ука-
зывает на диапазон промежутков длительностью от  

2 до 12 сек. Вместе с тем, У. Джеймс выделял «прибли-

зительное настоящее» как ряд нерасчлененных дли-

тельностей, удерживаемых в потоке сознания, и «дей-

ствительное настоящее», которому соответствует дли-

тельность приблизительно в 1 минуту [1]. Критикуя 

непоследовательную позицию У. Джеймса в отноше-

нии длительности настоящего, И. Пригожин отмечает, 

что при существовании настоящего без длительности 

сознание человека фиксировало бы скачок при перехо-

де событий из прошлого в будущее или из будущего в 

прошлое [2]. Взгляды Джемса на "действительное на-
стоящее" лишенное длительности неоднократно под-

вергались критике. Вместе с тем вопрос о длительно-

сти настоящего как моменте «сейчас» остается дискус-

сионным. Согласно Г. Вудроу за величину «психоло-

гического настоящего» можно принять предел нерас-

члененной длительности, т.е. такой длительности, 

начало и конец которой еще объединяются в целост-

ный образ. Г. Вудроу допускал, что эта длительность в 

некоторых случаях достигает 12 сек., но за реальный 

предел «психологического настоящего принимал дли-

тельности не больше 3,5 сек., так как объединение 

начала и конца промежутка в целостный образ при 

больших длительностях становится для субъекта труд-

ной задачей [8]. Так, П. Фресс считал, что длитель-

ность «психологического настоящего» не превышает 
2 сек., А. Пьерон – в 5-6 сек. [3]. Д.Г. Элькин отмечал, 

что индивидуальные пределы «психологического на-

стоящего находятся в промежутке между 3 сек и 5 сек. 

В.А. Войтенко указывает, что предел «психологическо-

го настоящего» или момента «теперь» может достигать 

12 сек.  

В дифференциальной психологии Б.И. Цуканов при-

держивался представления о том, что момент «дей-

ствительного настоящего» складывается из двух вре-

менных форм – «мгновенно-прошедшего» и «ближай-

шего будущего», объединенных сознанием в единую 
длительность, которую он называет «собственной еди-

ницей времени» или «тау-типом». Автор пишет: «… в 

пределах длительности "действительного настоящего" 

форма ближайшего будущего переходит в форму 

мгновенно-прошедшего, уступая место следующему 

ближайшему будущему и т.д. В этом реальном процес-

се смены форм времени в пределах "действительного 

настоящего" и происходит встреча прошлого с буду-

щим. При самонаблюдении субъекту в "действитель-

ном настоящем" открывается непрерывная смена воз-

никающих и исчезающих форм времени, или "времен-
ных коэффициентов, начиная от: "ещё не" или "не со-

всем ещё" и кончая: "уже", "только-что". Поэтому ни 

уловить, ни подметить путём самонаблюдения дли-

тельность "действительного настоящего" в целом не 

возможно, ибо происходящая смена временных форм в 

его пределах является тем условием, благодаря кото-

рому субъект открывает для себя течение времени» [4, 

с.73]. Таким образом, «действительное настоящее» 

имеет двухслойную структуру с длительностью, соот-

ветствующей длительности собственной единице вре-

мени – временному диапазону от 0,71 сек. до 1,11 сек. с 

учетом индивидуальных особенностей. Объединенные 
в один психический акт, два слоя переживаемого вре-

мени обеспечивают способность «развертываться» 

назад, в прошлое, и вперед, в будущее. При осуществ-

лении развертывания каждый последующий акт вклю-
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чает результат предыдущего как условие осуществле-

ния последующего. В структуре сложных действий 

«действительное настоящее» можно представить в ка-

честве «темпорального узла», выполняющего связую-

щие функции между прошлым и будущим, перцептив-

ным и представляемым, памятью и предвидением, 

мышлением и антиципацией.  

В современных когнитивных исследованиях А.В. По-

лунина субъективное настоящее выступает как «це-
лостный сегмент потока сознания, граница которого 

представлена транзитивным переживанием, а «тело» 

настоящего является субстантивным переживанием». 

Настоящее, согласно А.В. Полунину, не является кон-

стантой, определенной физическими временными еди-

ницами, а есть форма существования непосредственно-

го опыта со своей собственной динамикой.  

В психологии сознания и возрастной психологии 

З.А. Киреева продемонстрировала ведущую роль на-

стоящего («теперь») в становлении, в сознании, в онто-

генезе топологических свойств времени. Известно, что 

освоение топологии (последовательности) времени 
сопряжено с многочисленными трудностями. Они со-

стоят: в осознании того, что одно конкретное явление 

сменяется другим: то, что находится в поле зpения свя-

зано с предшествующим ему, а за непосредственно 

воспринимаемым следует то, чего еще нет; в установ-

лении определенных соотношений между частями 

единого пpоцесса; в активной синтетической деятель-

ности мышления и т.д. Пеpвым следствием такого 

мышления, как писал В. Вундт, является система поня-

тий, представленных в языке. "Pечь и связанные с ней 

представления открывают pебенку новую возможность 
– в известной меpе овладевать разными фазами после-

довательности, путем называния их", – пишет П. Фресс. 

Однако в начале онтогенетического развития pечевые 

констpукции, как отмечали Б. Пэре, П. Фpесс, Л.М. Век-

кер став вербальными, еще не становятся познанными. 

Они функционируют в мышлении "инстинктообразно 

и бессознательно", хотя уже проникли в язык. Как по-

казало исследование З.А. Киреевой, у 85% детей в воз-

pасте 3–5 лет практически полностью отсутствуют 

представления о последовательности в сознании, т.е. 

испытуемые не смогли объяснить временные наречия 
“раньше – теперь – позже”. В сознании детей 6–7 лет 

начинают развиваться представления о топологических 

свойствах времени, которые на данном возрастном 

этапе ограничены только дифференцированным описа-

нием временных наречий “раньше”, “позже”, “теперь” 

с помощью различных сенсорно- перцептивных репре-

зентаций. Впервые целостное осознание и понимание 

последовательности установлено у подростков, кото-

рые используют “точку отсчета” – “теперь”, относи-

тельно которой характеризуют предшествующее ей 

“раньше” и последующее “позже”. Причем, “теперь” 

имеет субъективную длительность и представлена в 
репрезентациях как “сейчас же”, “уже”, “в данное вре-

мя”, “настоящий момент”, “когда сейчас все происхо-

дит”. Так, в сознании подростков в возрасте 12–15 лет 

представлен феномен целостного понимания последо-

вательности событий или процессов во вpемени: опе-

рационные компоненты в суждениях о последователь-

ности принципиально необособимы и представляют 

собой мысль как специфический познавательный акт, 

что свидетельствует об известном «скачке» (по C.Л. Ру-

бинштейну), который совершает сознание в познании 

действительности.  

Согласно квантовому подходу, психологическому 

настоящему соответствует некий момент «сейчас», 

своеобразный когнитивный кадр, запечатлевающий 

происходящее в форме длительности. 

Понимание психологического настоящего как диа-

пазона ограниченного началом и концом жизненного 
события проходящего через хронологическое настоя-

щее (данный момент жизни) соответствует представ-

лениям событийного подхода Е.И. Головахи, А.А. Кро-

ника. Событийный подход в отличие от «квантового» 

отвергает хронологическую константность настоящего 

и ставит ее в зависимость от событий, имеющих раз-

личное содержание и длительность. При анализе собы-

тий личной биографии авторы описывают феномен 

«парциального настоящего» при котором события, об-

разующие психологическое настоящее не следуют в 

хронологическом порядке друг за другом, а образуют 

свою определенную временную стрелу на основе акту-
альных причинных и целевых связей между событиями 

прошлого и будущего. Ими также вводится понятие 

личностного временного центра (ЛВЦ) для описания 

хронологического момента времени, с которым отож-

дествляет себя субъект и с позиции которого оценивает 

происходящие события своей жизни. ЛВЦ может сов-

падать с хронологическим настоящим моментом био-

графии, а может быть локализован в прошлом или в 

будущем субъекта. Таким образом, временная ориен-

тация субъекта зависит от локализации его ЛВЦ на 

жизненном пути.  
Е.И. Головахой и А.А. Кроником описан и эмпири-

чески подтвержден механизм децентрации субъек-

тивного восприятия настоящего, который проявляется 

в изменении точки обзора жизненного пути личности. 

Механизм децентрации обеспечивает подвижность 

ЛВЦ. Временная децентрация предполагает возмож-

ность отделения личного временного центра от мо-

мента хронологического настоящего и перенос этого 

центра в любой иной момент хронологического про-

шлого или будущего. Временные децентрации прояв-

ляются в таких высказываниях человека о своих те-
кущих событиях, как: «этого я и ждал» или «будет о 

чем вспоминать». В первом случае личный временной 

центр смещен в хронологическое будущее, ожидания 

формируются на основе предвидения, вследствие чего 

текущее событие может переживаться как будущее 

(«ждал»). Во втором случае временной центр смещен 

в хронологическое прошлое, и событие может пере-

живаться уже прошедшим («вспомнить»).  

 Развивая идеи К. Левина, автор мотивационной 

концепции психологического времени Ж. Нюттен вы-

деляет настоящее как зону временной перспективы, 

соответствующую актуальному состоянию «здесь и 
теперь». Ж. Нюттен впервые анализирует настоящее не 

как чистую форму актуального перцептивного момен-

та, а как форму, имеющую когнитивное и эмоциональ-

ное наполнение [9]. Таким образом, настоящее транс-

формируется в историческое событие, занимая опреде-

ленное место в исторической последовательности жиз-

ненных событий. Благодаря актуальным когнитивным 

и эмоциональным репрезентациям события прошлого 
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и/или будущего помещаются в перцептивное актуаль-

ное настоящее – «ментальную перцепцию» с времен-

ной точкой «здесь и теперь». Длительность такой пер-

цепции зависит от расположения в будущем ее темпо-

рального знака (цели), связанного с ожиданиями и/или 

надеждами. Она получает название «открытое настоя-

щее» и классифицируется как «социальное время».  

В настоящей работе будет использоваться классифи-

кация индивидуальных различий индивидов Б.И. Цу-
канова, в основу которой положен критерий субъек-

тивной скорости течения времени, т.е. субъективной 

скорости течения настоящего. В соответствии с этой 

классификацией выделяются: «спешащие» индивиды, 

для которых время течет быстро, они переживают де-

фицит времени, ориентированы в будущее; «точные» 

индивиды, для которых время «стоит» и им на все его 

хватает, ориентированы на настоящее; и «медлитель-

ные» индивиды – отмечают излишек времени, его мед-

ленное течение, ориентированы на прошлое [4 с.111-

129].  

Опираясь на теорию Б.И. Цуканова, мы выделяем 
три личностных типа временной ориентации: транс-

спективный, перспективный и ретроспективный. При 

трансспективной временной ориентации полнота вре-

менного контекста жизни осмысливается из настоя-

щего при сквозном видении прошлого и будущего. 

Согласно концепции Б.И. Цуканова такая временная 

ориентация будет характерна для индивидов, живу-

щих настоящим.  

Перспективная временная ориентация со стрелой 

времени из будущего через настоящее в прошлое со-

ответствует смещенному временному центру в буду-
щее и характерна для спешащих индивидов.  

Ретроспективная временная ориентация со стрелой 

времени из прошлого через настоящее в будущее со-

ответствует смещенному временному центру в про-

шлое и характерна для медлительных индивидов.  

Таким образом, личностная временная ориентация 

определяется длительностью собственной единицы 

времени (тау-типом). С ней связано чувство личност-

ного комфорта/дискомфорта темпоритма, динамики, 

организации, протекания жизнедеятельности. При 

этом, у личности с ее индивидуальной предрасполо-
женностью к той или иной временной ориентации 

формируется механизм временной децентрации. Этот 

механизм обеспечивает переход от одной временной 

ориентации к другой при доминировании наиболее 

комфортной, что дает возможность субъекту осу-

ществлять адаптивные формы целеполагания и целе-

осуществления.  

Децентрация является классической для психологии 

категорией, используемой для анализа процессов ко-

гнитивного развития личности, формирования ее мо-

ральной зрелости и процессов социализации. Меха-

низм децентрации как способность к восприятию точки 

зрения другого человека, являясь универсальным пси-

хологическим свойством, обеспечивает продуктивное 
поведение человека в процессе жизнедеятельности.  

Временная децентрация проявляется в способности 

взглянуть на свою жизнь с любого хронологического 

момента ее прошлого или будущего, а также момента 

отдаленного будущего, выходящего за ее границы. В 

контексте нашего исследования механизм децентра-

ции обеспечивается за счет перехода системы с фик-

сированной на себе точке отсчета времени, к системе 

с перемещающейся точкой отсчета [5, 6]. Система с 

перемещающейся точкой отсчета предполагает воз-

можность отделения личного временного центра от 

момента хронологического настоящего и перенос это-
го центра в любой иной момент хронологического 

прошлого или будущего. В общепсихологическом 

аспекте временные децентрации сходны с детально 

описанными Ж. Пиаже децентрациями в восприятии – 

изменение центра перцептивного пространства, в 

мышлении – способность к переходу от одной част-

ной точки зрения к другой [7]. 

Одним из основных в механизме временных децен-

траций является вопрос о моменте психологического 

«настоящего» как точки отсчета времени. В психоло-

гической литературе «настоящее» как форма (модус) 
существования времени описывается топологически и 

метрически, т.е. как количественно-дис-кретный и 

качественно-континуальный феномен.  

