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ПЕРЕДМОВА 

 

Шановні колеги!  

 

Перед Вами збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної 

конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти».  

Конференція організована і проведена кафедрою психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології, кафедрою психології управління Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) за 

участю Міністерства освіти і науки України, Національної академії 

педагогічних наук України, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України (лабораторія організаційної та соціальної психології), Українського 

філіалу міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут 

розвитку інтелекту» (Республіка Корея), Університету імені Яна Длугоша в м. 

Ченстохова (Республіка Польща). 

Сучасний період суспільного розвитку характеризується підвищенням 

рівня глобальної невизначеності, переходом до інформаційного суспільства, 

зміною ідеологічних та етичних настанов, що висуває принципово нові вимоги 

до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. На думку учасників 

конференції створення системи організаційно-психологічного та психолого-

педагогічного супроводу даного процесу сьогодні має спиратись на 

особистісно-орієнтований, компетентнісний та екофасилітативний підходи.  

У збірці матеріалів конференції представлений увесь спектр 

розглянутих питань, спрямованих на обговорення актуальних проблем 

психології і педагогіки професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців, сприяння розвитку психолого-педагогічної науки в галузі 

післядипломної освіти, налагодження співпраці та обміну досвідом між 

науковцями, психологами-практиками та здобувачами вищої освіти.   
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Організатори конференції сподіваються, що знайомство з матеріалами Х 

Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний 

супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах 

трансформації освіти» сприятиме професійному та особистісному зростанню 

фахівців у сфері психологічної практики та подальшій популяризації професії 

практичного психолога. 

Представлені матеріали стануть у нагоді науковцям, практичним 

психологам різних сфер професійної діяльності, та всім, хто цікавиться 

питаннями супроводу професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців. 
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Аніщенко О. В., 

доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ  

У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: 

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В українській педагогічній науці професіоналізація педагогічного 

персоналу у сфері освіти дорослих є досить новим і водночас важливим 

напрямом наукових досліджень. Його актуальність зумовлена низкою 

факторів, серед яких такі: швидкі темпи розвитку освіти дорослих як складової 

освіти впродовж життя, масштабне розширення спектру освітніх послуг для 

дорослого населення й зростання попиту на них, необхідність удосконалення 

науково-методичного забезпечення професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, нагальність 

забезпечення неперервного розвитку педагогічних і науково-педагогічних 

працівників відповідно до індивідуальних культурно-освітніх потреб із 

урахуванням вимог сучасного ринку праці на тлі освітніх, соціокультурних та 

інших трансформацій тощо. 

На наше переконання, теоретичні засади професіоналізації 

педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих доцільно розглядати на рівні 

двох взаємопов’язаних концептів: методологічного, що охоплює комплекс 

загальнометодологічних підходів (системний, міждисциплінарний, 

синергетичний, особистісно орієнтований, андрагогічний, акмеологічний, 

аксіологічний, компетентнісний); теоретичного, що враховує провідні 

концепції (концепція системогенезу професійної діяльності (В. Шадріков), 

концепція професіоналізму (А. Маркова), акмеологічна концепція 

професійного розвитку педагога (А. Деркач, В. Зазикін), концепція 
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педагогічної майстерності (І. Зязюн), концепція організації, що навчається 

тощо); теорії (теорії мотивації (А. Маслоу, Ф. Херцберг, Л. Портер та 

Е. Лоулер), теорія навчання дорослих (М. Ноулз); теорія професійного 

саморозвитку (Д. Сьюпер), теорія структурно-діахронічного розвитку 

особистості (Дж. Левінджер); теорія менеджменту знань (Р. Торракко); моделі 

(моделі пасивної (адаптивної) та активної (творчої, надситуативної) 

професіоналізації (Л. Мітіна, Ю. Поваренков), моделі управління розвитком 

персоналу тощо). Потреба у цілісному аналізі теоретичних основ 

професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих як процесу, 

що уособлює професійний розвиток андрагогів, удосконалення 

компетентностей цієї категорії фахівців, зумовлює доцільність використання 

міждисциплінарного підходу з урахуванням положень андрагогіки, вікової 

психології і психології праці, професійної педагогіки, менеджменту, 

культурології, соціології тощо. 

З метою забезпечення коректності здійснення наукового пошуку ми 

вважали за доцільне здійснити класифікацію джерельної бази дослідження за 

такими критеріями: вид інформації (нормативні, наукові, навчально-

методичні, довідкові тощо), походження джерел (першоджерела та 

інтерпретаційні), тематична спрямованість тощо. Друковані та електронні 

джерела нами вивчалися за такими блоками: документи міжнародних 

організацій (ЮНЕСКО, Організації міжнародного співробітництва і розвитку 

тощо); нормативно-правове забезпечення професіоналізації педагогів; 

філософія, педагогіка, психологія освіти впродовж життя; неперервна 

педагогічна освіта в Україні та зарубіжжі, внутрішньофірмове / корпоративне 

навчання персоналу; теорія, практика освіти дорослих; підготовка 

педагогічного персоналу для роботи з дорослими; компетентнісний підхід у 

підготовці фахівців; професійний розвиток педагогів в умовах формальної, 

неформальної освіти; андрагогічна компетентність педагогічного персоналу у 

сфері освіти дорослих; мотивація професійного розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних працівників; психологія саморозвитку, професійного 
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розвитку особистості.  

Як свідчать результати здійсненого аналізу, загалом проблема 

професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в Україні 

є недостатньо дослідженою й не стала предметом спеціальних наукових 

пошуків. Слід констатувати суперечливість трактування, відсутність 

усталеного, загальновизнаного (однозначного) тлумачення термінів і понять 

дослідження, комплексного теоретичного й методичного обґрунтування 

системи професіоналізації андрагогів закладів формальної і неформальної 

освіти тощо. На нашу думку, поняттєво-термінологічний апарат дослідження 

порушеної проблеми уособлює науковий тезаурус у поєднанні комплексу 

взаємопов’язаних термінів, понять і їх наукового тлумачення як унаочнення 

наукового осмислення педагогічної дійсності мовними засобами, що 

відображає основні змістово-функціональні аспекти теорії і практики 

професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Базовими 

поняттями, терміносполуками дослідження визначено такі: професіоналізація; 

професіоналізація педагогічного персоналу; система професіоналізації 

педагогічного персоналу; професійна компетентність педагогічного 

персоналу; андрагогічна компетентність; педагогічний персонал у сфері освіти 

дорослих; андрагог; розвиток андрагогічної компетентності педагогічних, 

науково-педагогічних працівників; розвиток; професійний розвиток 

педагогічного персоналу; післядипломна педагогічна освіта; формальна 

освіта; неформальна освіта; інформальна освіта [1].  

Отже, встановлено термінологічне розмаїття й поліаспектність 

поняттєво-термінологічного апарату проблеми професіоналізації 

педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих і водночас відсутність 

усталеності у тлумаченні досліджуваних терміносполук і понять. У зв’язку з 

цим не викликає сумнівів доцільність: 

- гармонізування української педагогічної термінології щодо 

професіоналізації андрагогів з міжнародною, а також упровадження 

міжнародних термінологічних стандартів; 
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- здійснення керованого, науково обґрунтованого оперування поняттями 

й термінами, що є необхідною умовою забезпечення коректності науково-

педагогічного дослідження; 

- осмислення динаміки процесів професіоналізації андрагогів у 

контексті педагогічної прогностики; 

- розроблення концепції підготовки педагогічного персоналу для сфери 

освіти дорослих; 

- обґрунтування системи професіоналізації педагогічного персоналу у 

контексті перспективних напрямів розвитку ціложиттєвого навчання 

педагогічних і науково-педагогічних працівників [1]. 

Слід наголосити, що одним із показників дієвості професіоналізації 

педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих є її нормативно-правове 

врегулювання, рівень забезпечення яким у переважній більшості зарубіжних 

країн є достатньо високим. Практично в усіх розвинених країнах світу введено 

в дію законодавчі й підзаконні акти, спрямовані на впровадження механізмів 

нормативно-правового врегулювання освіти дорослих (окреслено її цілі, 

механізми державної підтримки (зокрема й фінансової), взаємодії між 

основними суб’єктами освітнього процесу, різними провайдерами освітніх 

послуг, обґрунтовано їхні права та обов’язки тощо) (за Л. Лук’яновою [2, с. 5-

6]. Таке унормування передбачає відповідальність держави, роботодавців, 

територіальних громад і громадських організацій за підтримку професійного 

й особистісного розвитку громадян, порядок фінансування цієї діяльності, 

атестаційні вимоги до фахівців тощо.  

Нормативно-правове, організаційне забезпечення професіоналізації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників в Україні здійснюється за 

змістовими концептами професійного розвитку, підвищення кваліфікації 

відповідно до нормативно-правових, а також організаційних, розпорядчих та 

інформаційно-аналітичних документів чотирьох рівнів:  

- міжнародного (Рекомендації МОП/ЮНЕСКО щодо становища 

вчителів (Париж, 1966); Рекомендації про розвиток освіти дорослих (Париж, 
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1976); Рекомендації МОП/ЮНЕСКО про статус викладацьких кадрів закладів 

вищої освіти (Париж, 1977), Рамка компетентностей для культури демократії 

Ради Європи (2016), Європeйські рамки ключових компетентностей для 

навчання впродовж життя (рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського 

парламенту та Ради (ЄС) (2018), Маніфест про навчання дорослих у ХХІ 

столітті (2016) тощо);  

- загальнодержавного (Конституція України (розділ «Права, свободи 

людини та громадянина»), Указ Президента (№ 347/2002 від 17.04.2002 р. 

«Про Національну доктрину розвитку освіти», Закон України «Про 

професійний розвиток працівників» (2012), ст. 60 Закону України «Про вищу 

освіту» (2014), ст. 59 Закону України «Про освіту» (2017), ст. 24 Закону 

України «Про фахову передвищу освіту» (2019), Постанова КМУ «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників» (від 21.08.2019 № 800) тощо);  

- регіонального (місцевого) (накази, рішення, розпорядження 

департаментів освіти і науки ОДА щодо Програм розвитку освіти на певний 

період (на рівні областей та окремих населених пунктів; нормативно-правові 

документи місцевих (міських (районних), управлінь (відділів) освіти, відділів 

освіти ОТГ тощо);  

- локального – рівня закладу освіти (накази про затвердження концепцій 

професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

положень про організацію освітнього процесу, організацію корпоративного 

навчання, про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-

педагогічних працівників закладів освіти, порядок / положення про визнання 

результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті тощо). 