Конкретизируя выделенную нами классификацию 

личностных типов временной ориентации, проведем 

ее эмпирическую проверку.  

На данном этапе в исследовании приняло участие 

275 человек в возрасте от 18 до 24 лет (студенты) 

(M=19.8, SD=1.4), которые анализировались как сово-

купная выборка. Использовались методика «Времен-

ные децентации» A.A. Кроника, Е.И. Головахи с опре-
делением ЛВЦ, экспериментальная методика Б.Й. Цу-

канова по выявлению тау-типа. По результатам обсле-

дования выборка была разделена (дифференцирована) 

на три группы по личностному классу временной ори-

ентации (табл. 1). На основе диагностических процедур 

были составлены порядковые шкалы.  
 

Таблица 1. Распределение выборки по классу личностной временной ориентации 

 Перспективная  
временная ориентация 

Трансспективная  
временная ориентация 

Ретроспективная  
временная ориентация 

Концепция  
Е.И. Головахи, А.А. Кроника  

ЛВЦ в хронологическом  
будущем (n=41) 

ЛВЦ в хронологическом  
настоящем (n=142) 

ЛВЦ в хронологическом 
прошлом (n=92)  

Концепция Б.И. Цуканова Спешащие  
Тау - 0,7-0,86 (n=14) 

Точные  
Тау - 0,87-0,93 (n=166) 

Медлительные Тау - 0,94-
1,1 (n=95) 

 

Для определения подобности (идентичности) распре-

деления выборки на множества по классам личностной 

временной ориентации с помощью методик, имеющих 

различное теоретическое обоснование, использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Корре-

ляционный анализ показал подобие выделенных мно-

жеств (r=0,903, ρ=0,000). Для статистической проверки 

проведенной классификации также использовался дис-

криминантный анализ. Результаты дискриминантного 

анализа показали высокую прогностическую способ-

ность одной классификации относительно другой 

(89%).  
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Таким образом, полученные эмпирические результа-

ты подтверждают выделенные классы личностной 

временной ориентации.  

Перейдем к рассмотрению показателей методики 

«Личностные дезорганизаторы времени». Анализ про-

филей среднегрупповых значений по показателям 

методики говорит о большей выраженности показате-

лей для группы с перспективной временной ориента-

цией, умеренную выраженность для группы с транс-

спективной временной ориентацией и низкую выра-

женность для группы с ретроспективной временной 

ориентацией (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Профили выраженности показателей личностной деорганизации времени  
в группах с различной временной ориентацией 

Примечание: ЦСД – Ценностно-смысловые дезорганизаторы; ОД – Организационные дезорганизаторы; МД – Мотивацион-
ные дезорганизаторы; Эап – Эмоциональная апатия; ЭН – Эмоциональная напряженность.  
 

Среднестатистическое значение по шкале «Ценностно-

смысловые дезорганизаторы» ретроспективной группы 

лежит в пределах 25–50% процентилей. Среднестати-

стические значения групп с трансспективной и ретро-
спективной ориентацией лежат в границах 50–75% 

процентилей. Следовательно, выраженность ценност-

но-смысловых причин, препятствующих рациональной 

организации времени характерна в большей мере для 

студентов с перспективной и трансспективной времен-

ной ориентацией.  

Среднестатистическое значение по шкале «Органи-

зационные дезорганизаторы» у группы с перспектив-

ной временной ориентацией лежит выше уровня 75% 

процентиля; для группы с трансспективной времен-

ной ориентацией в пределах значений 75–50% про-
центилей; для группы с ретроспективной временной 

ориентацией в пределах значений 25–50% проценти-

лей. Таким образом, организационные дезинтеграто-

ры в значительной степени препятствуют рациональ-

ной организации времени жизни у студентов с пер-

спективной временной ориентацией, умеренно – у 

студентов с трансспективной временной ориентацией 

и несущественно у студентов с ретроспективной вре-

менной ориентацией.  

Среднестатистическое значение по шкале «Мотива-

ционные дезорганизаторы» группы с ретроспективной 

временной ориентацией лежит в границах значений 
25–50% процентилей; у групп с трансспективной и 

перспективной временной ориентацией в границах 

значений 50–75% процентилей. На основе полученных 

результатов можно сказать, что студенты с трансспек-

тивной и перспективной временной ориентацией дей-

ствуют при наличии устойчивых целей мотиваторов, 

которые поддерживают их желания, стремления, инте-

ресы. При отсутствии таких целей они склонны обес-

ценивать деятельность, становятся пассивными. Для 
студентов с ретроспективной временной ориентацией 

менее значимо наличие целей-мотиваторов для органи-

зации деятельности.  

Среднестатистическое значение по шкале «Эмоцио-

нальная апатия» у групп с ретроспективной и транс-

спективной временной ориентации лежит в пределах 

значений 25–50% процентилей; для группы с перспек-

тивной временной ориентацией – в пределах значений 

50–75% процентилей. Таким образом, студенты с пер-

спективной временной ориентацией чаще указывают 

на выраженную эмоциональную апатию, отсутствие 
желания проявлять активность, пассивность, ощуще-

ние слабости, сомнение в своих силах в качестве при-

чин нарушающих комфортное течение жизни, чем сту-

денты с трасcпективной и ретроспективной временной 

ориентацией.  

Среднестатистические значения по шкале «Эмоци-

ональная напряженность» у групп с трансcпективной 

и ретроспективной временными ориентациями лежат 

в пределах 25–50% процентилей; у группы с перспек-

тивной временной ориентацией в пределах 50–75% 

процентилей. Результаты статистической обработки 

данных показывают высокую выраженность чувства 
острой нехватки времени, его сжатости и ограничен-

ности у студентов с перспективной временной ориен-

тацией и умеренную выраженность эмоциональной 

напряженности у студентов с трансcпективной и ре-

троспективной временной ориентацией.  
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Среднестатистическое значение по «Общему показа-

телю деинтеграции» у лиц с ретроспективной времен-

ной ориентацией лежит в пределах 25–50% проценти-

лей; у лиц с трансcпективной и перспективной вре-

менной ориентацией в пределах значений 50–75% 

процентилей.  

Результаты эмпирического исследования позволя-

ют составить психологический портрет субъекта, с 

выделенной нами группой временной ориентации.  
Тип перспективной временной ориентации. При 

перспективной временной организации личность ин-

тегрирует самоорганизацию с организацией жизни на 

основе перспективного видения. Будущее представля-

ет для нее основную ценность, является интересным, 

полезным, значимым. Внутренний контроль опти-

мального способа организации жизни осуществляет 

на основе ближайших, промежуточных и отдаленных 

целей; планирование жизни – на основе построения 

прогнозов и связанных с ними надежд и ожиданий. 

Легко может организовать во внутреннем плане по-

следовательность событий по отношению к жизнен-
ным целям; предвидеть и предвосхищать события, 

направленные на реализацию жизненных планов. Ис-

пытывает потребность в ощущении быстроты, напря-

женности, интенсивности, наполненности жизни.  

Тип трансспективной временной ориентации. При 

трансспективной временной ориентации осмысление 

временного контекста жизни и интеграция самооргани-

зации с организацией жизни происходит на основе 

настоящего при сквозном видении прошлого и буду-

щего. Основную ценность представляет настоящее. 

Оно является безопасным, наполненным, интересным, 

полезным. Внутренний контроль оптимального спосо-

ба организации жизни осуществляется на основе це-

лей-объектов, к которым личность стремится в насто-

ящем, но которые сохраняют свою значимость и в бу-

дущем. Стремится к упорядочиванию событий. Такая 

личность склонна создавать распорядки и следовать 
им. Испытывает потребность в стабильности ею созд-

анных распорядков. Считает, что живет в ногу со вре-

менем.  

Тип ретроспективной временной ориентации. При 

ретроспективной временной организации личность 

интегрирует самоорганизацию с организацией жизни 

на основе прожитого жизненного опыта (пережитого 

прошлого). Основную ценность представляет прош-

лое. Оно завершенное, знакомое, наполненное воспо-

минаниями. Внутренний контроль оптимального спо-

соба организации жизни осуществляет на основе иде-

алов, которые выступают регуляторами жизнедея-
тельности. Стремится к духовно-интеллектуальной 

наполненности событий и не стремится организовы-

вать течение времени, направлять его ход. Предпо-

чтение отдает пассивному ожиданию, нежели актив-

ным действиям. Личность с таким типом временной 

ориентации не склонна ограничивать затраты време-

ни, лимитировать время. Испытывает ощущение из-

бытка времени.  
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Types of temporal orientations of the individual 

M.V. Kovaleva 
Abstract. A classification of personal temporal orientation types is proposed: transpective, perspective, and retrospective. The mech-

anism of formation of temporal decentration is shown, depending on the individual predisposition of a personality to one or another 
temporal orientation. The psychological portraits of an average subject with a designated class of temporal orientation were built.  
Keywords: time, temporal orientation, decentration, personality types, psychological present 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологической готовности персонала к выполнению эмоциональной ра-
боты с позиций эмоционального менеджмента организаций. Показано, что основой эмоционального менеджмента является уме-
ние руководства и сотрудников организации управлять эмоциями – собственными и других людей. Эмоциональный менеджмент 
способствует оптимизации самочувствия, межличностного общения и эффективности работы каждого отдельного сотрудника и 
всей команды в целом, усиливает мотивационную составляющую психологической готовности и порождает приверженность 
организационным принципам в достижении конкретных организационных целей. Обобщение требований к эмоциональному 

управлению позволило выделить такие направления развития психологической готовности персонала к выполнению эмоцио-
нальной работы, как развитие эмоционального интеллекта персонала и внедрение трансформационного стиля руководства. 
Эмоциональный интеллект и трансформационное руководство, будучи неотъемлемыми составляющими эмоционального ме-
неджмента, могут оказывать существенное влияние на формирование психологической готовности к эмоциональной работе и ее 
функционирование.  

Ключевые слова: эмоциональная работа, эмоциональный менеджмент, психологическая готовность, эмоциональный интел-
лект, трансформационное руководство 
 

Эффективное управление организациями основывается 
на различных стратегиях, среди которых в последнее 

время большое значение придается эмоциональному ме-

неджменту как виду управления эмоциональными ресур-

сами организации с целью повышения эффективности ее 

деятельности. Проблемы, с которыми сталкиваются ор-

ганизационные лидеры, показывают, что соответствую-

щие эмоции управления могут увеличивать способность 

организации к стабилизации людских ресурсов в услови-

ях происходящих организационных и социальных пере-

мен. Эмоциональная регуляция определяет успешность 

деятельности, которая связана с необходимостью управ-

ления эмоциями со стороны сотрудников и идентифици-
руется как эмоциональная работа. Однако, требования, 

которые выдвигает организация к выполнению эмоцио-

нальной работы, да и сама эмоциональная работа далеко 

не всегда соответствуют ожиданиям, мотивации и эмо-

циональной компетентности персонала.  

Это обусловливает актуальность проблемы психоло-

гической готовности персонала к выполнению эмоцио-

нальной работы ввиду ее специфичности, существенной 

роли в осуществлении организационной деятельности, а 

также все большей ориентации организаций на ме-

неджмент человеческих ресурсов.  
По результатам исследований (B. Ashforth, R Humph-

rey, S.J Grove, R.P.Fisk, M. Sashkin) и др., эмоциональный 

менеджмент может быть представлен как умение персо-

нала управлять собственными эмоциями и деятельно-

стью [6; 7; 8; 14]. Существенным для понимания его ме-

ханизмов становится оптимальное сочетание «эмансипа-

ции» эмоций персонала, их подвижности – и влияния 

организационного контекста на изменение опыта и / или 

выражения сознательно испытываемых эмоций. Эмоцио-

нальный менеджмент предполагает признание того фак-

та, что в процессе работы у людей проявляются эмоции и 
возникают эмоциональные отношения, которые имеют 

энергетическое, ценностное, информационное и мотиви-

рующее значение и определяют эмоциональную среду 
как неотъемлемую составляющую организационной дея-

тельности [3]. В связи с этим возникают определенные 

сложности. По мнению A.R. Hochschild, эмоционально 

окрашенное поведение и общение задействуют эмоции, 

которые являются “личным достоянием” сотрудников, и 

требование к их предъявлению может вызывать со-

противление [9]. Ряд авторов (B. Ashforth, R Humphrey, 

С.А. Колот и др.) отмечают, что эмоции выступают в 

роли профессионального ресурса – накопленного опыта, 

к которому обращается субъект в случае необходимости 

и который в разной степени может соответствовать ситу-

ации. Для организационной деятельности существенное 
значение начинает приобретать проблема психологиче-

ской готовности к осуществлению эмоциональной рабо-

ты в рамках эмоционального менеджмента [2; 3; 5; 6].  

Целью данной статьи является исследование особен-

ностей психологической готовности персонала к осу-

ществлению эмоциональной работы. 

Психологическая готовность является психическим 

состоянием, которое характеризуется мобилизацией 

ресурсов субъекта труда на оперативное или долго-

срочное выполнение конкретной деятельности или тру-

довой задачи. С позиций функционального подхода 
готовность рассматривается как сложное психическое 

образование, в котором обозначают влияние: психиче-

ских познавательных процессов, отражающих основные 

особенности деятельности; эмоциональных компонен-

тов, которые могут как усиливать, так и ослаблять ак-

тивность человека; волевых компонентов, способству-

ющих совершению эффективных действий по достиже-

нию цели; мотивов поведения личности, ее потребно-

стей, отношения к окружающему, к предъявленным 

требованиям, к своим возможностям [2; 5].  

Для возникновения состояния готовности к сложным 
видам деятельности необходимо выполнение ряда усло-

вий: осознание требований общества, коллектива, своих 
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потребностей или поставленной задачи другими людь-

ми; осознание целей, решение которых приведет к удо-

влетворению потребностей или выполнению постав-

ленной задачи; осмысление и оценка условий, в кото-

рых будут протекать предстоящие действия, актуализа-

ция опыта, связанного в прошлом с решением задач и 

выполнением требований подобного рода; определение 

на основе опыта и оценки предстоящих условий дея-

тельности наиболее вероятных и вспомогательных спо-
собов решения задач или выполнения требований; про-

гнозирование проявления своих интеллектуальных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых процессов, 

оценка соотношения своих возможностей, уровня при-

тязаний и необходимости достижения определенного 

результата; мобилизация сил в соответствии с условия-

ми и задачей, самовнушение на достижение цели [2].  

Вполне очевидно, что перечисленные условия явля-

ются достаточно общими для разных видов деятельно-

сти. Отсюда, чтобы определить особенности психоло-

гической готовности, являющиеся специфическими для 

эмоциональной работы, обратимся к требованиям эмо-
ционального менеджмента.  

Главная целевая функция эмоционального менедж-

мента направлена на оптимизацию самочувствия, меж-

личностного общения и эффективности работы каждого 

отдельного сотрудника и всей команды в целом. Подоб-

ный подход предполагает два уровня функционирования 

эмоционального менеджмента. Первый рассматривает 

развитие эмоционального управления на индивидуаль-

ном уровне, определяющем способности каждого со-

трудника. Мероприятия организационного уровня отли-

чаются от мероприятий индивидуального уровня и осно-
вываются на формировании интересов и поведения всего 

персонала в целом. Они предусматривают повышение 

способности организационных лидеров принимать эф-

фективные решения с учетом и на основе возможностей 

эмоционального интеллекта. Формирование коллектив-

ного эмоционального менеджмента усиливает мотиваци-

онную составляющую психологической готовности и 

порождает приверженность организационным принци-

пам в достижении конкретных организационных целей, 

как, например, восприимчивость к переменам, обмен 

знаниями, коллективная деятельность на основе сотруд-
ничества людей друг с другом, творчество и творческое 

поведение, сохранение ключевого персонала [4].  

Обобщение требований к эмоциональному управле-

нию на обоих уровнях позволяют выделить следующие 

основные направления развития психологической го-

товности персонала к выполнению эмоциональной ра-

боты: развитие эмоциональной компетентности персо-

нала и внедрение современных методов руководства.  

П. Сэловей и Дж. Мэйер характеризуют эмоциональ-

ную компетентность как “способность индивида отсле-

живать собственные и чужие чувства и эмоции, разли-

чать их и использовать эту информацию для направле-
ния мышления и действий” [12, p. 189]. Достаточно 

очевидна непосредственная связь эмоциональной ком-

петентности с эмоциональным интеллектом, который 

определяется ими на основе способностей, связанных с 

переработкой эмоциональной информации. Это: иден-

тификация эмоций - восприятие эмоций, их идентифи-

кация, адекватное выражение, различение подлинных 

эмоций и их имитации; использование эмоций для по-

вышения эффективности мышления и деятельности; 

понимание эмоций, причин их возникновения и связей 

между ними, вербальной информации об эмоциях; 

управление эмоциями как способность к контролю за 

эмоциями, снижению интенсивности отрицательных 
эмоций, осознанию своих эмоций, способность к реше-

нию эмоционально нагруженных проблем без подавле-

ния связанных с ними отрицательных эмоций [4].  

Д. Гоулман определяет эмоциональный интеллект 

как “способность осознавать свои эмоции и эмоции 

других, чтобы мотивировать себя других, чтобы хорошо 

управлять эмоциями наедине с собой и при взаимодей-

ствии с другими” [1]. Р. Бар-Он рассматривает эмоцио-

нальный интеллект как “набор некогнитивных способ-

ностей, компетенций и навыков, которые влияют на 

способность человека справляться с вызовами и давле-

нием внешней среды”. Основываясь на модели эмоцио-
нального интеллекта, он выделяет следующие сферы 

компетентности: 

1. Познание себя: осознание своих эмоций, уверенность в 

себе, самоуважение, самоактуализация, независи-

мость. 

2. Навыки межличностного общения: эмпатия, межлич-

ностные взаимоотношения, социальная ответствен-

ность. 

3. Способность к адаптации: решение проблем, связь с 

реальностью, гибкость. 

4. Управление стрессовыми ситуациями: устойчивость к 
стрессу, контроль за импульсивностью. 

5. Преобладающее настроение: счастье, оптимизм [10].  

Таким образом, психологическая готовность к эмо-

циональной работе определяется следующими компе-

тенциями эмоционального интеллекта: умение точно 

распознавать, оценивать и выражать эмоции и порож-

дать чувства, способствующие процессу осознания и 

мышления; умение понимать эмоции на вербальном 

уровне, продуцировать и накапливать эмоциональное 

знание; умение влиять на межличностные коммуника-

ции; умение управлять эмоциями. Это способствует 
личностному росту сотрудников, повышению мотива-

ции и удовлетворенности трудом, решению проблем на 

индивидуальном и организационном уровнях, включая 

повышение эмоциональной компетентности персонала 

и культуры организации в целом. Теория "эмоциональ-

ного интеллекта" Д. Гоулмана рассматривается в каче-

стве одной из современных теорий лидерства. 

Второе необходимое условие формирования готов-

ности к эмоциональной работе определяется, как было 

отмечено ранее, стилем руководства. Стиль руковод-

ства в общем должен способствовать увеличению эф-

фективности выполняемой работы за счет регулируе-
мых и более предсказуемых взаимодействий [7]. Эмо-

циональная работа, в силу своей специфичности, предъ-

являет особые требования к межличностным отношени-

ям, насыщая их эмоциями-ценностями. Особенности 
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стиля руководства персоналом на основе эмоциональ-

ного менеджмента проявляются в умении руководите-

лей управлять эмоциями - собственными и других лю-

дей, устанавливать взаимосвязи на основе сопережива-

ния, доверительных отношений, необходимых для ре-

шения сложных и конфликтных ситуаций; распозна-

вать, сопоставлять, корректировать и объединять инди-

видуальные и организационные стили и модели эмоци-

онального поведения, формировать ценностно ориенти-
рованный эмоциональный ресурс, актуализировать и 

эффективно управлять эмоциональными ресурсами ор-

ганизации. Стиль управления, используемый руководи-

телем, чаще всего становится основой для формирова-

ния стиля взаимоотношений сотрудников [6].  

Очевидно, что наиболее соответствующим для фор-

мирования и поддержания психологической готовности 

к эмоциональной работе стилем руководства может 

стать такой стиль, при котором руководство зависит от 

воплощения, разработки и мобилизации эмоций – соб-

ственных и сотрудников, а руководитель проявляет за-

боту о каждом члене коллектива, стимулирует их разви-
тие [7; 8; 11]. 

Такие руководители уделяют огромное внимание ин-

тересам и потребностям каждого сотрудника, повыша-

ют их осведомленность о проблемах организации, спо-

собны вдохновлять работников на достижение интере-

сов организации. Обладая сильной харизмой, транс-

формационные лидеры отличаются особыми способно-

стями к внедрению инноваций и проведению измене-

ний, умеют убеждать последователей верить не только 

лидеру, но и в свои собственные способности, предста-

вить себе лучшее будущее организации и добиться его 
воплощения в жизнь [13; 14].  

По мнению ряда исследователей, эмоциональный ин-

теллект предрасполагает лидеров использовать транс-

формационное поведение. Изучение стилей руководства 

в связи с эмоциональным интеллектом позволило за-

ключить, что эмоциональный интеллект положительно 

соотносится с тремя компонентами трансформационно-

го лидерства: идеализированным влиянием, вдохновля-

ющей мотивацией и индивидуальным подходом, - и 

условным вознаграждением (компонент транзакцион-

ного руководства) [13]. 

В соответствии с концепцией «идеализированного 
влияния» (компонент идеализированного руководства), 

когда лидер способен понимать и управлять своими эмо-

циями, а его способность к самоконтролю выступает в 

качестве примера для подражания, это способствует по-

вышению доверия и уважения к лидеру. Лидеры с высо-

ким эмоциональным интеллектом могут более точно 

воспринимать ожидания подчиненных и понимать воз-

можность их удовлетворения (так называемая «вдохнов-

ляющая мотивация»). Способность управлять эмоциями 

и отношениями позволяет лидеру с высоким эмоцио-

нальным интеллектом понимать потребности подчинен-

ных и реагировать соответствующим образом, с учетом 
индивидуального подхода [11]. Связь между эмоцио-

нальным интеллектом и вдохновляющей мотивацией 

показала, что понимание эмоций в эмоциональном изме-

рении интеллекта является особенно важным для эффек-

тивного руководства. Эмоциональный интеллект усили-

вает способность лидеров к решению проблем: они в 

большей мере могут использовать положительные эмо-

ции для улучшения функционирования организации. 

Таким образом, эмоциональный интеллект и транс-

формационное лидерство, будучи неотъемлемыми со-

ставляющими эмоционального менеджмента, могут 
оказывать существенное влияние на формирование 

психологической готовности к эмоциональной работе и 

ее функционирование.  
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Emotional work and psychological readiness of staff 

S.A. Kolot 

Abstract. The article considers the features of the psychological readiness of personnel to perform emotional work from the standpoint of 
emotional management of the organizations. It is shown that the basis of emotional management is the ability of the management and 
staff of the organization to manage emotions – their own and other people. Emotional management helps to optimize well-being, interper-
sonal communication and the performance of each individual employee and the team as a whole, strengthens the motivational component 
of psychological readiness and engenders commitment to organizational principles to achieve specific organizational goals. Generaliza-
tion of requirements to emotional management has allowed to distinguish such areas for the development of psychological readiness of 
personnel to perform emotional labor, as development of emotional intelligence and implementation of a transformational leadership 
style. Emotional intelligence and transformational leadership, being integral components of emotional management, can have a significant 

impact on the formation of psychological readiness work and its functioning. 
Keywords: emotional work, emotional management, psychological readiness, emotional intelligence, transformational leadership 
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Анотація. Стаття присвячена  виділенню психологічних предикторів як індивідуальних особистісних особливостей конкре-
тної людини і її вчинків, що дозволить конкретизувати та семантично наповнити перфекціонізм як глобальний особистісний 
конструкт. На основі аналізу наукових публікацій до головних психологічних предикторів перфекціонізму можна віднести: 
особливості самоставлення або смисл Я; різні ступені самоактуалізації у поєднанні з рівнем тривожності, почуття власної 
гідності; життєві прагнення, особливості самодетермінації, особливості самовдосконалення особистості; ідеали особистості; 
мотивацію досягнення; завищений рівень домагань; надситуативну (неадаптивну) активність. 

Ключові слова: особистість, предиктор, перфекціонізм, перфекціоністська установка 
 

Постановка проблеми. Перфекціонізм – це прагнен-

ня особистості бути досконалою, бездоганною в 

усьому. Основною методологічною перешкодою на 

шляху до концептуалізації перфекціонізму в контексті 
загальнопсихологічного знання виступає відсутність 

теоретичної моделі, у рамках якої можливе представ-

лення різних граней цього феномену в єдиному кон-

тинуумі, що визначається необхідністю вивчати і вра-

ховувати ті зміни, які зазнають базові характеристики 

особистості, що виступають психологічними предик-

торами перфекціонізму. 

Аналіз публікацій. Термін «предиктор» (від анг-

лійського дієслова predict – «прогнозувати, передба-

чати») може бути представлень двояко: в «широкому» 

і «вузькому» значенні слова. У «широкому» смислі – 

це та початкова характеристика індивіда і його ото-
чення, за якою можна з великою або меншою осно-

вою передбачати іншу (цільову) характеристику того 

ж індивіда. У «вузькому» смислі поняття предиктора-

ми називаються такі незалежні змінні, зміни яких 

призводять до змін інших залежних змінних. Ми ви-

користовуємо поняття «предиктор» для позначення 

найзначиміших, найвагоміших психологічних ознак, 

що забезпечують найбільш точний прогноз перфекці-

оністських установок особистості. Складність та не-

однозначність досліджуваної проблеми полягає в то-

му, що предиктор перфекціонізму не обов'язково мо-
же бути причиною цієї категорії. 

Мета – виділення психологічних предикторів як ін-

дивідуальних особистісних особливостей конкретної 

людини і її вчинків, що обумовлюють її перфекціонізм.  

Створення сучасної концепції перфекціонізму пот-

ребує виокремлення та якісної характеристики прові-

дних психологічних аналогів, які створюють підґрун-

тя для його формування в особистості, або самі по 

собі виступають предикторами різних видів перфек-

ціонізму. В науці не існує єдиного погляду на цю 

проблему, але аналіз наукових першоджерел дозволив 

нам виділити та проаналізувати роль окремих психо-
логічних феноменів, максимально наближених до змі-

сту перфекціонізму. 

До них можна віднести: особливості самоставлення 

або смисл Я (Д.О. Леонтьєв); різні ступені самоактуалі-

зації у поєднанні з рівнем тривожності (І.М. Борисова), 

почуття власної гідності (Ю.Є. Зайцева); життєві праг-

нення, особливості самодетермінації (Ю.О. Котельни-

кова, Д.О. Леонтьєв, A. Bandura, R. Harre); особливості 

самовдосконалення особистості (І.І. Грачьова, М.В. Ва-

сильєва, Н.Г. Гаранян, А.М. Зурабова, О.Т. Соколова); 

ідеали особистості (Л.І. Божович, А.В. Брушлінський, 

Б.С. Братусь, В.Е. Чудновский, С.Г. Якобсон); мотива-
цію досягнення (Дж. Аткінсон, Х. Корнадт, Д. Мак-

Клелланд, Х. Хекхаузен та ін.); завищений рівень  

домагань; надситуативна (неадаптивна) активність 

(В.А. Петровський). 