Важливого значення набуває те, що нормативно-правові документи 

загальнодержавного рівня (тематично спрямовані – з професійного розвитку, 

а також відповідні складові комплексних документів, які з-поміж іншого 

сфокусовані на питаннях професійного зростання педагогічних і науково-

педагогічних працівників) визначають специфіку й відповідні механізми 

https://osvita.ua/legislation/law/65307/
https://osvita.ua/legislation/law/65307/
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державної політики у сфері професійного розвитку працівників, регулюють 

правові, організаційні та фінансові засади функціонування цієї системи, 

спрямованої на забезпечення права кожної людини на безперервне навчання з 

урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку й 

потреб економіки. У цьому контексті не викликає сумнівів нагальність 

прийняття Закону України «Про освіту дорослих» [1], адже у зазначеному 

законопропроєкті (вересень 2020) зокрема передбачено окрему статтю 

«Педагогічні, науково-педагогічні працівники в системі освіти дорослих», а з-

поміж різних категорій, посад педагогічного персоналу у сфері освіти 

дорослих виокремлено посаду «андрагог» (статті 1, 9, 17, 24, 39). 

Насамкінець зазначимо, що ефективність професіоналізації 

педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих залежить від дії зовнішніх 

(соціальних, економічних, політичних, технологічних) і внутрішніх чинників 

(організаційних, індивідуальних). Розширенню можливостей реалізації 

індивідуальних траєкторій особистісно-професійного розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних працівників сприяє упровадження, дотримання низки 

важливих принципів, серед яких – перманентність, персоніфікованість, 

цілеспрямованість, парадигмальність, інноваційність, збалансованість, 

варіативність, рефлексивність навчання тощо. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Динамічний розвиток сучасного українського суспільства немислимий 

без соціальної роботи як професійної діяльності, призначеної і спрямованої на 

активізацію можливостей населення щодо задоволення нагальних потреб в 

цілому і кожної особистості зокрема, створення сприятливих передумов для 

життєвого самовизначення та самореалізації, вирішення нагальних проблем, 

реалізації творчого потенціалу, підтримки інноваційної діяльності та 

громадської активності [2, c. 6-8]. Це спонукає суспільство висувати особливі 

вимоги до професійної діяльності фахівців у сфері соціальної роботи, якості і 

підвищення ефективності надання соціальних послуг усім категоріям 

населення, здатності конструктивно вирішувати складні ситуації надання 

соціальної допомоги. 

Незважаючи на складність і багатогранність характеру соціальної роботи, 

науковці не прийшли до єдиної думки стосовно трактування цього феномену 

через його динамічність. Окрім того, існують суттєві відмінності у розумінні 

цього поняття науковцями зарубіжних країн і вітчизняній науці. Але 

однозначного трактування досліджуваного феномену не існує донині.  

Сьогодні соціальну роботу держава, спільноти, громадськість, науковці 

розглядають як необхідний для суспільства феномен, професійну діяльність, 

навчальну дисципліну, що спрямовані на надання соціальної підтримки 

людині, задоволення потреб різних верств населення, сприяння їхній успішній 

соціалізації, попередженню деструктивних явищ тощо. 
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Соціальна робота в Україні, так само, як і професія фахівця з соціальної 

роботи, перебувають на етапі інституалізації і мають значні перспективи у 

нашій державі, а їхня роль, ефективність і дієвість функціонування соціальних 

служб важко переоцінити. Адже потреба у фахівцях особливо зростає під час 

соціальних та економічних криз, консолідації суспільства навколо вирішення 

соціальних проблем, пошуку шляхів виходу із кризового стану сучасного 

українського суспільства [1].  

Зміст і функції соціальної роботи зумовлені соціально-психологічними 

особливостями професійної діяльності фахівця з соціальної роботи і 

передбачають надання соціальних послуг населенню. Основні напрями 

соціальної роботи типологізують за різними аспектами: категоріями 

населення, сферами життєдіяльності суспільства, умовами спрямованості 

соціальної роботи щодо вирішення соціальних проблем. Нині активно 

впроваджуються в життя перспективні напрями соціальної роботи: 

волонтерський рух, соціальна робота з вимушеними переселенцями, 

соціально-психологічна допомога воїнам ООС, окупованому населенню, 

соціальним меншинам, соціальна робота в громаді та ін. Усі напрями тісно 

взаємопов’язані, а їх практична реалізація залежить від багатьох факторів – 

соціально-демографічної ситуації, пріоритетів соціальної політики, стану 

нормативно-правової бази, регіональної специфіки, національних традицій, 

дій місцевих органів влади, достатнього фінансування, наявності матеріально-

технічної бази, підготовленості кадрів, міжвідомчої взаємодії, потреб клієнтів 

тощо. Тим не менш, кожен з напрямів соціальної роботи важливий для її 

розвитку і надання всебічної допомоги нужденним [5]. 

Зміст соціальної роботи відіграє важливу роль для розуміння змісту 

професійної діяльності особистості фахівця, що передбачає професіоналізм як 

інтегральну якість суб’єкта діяльності – продуктивне виконання професійних 

завдань, зумовлених творчою самодіяльністю і високим рівнем професійної 

самоактуалізації [1], але з обов’язковим дотриманням цілей діяльності 
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соціальної служби та основних напрямів державної політики у сфері надання 

соціальних послуг [4].  

До загальних особливостей соціальної роботи, яку фахівці здійснюють 

на різних рівнях реалізації професійної діяльності, що вимагає і різних рівнів 

освіти та кваліфікації, варто віднести наступні [3]. 

 діяльність фахівців соціальної роботи належить до професій типу 

«людина-людина» і базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, що має 

гетерохронний характер з тенденцією до постійного ускладнення, 

урізноманітнення видів роботи з метою поліпшення життєвої ситуації й 

захисту людей, що зумовлює її яскраво виражений гуманістичний зміст;  

 інструмент реалізації соціальної політики, передбачає надання 

соціальних послуг населенню і носить творчий характер через переважання 

нестандартних проблемних ситуацій, виражену попереджувальну і 

прогностичну природу розв’язуваних завдань, потребу в прийнятті 

відповідальних рішень у складних та кризових ситуаціях тощо; 

 достатньо жорсткі вимоги до індивідуально-психологічних та 

професійних якостей фахівця як суб’єкта діяльності і його професіоналізму у 

досягненні цілей соціальної служби при розробці й реалізації різноманітних 

соціальних проектів, програм та ін.; 

  висока інформативна насиченість, зумовлена новими вимогами до 

соціальної роботи за різними підставами відповідно до європейських 

стандартів; 

  багатофункціональність, постійне розширення та наповнення 

професійних функцій новим змістом і виконуваних відповідно до них 

соціальних ролей у відповідь на виклики перманентно змінюваних соціальних 

умов; 

 висока психічна напруженість та ймовірність виникнення емоційного 

виснаження й вигорання, негативних психічних станів через високу 
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персональну відповідальність фахівців за результати власної діяльності 

дефіциту часу і постійних ризиків тощо. 

Фахівець з соціальної роботи має володіти: високою працездатністю; 

аналітичністю розуму; компетентністю; яскраво вираженою схильністю до 

громадської і державної діяльності; твердістю принципів і переконань разом 

зі здатністю до сприйняття альтернатив і пошуку нового; вміннями 

переконувати й вести за собою людей; оптимізмом; увагою до людини. 

Фахівцю з соціальної роботи варто бути обізнаним стосовно механізмів, 

закономірностей та особливостей перебігу професійних стресів, конфліктів, 

кризових станів, чинників їх появи, що дозволить конструктивно долати їх 

самостійно, а також використовувати у професійній діяльності, у роботі з 

кризовими особистостями, професійними деформаціями [1]. 

Тому становлення фахівців у професійній діяльності можливе лише за 

активної участі в цьому процесі їхньої особистості, використання їх власного 

потенціалу, мотивації, що передбачає формування готовності до 

самовдосконалення і самореалізації у сфері соціальної роботи.  

Специфічні особливості становлення фахівців з соціальної роботи у 

професійній діяльності зумовлені функціями соціальної роботи як складової 

соціального захисту держави загалом і їх специфікою щодо становлення 

особистості фахівця з соціальної роботи зокрема.  

Зміст соціальної роботи відіграє важливу роль для розуміння змісту 

професійної діяльності особистості фахівця, що передбачає професіоналізм як 

інтегральну якість суб’єкта діяльності – продуктивне виконання професійних 

завдань, спрямованих на: соціальну профілактику, соціальну підтримку; 

соціальне обслуговування; соціальний супровід, соціальну реабілітацію, 

соціальне інспектування та ін.  

З урахуванням соціально-психологічних особливостей професійної 

діяльності розроблено й обґрунтовано концептуальну модель становлення 

особистості фахівця з соціальної роботи, прогресивний чи регресивний напрям 

якого можна оцінювати в ціннісно-мотиваційній, когнітивно-афективній та 
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конативно-рефлексивній сферах за відповідними критеріями: ціннісне 

ставлення до становлення особистості фахівця з соціальної роботи; розуміння 

й усвідомлення процесу становлення та переживання позитивних почуттів до 

становлення особистості фахівця; дієвість і рефлексивність. 

Становлення супроводжується формуванням відповідніих професійно-

особистісних новоутворень на кожній зі стадій: самовизначення особистості 

в якості фахівця на стадії професійної підготовки; проектування 

(життєконструювання) професійного шляху – на стадії професійної 

адаптації; саморегуляції у професійній діяльності – на стадії формування 

професійної компетентності; самоствердження та самовдосконалення у 

професійній діяльності – на стадії формування професійної майстерності; 

самореалізації фахівця як професіонала, досягнення «акме» – на стадії 

вдосконалення професійної майстерності і передачі досвіду; рефлексії 

професійного досвіду і самотворення смислу подальшого життєвого шляху – 

на післятрудовій стадії [3]. 