Серед усіх граней Я, виділених Д.О. Леонтьєвим 

(фізичне, соціально-рольове, психологічне, екзистенці-

альне та смислове), саме п'ята грань Я – самоставлення, 

або смисл Я. є найбільш інтегрованим та наближеним 

до психологічних механізмів перфекціонізму [5].  

І.М. Борисова підкреслює особливу роль для соціа-

льного функціонування особистості різних ступенів її 

самоактуалізації у поєднанні з рівнем тривожності [1]. 
На наш погляд, поєднання самоактуалізації із триво-

жністю можна розглядати не тільки як певну умову її 

соціальної життєдіяльнсті, але й як аналог перфекціо-

нізму, оскільки в контексті проведеного дослідження 

І.М. Борисова розглядає самоактуалізацію у широко-

му контексті, як прагнення людини до якнайповнішо-

го виявлення і розвитку своїх особистісних можливо-

стей, а процес самоактуалізації - як безперервну реа-

лізацію людиною своїх потенційних здібностей і та-

лантів, як повніше пізнання і прийняття своєї власної 

первинної природи, як невпинне прагнення до єдності 
і інтеграції особистості [1].  

Визначаючи, услід за Д.О. Леонтьєвим, життєві пра-

гнення та самодетермінацію як відчуття і реалізацію 

свободи вибору людиною способу поведінки і існуван-

ня у світі незалежно від сил зовнішнього оточення і 

внутрішньоособових процесів, що впливають на нього, 

мі наголошуємо на певних аналогіях з перфекціоніст-

ськими рисом. Зокрема, особлива роль належить жит-

тєвим прагненням (Ю.О. Котельникова [3]).  

Наступним предиктором перфекціонізму може ви-

ступати стійке прагнення особистості до самовдоско-

налення, яку актуалізує внутрішньоособистісний поте-
нціал, задає вектор саморозвитку та виступає природ-

ною потребою. У персонологічних теоріях А. Адлера, 

А. Маслоу, Р. Мея, К.Роджерса, Е. Фромма та ін. праг-

нення до самовдосконалення і самореалізації визнаєть-

ся вродженою динамічною тенденцією (потребою, мо-

тивом, інстинктом тощо) особистості, глибинною те-

леологічною спонукальною силою, яка, екстерналізую-

чись й упредметнючись у продуктах професійної дія-
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льності й індивідуальної життєтворчості, надає їм 

суб’єктивного смислу і суспільної цінності. Ідея вдос-

коналення себе є центральною для гуманітарного знан-

ня і низки концепцій про людину (К.О. Абульханова-

Славська, І.А. Зимня, Н.Ф. Каліна). Однак, прагнення 

особистості до самовдосконалення може виступати як 

амбівалентна, а іноді й патологічна рису: домінування 

у свідомості людини сучасних еталонів якості життя 

(культ досконалості і успішності, презентабельності і 
популярності) підштовхує її до досягнення ідеальних 

результатів діяльності і конкурентного способу життя, 

що, у свою чергу, дестабілізує психологічне здоров'я 

носія (М.В. Васильєва, І.І. Грачьова, Н.Г. Гаранян, 

О.Т. Соколова, Т.Ю. Юдєєва та ін.). 

Крім самовдосконалення до базових характеристик 

особистості, які можуть виступати предикторами 

перфекціонізму, відносяться й ідеали, прийняті нею. 

Від того, який ідеал, зразок для наслідування обирає 

людина, багато в чому залежать її доля і життєвий 

шлях (К.О. Абульханова-Славська, Л.І. Божович, А.В. 

Брушлінський, Ш. Бюлер, Л.С. Виготський, Д.І. Дуб-
ровський, С.Л. Рубінштейн). Зміст ідеалів може міня-

тися, але на певному етапі він задає напрям особисті-

сного розвитку. За С.Л. Рубінштейном, ідеал може 

виступати сукупністю норм поведінки; образом, що 

утілює найбільш цінні, привабливі людські риси; об-

разом, який слугує зразком [7]. Ідеал – це передбачене 

втілення того, чим суб' єкт може статі. У культурно-

історичній концепції Л.С. Виготського ідеал розгля-

дається як гіпотетична «Кінцева мета» розвитку осо-

бистості, головна ціннісна установка, відповідно до 

якої формується «Ціннісне ставлення» до власних 
вчинків, подій життя худе [2]. Прагнення відповідати 

обраним ідеалам будь-якою ціною може бути чинни-

ком, що запустити механізми перфекціоністського 

розвитку особистості. Е. Еріксон попереджав про ве-

личезну небезпеку невірно вибраного ідеалу, для 

«найкращих і найстаранніших» [8]. Набути ідеалу, 

який би спонукав розвиток усього кращого в людині, 

а не штовхав її на шлях помилок – важливе завдання 

сучасної психології. 

На наш погляд, мотивація досягнень також може 

виступати підгрунтям перфекціоністських рис особи-
стості (Дж. Аткінсон, Х. Корнадт, Д. Мак-Клелланд, 

Х. Хекхаузен та ін.), оскільки передбачає особистісну 

готовність до докладання максимальних нервово-

психічних і вольових зусиль задля здобуття якнайк-

ращих результатів у значущій сфері діяльності, а, от-

же, виступає релевантним диспозиційним чинником у 

структурі перфекціонізму. Феноменологічними пока-

зниками мотивації досягнення є прагнення до змаган-

ня із самим собою (самоперевершування) в досягнен-

ні вищих результатів, до переживання успіху в зна-

чущій діяльності й уникнення невдачі, здатність до 

раціонального цілепокладання. 
Для трактування рівня домагань як предиктора 

перфекціонізму важливим є його психологічне визна-

чення, яку дозволяє виділити певну аналогічність да-

ного феномену перфекціоністським настановам осо-

бистості : не дивлячись на значну поширеність в науці 

знань про особливості рівня домагань, накопичилося 

досить багато різних його визначень, причому кожен 

з авторів підкреслює окремі аспекти, так, що визна-

чення набувають безлічі варіативних значень і, не-

зважаючи на свою поширеність, зберігає неоднознач-

ність в розумінні феномену, що означає ним. Так, за 

В.М. Мясищевим, рівень домагань – це ті якісно - кі-

лькісні показники, яким повинна задовольняти, з точ-

ки зору особистості, її продуктивність; у трактуванні 

Б.Г. Ананьєва, рівень домагань пов'язаний з оцінними 

потребами, будучи домаганнями особистості на певну 

оцінку; згідно В.С. Мерліну, рівень домагань відбиває 
ту міру оцінки, в якій має потребу людина, щоб від-

чувати задоволення, а у М.Л. Коломинського рівень 

домагань є моделлю самоздійснення, образом – Я, 

який особистість вважає для собі прийнятним худе. 

Ми дотримуємося визначення, наданого Р. Корсіні та 

А. Ауербахом, які відносять даний феномен до базо-

вих утворень особистості [3].  

Ще одним психологічним феноменом, який висту-

пає предиктором перфекціонізму, є надситуативна (не-

адаптивна) активність особистості (А.В. Петровський, 

В.А. Петровський). Нажаль, у жодному з досліджень, 

присвячених перфекціонізму, особлива роль цього фе-
номену не висвітлювалася. В.А. Петровський розглядає 

надситуативну (неадаптивну) активність як здатність 

людини підніматися над рівнем вимог ситуації, ставити 

цілі, надмірні з точки зору основного завдання, долаю-

чи зовнішні і внутрішні обмеження діяльності [6]. Ця 

теорія припускає існування мотивації, суть якої полягає 

в самій привабливості дій з невирішеним наперед ре-

зультатом. Важливо, що людині відомо про те, що ви-

бір, який вона збирається зробити, можливо буде 

пов’язанй із розчаруванням або зривом, але це не відш-

товхує, а ще сильніше стимулює до дії.  
На думку автора, надситуативна активність висту-

пає однією із характеристик індивідуальності. Дійсно, 

«бути індивідуальністю» - означає підніматися над 

ситуацією, долаючи зовнішні і внутрішні обмеження 

в реалізації себе як суб'єкта. Основу подібних актів 

утворює власна динаміка діяльності, фонд нових мо-

жливостей («можу») як джерело нових спонукань до 

дії («хочу»). Особистість, надмірна у своїх проявах, - 

діє над порогом ситуативної необхідності, неадаптив-

на. В.А. Петровським були досліджені такі форми 

«надситуативності» як «потяг до межі» (тенденція 
індивідів діяти поблизу просторового маркера межі), 

«безкорисливий ризик», перетворення нетворчої дія-

льності на творчу, непрагматична відмова від підка-

зок, «презумпція існування рішення» і т. д.  

Феноменологія «надситуативної активності» як по-

тенційного предиктора перфекціонізму може бути 

представлена таким феноменом як «трансситуатив-

ність», «надситуативна мета», «надситуативна моти-

вація» та «надситуативний образ», які, за В.А. Пет-

ровським, описують феномен виходу за межі вимог, 

які «на старті» діяльності або спілкування індивід сам 

пред'являв до себе (для нашого розуміння природи 
перфекціонізму значимо, що ці вимоги можуть бути 

пред'явлені й іншими, важливим тут є те, що суб'єкт 

виходить з них як з власних) [6]. Надситуативна мо-

тивація характеризується спонуканнями, надмірними 

з точки зору потреби, що первинно ініціювала поведі-

нку, і, можливо, що знаходяться іноді в суперечливій 

єдності з цією потребою. Надситуативна мета - мета, 

прийняття якої не витікає безпосередньо з вимог си-
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туації, проте реалізація якої передбачає актуальну 

можливість досягнення початкової мети.  

Висновки. Таким чином, основним завданням дос-

лідження перфекціонізму є виділення психологічних 

предикторів як індивідуальних особистісних особли-

востей конкретної людини і її вчинків, що дозволить 

конкретизувати та семантично наповнити перфекціо-

нізм як глобальний особистісний конструкт. 

До головних психологічних предикторів перфекціо-
нізму можна віднести: особливості самоставлення або 

смисл Я (Д.О. Леонтьєв); різні ступені самоактуалізації 

у поєднанні з рівнем тривожності (І.М. Борисова), по-

чуття власної гідності (Ю.Є. Зайцева); життєві праг-

нення, особливості самодетермінації (Ю.О. Котель-

никова, Д.О. Леонтьєв, A. Bandura, R. Harre); особливо-

сті самовдосконалення особистості (М.В. Васильєва, 

І.І. Грачьова, Н.Г. Гаранян, А.М. Зурабова, О.Т. Соко-

лова); ідеали особистості (Л.І. Божович, Б.С. Братусь, 

А.В. Брушлінський, В.Е. Чудновский, С.Г. Якобсон); 

мотивацію досягнення (Дж. Аткінсон, Х. Корнадт, 

Д. Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен та ін.); завищений рі-
вень домагань; надситуативну (неадаптивну) актив-

ність (В.А. Петровський). 
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Psychological predictors of perfectionist settings of personality 

O.I. Kononenko 
Abstract. The article focused on the determination of psychological predictors as individual personal characteristics of a particular person 
and his actions, which will specify semantically and fill perfectionism as a global personality construct. Based on the analysis of scientific 
publications the main predictors of psychological makeovers include: features of self-attitude or meaning of I; varying degrees of self-
actualization combined with the level of anxiety, dignity; life aspirations, features of self-determination, features of self-identity; ideals of 

personality; achievement motivation; overstated the level of claims; oversituated (nonadaptative) activity. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования, направленного на изучение психологи-
ческих особенностей личности исследовательского типа с разной предрасположенностью к переживаниям психологическо-

го кризиса. В исследовании использован постнеклассического подход, объясняющий специфику в проявлении свойств лич-
ности исследовательского типа с разной предрасположенностью к кризисным состояниям. Выявлены психологические за-
кономерности в проявлении потребности в самоактуализации и инновационного потенциала личности у респондентов с 
разной чувствительностью к кризису. 

Ключевые слова: психологический кризис, исследовательский тип личности, потребность в самоактуализации, иннова-
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Проблема исследования свойств личности исследова-

теля, обуславливающих ее самореализацию в услови-

ях кризиса продиктована несколькими моментами. 

Во-первых, по мнению ряда исследователей, наруше-

ние “нормального” функционирования объективирует 

структуру его механизмов, при этом, результат транс-

формации становится доступным непосредственному 

наблюдению именно в критические, нестабильные 

периоды, тогда как в обычных условиях, функциони-

рование системы всегда опосредовано его структур-

но-уровневой организацией, при которой, благодаря 
плавности и высокой системности функционирования 

эта организация не всегда может быть информативна 

[2, с.47]. Во-вторых, феномены саморазвития, самоак-

туализации и самореализации личности все еще оста-

ются недостаточно изученными у лиц, переживающих 

кризис, для которых исследовательская направлен-

ность деятельности является профессионально важ-

ной. В-третьих, остается открытым вопрос изучения 

свойств личности исследователя и их проявлений в 

кризисе в рамках постнеклассического подхода.  

Напомним, с 70-х гг. ХХ века начался новый этап 
развития научного знания, а именно постнеклассиче-

ский (Стёпин В.С.), ядром методологии которого явля-

ется синергетика – междисциплинарная наука, изуча-

ющая процессы самоорганизации систем различной 

природы [11]. Здесь важно отметить, “если системный 

подход исходил из первичности устойчивости, порядка 

и организации, то синергетический – неустойчивости, 

хаоса и трансформаций, выводящих на устойчивость” 

[4, с.33]. 

Последователи данного научного направления 

И.В. Ершова-Бабенко и И.А. Донникова (2013), ис-

следуя проблему социальной самоорганизации как 
триединого процесса становления человека в аксио-

логическом аспекте, сделали выводы о том, что в че-

ловеке следует искать истоки не только социального 

порядка, но и социального хаоса, источники и творче-

ских, и деструктивных потенций, которые одновре-

менно реализуются в социальной реальности. В их 

работе было показано, что нелинейность и неустойчи-

вость человека становятся источниками творчества – 

процесса возникновения социально нового в резуль-

тате трансформации социального хаоса [5, с. 113-114].  

О.В. Кузнецова (2010) неадаптивность рассматри-
вает как источник развития личности, творчества и 

активной жизненной позиции. [8, с.87]. 

Человек, как открытая самоорганизующаяся систе-

ма, по определению Э.В. Галажинского (2002), облада-

ет “собственными ресурсами организации самодвиже-

ния, системной детерминацией и способностью произ-

водить факторы, в опоре на которые она может вы-

страивать директиву саморазвития и самореализации, 

т.е. быть причиной самой себя” [2, с.66]. При этом, 

“открытость есть не частный признак системы, а усло-

вие её существования. Формой существования системы 

является развитие, закономерное усложнение систем-

ной организации. Только через самореализацию может 
осуществляться саморазвитие системы” [там же, с.152]. 

Как показали исследования И.Р. Пригожина (2002), 

инициирующим началом самоорганизации выступают 

незначительные случайно-хаотические возмущения – 

флуктуации, которые разрастаясь, становятся источ-

ником лавинообразных изменений системы, нарушая 

её устойчивое состояние, разнонаправленных воз-

можностей эволюции [9]. Необратимый мир диссипа-

тивных структур, по мнению И.Р. Пригожина, связан 

с нарушением симметрии. Возникновение в “точке 

бифуркации” целого спектра устойчивых образований 
(аттракторов) становится «потенциальными микро-

центрами возникновения новых макроструктур, они 

словно притягивают к себе эволюционные пути си-

стемного развития” [цит. по 4, c.16].  

Г. Хакен(1991), самоорганизацию связывает с по-

тенциалом системы противостоять саморазрушению, 

с обретением системой пространственной, временной 

или функциональной структуры без специфического 

воздействия извне. По его мнению, параметры поряд-

ка, определяющие макроскопическое поведение си-

стемы, возникают в условиях хаоса и нестабильности 

[12, с.28-29].  
Возникновение новой сложной организации, по 

мнению С.П. Курдюмова (1994), предполагает нели-

нейный синтез, к основным принципам которого от-

носит: нарушение симметрии, т.е. “ситуацию на краю 

хаоса”, трансформацию структуры-части в соответ-

ствии с особенностями возникающего целого [8].  

Согласно утверждениям И.А. Донниковой (2011), 

если в неклассической науке открытость системы рас-

сматривается как необходимое условие поддержания 

гомеостатичного состояния, управления собой и со-

хранения идентичности, несмотря на то, что её “це-
лостность находится перед постоянной угрозой разру-

шения входящими потоками”, то “синергетика наделя-
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ет открытые системы активностью иного рода, а имен-

но - способностью реагировать разными способами. 

При этом, “внешняя детерминация сменяется неспеци-

фическим воздействием”, которое активизирует выбор 

системой нового устойчивого состояния [4, с.22]. Ее 

исследования показали, что новая интерпретация 

“сложности и открытости” стала возможной благодаря 

акцентированию внимания синергетики на особом со-

стоянии сложноорганизованных систем – неустойчиво-
сти (неравновесности). Только переход в неравновес-

ное состояние “пробуждает” их и устанавливает коге-

рентную связь, не свойственную их поведению в рав-

новесных условиях. Иными словами, “параметры по-

рядка” предстают как “управляющие параметры” в 

условиях трансформаций и кризиса, а нелинейность и 

неравновесность – как условия самоорганизации. 

Таким образом, обобщение анализируемых исследо-

ваний дает основание подойти к изучению личности 

исследователя с позиции психосинергетики, в частно-

сти, модели “целое в целом”, в том числе “нелинейное 

целое в нелинейном целом”. В частности, изучать са-
мореализацию личности исследователя как открытую 

самоорганизующуюся систему/среду (ставшую и ста-

новящуюся систему), уделяя внимание её самооргани-

зации на различных стадиях профессионального разви-

тия и в различных состояниях (равновесное, неравно-

весное и крайне неравновесное). В таком ракурсе, транс-

формации, связанные с изменением типа системной 

организации в процессе самореализации личности ис-

следователя, предполагают фазовые переходы (кризис).  

Самореализация личности исследователя как от-

крытой нелинейной самоорганизующейся системы 
предстает как проблема согласования фаз упорядочи-

вания и хаотизации, как процесс установления границ 

актуализации потенциала и их изменений. При этом, 

вслед за В.Б. Ханжи (2015), процесс упорядочивания 

будет пониматься как становление, устремленное к 

целевому началу – аттрактору [13] (характеристики 

самоактуализирующейся личности, её ценностные 

ориентации и т.п.), тогда как рост инновационного 

потенциала личности исследователя, поисковая ак-

тивность и креативность (движение по пути хаотиза-

ции), можно рассматривать как ресурсы вариативно-
сти самореализации личности исследователя.  

Целью настоящего исследования явилось изучение 

психологических закономерностей проявлениy свойств 

личности исследовательского типа с разной склонно-

стью к переживаниям психологического кризиса. 

В эмпирическом исследовании приняло участие 192 

студента Одесского национального медицинского уни-

верситета в возрасте 19-25 лет обоего пола, для кото-

рых исследовательская деятельность является профес-

сионально важной. В диагностический комплекс во-

шли классические, широко известные и психометриче-

ски эффективные психологические методики. Для диа-
гностики устойчивости личности к стрессорам выбрана 

методика «Чувствительность к кризису» Т.Д. Азарных 

и И.М. Тыртышникова[3].Для изучения инновационно-

го потенциала личности использовалась методика 

Ю.А. Власенко[1], для оценки показателей потребно-

сти в самоактуализации – тест САТ, авторы Ю.Е. Алё-

шина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.Н. Кроз в модифи-

кации В.А. Сонина[10] и для измерения направленно-

сти личности на исследовательскую деятельность, ис-

пользовался опросник профессиональных предпочте-

ний (ОПП), автор Дж. Холланд [6].Собранные первич-

ные результаты математически обрабатывались с по-

мощью компьютерного варианта статистической про-

граммы SPSS 21 v.64. 

Для изучения психологических закономерностей в 

проявлении кризиса, потребности в самоактуализации 

и инновационного потенциала использовался качест-
венный анализ. Перед тем как перейти к анализу полу-

ченных результатов, обозначим логику исследования: 

1) из общей выборки респондентов исследователь-ско-

го типа личности, необходимо выделить группы сту-

дентов с разной склонностью к переживанию психоло-

гического кризиса; 2) построить и проанализировать в 

выделенных группах: а) диаграмму распределения по-

казателей реализации инновационного потенциала 

личности; б) профили самоактуализации личности. 

Для установления групп студентов исследователь-

ского типа личности, различающихся склонностью к 

переживанию психологического кризиса использован 
статистический метод перцентиль. Перцентиль позво-

лил найти относительное место каждого исследуемо-

го в выборке стандартизации и группировать студен-

тов в три группы: в первую вошли 23 студента, значе-

ния перцентиля у которых находилось в интервале 

(PR75-PR100), во вторую группу вошло 73 студента –

значения в интервале (PR0-PR25), в третью группу 

вошли остальные 96 студента – значения в интервале 

(PR50-PR25). В дальнейшем исследовании анализу 

подверглись результаты первой и второй группы сту-

дентов, третья не рассматривалась, в связи с тем, что 
значения перцентиля в данной группе характеризует 

диапазон статистической нормы. 

На рис. 1. представлена диаграмма, отражающая 

различия в реализации инновационного потенциала 

личности исследовательского типа в группах студен-

тов с разной выраженностью кризиса.  

Визуальный анализ диаграммы и t-критерий Стью-

дента позволили обнаружить статистически значимые 

различия на p<0.01 уровне между показателями инно-

вационного потенциала в изучаемых группах. Различия 

выявлены между одноименными показателями ГИПЛ 
(гносеологический аспект инновационного потенциа-

ла) и ПИПЛ (праксиологический аспект инновацион-

ного потенциала) в сторону группы студентов, пережи-

вающих кризис. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

у респондентов, переживающих психологический кри-

зис значения инновационного потенциала выше прак-

тически по всем показателям, в отличии от респонден-

тов, не переживающих кризис, кроме показателя 

АИПЛ (аксиологический аспект инновационного по-

тенциала). Из рисунка видно, что у респондентов обеих 

групп равные возможности адекватной оценки нового 
явления. При этом, респонденты, переживающие кри-

зис, проявляют инновационную активность, реализуя 

возможности обнаружения нового информационного 

пространства (ГИПЛ) и эффективных действий в инно-

вационных ситуациях (ПИПЛ). У них выше интерес к 

новой информации, а также показатели осмысленно – 

интенсивного и инициативно – преобразующего типов 

реализации инновационного потенциала личности. 
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Рис. 1. Диаграмма показателей инновационного потенциала личности исследовательского типа в изучаемых группах  
 

Примечание: 1) ГИПЛ - гносеологический аспект инновационного потенциала личности, АИПЛ – аксиологический аспект 
инновационного потенциала личности, ПИПЛ – праксиологический аспект инновационного потенциала личности; 2) АС-УК – 
группа студентов склонных к переживанию кризиса, АС – ЧК – группа студентов не склонных к переживанию кризиса. 

 

 
 

Рис. 2. Профили потребности в самоактуализации личности 
в изучаемых группах 

 

Примечание: 1) СА – интегральный показатель самоактуали-
зации личности, КВ – компетентность во времени, целост-

ность восприятия собственной жизни, ПС – поддержка само-
актуализации, независимость ценностей и поведения от вли-
яния среды, ЦО – ценностные ориентации самоактуализиру-
ющейся личности, ГП – гибкость поведения, СС – сензитив-
ность к себе, степень осмысленности чувств и потребностей, 
СВ – спонтанность самовыражения, степень сформированно-
сти «комплекса творческой личности», СУ - самоуважение, 
СПр - самопринятие, ПЧ – позитивное восприятие природы 

человека в целом, синергичности, ПА – принятие агрессии 
как общечеловеческого качества, К - контактность, ПП – по-
знавательные потребности, Кр – креативность, потребность в 
творчестве, СД – самодисциплина; 2) АС-УК – группа сту-
дентов склонных к переживанию кризиса, АС – ЧК – группа 
студентов не склонных к переживанию кризиса. 

Тогда как респонденты, устойчивые к действию стрес-

соров не склонны к поиску нового информационного 

пространства (ГИПЛ) и инновационной деятельности в 

целом (ПИПЛ). Они не склонны действовать в иннова-

ционных ситуациях, лишь выражают свое отношение к 

инновациям (позитивно – дифференцированное, либо 

негативно – генерализованное), реализуя инновацион-

ные возможности адекватной оценки нового явления 

(АИПЛ). Иными словами, респонденты группы 

“АС+ЧК” эмотивные практики (АПГ), тогда как у ре-

спондентов группы “АС-УК” преобладает эмоцио-
нально – когнитивный тип реализации инновационного 

потенциала личности (АГП), при этом, праксиологиче-

ский аспект инновационного потенциала личности вы-

теснен или подавлен. 

Обобщая, можно заключить, что переживание 

неравновесных, кризисных состояний личностью ис-

следовательского типа, является необходимым усло-

вием для активации ее инновационных потенциалов и 

проявления креативности на разных уровнях взаимо-

действия с миром. 

На рис. 2. представлены профили, отражающие 
специфику самоактуализации личности респондентов 

исследовательского типа с разной выраженностью 

психологического кризиса. 

Статистический анализ выявил в изучаемых груп-

пах различия по t-критерию Стьюдента на p<0.01 и 

p<0.05 уровне между такими одноименными показа-

телями самоактуализации личности, как: СА (инте-

гральный показатель самоактуализации личности), 

ЦО (ценностные ориентации), СУ (самоуважение), 

СПр (самопринятие), Кр (креативность), СД (само-

дисциплина). 

У респондентов, устойчивых к действию стрессо-
ров выражены тенденции к самоактуализации в целом 

(СА), и в частности, её аксиологический аспект - цен-

ностные ориентации самоактуализирующейся лично-

сти (ЦО) и их независимость от влияния среды (ПС), 

самоуважение(СУ), самопринятие(СПр) целостность 

восприятия собственной жизни (КВ). Тогда как у ре-
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спондентов с высокой чувствительностью к кризису 

наиболее выражена праксиологическая составляющая 

самореализации личности исследователя: самооргани-

зация (СД), креативность (Кр) и синергичность (син) 

Таким образом, подводя итоги проведенного эмпи-

рического исследования можно заключить: 

1. Постнеоклассический подход можно рассматри-

вать как продуктивный в решении проблемы исследо-

вания личности исследователя. В частности, он поз-
воляет изучать самореализацию личности исследова-

теля как открытую нелинейную самоорганизующуюся 

систему в становлении, уделяя внимание её самоорга-

низации на различных стадиях личностно – профес-

сионального развития и в различных состояниях (рав-

новесное, неравновесное и крайне неравновесное).  