За результатами емпіричного дослідження виявлено недостатній рівень 

становлення особистості фахівців з соціальної роботи у ціннісно-смисловій, 

когнітивно-афективній і конативно-рефлексивній сферах. Крім того 

дослідження професійно-особистісних новоутворень на різних стадіях 

становлення фахівців з соціальної роботи свідчать про значні труднощі у 

більшої частини досліджуваних, пов’язані з усвідомленням і прийняттям 

відповідальності за власний вибір щодо професії, розумінням змісту роботи у 

професійній галузі, недостатнім рівнем самостійності у прийнятті рішень тощо.  

Найбільш проблемними виявились саме стадія професійної підготовки. 

Так, отримано суперечливу структуру ціннісних орієнтацій, що, на нашу думку, 

свідчить про серйозні проблеми і перепони у становленні особистості фахівця 

на шляху до самореалізації у професійній діяльності 

Достатньо низькі показники прагнення до максимальної реалізації 

потенціалу у професійній діяльності, а рівень особистісного і професійного 

зростання знижується з віком. Можна припуститись думки, що їхнє життя 
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далеке від гармонії і гуманного ставлення до оточуючих, а це, в свою чергу, 

зумовлює порушення житлового спокою і балансу в особистому і професійному 

становлення. Виявлено низький рівень базових переконань щодо власної 

цінності, здатності управляти подіями та везіння, контролю, не готовність брати 

на себе відповідальність, виявляти гнучкість у поведінці та діяльності особами 

чоловічої статі, що зумовлює відсутність конкретних цілей, мети у роботі 

(ситуативний характер).  

Показник емпатії розвинутий недостатньо, але, в цілому, зростає 

упродовж усіх стадій становлення. Самооцінка зазнає постійних змін на різних 

стадіях особистісно-професійного становлення, але, найбільш низький рівень 

виявлено на стадії самовизначення в якості фахівця. У цілому переважній 

більшості фахівців з соціальної роботи характеризує рівень становлення 

особистості нижче за середній [1]. 

Наведений перелік загальних та специфічних особливостей професійної 

діяльності особистості фахівця з соціальної роботи, його особистісних та 

професійних якостей не є повним та вичерпним, а особливості їх формування 

та прояви залежать від різних факторів, до того ж фахівець має прагнути до 

постійного пошуку нових шляхів, засобів і можливостей щодо власного 

становлення у професійній діяльності. Це, у свою чергу, потребує 

спеціального соціально-психологічного супроводу фахівця з соціальної 

роботи на різних стадіях його професіоналізації, що сприятиме становленню 

його особистості, формуванню професійно-особистісних новоутворень як 

фахівця-професіонала у сфері соціальної роботи, і як наслідок – самореалізації 

у професійній діяльності в складних умовах сьогодення. 
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Постановка проблеми. Високий рівень розлучень в країні, про який 

свідчать дані Divorce Rate in Europe of Landgeist [6], де Україна займає перше 

місце по кількості розлучень у Європі і складає 67,4 %. Крім того, згідно зі 

статистичними даними, в нашій країні кількість розлучень за останні кілька 

років перевищує кількість шлюбів (Міністерство юстиції України, 2018) [3]. 

Водночас статистика Мінюсту не враховує розлучення через суд, а тільки ті, 

які оформлені в РАЦС (там реєструються лише ті розлучення, коли у 

подружжя немає дітей до 18 років і немає майнових суперечок). Окрім того, 

ця статистика не враховує кількість розлучень шлюбних партнерів, які 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/psyhologiya_4_2016.pdf
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проживали в цивільних шлюбах. Така ситуація обумовлює підвищення 

проблеми забезпечення мирного врегулювання сімейних конфліктів та 

можливість виконання батьківських обов’язків після розлучення. 

Завдання дослідження:  

1.Визначити зміст актуальних звернень клієнтів  до сімейних медіаторів.  

2.Проаналізувати основних ініціаторів звернень до сімейних медіаторів. 

3.Дослідити найбільш важливі проблеми у конфліктах шлюбних 

партнерів. 

Методика та організація дослідження.  

Дослідження здійснювалося за допомогою анкети «Особливості 

розвитку сімейної медіації під час пандемії COVID» (Карамушка Л.М., Білик 

Т.В., 2021). Обробка результатів здійснювалась за допомогою програми 

Docs.google, Excel.  

У дослідженні взяли участь 60 медіаторів з різних  регіонів  України. 

Викладення основного матеріалу. Розглянемо спочатку результати, 

які стосуються змісту актуальних звернень клієнтів до сімейних медіаторів.  

Аналіз отриманих даних показав, що значну частину звернень до 

сімейних медіаторів  (31%) складають запити клієнтів щодо конфліктів, які 

мають відношення до розлучень, в тому числі, міжнародних, де один з батьків 

є резидентом інших країн. Також велика кількість звернень (23%) стосується 

запитів шлюбних партнерів за допомогою у вирішенні сімейних конфліктів, 

налагодженні та збереженні стосунків шлюбних партнерів. Решта звернень 

клієнтів до сімейної медіації стосується питань розподілу спадщини між 

родичами – 12%, конфліктів поколінь (конфлікти між батьками та дітьми) –  

11%, конфліктів щодо ведення сімейного бізнесу -14%, інших питань – 9%.   

Таким чином, можна заключити, що найбільша кількість звернень до сімейних 

медіаторів стосується  конфліктів, які мають відношення до розлучень та 

вирішення сімейних конфліктів. 

Слід наголосити, що сімейна медіація як один з видів допомоги у 

вирішенні сімейних конфліктів, яка може допомогти родичам знайти рішення, 
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яке буде прийнятним для всіх учасників сімейного спору та враховувати  

інтересів кожного. Батьки мають можливість поліпшити взаємодію один з 

одним, домовитись та прийняти вигідні обом сторонам свідомі рішення 

пов’язані з розлученням, дітьми, а також з фінансових та майнових питань, що 

можуть виникнути в родині. Замість прийняття безкомпромісного рішення на 

користь одного з батьків медіація бере до уваги інтереси всіх членів сім'ї. 

Такий підхід до вирішення конфліктів, заснований на необхідності діалогу, 

працює в інтересах дітей та їхніх батьків. Таким чином, він дозволяє кожному 

з членів сім'ї знайти своє місце в нових умовах існування сімейної системи, 

навіть у випадках емоційно важкого розлучення [2]. 

          У процесі аналізу основних ініціаторів звернень до сімейних 

медіаторів було виділено такі групи ініціаторів: дружини – 38%, чоловіки – 

31%, треті особи (юристи, адвокати, соціальні служби, родичі) – 31%. 

Слід зазначити, що ще десять років тому, згідно з нашими 

дослідженнями,  кількість звернень від жінок перевищувала кількість звернень 

від чоловіків в три рази. Таким чином ми можемо побачити, що сьогодні 

збільшилась кількість чоловіків, які звертаються по допомогу до сімейних 

медіаторів щодо вибудовування со-батьківства  і можливості належного 

виконання батьківських обов'язків після розставання або розлучення. Слід 

наголосити при цьому, що щороку в м. Києві на Комісії з питань захисту прав 

дітей дві третини розглянутих питань стосуються сімей, які самостійно не 

можуть вирішити питання щодо виконання батьківських обов’язків, зокрема з 

питань участі у вихованні та забезпеченні  потреб дитини 

батьком/матір’ю/іншими родичами, та конфліктів, пов’язаних з розлученнями 

батьків і невиконанням рішень комісій та судів.  (Міський центр соціальних 

служб м. Києва, 2021[4]). 

Серед найбільш важливих проблем у конфліктах шлюбних партнерів  

опитувані назвали такі: порушення міжособистісної комунікації в конфліктах 

шлюбних партнерів – 40%, питання, пов’язані з виконанням батьківських 

обов’язків після розлучення – 28%, недовіра до медіаторів та низький рівень 
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обізнаності населення процедурою медіації – 23%, інші питання – 9%. Таким 

чином, можна заключити, що порушення міжособистісної комунікації в 

конфліктах шлюбних партнерів є найбільш значущою проблемою в сімейній 

медіації. 

Слід наголосити, що порушення комунікації є однією із найбільш 

актуальних проблем соціально-психологічного характеру. Вказана проблема 

комунікації шлюбних партнерів як одна з основних відіграє важливу роль в 

регулюванні життєдіяльності, визначає ефективність розвитку стосунків та 

загалом існування й функціонування пари спільно. Крім звичайного обміну 

інформацією, спілкування дозволяє налагоджувати конфліктні ситуації, що 

виникають, знаходити спільне вирішення. 

Окремо слід сказати про таку особливість сімейного конфлікту з 

приводу розлучення подружжя, як його вплив на стан та інтереси дитини. 

Розлучення батьків – це одна з найважчих ситуацій для дитини, яка може 

залишити глибокий слід в душі дитини і негативно вплинути на її майбутнє. 

Довгострокові наслідки розлучення для дітей неминуче будуть негативними. 

Шлюбні партнери часто визнають, що вони дуже мало знають про процедуру 

розлучення і не розуміють, як організувати виконання своїх батьківських 

обов’язків після розставання. Л. Паркінсон  зазначає, що якщо ж під час і після 

розлучення батьки можуть взаємодіяти один з одним і продовжують спільно 

виконувати свої батьківські обов’язки, дітям набагато легше пережити 

розлучення [5]. 

Нами в попередніх публікаціях було зазначено, що будь-яке розлучення 

- це непростий час для дорослих, це завжди розчарування, важкі переживання, 

втрати, а тому більшість сімей, які перебувають в шлюборозлучних процесах, 

потребують допомоги і підтримки фахівців для пошуку шлюху щодо мирного 

врегулювання сімейних конфліктів  [1]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження.  Отримані дані 

свідчать про те, що найбільша кількість звернень до сімейних медіаторів 

стосується  конфліктів, які мають відношення до розлучень та вирішення 
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сімейних конфліктів. При цьому можна стверджувати, що  порушення 

міжособистісної комунікації в конфліктах шлюбних партнерів є найбільш 

значущою проблемою в сімейній медіації.  