2. Обнаружены различия в проявлении свойств лич-

ности исследовательского типа, различающихся склон-

ностью к кризисным переживаниям. Для исследовате-

лей, не склонных к переживанию кризиса характерно: 

высокая потребность в самоактуализации и доминиро-

вание ценностных ориентаций; для исследователей, 
переживающих кризис – выраженность показателей 

инновационного потенциала личности и креативности.  

3. Полученные результаты позволяют психологи-

ческую неравновесность и чувствительность к кризи-

су рассматривать как необходимые условия креатив-

ности и инновационной активности личности иссле-

дователя, тогда как уровень самоактуализации и цен-

ностные ориентации самоактуализирующейся лично-

сти (принятие себя, собственной жизни, других людей 

и мира в целом) – как условия устойчивости самореа-

лизации. В таком контексте самореализация личности 
исследователя как открытой нелинейной самооргани-

зующейся системы предстает как процесс согласова-

ния фаз упорядочивания и хаотизации. С данной по-

зиции становиться возможным и необходимым изу-

чать проблему самореализации личности как единый 

процесс установления границ актуализации потенци-

ала (определённый уровень самоактуализации лично-

сти и её ценностные ориентации) и их изменение (ин-

новационная активность и креативность), предпола-

гающий трансформацию системной организации лич-

ности в целом и фазовые переходы (кризис).  

Перспективой дальнейшего исследования стано-
вится проблема психологических резервов самореали-

зации личности исследователя. 
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The manifestations of the properties of the individual researcher in crisis 

N.V. Kryvtsova 
Abstract. The paper analyzes the results of empirical research aimed at studying the psychological characteristics of the individual 
types of research with different susceptibility to feelings of psychological crisis. The study used postnonclassical approach, explain-
ing the specifics in the manifestation of personality traits research type with different susceptibility to crisis. Revealed psychological 

patterns in the manifestation of the need for self-actualization and innovative potential of the individual respondents with different 
sensitivity to the crisis. 

Keywords: psychological crisis, research the type of person, the need for self-actualization, the innovative potential of the indi-
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Анотація. У статті аналізується мотиваційний аспект як складова професійно важливих якостей майбутнього фахівця. У 
результаті дослідження, проведеного на основі теоретичного осмислення ряду наукових праць, автор надає визначення по-
няття «професійно важливі якості майбутнього фахівця», визначає структуру професійно важливих якостей майбутнього 
фахівця, а також на основі емпіричного дослідження доводить, що мотивація є одним з головних аспектів в складовій сис-
темі розвитку професійно важливих якостей та становлення професіоналізації майбутніх фахівців. 

Ключові слова: професійно важливі якості, майбутній фахівець, структура професійно важливих якостей майбутнього 
фахівця, мотивація 
 

Вступ. Висока конкурентоспроможність фахівців на 

ринку праці вимагає від майбутнього фахівця активної 

позиції, уміння аналізувати різнобічні аспекти майбут-

ньої діяльності, самостійно робити вибір, ставити і реа-

лізовувати цілі. Іншими словами, на сучасному етапі 
розвитку суспільства від майбутніх фахівців вимагають 

наявності не тільки професійно важливих якостей, а й 

мотивації щодо оволодіння професійними навиками у 

процесі становлення як професіонала. 

Проблема дослідження мотивації майбутніх фахів-

ців в структурі професійно важливих якостей залиша-

ється актуальною, так як, по-перше, немає єдиного 

підходу до визначення поняття «професійно важливі 

якості», «мотивація майбутнього фахівця»; по-друге, 

незважаючи на посилену увагу до професійно важли-

вих якостей, ще й досі немає остаточної думки щодо 

визначення структури та класифікації професійно 
важливих якостей майбутнього фахівця; по-третє, 

зміни в політичній, економічній, духовній сфері сус-

пільства спричиняють зміни в системі професійно 

важливих якостей, які необхідні для оволодіння тією 

чи іншою професією.  

Короткий огляд інформації. Вивчення значної кі-

лькості літератури показує, що дослідженню питанням 

професійно важливих якостей приділено увагу вітчиз-

няних та зарубіжних учених різних напрямів, зокрема: 

психологічного (В.О. Бодров, Е.Ф. Зєєр, Є.О. Клімов, 

Н.В. Кузьміна, В.Г. Лоос, В.Л. Маріщук, А.К. Маркова, 
Л.Е. Орбан-Лембрік, В.Д. Шадріков), акмеологічного 

(О.О. Деркач, Н.В. Кузьміна, Л.Е. Орбан-Лембрік), ер-

гономічного (Н.В. Алішев, А.С. Єгоров, Є.О. Клімов, 

Г.В. Ложкін, Н.І. Повякель, Н.П. Реброва) та ін. Однак, 

незважаючи на фундаментальність праць названих 

учених, невирішеними залишаються ряд питань, як 

теоретичного, методологічного, так і практичного ха-

рактеру стосовно професійно важливих якостей майбу-

тнього фахівця на сучасному етапі розвитку суспільст-

ва, зокрема щодо змісту, аналізу мотиваційного аспек-

ту в структурі професійно важливих якостей майбутніх 
фахівців. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі аналізу 

вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцис-

тичних джерел дослідити підходи до поняття та визна-

чення структури професійно важливих якостей майбу-

тнього фахівця і на основі емпіричних даних здійснити 

аналіз мотиваційного аспекту в структурі професійно 

важливих якостей майбутнього фахівця. 

Матеріали і методи. У дослідженні брали участь 

176 курсантів І-ІІІ курсів Одеського державного уні-

верситету внутрішніх справ України (далі – ОДУВС) 
факультетів підготовки фахівців кримінальної міліції 

(далі –КМ), підготовки фахівців для підрозділів слідс-

тва (далі – СЛ), підготовки фахівців для підрозділів 

міліції громадської безпеки (далі – ГБ) органів внут-

рішніх справ України (далі – ОВС України). З ураху-

ванням предмета дослідження вибірку було поділено 

за 2 принципами: 1) за підрозділом, у якому будуть 

нести службу майбутні фахівці, – курсанти КМ, СЛ і 

ГБ та 2) за терміном служби – курсанти 1, 2 і 3 кур-

сів (таблиця 1). 
 

Таблиця 1. Кількісний аналіз респондентів (n, %) 

Курс 
Підрозділ 

Всього 
КМ СЛ ГБ 

1 0 0 51 51 

2 20 21 16 57 

3 12 9 47 68 

Всього 32 30 114 176 
 

Аналіз даних вибірки дає змогу зробити висновок, 

що у дослідженні брали участь майбутні фахівці за 6 

професійними спеціалізаціями (див. таблицю 2) та різ-

ними званням (рядовий та молодший сержант міліції). 

Склад респондентів за званням з урахуванням підроз-
ділу надано в таблиця 3.  

Як видно з даних таблиці 2, більшу частину вибір-

ки майбутніх фахівців (92%) складають курсанти, і 

9% – це майбутні фахівці, яких за наявності відповід-

них мотиваційних та інших професійно важливих 

якостей було висунуто на вищі посади. 

Аналіз даних таблиці 3 указує, що більша частина 

респондентів (95,5%) за званням є рядовими, і тільки 

8,5%, маючи відповідно мотивацію, отримали вище 

звання молодшого сержанта міліції. 

Крім зазначених соціобіографічних даних, під час 
дослідження було з’ясовано вік (від 17 до 23 років). 

Аналіз віку респондентів з урахуванням відсотків на-

дано в табл. у додатках (таблиця 4).  

Аналіз даних таблиці 4 свідчить, що більшу частину 

респондентів складають майбутні фахівці у 18 (32,4%) 

та 19 (36,4%) літньому віці, який за визначенням віт- 
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Таблиця 2. Склад вибірки за професійною спеціалізацією (n, %) 

№ Посада 

Підрозділ 
Всього 

КМ СЛ ГБ 

n % n % n % n % 

1 Заст. командира взводу 0 0 1 3,3 2 1,8 3 1,7 

2 Заст. старшини 0 0 1 3,3 0 0 1 0,6 

3 Командир взводу 2 6,3 1 3,3 0 0 3 1,7 

4 Командир відділення 3 9,4 1 3,3 2 1,8 6 3,4 

5 Курсант 26 81,3 26 86,7 110 96,5 162 92,0 

6 Старшина 1 3,1 0 0 0 0 1 0,6 

 Всього 32 18,2 30 17,0 114 64,8 176 100,0 

 
Таблиця 3. Аналіз складу вибірки майбутніх фахівців за званням (n, %) 

Звання 

Стать 
Всього 

КМ ГБ КМ 

n % n % n % n % 

Мол. сержант міліції 6 18,8 4 13,3 5 4,4 15 8,5 

Рядовий міліції 26 81,3 26 86,7 109 95,6 161 91,5 

Всього 32 18,2 30 17,0 114 64,8 176 100,0 

 
Таблиця 4. Аналіз складу вибірки майбутніх фахівців за віком (n, %) 

Підрозділ 
Вік 

Всього 17 18 19 20 21 22 23 

КМ 
n 0 16 12 4 0 0 0 32 

% 0 50,0 37,5 12,5 0 0 0 100,0 

СЛ 
n 0 8 17 2 2 0 1 30 

% 0 26,7 56,7 6,7 6,7 0 3,3 100,0 

ГБ 
n 24 33 35 17 0 4 1 114 

% 21,1 28,9 30,7 14,9 0 3,5 0,9 100,0 

Всього 
n 24 57 64 23 2 4 2 176 

% 13,6 32,4 36,4 13,1 1,1 2,3 1,1 100,0 

 

чизняних фахівців є віком перехідного періоду (18-

21 рік), в якому ненадійні рішення переносяться на 

реальний світ роботи або навчання, тобто є періодом 

реалістичних рішень, коли майбутній фахівець повинен 

реалістично оцінювати всі моменти та вимоги майбут-

ньої професії і співвідносити їх зі своїми можливостя-

ми [1, с.24,39]. 

З урахуванням мети дослідження мотиваційного ас-

пекту в структурі професійно важливих якостей май-

бутнього фахівця було застосовано анкету А.П. Моска-
ленко «Вивчення професійної мотивації кандидатів на 

службу в органи внутрішніх справ», яка містить 36 

тверджень, що характеризують професію, кожне з яких 

пропонується оцінити в ту кількість балів, що відпові-

дає оцінці майбутнього фахівця – курсанта ОВС Украї-

ни. Анкета надає можливість виявити домінуючий тип 

професійної мотивації, провідні мотиви як курсантів 

ОВС України, що у майбутньому будуть нести службу 

в ОВС України, а також виявити рівні основних типів 

професійної мотивації (адекватний, ситуаційний, кон-

формістський, компенсаторний, кримінальний) [1, с.45]. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні професії 
вимагають від майбутніх фахівців самостійності, іні-

ціативності, активності, уміння творчо й критично 

мислити, готовності до самовдосконалення і оволо-

діння великим потоком інформації, що постійно оно-

влюється. Майбутні фахівці мають бути конкурентоз-

датними, освідченими, самостійними в прийнятті від-

повідних рішень, гармонійно розвиненими особисти-

ми, які відповідають за результати своєї діяльності.  

Однак, варто зазначити, що в науковій літературі 

відсутній єдиний підхід як до визначення поняття 

«професійно важливі якості», так і до визначення 

структури професійно важливих якостей. 

Професійно важливі якості фахівця та способи їх 

формування розглядались в багатьох соціальних, пе-

дагогічних, психологічних, дослідженнях. Кожний з 

дослідників трактує поняття професійно важливих 

якостей по-своєму, залежно від того, в якому ракурсі 

розглядається ця категорія особистості.  

В англомовних країнах існує термін, аналогічний 

українській абревіатурі ПВЯ (у російській мові – ПВК), 
– Knowledge, Skills, Aptitudes (Abilities, Attributes), and 

Other characteristics, скорочено KSAO. У перекладі це 

буквально означає «знання, навички, здібності та інші 

характеристики», а по суті – знання, навички, здібності 

та інші характеристики індивіда, що впливають на  

ефективність його діяльності. Точної відповідності в 

перекладі іноземних слів різними дослідниками не спо-

стерігається.  

Аналіз значної кількості літературних джерел дає 

змогу зробити висновок, що у відношенні щодо ви-

значення поняття «професійно важливі якості» можна 

прослідкувати три основні позиції. Перший із них 
визначає професійно важливі якості як якості, які 

впливають на ефективність професійної діяльності. 

Другий під професійно важливими якостями пропо-

нує розуміти якості, які сприяють успішному оволо-

дінню певною професією та є необхідними для засво-

єння спеціальних знань і навичок. Третій з них наго-

лошує, що професійно важливі якості виступають в 

якості професійних вимог до фахівця. 

Із визначень професійно важливих якостей слідує, 

що вони визначають ефективність засвоєння та вико-

нання професійної діяльності. А отже, з одного боку, 
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професійно важливі якості складають основу профе-

сіональної соціалізації майбутнього фахівця, під якою 

розуміють процес засвоєння та відтворення професій-

них знань, умінь, навичок, професійних норм, ціннос-

тей і поведінки, позитивного ставлення до роботи [3]. 

А з іншого боку, основні професійно важливі якості 

формуються тільки в процесі діяльності саме в ній 

удосконалюються [4, с.11]. 