Перспективи дослідження полягають у вивченні впливу соціально-

психологічних чинників порушень взаємодії у конфліктах шлюбних 

партнерів. 
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Постановка проблеми. Однією з ключових завдань сучасної системи 

освіти є забезпечення безперервності розвитку професійної компетентності 

керівників сфери освіти. Саме рівень професіоналізму й особистісного розвитку 

керівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) визначає характер та 

ефективність модернізації шкільної освіти, необхідної для її відповідності 

вимогам суспільства. 

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого 

демократичного розвитку суспільства, передбачає навчання і розвиток 

особистості впродовж життя. Водночас сучасний ринок праці передбачає [2], 

що особистість повинна не лише володіти ґрунтовними теоретичними 

знаннями, а здатністю самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно 

змінюваних життєвих ситуаціях, в умовах переходу від суспільства знань до 

суспільства життєво компетентних громадян. У зв’язку з цим значно 

зростають вимоги до професійної компетентності педагогічних працівників, а 

також керівників ЗЗСО, які мають бути готовими до управління колективом 

закладу в сучасних умовах із позицій менеджменту як інтеграції науки та 

мистецтва управління людьми та соціальними процесами [1]. Кардинальні 

зміни, спрямовані на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти в 

нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграція України в 

міжнародний освітній простір зумовлюють необхідність обґрунтування 
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наукових основ розроблення моделей компетенцій щодо керівників сфери 

освіти. 

Стан розробленості проблеми. Проблема ролі керівника освітнього 

закладу в оновленні сучасної школи розглядається у працях учених (Л. 

Ващенко, Л. Вознюк, Л. Калініної) з позицій системного та функціонального 

підходів. Це дає змогу цілісно розглядати зміни в діяльності керівника ЗЗСО, 

виділити новий функціональний склад управлінця. З цієї точки зору 

розглядається і компетентнісний підхід в управлінні сучасною школою. 

Дослідженню проблеми розвитку професіоналізму та управлінської 

компетентності фахівців шкільного адміністрування у системі післядипломної 

педагогічної освіти присвячені наукові праці В. Безпалька, В. Бондаря, Л. 

Даниленко, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, Л. Калініної, В. Олійника, В. 

Пікельної, М. Поташника, В. Семиченко, Т. Сорочан, П. Третьякова, Є. 

Хрикова, Т. Шамової та ін. 

Проблемою стає співвідношення професійної компетентності і 

підвищення кваліфікації з точки зору кадрової політики. У числі характерних 

ознак ситуації, що склалася називають недостатню ефективність системи 

післядипломної освіти керівників шкіл, відсутність наступності між змістом 

курсів підвищення кваліфікації і міжкурсового періодами підвищення 

кваліфікації. На зміну застарілій традиції підвищення кваліфікації у формі 

трансляції знань повинна прийти гнучка система стимулювання процесу 

професійно-особистісного розвитку менеджера освіти впродовж усіх етапів 

його професіоналізації. 

Мета дослідження – проаналізувати можливості застосування досвіду 

стимулювання професійного розвитку персоналу за допомогою розробки 

моделей компетенцій щодо фахівців шкільного адміністрування. 

Викладення основного матеріалу. Специфікою діяльності керівника 

ЗЗСО є необхідність спеціальної професійно-управлінської підготовки поряд 

із професійно-педагогічною освітою і досвідом педагогічної діяльності. Слід 

враховувати той факт, що на сьогодні спостерігається зміщення 
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функціональної ролі директора ЗЗСО в поле менеджерських обов’язків. Це не 

тільки професіонал у педагогічній сфері, але й адміністратор, підприємець-

господарник, інноватор, керівник команди професіоналів, наставник-коуч і 

т. д. У зв’язку з цим вважаємо актуальною роботу з формування таких 

організаційних умов, які стимулюватимуть розвиток професійної 

компетентності менеджерів сфери освіти. Для забезпечення таких умов 

необхідна наявність певного механізму, підстави для системної роботи з 

формування певного рівня компетентності керівників. Такою підставою 

можуть слугувати комплексні детальні моделі компетенцій директора і його 

заступників, які очолюють основні напрямки роботи в школі. На сьогодні 

спостерігається активний практичний інтерес до розробки моделей 

компетенцій та організація на їх основі системної роботи з персоналом у всіх 

сферах професійної діяльності. 

Поняття «компетенція / компетентність» використовується для 

позначення інтегрального соціально-особистісно-поведінкового феномена, що 

є результатом освоєння професійної діяльності в сукупності її мотиваційно-

ціннісних, когнітивних складових. Погоджуємося з поширеною думкою В. 

Хутмахера, що поняття «компетенція» ближче до понятійного поля «знаю, 

як», ніж до поля «знаю, що» [3]. У професійній сфері прийнято розглядати 

компетенції як характеристики працівника, необхідні для успішної діяльності: 

сукупність знань, навичок, здібностей, прикладених зусиль і стереотипів 

поведінки. 

Модель компетенцій – це послідовний і всебічний опис функцій і дій, які 

застосовуються професіоналом, виражений у поведінкових індикаторах. Таким 

чином, це детальний опис стандартів такої поведінки працівників на 

конкретному робочому місці, яке призводить до досягнення високих результатів 

у праці. Модель компетенцій закладається в вимоги організації до працівників і 

мотивує відповідну поведінку. 

Виділяють три основні групи компетентностей у діяльності керівника 

освітнього закладу: компетентність, що відноситься до людини як особистості 
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і суб’єкта життєдіяльності (особистісна, аутопсихологічна); компетентність, 

що відноситься до взаємодії людини з іншими людьми (комунікативна, 

соціально-психологічна); компетентність, що відноситься до діяльності (в 

нашому випадку професійна, управлінська). Виділивши основні блоки в 

моделі компетенцій, необхідно наповнити їх конкретним змістом відповідно 

до специфіки діяльності. 

Останнім часом простежується тенденція розробляти моделі 

компетенцій, що включають вимоги, єдині для всіх працівників і керівників, 

незалежно від типу організації, в якій вони працюють. Багато консалтингових 

компаній розробляють і пропонують як готовий продукт «універсальні» 

стандартні моделі компетенцій та уніфіковані системи оцінки менеджерів 

вищої ланки. В контексті використання досвіду роботи з персоналом в бізнесі 

до вирішення завдань освітньої галузі видається цікавим підхід до аналізу 

компетентності керівника, при якому розглядають чотири сфери, в яких 

проявляється управлінська ефективність: особистісна, комунікативна, 

управлінська та професійна. 

Особистісну ефективність забезпечує декілька кластерів (груп) 

компетенцій. Перша група пов’язана з орієнтацією на особисті досягнення і 

проявляється через активність, позитивне мислення і стратегічне мислення в 

застосуванні до свого життя. Другий кластер: вміння і готовність працювати з 

інформацією (збирати й аналізувати важливу для вирішення актуальних 

життєвих завдань інформацію, виявляти інноваційність і креативність в їх 

вирішенні). Третім кластером є самоорганізація, яка об’єднує окремі 

компетенції: планування досягнення, саморегуляція досягнення, 

самоконтроль та аналіз своєї роботи. 

Комунікативна ефективність досягається за допомогою компетентного 

управління комунікацією через встановлення і підтримання контактів, 

управління самим процесом комунікації і застосування навичок активного 

слухання. Цей блок передбачає також орієнтацію на такий стиль взаємодії як 
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співпраця, включаючи здатності до діагностики партнера, управління 

конфліктами тощо. 

Управлінська ефективність включає такі кластери, як командне 

лідерство (здатність до мотивування підлеглих на досягнення цілей, навички 

впливу на групу і протистояння впливу групи), управління командою і її 

розвиток (об’єднання людей, планування й організація досягнення групової 

мети, забезпечення контролю за роботою підлеглих, надання оцінки та 

зворотного зв’язку в цілях розвитку команди, наставництво і розвиваюче 

делегування повноважень підлеглим). 

Професійна ефективність забезпечується наявністю спеціальних 

професійних знань, умінь і навичок. Для розробки профілю посади необхідно 

виділити і точно описати кожну з компетенцій чітко і лаконічно. 

Обов’язковою умовою ефективності моделі компетенцій є конкретизація 

поведінкових проявів сформульованих компетенцій. Тільки в такій формі вона 

буде практичною у використанні. 

Висновки. Наведені в якості прикладу моделі «універсальних» 

компетенцій не можуть бути використані у сфері освіти в незмінному вигляді, 

але з певними поправками на їх основі може бути розроблена модель 

компетенцій для керівника в сфері освіти. В розробці моделей компетенцій для 

керівників освітньої сфери повинні бути прийняті до уваги як мінімум два 

принципових положення. По-перше, створення моделі компетенцій можливе 

на основі структурно-діяльнісного підходу, який передбачає системний 

психолого-педагогічний аналіз діяльності менеджера у сфері управління. По-

друге, для створення моделі компетенцій необхідне залучення до цього 

процесу самих працівників – керівництва та педагогів. Це є умовою розуміння 

потрібності і цінності моделі компетенцій. Професійний та управлінський 

досвід керівників і працівників сфери освіти дозволить урахувати реалії та 

вимоги теперішнього часу і створити працюючу технологію заповнення 

універсальних моделей конкретним життєво-насущним змістом. 
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КРИТЕРІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

 

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми визначається 

необхідністю формулювання цілісного підходу до визначення поняття 

професійної спрямованості майбутніх офіцерів запасу в умовах зміни вимог 

до фахової підготовки військовослужбовців. Немає сумніву, що в сучасних 

умовах розвитку держави велике значення має професійно-зорієнтована 

особистість, яка свідомо виконує функцію захисника Вітчизни, здатна 

кваліфіковано виконувати військові завдання за призначенням, вирішувати 

професійні питання в екстремальних умовах обмеженого часу та здійснювати 

вплив на особовий склад. Саме це зумовлює необхідність дослідження 

структурних компонентів та їх показників, які є підставою для оцінки та 

визначення критеріальної характеристики професійної спрямованості 

майбутніх офіцерів запасу.   

Стан розробленості проблеми. Питання професійної спрямованості 

особистості аналізуються в роботах К. Платонова, як сукупность основних 

форм та властивостей особистості, [7] Є. Клімова, як розвиток потреби у 

суспільно-корисній праці, [4]. Н. Степаненкова, як одна з провідних 

інтегральних якостей особистості [10], В. Парамзіна, як готовність особистості 
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до конкретного виду трудової діяльності і наявність нахилів до обраної 

професії [6] та інш.   

Професійна спрямованість особистості військовослужбовця в контексті 

специфіки військово-професійної діяльності аналізується в роботах 

О. Барабанщикова, О .Бойка, М. Варія, П. Криворучка, О. Кокуна, 

М. Корольчука, Л. Олійника, В. Осьодло,  В. Невмержитського, В. Стасюка, 

О. Хміляра, В. Ягупова та інш. 

Метою дослідження є  аналіз структурних компонентів професійної 

спрямованості майбутніх офіцерів запасу що мають показники, які є підставою 

для оцінки та визначення критеріальної характеристики цього феномену.  

Виклад основного матеріалу.Професійна спрямованість особистості 

має свої особливості що зумовлюються специфікою професійної діяльності, 

професійними цінностями, установками та прагненнями до виконання 

специфічних професійних завдань та мотивів, що передують їх реалізації. 

За психологічними теоріями С. Рубінштейна та О. Леонтьєва, 

особистість формується в діяльності та народжується з діяльності. 

Особистість, на їх думку, виступає, з одного боку, як умова діяльності, а з 

іншого як продукт діяльності [8]. О. Асмолов стверджує, що “справжньою 

основою і рушійною силою розвитку особистості є спільна діяльність, в якій 

відбувається соціалізація особистості, засвоєння нею заданих соціальних 

ролей” [2]. 

Важливе місце у ієрархії різновидів діяльності займає військова 

діяльність, що обумовлено її особливим соціальним значенням. Під 

професійною діяльністю військовослужбовців розуміється  вид діяльності, що 

є професією для військовослужбовця і вимагає певної підготовки, навчання і 

отримання спеціальної освіти [ 1]. 

Військова професія - це різновид суспільно необхідної діяльності, 

постійно виконуваної в умовах мирного та воєнного часу. На відміну від інших 

професій до кандидатів для проходження військової служби висуваються 
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додаткові вимоги за медичними, професійно-психологічними показниками, до 

фізичної підготовки та моральних якостей [3]. 

Військова діяльність своєрідна не тільки за змістом, умовами та 

засобами здійснення, а й за своєю структурою: цілями, мотивами, способами 

та послідовністю здійснення певних дій. Сувора субординація у професійному 

спілкуванні та надзвичайна напруженість під час виконання бойових завдань 

виокремлює військову діяльність серед інших [9]. 

Проаналізувавши  основні науково-теоретичні підходи щодо сутності та 

структури професійної спрямованості фахівця, ми спостерігаємо неоднозначні 

підходи до визначення структурних компонентів професійної спрямованості 

майбутнього фахівця. Проте одностайна думка науковців у тому, що базо 

утворюючим його компонентом є сукупність мотивів та мотивація 

(Л. Божович, Р. Немов, А. Петровський ) цінності особистості, її моральні 

риси (Н. Антонов, Е. Зеєр, Є. Іванченко, Г. Ковальов, К. Платонов, 

Ю. Шайгородський), спрямованість до конкретного виду діяльності, 

прагнення володіти нею на когнітивному та діяльнісному рівнях (Є. Клімов, 

В. Осьодло, М. Смульсон, Н. Степаненков ). 

На основі аналізу науково-теоретичних джерел, в рамках нашого 

дослідження до структурних компонентів професійної спрямованості 

майбутніх офіцерів запасу ми відносимо: ціннісний компонент, мотиваційний 

компонент,  та регуляційний компонент. 

Ми приєднуємося до науковців, які визначають ціннісні орієнтації як 

одну із найсуттєвіших особистісних характеристик, які зумовлюють її 

спрямованість загалом та визначають суб’єктивну позицію зокрема. 

Вмотивовані потребами, інтересами та переконаннями особистості, ціннісні 

орієнтації стають підґрунтям її професійної спрямованості та практичної 

фахової діяльності. На думку вчених сукупність сталих ціннісних орієнтацій 

утворює своєрідний стрижень свідомості, що забезпечує стійкість особи, 

наслідування певного типу поведінки й діяльності. 
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Саме ціннісні орієнтації на думку Ю. Шайгородського відіграють 

головну роль в регуляції соціальної поведінки людини, включаючи 

диспозицію особистості, її установки, мотиви, та спрямованість”. На думку 

вчених ціннісні орієнтації формуються при засвоєнні соціального досвіду і 

проявляються в цілях, ідеалах, переконаннях, інтересах та інших проявах 

особистості [11 ].  

Такі показники ціннісного компоненту як відповідальність,  рішучість, 

емоційно-вольова стійкість, уміння працювати в команді, дисциплінованість 

були визначені респондентами  пріоритетними для особистості майбутнього 

офіцера запасу у його спрямованості щодо військово-професійної діяльності. 

Наскрізним компонентом в структурі професійної спрямованості 

особистості вчені вважають мотиви, які слугують підґрунтям їх фахової 

визначеності. Аналіз науково-теоретичних джерел дає нам підстави 

виокремити мотиви структурним компонентом професійної  спрямованості 

майбутніх офіцерів запасу. 

В. Осьодло відзначає, що ієрархія мотивів у діяльності офіцера тісно 

пов’язана з проблемою цілепокладання, тобто пошуком відповідних об’єктів 

у зовнішньому середовищі, які відповідають цілям військово-професійної 

діяльності. Крім цього, в такій ієрархії важливими є не тільки зовнішні 

предмети, а й внутрішній світ особистості, який є джерелом активності 

суб’єкта. Структура професійних мотивів у процесі становлення військового 

професіонала має свої особливості і виявляється у різній конфігурації 

провідних мотивів на різних етапах його діяльності [5]. 

В ході нашого дослідження виділені такі показники мотиваційного 

компоненту професійної спрямованості майбутніх офіцерів запасу як само 

визначеність, бажання досягти престижу та успіху, соціальна зорієнтованість, 

бажання виконання обов’язку та відповідальності, а також  уникнення та 

ухилення від відповідальності, сподівання на зовнішній примус, 

стимулювання, та інш.  
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Регуляційний компонент є наступним компонентом, який розкриває 

специфіку військово-професійної спрямованості майбутніх офіцерів запасу. 

Такі показники регуляційного компоненту як раціональність та  готовність до 

ризику, зваженість, обмірковування своїх рішень, особистісна  саморегуляція  

уможливлюють обґрунтування таких особистісних якостей, які мають бути 

притаманні майбутньому офіцеру та демонструють його готовність діяти у 

ситуації обмеженої поінформованості, визначають здатність особистості 

оволодіти військовою професією та виконувати особливі завдання за 

призначенням в екстремальних умовах військової діяльності.   

Висновки. В  результаті аналізу ми дійшли висновку, що такі структурні 

компоненти професійної спрямованості майбутніх офіцерів запасу як 

ціннісний, мотиваційний та регуляційний у повній мірі розкривають її 

специфіку, сутність та особливості. Окрім того, показники, визначені у ході 

нашого дослідження можуть доповнюватися, що значно поглибить 

результативність вивчення професійної спрямованості майбутніх офіцерів 

запасу. 
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ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇЇ 

СПЕЦИФІКА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 

КАРАНТИНУ 

 

Постановка проблеми. Виклики сьогодення, добровільна соціальна 

ізоляція, невизначеність, стрес, загроза для здоров’я, спричинена 

розповсюдженням вірусу COVID-19, змінили акценти людей у суспільному, 

соціальному, професійному, науковому, освітньому, релігійному житті у бік 

онлайн-сервісів.  

Масовий перехід на дистанційне навчання в умовах пандемії COVID-19 

актуалізує проблему психологічної безпеки учасників освітнього процесу, 

спричинену, зокрема, специфічними особливостями цифрового середовища, 
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що складає сприятливе підґрунтя для проявів психологічного насилля, 

кібербулінгу, кібермобінгу, масових маніпулятивних впливів тощо.  

Відповідно зростає значущість дослідження психологічно безпечного 

освітнього середовища, основними ознаками якого є (І. Баєва, О. Бондарчук та 

ін.): 1) людиноцентризм, гуманістична спрямованість; 2) взаємодія, вільна від 

проявів психологічного насилля; 3) референтна значущість і причетність 

кожного до конструювання й підтримки психологічної комфортності 

освітнього середовища тощо. У такому середовищі йдеться про особистісне 

зростання кожного суб’єкта освітнього процесу. 

Мета роботи: емпірично дослідити особливості психологічної безпеки 

освітнього середовища в умовах дистанційного навчання під час карантину. 

Методика та організація емпіричного дослідження. У дослідженні 

взяли участь 136 осіб – студентів (75,9%) і викладачів (24,1%) Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», з яких 37,9% чоловіків і 62.1% жінок.  

Був використаний опитувальник «Особливості психологічної безпеки 

освітнього середовища в умовах пандемії для учасників освітнього процесу в 

режимі онлайн» (О. Бондарчук, В. Балахтар). Емпіричне дослідження 

реалізовано в режимі онлайн за допомогою інструмента Google Forms. 

Статистичне опрацювання даних і графічна презентація результатів 

здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS (версія 23.0). 

Результати емпіричного дослідження. За результатами емпіричного 

дослідження був виявлений розподіл досліджуваних за рівнями психологічної 

безпеки освітнього середовища: низький (10,3%), середній (25,9%), високий 

(50,0%), дуже високий (13,8%). При цьому примітно, що через рік 

дистанційного навчання в умовах карантину повторний зріз засвідчив 

зниження показників високого рівня психологічної безпеки до 39,4% (p < 0,05). 

Крім того, було виявлено погіршення психологічного благополуччя 

учасників освітнього процесу, особливо студентів. Так, респонденти 

відзначали, що їх психологічне благополуччя порівняно з тим, що було до 
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початку карантину погіршилося (20,3% студентів і 24,3% викладачів) і значно 

погіршилося (15,0% студентів і 5,4% викладачів), а покращилося – у 12,0% 

студентів і 32,4% викладачів. 