Не вдаючись до розгляду дефініцій поняття «профе-
сійно важливі якості», які було здійснено нами у попе-

редніх дослідженнях, пропонуємо під професійно важ-

ливими якостями майбутнього фахівця розуміти скла-

дне системне утворення впідпорядковиних складових 

компонентів індивідуальних психофізіологічних і соціа-

льно важливих якостей, які детермінують здатність 

особистості до певної діяльності, ефективність та 

успішність її освоєння, а в подальшому можливість 

виконання завдань та функцій майбутньої професії. 

Варто зазначити, що структура професійно важли-

вих якостей майбутніх фахівців, як головних детермі-

нант професійної діяльності, є досить складною і вну-
трішньо диференційованою. Вона включає ряд основ-

них категорій професійно важливих якостей, наяв-

ність яких є основною умовою успішності навчання і 

ефективної реалізації професійної діяльності майбут-

ніх фахівців. На основі здійсненого аналізу, до струк-

тури професійно важливих якостей майбутнього фа-

хівця, на нашу думку, слід віднести: психофізіологіч-

ні, характерологічні, а також соціально-обумовлені 

психологічні якості особистості. Слідуючи концепції 

професора Е.М. Псядло [5, с.136-137] зазначені класи 

професійно важливих якостей пропонуємо поділити 
на наступні рівні:  

– рівень «організму» (професійно важливі якості, які 

представляють собою комплексну полімодальну 

складову конституційно-генотипічних особливостей 

організму з паритетною участю соматичної (вісце-

ральної) та ненегативної нервової системи); 

– рівень «індивіду» (професійно важливі якості (зага-

льні, спеціальні та одиничні), які відповідають ви-

могам майбутньої професії); 

– рівень «особистості» (адекватність індивідуально-

психологічних особливостей, емоційної стійкості 
особистості та соціальної обумовленості вимогам 

майбутньої професії). 

Результати досліджень, спостереження і досвід віт-

чизняних фахівців показали, що особи з середніми 

індивідуально-психологічними і психофізіологічними 

даними, але з високою мотивацією до праці за вибра-

ною професією – працьовиті, сумлінні, успішно на-

вчаються і, більше того, у процесі професійної підго-

товки досягають відповідного високого рівня розвит-

ку професійно важливих якостей [6, с.5]. 

Соціально-психологічний відбір спрямований на 

виявлення тих соціально обумовлених психологічних 
якостей особистості (спрямованості, мотивації, праг-

нень, інтересів, ціннісних орієнтацій та ін.), які необ-

хідні майбутнім фахівцям для успішного навчання чи 

професійної діяльності, відображають його готовність 

і прагнення виконувати поставлені завдання в будь-

яких умовах, а також сприяють прояву почуття задо-

воленості своєю роботою. А отже мотивація є одним з 

важливих елементів професійно важливих якостей 

майбутніх фахівців та основою особистісного підходу 

до професійного відбору.  

Мотивація є важливою умовою успішної діяльності 

ОВС України, а також одним із чинників, що визна-

чають активне виконання завдань працівниками ОВС. 

Термін «мотивація» походить від латинського сло-

ва «movere», який означає спонукання до дії; динамі-

чний процес фізіологічного та психологічного плану, 

керуючий поведінкою людини, який визначає її орга-
нізованість, активність і стійкість; здатність людини 

діяльно задовольняти свої потреби. 

У науковій літературі існує багато визначань по-

няття «мотивації», уживається значна кількість термі-

нів для визначення головного в мотивації, зокрема 

процесу, що відбувається в особистості, який направ-

ляє її поведінку і визначає її вибір, тобто, спонукає 

людину поводити себе в конкретній ситуації певним 

чином. На жаль, велика кількість визначень поняття 

«мотивація» не спрощує, а, навпаки, ускладнює 

сприйняття сенсу цієї категорії. Досліджуючи сутнос-

ті та поняття «мотивація», А.В. Калініченко зауважує, 
що воно увібрало в себе різні концепції: це сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних факторів; стан особи; вну-

трішні та зовнішні рушійні сили; процес спонукання; 

управлінська діяльність; сукупність мотивів то-

що [7, с.417]. 

Розглядаючи мотивацію, А.Г. Вельш зазначає, що 

мотивація – це комплекс внутрішніх психологічних 

умов формування або активізації певного мотиву по-

ведінки [8, с.18], для з’ясування якого у працівників 

ОВС України ми застосували методику А.П. Моска-

ленко «Вивчення професійно мотивації кандидатів на 
службу в органи внутрішніх справ». 

Не вдаючись до чисельних дефініцій, слід погоди-

тись з визначенням О.М. Смірнової, яка, досліджуючи 

мотиваційну сферу майбутніх фахівців та практичних 

працівників ОВС України, пропонує під мотивацією 

розуміти сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних 

сил, що спонукають працівника ОВС України до ре-

зультативної діяльності для досягнення особистих 

цілей та головної мети підрозділу, а також, задають 

границі і форми діяльності і додають цій діяльності 

спрямованість, орієнтовану на досягнення визначених 
цілей [9, с.102]. 

Зрозумівши процес впливу психологічного забез-

печення мотивації майбутніх фахівців ОВС України, 

який є недостатньо вивченим, можна значно краще 

пояснити не тільки їх поведінку к процесі діяльності 

або в різних інших ситуаціях, а також і динаміку про-

фесійного становлення майбутніх фахівців. 

Результати та їх обговорення. Досліджуючи пси-

хологічні особливості професійного самовизначення 

майбутніх фахівців ОВС України для визначення мо-

тиваційно професійного компоненту у структурі про-

фесійно важливих якостей, проведеного за методикою 
А.П. Москаленко «Вивчення професійної мотивації кан-

дидатів на службу в органи внутрішніх справ», дово-

дять, що для більшості респондентів (58 %) доміную-

чим є адекватний тип мотивації. Тобто для більшої 

кількості респондентів ціннісні орієнтації та пов’язані з 

ними професійні мотиви повністю узгоджуються з реа-

льною, суспільно значущою поведінкою особистості, 

яка відповідає вимогам професійного та етичного хара-

93

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), Issue: 61, 2015 www.seanewdim.com



ктеру, які висуваються до професії правоохоронця 

[1, с.58]. 

Порівняльна характеристика середніх показників у 

типах мотивації доводить існування статистично зна-

чимих відмінностей у конформістському типі мотива-

ції серед курсантів факультетів КМ і ГБ (при р ≤ 0,01) 

(див. табл. 5).  

Також у конформістському типі мотивації існує те-

нденція до статистично значимих відмінностей серед 

курсантів КМ і СЛ (при р ≤ 0,08), (див. табл. 6).  
 

Таблиця 5. Порівняльна характеристика типів мотивації курсантів КМ і ГБ за методикою «Вивчення професійної мотивації 
кандидатів на службу в органи внутрішніх справ» А.П. Москаленко (хср, балів) 

Тип мотивації КМ (n = 32) ГБ (n = 114) t р ≤ 

Адекватний тип 4,08+0,66 4,20+0,90 -0,73 – 

Ситуаційний тип, пов’язаний з престижем професії та матеріальними стимулами 2,75+0,82 2,99+0,90 -1,36 – 

Ситуаційний тип, пов’язаний з романтичною привабливістю професії 2,87+0,83 2,90+1,65 0,07 – 

Конформістській тип 1,18+0,57 1,61+1,35 -2,65 0,01 

Компенсаторний тип 3,15+0,98 2,76+0,94 2,06 0,04 

Кримінальний тип 2,46+1,04 2,71+1,19 -1,08 – 
 

Аналіз даних таблиці 5 дає змогу зробити висновок, що 

майбутні фахівці – курсанти ГБ ОВС України обира-

ють майбутню професію під впливом референтної гру-

пи, норми якої для них є регулятором поведінки. Як 

зазначає А.П. Москаленко, такий тип мотивації спосте-

рігається в осіб, які випадково опинилися на службі в 

ОВС, а також у дітей представників юридичних профе-

сій. На думку автора, до конформістського типу нале-

жить також мотив прагнення не відстати від однолітків 

(наприклад однокласників), які обрали дану спеціаль-

ність, та зумовлений впливом зовнішнього середовища 

– будь-що отримати вищу освіту [2, с.58-59]. 
 

Таблиця 6. Порівняльна характеристика типів мотивації курсантів КМ і СЛ за методикою «Вивчення професійної мотивації 

кандидатів на службу в органи внутрішніх справ» А.П. Москаленко (хср, балів) 

Тип мотивації КМ (n = 32) СЛ (n = 30) t р ≤ 

Адекватний тип 4,08+0,66 4,21+0,78 -0,69 – 

Ситуаційний тип, пов’язаний з престижем професії та матеріальними стимулами 2,75+0,82 2,65+0,85 0,45 – 

Ситуаційний тип, пов’язаний з романтичною привабливістю професії 2,87+0,83 2,87+1,02 0,01 – 

Конформістській тип 1,18+0,57 1,45+0,62 -1,76 0,08 

Компенсаторний тип 3,15+0,98 3,03+0,98 0,45 – 

Кримінальний тип 2,46+1,04 2,87+0,86 -1,68 – 
 

Дані таблиці 6 свідчать про те, що майбутні фахівці – 
курсанти СЛ ОВС України у порівнянні із курсантами 

КМ також є більш схильними до конформності у мо-

тиваційній сфері. А от майбутні фахівців – курсанти 

КМ менш ніж інші респонденти піддаються впливу 

оточення під час здійснення вибору професії, є більш 

незалежними від думок друзів та родичів, мають вла-

сні наміри щодо своєї професійної діяльності.  

Порівняльна характеристика середніх показників у 

типах мотивації доводить існування статистично зна-

чимих відмінностей у компенсаторному типі мотивації 

(при р ≤ 0,04) серед майбутніх фахівців – курсантів КМ 

та ГБ (див. табл. 5). Даний факт свідчить про те, що 
майбутні фахівці кримінальної міліції обирають про-

фесію працівника ОВС України задля того, щоб подо-

лати у собі слабкі риси характеру через оволодіння 

професією, що вимагає мужності, самостійності, рішу-

чості, витримки тощо.  

У майбутніх фахівців – курсантів ГБ у порівнянні із 

курсантами СЛ наявна тенденція до статистично зна-

чимих відмінностей у ситуаційному типі професійної 

мотивації, пов’язаному з престижем професії та матері-

альними стимулами (при р ≤ 0,06), (див. табл. 7).  

 

Таблиця 7. Порівняльна характеристика типів мотивації курсантів СЛ і ГБ за методикою «Вивчення професійної мотивації 
кандидатів на службу в органи внутрішніх справ» А.П. Москаленко (хср, балів) 

Тип мотивації СЛ (n = 30) ГБ (n = 114) t р ≤ 

Адекватний тип 4,21+0,78 4,20+0,90 0,01 – 

Ситуаційний тип, пов’язаний з престижем професії та матеріальними стимулами 2,65+0,85 2,99+0,90 -1,90 0,06 

Ситуаційний тип, пов’язаний з романтичною привабливістю професії 2,87+1,02 2,90+1,65 -0,07 – 

Конформістській тип 1,45+0,62 1,61+1,35 -0,64 – 

Компенсаторний тип 3,03+0,98 2,76+0,94 1,43 – 

Кримінальний тип 2,87+0,86 2,71+1,19 0,68 – 
 

Дані таблиці 7 свідчить про те, що майбутні фахівці 

громадянської безпеки ОВС України обирали профе-

сію під впливом грошових та матеріально-побутових 

чинників, а також дотримуючись уявлень про те, що 

майбутня професія дасть їм змогу здобути впливо-

вість, авторитетність та значущість в очах інших. 

Висновки. Результати емпіричного дослідження 

свідчать про наявність статистично значимих відмінно-
стей між майбутніми фахівцями – курсантів різних 

підрозділів ОВС України. Проведений аналіз дає змогу 

зробити висновок, що мотивація є одним із важливих 

складових елементів структури професійно важливих 

якостей майбутніх фахівців, який при диференційова-

ному підході, коли поряд із іншими тенденціями має 

місце адекватний тип мотивації, та при цілеспрямова-

ному типі на мотиваційну систему особистості, адеква-

тні мотиви в неї можуть стати домінуючими. Особливо 

це стосується осіб, у яких бажання продовжувати про-
фесійну династію підкріплене вираженими професійно 

важливими якостями та здібностями до діяльності.  
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Analysis of motivation as a component of professionally important qualities of a future specialist 

N. Nezhdanova 
Abstract. The article analyzes the motivational aspect as a component of professionally important qualities of a future specialist. As 
a result of the research that was conducted on the basis of theoretical understanding of a number of scientific works, the author pro-
vides a definition of "professionally important qualities of a future specialist", defines the structure of professionally important quali-
ties of a future specialist, and on the basis of empirical research shows that motivation is a major aspect of the system of professional-
ly important qualities and of the formation of professionalization of future specialists. 

Keywords: professionally important qualities, a future specialist, the structure of professionally important qualities of a future 

specialist, motivation 
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Анотація. В статті представлено результати лонгітюдного дослідження феномену фрустрації серед учнів молодшого шкільно-
го віку. Показана динаміка зміни типів і напрямків реакцій молодших школярів на фрустраційні ситуації протягом трьох років. 
Підтверджена думка про відносну стабільність реакцій на фрустрацію в рамках зазначеної вікової категорії. Зафіксована зміна 
в динаміці відповідей учнів на користь M-реакцій (за напрямком) та ED-реакцій – за типом ближче до третього року лонгітюду.  