При цьому якщо на початку дослідження 52,1% досліджуваних 

відзначали, що дистанційне навчання є комфортним для них, то в подальшому 

таких виявилося лише 35,1%. Зросла з 10,4% до 29,7% й кількість тих 

учасників освітнього процесу які відзначали, що дистанційне навчання є не 

достатньо комфортним для них, оскільки хотілося б більше спілкування F2F. 

Відповідно з 34,6% до 51,4% зросла й кількість прихильників змішаної форми 

навчання. При цьому для останніх за результатами дисперсійного аналізу 

виявлені найвищі показники психологічної безпеки освітнього середовища 

порівняно з прихильниками суто дистанційного чи очного навчання (p < 0,01). 

Висновки. За результатами емпіричного дослідження виявлено:   

1) психологічна безпека освітнього середовища закладу вищої освіти і, 

як наслідок, суб’єктивне благополуччя учасників освітнього процесу в умовах 

карантину погіршились;  

2) учасники освітнього процесу різної статі та статусу відрізняються за 

рівнями переживання психологічної безпеки освітнього середовища;  

3) кількість респондентів із позитивним ставленням до дистанційного 

навчання і готовністю працювати виключно в режимі онлайн зменшилась;  

4) оптимальним та водночас психологічно безпечним для більшості 

учасників є змішане, очно-дистанційне навчання. 

Перспективними для подальшої роботи вважаємо розробку та апробацію 

програми психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах 

пандемії загалом і за змішаної, очно-дистанційної форми навчання зокрема. 
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ВПЛИВ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГА 

 

Постановка проблеми. Становлення майбутнього психолога є 

нагальною проблемою сучасної психолого-педагогічної науки і практики, а 

також одним із напрямів модернізації вищої освіти в Україні на сучасних 

теоретико-методологічних засадах.  

Інтерес до проблеми становлення професійної ідентичності зростає 

постійно, але погляди на структуру, динаміку, функції ідентичності не 

достатньо зрозумілі, тому, що не зовсім з’ясованим нині є розуміння місця 

ідентичності в структурі особистості. У зарубіжній психології феномен 

ідентичності вивчається у різних аспектах: психоаналітичному (3. Фрейд, 

Е. Еріксон, Дж. Марсія, Н. Холланд, А. Ватерман, Ж. Лакан), символічному 

інтеракціоналізмі (Ч. Кулі, Дж. Мід, Л. Краппман, Э. Гоффман, Г. Горфінкель), 

з боку когнітивного підходу (X. Теджфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуелл) та ін. У 

українській та російській психології уявлення про ідентичність розвивалися в 

межах дослідження самосвідомості та самовизначення (Б. Ананьєв, 

К. Абульханова-Славська, Л. Божовіч, Л. Виготский, В. Зінченко О. Леонтьєв, 

С. Пантелєєв, Л. Рубінштейн, В. Столін та ін.).  

Безпосередньо дослідженню особливостей професійної ідентичності 

присвячені роботи М. Абдулаєвої, І. Вороцької, З. Єрмакової, Д. Завалішиної, 

Д. Колесова, Ю. Поварьонкова, Н. Регуш, Л. Шнейдер та ін. 

Професійна ідентичність розвивається під час навчання і саме 

професійна освіта є одним із джерел її формування (Л. Б. Шнейдер, У. С. 

Родигіна, Н. О. Антонова, І. Є. Григорович та ін.). У розвитку професійної 
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ідентичності майбутніх психологів особливу роль відіграє заклад вищої 

освіти, оскільки і розвиток професійної ідентичності психолога, фактично, 

починається тільки у процесі фахової підготовки. 

Отже, недостатня теоретична розробленість проблеми професійної 

ідентичності психолога, а саме випускників закладів вищої освіти та її 

суспільна значущість підтверджують актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження – полягає у аналізі впливу фахової підготовки на 

процес становлення професійної ідентичності психолога. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши різні підходи до 

вивчення феномену ідентифікації та ідентичності, ми зробили висновки, що: 

1) ідентичність – психологічний феномен, який характеризується більшою 

стабільністю; 2) ідентичність у цілому та різні її складові формується за 

допомогою механізмів і процесів ідентифікації; 3) на протікання процесів 

ідентифікації впливають Я-концепція та вже сформовані ідентичності. 

Успішне входження в професійне середовище пов’язано з розвитком 

професійної ідентичності, усвідомленням своїх професійно важливих 

навичок, придбанням професійних, соціальних та матеріальних перспектив, 

позитивним самосприйняттям, незалежністю, самоповагою та почуттям 

захищеності в професійному суспільстві. Як зазначає У. Родигіна, професійна 

ідентичність, як системоутворювальна властивість особистості, забезпечує 

швидку адаптацію до нових умов діяльності, професійний розвиток і 

особистісне зростання суб’єкта.  

Професійна ідентичність є складовою частиною професійної 

самосвідомості та пов’язана з процесами професійного самовизначення, 

професійної адаптації, професійної самодіагностики, пізнанням та оцінкою 

себе як суб’єкта власної діяльності, а також професійним самовдосконаленням 

людини, становленням її індивідуальної професійної позиції 

(С. Вершловський, А. Лесохіна). До основних показників професійної 

ідентичності вчені відносять: усвідомленість (рівень самоусвідомлення, 

самоприйняття, адекватності самооцінки, тобто самосвідомості (зокрема, 
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професійної); сформованість (відчуття причетності до професійної спільноти, 

наближення до суб’єктивного образу професіонала, відповідності 

професійним вимогам); прийняття (позитивне емоційне ставлення до професії 

й до себе в професії, прийняття професійної ролі, рівень узгодженості між 

особистісною й професійною ідентичністю). 

Для емпіричного дослідження особливостей становлення ідентичності 

майбутнього психолога, нами були обрані наступні психоіагностичні 

методики: методика дослідження професійної ідентичності (Л. Шнейдер), 

методика вивчення мотивації професійної діяльності   (К. Замфір), методика 

діагностики ставлення до професії (В. Ядов), тест Дж. Голланда призначений 

для визначення спрямованості особистості. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» серед 

здобувачів вищої освіти,  які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія». 

Аналіз отриманих результатів дозволив зробити висновок, що у 

випускників краще сформована адекватна професійна ідентичність (за 

методикою Л. Шнейдер). Серед першокурсників таких студентів немає, що є 

закономірним явищем. Для перших курсів більше характерна передчасна і 

дифузна ідентичність, оскільки майбутні психологи тільки ступають на 

професійний шлях. 

За методикою К. Замфір ми можемо стверджувати, що у першокурсників 

виявлений помірно невдалий мотиваційний профіль. Не можна сказати, що він 

притаманний всім першокурсникам, проте більшість перш за все орієнтована 

на схвалення і позитивні оцінки, ніж на внутрішній поклик до діяльності. 

Випускники мають кращий мотиваційний профіль, вони будують своє 

навчання за внутрішнім вибором бажаної діяльності  і лише потім 

орієнтуються на схвалення і покарання. 

Провідними типами професійної спрямованості (за методикою 

Дж. Голанда) у майбутніх психологів виявились соціальний і інтелектуальний 

типи особистості. 
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За методикою визначення факторів привабливості професії (В. Ядова) 

встановлено, що: для першокурсників факторами привабливості професії 

виступають: важливість для суспільства виконуваної роботи, можливість 

самовдосконалення, контакт із людьми, соціальне визнання і повага. Для 

випускників важливими є такі фактори у майбутній професії, як: важливість 

для суспільства, вміння працювати з людьми, можливість використовувати 

творчий підхід у роботі, важливість уникати перевтоми,  висока зарплатня, 

можливість самовдосконалення, відповідність здібностей і характеру обраній 

професії, можливість контактувати із людьми,отримувати соціальне визнання 

і повагу. Як ми бачимо у випускників значно зростає кількість факторів 

привабливості професії, що є зрозумілим, оскільки майбутні психологи вже 

добре розуміють як себе реалізувати за обраним професійним напрямком. 

З метою підвищення рівня професійної ідентичності ми розробили і 

апробували  тренінгову програму формування професійної ідентичності 

майбутніх психологів. Завданнями тренінгової програми є усвідомлення 

здобувачами вищої освіти внутрішніх смислів своєї професії, визначення своїх 

професійних можливостей, створення у студентів образу успішного 

професійного майбутнього з актуалізацією своїх професійних ресурсів. В 

якості основних методів тренінгової програми виступили: психогімнастика, 

релаксаційні вправи, арттерапія, драматизація, рефлексія. 

Висновки. Професійна ідентифікація, як процес професійної 

ідентичності, пов’язана з професійним самовизначенням, що є емоційно 

забарвленим ставленням особистості до свого місця у професійному світі і 

важливою характеристикою соціально-психологічної зрілості особистості, 

потреби в самореалізації та самоактуалізації. В результаті дослідження 

професійної ідентичності, самоідентичності та процесів їх становлення, ми 

з’ясували, що останні є визначальною умовою професійного самовизначення, 

становлення психолога.  
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства 

характеризується прискореною інтеграцією, яка спрямована на створення 

умов для розвитку професійної компетентності педагогів, поглибленим 

вивченням, оновленням професійних знань, умінь і навичок.  

Діяльність закладів післядипломної освіти забезпечує умови для 

професійного зростання педагогів, підтримання самоосвіти, особистісного 

саморозвитку, поглиблення, розширення їх професійних компетентностей. 

Питання розвитку професійної компетентності досліджували вітчизняні 

та зарубіжні науковці: В. Болтов, Т. Браже , Л. Ващенко, А. Волосенко, 
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Н.Голуб, Г. Данилова, І. Зимняя, Н.Клокар, О.Овчарук, О.Пометун, О. 

Теплова,  Л.Філатова та ін.. 

Компетентності розглядаються як динамічна комбінація знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність та 

є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. 

Мета дослідження – розкрити специфіку розвитку професійної 

компетентності педагогів в умовах інноваційних змін у системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Викладення основного матеріалу. Сучасна освітянська галузь, 

спрямована  на вивченням компетентнісного підходу. Складне, 

непередбачуване сьогодення потребує оволодіння людиною базовими 

компетенціями і компетентностями, які допоможуть фахівцеві оволодіти 

професійною  майстерністю, відчути особистісну спроможність. 

У «Національному освітньому глосарії: вища освіта» (2011 р.) термін 

«компетентнісний підхід» (Competence-based approach) тлумачиться як «підхід 

до визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах 

компетентностей» [4].  

Дослідниця Н. Голуб, у руслі компетентнісного підходу, пропонує 

розглядати компетенцію як знання й уміння у певній сфері людської 

діяльності, а компетентність – якісне застосування компетенцій або 

компетенції у поєднанні з досвідом їх ефективного використання, що і є 

результатом набуття компетентності. 

Професійна компетентність – якісна характеристика особистості, що 

передбачає  знання, вміння та навички, необхідні для конкретної 

спеціальності, професійно важливі якості. Професійне самовизначення та 

подальше професійне навчання в системі післядипломної освіти стають 

першоосновою для розвитку професійної компетентності педагога [5; 6]. 
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Слід зазначити, що професійна компетентність спеціаліста має два 

аспекти: базові знання основ науки, яку покладено в основу даної професії; 

вміння і навички використовувати набуті знання у повсякденній діяльності. 

Л. Черній аналізує термін «професійна компетентність», спираючись на 

праці австралійської дослідниці Х. Хантлі. Зарубіжний науковець наголошує, 

що це поняття необхідно розглядати як гармонійне поєднання професійних 

знань, умінь і навичок, які необхідно об’єднати на три групи:  професійні 

знання (знання змісту, індивідуальних особливостей учнів, уміння вчити і 

вчитися); професійна діяльність (уміння планувати власну діяльність, 

створення сприятливих умов навчання, оцінювання процесу навчання); 

професійні зобов’язання (активна участь в освітньому процесі, лідерство і 

креативність, виховання морально-етичних цінностей) [8].  

Спираючись на погляди Л.Філатової, підкреслимо, що професійну 

компетентність можна розкрити та вдосконалити лише у процесі діяльності; 

компетентністю є поєднання інтелектуальних, психологічних, фізіологічних 

особливостей спеціаліста у поєднанні з рівнем соціалізації [7].  

Слід зазначити, що важливими чинниками розвитку професійної 

компетентності є прагнення до самореалізації, самовдосконалення через 

професійну діяльність, високі особистісні та професійні стандарти і рівень 

професійного сприйняття, мислення, професійної компетентності та 

особистісної спрямованості [1]. 

Водночас, дослідники розглядають педагогічну компетентність як 

оволодіння спеціалістом педагогічними знаннями й уміннями, їх усвідомлене 

та цілеспрямоване використання у професійній діяльності. Продуктивною 

педагогічна діяльність буде у тому випадку, коли на високому рівні розвинені 

прогностичні й конструктивні здібності, поєднані з організаторськими 

вміннями. 

Підготовка професійного, компетентного фахівця потребує 

інноваційних підходів. Освітні інновації – це вперше створені, вдосконалені 
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або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх 

компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.  

У навчальному процесі повинні використовуватись різноманітні 

інноваційні педагогічні методики, основою яких є інтерактивність та 

максимальна наближеність до реальної професійної діяльності майбутнього 

фахівця: імітаційні технології (ігрові та дискусійні форми організації); 

технології колективно-групового навчання; ситуативного моделювання; 

опрацювання дискусійних питань; технологія “кейс-метод” (максимальна 

наближеність до реальності); методика відеотренінгу (максимальна 

наближеність до реальності); комп’ютерне моделювання; інтерактивні 

технології; проектна технологія; інформаційні технології; технології 

диференційованого навчання. 

Інновації в освіті пов’язані із загальними процесами у суспільстві, 

глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. Відтак, 

характерною ознакою сучасної педагогіки постає інноваційність – здатність до 

оновлення, відкритість новому [3].  

Слід зазначити, ці характеристики відповідають вимогам інноваційного 

характеру освітнього процесу, який спрямований на те, щоб навчити педагогів, 

які підвищують свою кваліфікацію, творчо застосовувати знання, отримані в 

закладах післядипломної освіти. Також, педагог має відчувати зміни у 

професії та адаптовувати їх до вимог суспільства; розвивати професійну 

відповідальність. Що в подальшому створить підґрунтя для успішного 

засвоєння знань його учнями, більш того, дозволить випускникам шкіл не 

тільки отримати вищу освіту, стати конкурентоспроможними фахівцями, що в 

подальшому забезпечить їх професійну мобільність. 

Дослідники [2; 4], зазначають, що як базові компетенції розглядаються 

такі, що допомагають досягнути успіхів у житті, сприяють підвищенню якості 

суспільних інститутів. Якщо педагог створить умови для набуття необхідних 

компетенцій упродовж життя, то внаслідок цього, підвищиться 
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продуктивність праці; і буде закладене підґрунтя для середовища, 

сприятливого для інноваційних перетворень в умовах глобальної конкуренції.  

Сучасні  потреби суспільства впливають на зміну уявлень про те, яким 

має бути сучасний фахівець. Сьогодення вимагає від людини не лише знань за 

фахом, також володіння критичним мисленням, здатності адекватно реагувати 

у ситуації невизначеності, вміння працювати в групі та вибудовувати плани 

для самоактуалізації. У зв’язку з цим виникають нові погляди на питання 

розвитку компетентності людини в ході реалізації професійних завдань та 

досягнення вершин в особистісному розвитку [1].  

Слід зазначити, що наукові праці свідчать, що компетентність 

здобувається упродовж усього життя людини. Тому від сучасного педагога в 

нових умовах організації освітнього процесу вимагається здійснення 

експериментів, творчого пошуку ефективних, нестандартних підходів до 

вирішення педагогічних ситуацій, уміння впроваджувати новітні технології 

навчання, оригінальні педагогічні ідеї, інноваційні методи, прийоми і форми 

організації пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Тобто, йдеться про 

професіоналізм педагога як цілісного суб’єкта, активного, творчого, який 

вміло поєднує колективну діяльність та індивідуальну творчість [6]. 

Перед сучасною освітою постає проблема формування нового типу 

фахівця, який уміє втілювати провідні ідеї сьогодення, водночас, спираючись 

на навчальні програми, що постійно зазнають трансформаційних змін. 

Висновки. Таким чином, необхідно створення гнучкої системи 

безперервної професійної освіти особистості, яка б дозволила їй швидко 

адаптуватись в нестійких соціально-економічних умовах; забезпечувати 

входження в освітній процес, який обумовлений нормативно-правовими 

документами; різноманітними формами навчання, що сприятимуть 

належному навчально-методичному, організаційному та інформаційному 

забезпеченню слухачів. 

Отже, вчені та практики розглядають сферу післядипломної освіти як 

рушійну силу професійного розвитку педагогів, оптимальне поєднання 
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різноманітних форм та видів фахової підготовки і вдосконалення, що враховує 

професійні й індивідуальні запити слухачів.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИТЧІ ЯК 

МЕТОДУ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Актуальність дослідження. Однією з поширених ситуацій в роботі 

практичного психолога (психолога-консультанта, коуча, психотерапевта) є 

неусвідомлення клієнтом своєї проблеми (зокрема, за рахунок дії захисних 

механізмів психіки). Саме тому метафорична форма спілкування фахівця з 

клієнтом стала особливо актуальною в умовах сьогодення, пов’язаних зі 

збільшенням стресогенних чинників у сучасному суспільстві, які постійно 

активізують той чи інший з названих вище механізмів, що заперечують або 

викривлюють реальність та діють на несвідомому рівні з метою зменшення 

занепокоєння, детермінованого впливом різних неприйнятних або потенційно 

шкідливих подразників. Одним з найефективніших засобів у даному контексті 

ми бачимо використання притчі як методу психологічної допомоги клієнту, 

оскільки метафорична розповідь, що обов’язково включає інтерактивний 

елемент, може вирішити одразу декілька надважливих завдань психологічного 

консультування чи терапії: вивести клієнта за межі його проблеми, допомогти 

поглянути на неї з іншого ракурсу; чітко сформулювати запит щодо 

психологічної допомоги; запустити механізм рефлексії, що своєю чергою 

може активізувати внутрішні, приховані досі ресурси, тощо [3]. 

Отже, метою нашого дослідження є теоретичний аналіз питання 

використання притчі як методу в роботі практичного психолога. 

Виклад основного матеріалу. Використання психотерапевтичних 

притч і метафор – досить популярна тема в сучасній практичній психології, 

ефективний та дієвий метод психології наративної (наратив – сукупність 
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пов’язаних між собою реальних чи вигаданих подій, фактів або вражень, які 

складають текст розповіді [4; 5]). 

Притча – це коротка повчальна розповідь, в основу якої покладено 

алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні, мораль якого 

полягає в конкретній дидактичній ідеї. Сюжет притчі побудований в образній 

формі і частіше за все (на відміну від казки, байки тощо) пов’язаний з 

реальними персонажами, конкретними життєвими ситуаціями, результатами 

повсякденного спостереження суспільного життя (тому широкої популярності 

набувають сьогодні авторські притчі). Істини в притчах подаються у символах, 

образах та алегоріях, а отже, за рахунок своєї метафоричності притчі 

допомагають виявити установки, почуття, думки, що часто не доступні 

свідомості клієнта. 