Ключові слова: феномен фрустрації, теорія фрустрації, детермінанти, фрустраційна ситуація, фрустраційна реак-
ція, лонгітюдне дослідження 
 

Постановка проблеми. Реалії життя та стрімкі зміни, 
що відбуваються в суспільстві вимагають від сучасної 

людини уміння адаптуватися та трансформувати свою 

поведінку під нові задані умови. Однак насичене фру-

страційними ситуаціями сьогодення ускладнює ці 

процеси, а інколи і унеможливлює безперешкодну 

реалізацію закладеного потенціалу, життєвих планів 

та значущих цілей особистості. На фоні цього особли-

вої актуальності набуває дослідження різних проявів 

фрустрації, яка вже давно стала невід’ємною части-

ною соціального буття.  

Аналіз основних досліджень. У сучасній психоло-

гічній науці зустрічаються різні підходи до трактуван-
ня феномену фрустрації, який і досі характеризується 

неоднозначністю та суперечливістю тлумачень. Зазна-

чене термінологічне різноманіття і категоріальна неви-

значеність наглядно демонструє, що робота по ство-

ренню єдиної теорії фрустрації ще далека від свого 

завершення. Більшість існуючих концепцій апелює до 

тих підходів, які були створені ще в першій третині 

XX ст. в рамках західноєвропейської та американської 

психологічної думки. Зокрема це евристична теорія 

С. Розенцвейга [8] і ряд теорій в рамках біхевіоризму: 

«фрустрація-агресія» (Дж. Доллард, Н. Міллер, Л. Дуб, 
О. Маурер, Д. Сірс [6]), «фрустрація-регресія» (Р. Бар-

кер, Т. Дембо, К. Левін [5]), «фрустрація-фіксація» 

(Н. Майер [7]). Серед радянських психологів середини 

XX ст. важливий вклад у дослідження феномену фрус-

трації в контексті розгляду психічних станів зробив 

М. Левітов [4]. В останні десятиріччя проблема фруст-

рації знов зайняла достойне місце серед психологічних 

доробків. Однак помітним є зміщення ракурсу дослі-

джень з систематичної роботи над створенням цілісної 

теорії фрустрації на міждисциплінарний та вузькоспе-

ціалізований аналіз зазначеного психологічного явища.  

Актуальність проблеми, потреби практики та необ-
хідність поглиблення знань про феномен фрустрації 

та її чинники зумовили вибір мети та програми нашо-

го емпіричного дослідження. В зв’язку з цим нашою 

метою стало здійснення порівняльного аналізу впли-

ву вікових особливостей на характер фрустраційних 

реакцій учнів молодшого шкільного віку методом 

лонгітюдного дослідження. Обраний нами метод дав 

можливість виявити приховані тенденції та перевіри-

ти припущення про часову динаміку змін психологіч-

них показників фрустрації молодших школярів. Фак-

тор часу при цьому виступає аналогом незалежної 
змінної, яка на наш погляд є однією з важливих дете-

рмінант фрустрації.  

Матеріали і методи. Лонгітюдне дослідження було 
розпочато на базі Криворізького науково-технічного 
металургійного ліцею № 16 у 2011 навчальному році. 
Загальну вибірку склали 30 учнів (2003 року наро-
дження) Однак в силу об’єктивних і суб’єктивних при-
чин п’ятьох учнів довелося виключити з загального 
списку респондентів. Тому, кількість учнів, які пройш-
ли три діагностичні зрізи (з 2011 по 2013 рр.) склала 25 
чоловік. У рамках зазначеного емпіричного досліджен-
ня ми вивчали одну і ту саму вибірку молодших шко-
лярів у процесі їх учбової діяльності один раз на рік з 
відповідною фіксацією (без додаткового втручання) 
динаміки змін їх реакцій на фрустраційні ситуації. В 
якості основної методики для вивчення фрустрації ми 
використали класичний варіант малюнкової методики 
вивчення фрустраційних реакцій С. Розенцвейга «Ro-
senzweig Picture – Frustration Study, PF Stydy» (в адап-
тації Н.В. Тарабриної, 1984).  

Стимулюючим матеріалом тесту є 24 схематичні ко-
нтурні малюнки із зображенням різних за змістовим 
наповненням фруструючих ситуацій, що відтворюють 
розповсюджені сценарії повсякденного життя людини. 
В нашому дослідженні ми використали дитячу форму 
методики, яка відрізняються одна від дорослої за зміс-
том представлених ситуацій, які є адаптованими для 
сприймання учнями молодшого шкільного віку. Про-
цес обробки отриманих даних пройшов декілька ста-
дій: підрахунок кількості реакцій (за типами і напрям-
ком); побудова профілів учнів; визначення зразків; 
аналіз наявних тенденцій; інтерпретація результатів.  

Особливу цінність при цьому мало визначення су-
марного профілю, який розглядається як основний по-
казник, що відображає характерний для певної особи 
спосіб реагування на фруструючу ситуацію і в нормі 
має бути представлений пропорційним співвідношен-
ням всіх типів і напрямків фрустраційних реакцій. За-
гальна оцінка окремих категорій доповнювалася харак-
теристикою по окремих факторам, що дозволило ви-
значити вклад кожного з них в сумарний показник і 
описати способи специфічного реагування в ситуаціях 
перепони або звинувачення. Підвищення або занижен-
ня оцінки по одній з категорій може бути пов’язане з 
завищенням (або відповідно заниженням) одного або 
декількох складових її факторів [1].  

За напрямком фрустраційні реакції поділяються на: 

а) екстрапунітивні (extrapunitive) – реакції спрямовані 

на живе або не живе оточення в яких засуджується зов-

нішня причина фрустрації, або підкреслюється ступінь 
фруструючої ситуації; в комплексі з самозахисним ти-

пом заперечується власна вина особи у виникненні 

96

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), Issue: 61, 2015 www.seanewdim.com



проблеми; б) інтропунітивні (intropunitive) – реакції 

спрямовані на самого себе з прийняттям провини або ж 

відповідальності за виправлення ситуації, яка виникла; 

у зв’язці з перешкоджаюче-домінантним типом ситуа-

ція по суті розглядається як благо. У відповідях може 

підкреслюватися причетність суб’єкта до фрустрації 

іншої особи; в) імпунітивні (impunitive) реакції є таки-

ми в яких фруструюча ситуація розглядається як щось 

несуттєве та незначне, тобто те, що може минути з 
плином часу само собою; звинувачення оточуючих 

осіб або самого себе – повністю відсутнє [2]. 

За типом фрустраційного реагування реакції за ме-

тодикою С. Розенцвейга також поділяються на три 

групи: перешкоджаюче-домінантні (obstacle dominance) 

– перешкоди, що викликають фрустрацію, акцентують- 

ся незалежно від їх оцінки як сприятливих, несприят-
ливих або малозначущих; б) самозахисні (ego defence) 
– активність у вигляді засудження кого-небудь, запере-
чення або визнання власної провини, спрямована на 
захист свого «Я»; в) потребово-наполегливі (necessary 
persistent) – постійна потреба знайти конструктивне 
розв’язання конфліктної ситуації у формі заклику про 
допомогу від інших осіб або прийняття на себе зо-
бов’язання самостійно розв’язати ситуацію [1]. 

Результати дослідження. Результати комплексно-

лонгітюдного дослідження вибірки учнів молодшого 

шкільного віку (рис. 1.) свідчать про наявність тен-ден-

ції до змін (в період з 2011 (2 клас) по 2013 (4 клас) рр.) 

в напрямку збільшення кількості реакцій в імпунітив-

ній манері (за напрямком) і самозахисній (за типом). 
 

 
 

Рис. 1. Порівняльний аналіз типів і напрямків фрустраційних реакцій учнів молодшого шкільного віку протягом трьох років 
 

Отримані цифрові дані за методикою С. Розенцвейга 

були переведені у відповідний відсотковий еквівалент 

(окремо по кожному класу) і проаналізовані за типами 
та напрямками реакцій в цілому. Як видно з представ-

леної діаграми екстрапунітивні реакції протягом років 

змінювалися в напрямку їх заміщення на імпунітивні 

(Е-реакції: 2 кл. – 40%, 3 кл. – 12%, 4 кл. – 8%; М-

реакції: 2 кл. – 52%, 3 кл. – 72%, 4 кл. – 92%). Такий 

показник свідчить про те, що для учнів молодшого 

шкільного віку притаманна тенденція до розгляду 

фрустраційних ситуацій, як таких, що не мають надто 

важливого значення і не вимагають звинувачення жо-

дної зі сторін. За типами реакцій наявний курс до по-

перемінного переважання самозахисних і потребово-
наполегливих реакцій (ED-реакції: 2 кл. – 80%, 3 кл. – 

48%, 4 кл. – 56%; NP-реакції: 2 кл. – 20%, 3 кл. – 52%, 

4 кл. – 44%). При цьому в 2-му класі абсолютну біль-

шість займають ED-реакції, а в 3-му та 4-му класах - 

ED та NP реакції є приблизно однаковими. Такі пока-

зники говорять про відносну конструктивність профі-

лю учнів молодшого шкільного віку.  

При цьому серед напрямків реакцій в представленій 

вибірці учнів майже відсутні профілі з переважанням  

І-реакції (2 кл. – 8%, 3 кл. – 16%, 4 кл. – 0%), що вказує 

на те, що молодші школярі тільки в незначній мірі схи-

льні до звинувачення себе в деструктивних наслідках 
фрустраційної ситуації. Доречним, на наш погляд, ба-

читься обмовка про зв'язок фрустрації і тривожності. 

Оскільки в наших попередніх експериментальних дос-

лідженнях було встановлено, що учні які мають висо-

кий рівень тривожності схильні відповідати на фрутс-

раційні ситуації саме в імпунітивній манері.  

В процесі більш детального аналізу профілів і від-

повідних паттернів (в залежності від ситуацій обви-

нувачення і перепони) представленої вибірки молод-

ших школярів ми розділили їх на три групи: 1) учні 

профіль яких залишався незмінним протягом трьох 
років за напрямком реакцій; 2) учні профіль яких за-

лишався незмінним за типом реакцій; 2) учні профіль 

яких коливався за типами і напрямками реакцій. 

До першої групи ввійшли 44% учнів, що бачиться 

нам достатньо показовим в плані валідності і достові-

рності отриманих даних. При цьому у 40% представ-

ників групи переважають M-реакції і тільки 4% скла-

дають Е-реакції. Ці дані свідчать про підтвердження 
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вже зазначеної вищі думки про важливу роль вікової 

детермінанти у реакціях на фрустраційні ситуації.  

Другу групу склали учні, які виявили стабільність у 

типах фрустраційного реагування (56%). В середині цієї 

вибірки 16% складають NP-реакції і 40% – ED-реакції. 

Ці цифри є показовими, оскільки доводять той факт, що 

для молодшого шкільного віку ED-реакції є такими ж 

переважаючими, як і М-реакції. Представлені дані ма-

ють обов’язково враховуватися при плануванні будь-
якої колекційної роботи з молодшими школярами.  

Третя ж група учнів (56%) – це ті, які змінювали тип і 

напрямок відповідей на фрустраційні ситуації протя-

гом всього часу, коли проводилося дослідження. Спі-

льним у їх профілях є загальна тенденція до доміну-

вання М-реакцій в 4-му класі, які в середині цієї групи 

склади аж 52%.  

Отже представлені у таблиці 1. цифрові і відсоткові 

дані є підставою для формулювання умовиводу віднос-

но того, що фрустрація в молодшому шкільному віці 
значною мірою залежить від вікової детермінанти. 

 

Таблиця 1. Результати дослідження фрустраційних реакцій молодших школярів протягом трьох навчальних років 

 2 клас 3 клас 4 клас 

E 10 40 % 3 12 % 2 8 % 

I 2 8 % 4 16 % 0 0 % 

M 13 52 % 18 72 % 23 92 % 

OD 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

ED 20 80 % 12 48 % 14 56 % 

NP 5 20 % 13 52 % 11 44 % 
 

Висновки. Отже, результати нашого лонгітюдного 

дослідження дали можливість побачити динаміку змі-

ни типів і напрямків реакцій молодших школярів на 

фрутсраційні ситуації протягом тривалого проміжку 

часу (3 роки). В цілому, отримані дані підтвердили 
висунуту гіпотезу про те, що реакції учнів молодшого 

шкільного віку на фрустраційні ситуації залишаються 

відносно стабільними в рамках своєї вікової категорії 

(що робить отримані результати цінними для подаль-

шого порівняльного аналізу з іншими віковими гру-

пами). Однак, при цьому, ми зафіксували певну зміну 

в динаміці відповідей учнів ближче до третього року 

лонгітюду, коли абсолютно переважаючими стали М-

реакції (за напрямком) і ED-реакції (за типом). В по-

дальшому ми плануємо опублікувати результати по-
рівняльних лонгітюдних досліджень серед учнів різ-

них вікових груп (молодші школярі, підлітки, юнаки), 

що в результаті дасть можливість для визначення 

чинників, які є основними при виникненні стану фру-

страції. 
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The study of frustration of primary school students by the method of longitudinal analysis 

S.A. Prahova 

Abstract. The article presents the results of longtudinal research of the frustration phenomenon among primary school students. It is 
showed the dynamic of changes of types and directions of reactions of primary school students in frustration situation for three years. It 
is confirmed the idea of the relative stability of reactions to frustration within the specified age category. It is reported the change in the 
dynamics of the responses of students for M-reactions (in direction) and ED-reactions – in the type closer to the third year of longitude. 

Keywords: the phenomenon of frustration, frustration theory, determinants, frustration situation, frustration reaction, longitudinal 
study 
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