Аналіз літератури [1; 2; 3; 4; 5] та досвід практичного використання 

методу дозволяє визначити конкретні можливості притчі як засобу 

психологічної допомоги клієнту. Отже, кожна притча, що використовується 

психологом у своїй професійній діяльності (консультуванні, коучингу чи 

психотерапії), має дуже потужний потенціал: 

– партнерський (зниження напруги, нівелювання комунікативних та 

інших бар’єрів у взаємодії, налагодження конструктивної співпраці фахівця з 

клієнтом); 

– діагностичний (визначення психологом рівня готовності клієнта до 

ефективної взаємодії, ступеня усвідомлення ним актуальної проблеми та 

конкретного запиту щодо психологічної допомоги, потенційних можливостей 

та особистісних резервів тощо); 

– когнітивний (самопізнання, конкретизація запиту щодо психологічної 

допомоги через усвідомлення і розуміння проблеми); 

– рефлексивний (самоаналіз, пошук та актуалізація внутрішніх 

ресурсів); 

– терапевтичний (катарсис, вивільнення негативних емоцій); 
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– мотиваційний (спонукання до дії щодо вирішення актуальної 

проблеми, певних особистісних змін та розвитку); 

– корекційний (формування і закріплення нових, більш ефективних, 

моделей та стратегій поведінки); 

– творчий (розвиток та актуалізація творчих навичок, зокрема, щодо 

вибору шляхів вирішення проблеми); 

– виховний (психологічний вплив на розвиток певних рис особистості, 

засвоєння суспільних норм, правил поведінки, цінностей); 

– духовний (духовне очищення, вплив на формування морально-

ціннісної сфери особистості, духовна підтримка); 

– сакральний (питання сенсу чи змісту існування) тощо. 

Загальна ефективність та механізм дії методу розкриваються через 

відповідні його етапи, а саме: 

– абстрагування (абстрагування від власного «Я», з метою полегшення 

усвідомлення та прийняття проблемної ситуації за рахунок розповіді про 

«когось іншого»); 

– ідентифікація (ідентифікація себе з персонажем, героєм притчі, 

усвідомлення проблемної ситуації як власної, катарсис); 

– інсайт (знаходження ефективного шляху вирішення проблемної 

ситуації; формування і закріплення нових, більш ефективних, моделей та 

стратегій поведінки). 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що використання притчі 

як методу в роботі практичного психолога з клієнтом (зокрема, в ситуації 

неусвідомленої проблеми) дає широкі можливості як фахівцю, так і самому 

клієнту щодо вирішення його проблемної ситуації за рахунок метафоричності, 

що значно полегшує усвідомлення та прийняття проблеми, спонукання до дії 

щодо її вирішення, формування і закріплення нових, більш ефективних, 

моделей та стратегій поведінки, особистісного росту та розвитку, духовного 

очищення тощо. 

 



56 

 

Література 

1. Андронникова О. О. Терапевтические притчи как метод работы с 

кризисными состояниями. URL: https://supervis.ru/content/513766438-

andronnikova-o-o-terapevticheskie-pritchi-kak-metod-raboty-s-krizisnymi  

2. Гурлєва Т. Притча як прийом психологічного консультування. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/709802/1/Gurleva_%282014%29_Prytcha_yak_pryiom_psy

kholohichnoho_konsultuvannia.pdf  

3. Твердая И.Л. Притча как средство психологической помощи. URL: 

https://infourok.ru/pritcha_-_kak_sredstvo_psihologicheskoy_pomoschi.-

159295.htm  

4. Шевчук І.В. Наративна психологія як напрям сучасних досліджень. 

URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i28/45.pdf  

5. Шиловська О.М. Притча як метод наративної психології. URL: 

https://samumray.in.ua/pritcha-yak-metod-narativnoi-psixologii-o-m-shilovska 

 

 

УДК 159.9.072 

Васильєв С.,  

кандидат психологічних наук, доцент,  

завідувач кафедри військово-гуманітарної 

підготовки, Військовий інститут КНУ 

 імені Тараса Шевченка 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

СТІЙКОСТІ (РЕЗИЛІЄНСУ) У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ПРОЦЕСІ 

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Постановка проблеми. Сучасна війна висуває підвищені вимоги до 

стратегії та тактики ведення бойових дій, що повинні враховувати гібридні 

виклики, зростаючу складність озброєння та техніки, але людський фактор 
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залишається визначальним у стратегії досягнення перемоги. Це стосується як 

бойової підготовки військовослужбовців, так 

 і їх психологічної підготовки, рівня психологічної готовності та 

стійкості. 

В арміях практично усіх розвинених країн світу триває активний пошук 

найбільш перспективних засобів впливу на свідомість та психіку 

військовослужбовців, своєчасної підготовки їх до діяльності у будь-яких 

екстремальних умовах сучасної війни. Реалізація цього завдання потребує 

вивчення методологічних підходів армій країн НАТО до проведення 

психологічних заходів підготовки до діяльності в бойових умовах з метою їх 

впровадження у практику бойової та психлогічної підготовки підрозділів ЗС 

України.  

Стан розробленості проблеми. Аналіз наукових джерел дозволяє 

визначити резилієнс як психічну властивість, яка впливає на формування 

здатності швидко відновлювати психічні функції внаслідок впливу життєвих 

негараздів та екстремальних ситуацій [14]. Визначення резилієнсу як 

властивості дозволяє стверджувати, що процес виникнення та розвитку 

резилієнсу у людини відбувається та проявляється на різних рівнях психічного 

розвитку - біологічному, психофізіологічному, індивідуально-психологічному 

та соціально-психологічному [2].  

Вперше проблематика резилієнсу розглядалась у працях М. Руттера як 

захисного механізму психіки в складних життєвих ситуаціях. На початку 

вважалося, що резилієнс  як здатність швидкого відновлення після стресу, 

може розвиватися лише у дітей. Пізніше було розглянуто можливість розвитку 

резилієнсу протягом життя [14]. На пострадянському просторі проблемі 

резилієнсу приділяв увагу в межах розгляду психології екстремальності 

М. Магомед-Емінов [4]. Необхідно зазначити, що резилієнс (resilience) як 

прояв психологічної стійкості на різних рівнях психічної саморегуляції 

людини представлений різними конструктами, головними з яких є психічний 

опір, опірність (resistance) та психологічна витривалість (hardiness). 
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Витривалість (життєстійкість) формується у людини в процесі життєвого 

циклу як особистісна якість, що репрезентує екзистенційну життєстійкість 

людини в складних життєвих обставинах. Витривалість (життєстійкість) 

пов’язана з резилієнсом, є репрезентацією резилієнсу на особистісному рівні. 

Взаємозв’язок резистентності та резилентності нагадує довічне протистояння 

афекту та інтелекту, регресу та розвитку, адаптивного реагування та 

саморегуляції. 

Життєстійкість – комплексна особистісна характеристика, що визначає 

здатність особистості протидіяти стресовим обставинам та здійснювати 

превенцію розвитку симптомів фізичної та психологічної дезадаптації. 

Життєстійкість є системою установок, стійкою характеристикою особистості, 

що може цілеспрямовано розвиватися з закріпленням досягнутих позитивних 

змін [12]. 

Поняттям, близьким концепції життєстійкості є орієнтація на дію і стан 

у концепції контролю за дією Ю. Куля [10; 11]. Контроль за дією, як і 

життєстійкість, репрезентує готовність людини діяти певним чином, 

переживаючи ситуацію або активно вирішуючи завдання. Близькими до 

концепції життєстійкості є теоретичні та методологічні підходи Д. Леонтьєва, 

який розглядає цю проблему з позицій смислової саморегуляції та смисло-

життєвих диспозицій [3]. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що психологічна стійкість 

(резилієнс) належить до біхевіоральних (поведінкових) реакцій, є можливим 

наслідком розвитку життєстійкості як особистісної диспозиції. Тобто стійкість 

є проблемою, життєстійкість – конкретний варіант вирішення проблеми, 

механізм стійкості [12]. 

Для реалізації нашого емпіричного дослідження важливим було 

з’ясування взаємозв’язку між різними методологічними підходами, що 

застосовують фахівці армії США, для розвитку психологічної стійкості 

(резилієнсу) у військовослужбовців. Аналіз свідчить, що крім екзистенційної 

парадигми (В. Франкл) [7] поширені концепції оптимізму (М. Селігман) [5], 
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самоефективності (А. Бандура) [9], контролю уваги (Р. Недіффер) [13], потоку 

(М. Чикесентміхайі) [8], різні релігійні та медитаційні практики, 

майндфулнесс. 

Концепція психічної витривалості, життєстійкості (Hardiness) 

компонентами якої є “залученість”, “контроль” та “прийняття ризику”, 

найбільш наближена до психологічної практики України, у першу чергу, 

завдяки своїй екзистенційній парадигмі. В основі компоненту життєстійкості 

“прийняття ризику” закладена ідея розвитку через активне засвоєння знань, 

що були отримані з досвіду, та подальше їх використання. Компоненти 

життєстійкості розвиваються у дитинстві та частково у підлітковому віці, хоча 

їх можна розвивати у дорослому віці.  

Мета дослідження. Вивчення психологічних умов розвитку 

психологічної стійкості (резилієнсу) у військовослужбовців у процесі базової 

загальновійськової підготовки. 

Викладення основного матеріалу. Результати емпіричного 

дослідження свідчать, що залученість, отримання задоволення від діяльності, 

як компонент життєстійкості, виступає найбільш потужним ресурсом 

готовності до розвитку військовослужбовців за рахунок знань та досвіду, їх 

готовності до діяльності без гарантій успіху. Також виявлено зворотній зв’язок 

компонентів життєстійкості з показниками індивідуально-психологічних 

особливостей адаптивного реагування (p<0,01), що може пов’язувати умови 

розвитку психологічної стійкості (резилієнсу) із превенцією невротизації 

особистості внаслідок впливу стресогенних факторів бойової обстановки, 

проявів ПТСР, сприяння посттравматичному зростанню військовослужбовців 

тощо. 

Результати емпіричного дослідження дозволяють стверджувати, що 

рівень життєстійкості не пов’язаний з належністю до статі і гендеру, скоріше 

описує екзистенційну спроможність людини як результат розвитку 

особистості. У проблемі розвитку психологічної стійкості (резилієнсу) 

необхідно враховувати тенденцію примірювання військовослужбовцями-
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жінками чоловічої гендерної ролі, проблему нівелювання статевих та 

гендерних відміностей в процесі військово-професійної діяльності. 

Аналіз дає змогу констатувати, що існують значущі індивідуально-

психологічні відмінності військовослужбовців за віком, які впливають на 

особливості розвитку психологічної стійкості (резилієнсу) у процесі 

загальновійськової підготовки до діяльності у бойових умовах та окреслюють 

наявний рівень їх функціонального стану, мотивації до військово-професійної 

діяльності, ціннісної та смислової саморегуляції в ситуаціях екзистенційного 

вибору, когнітивної готовності до діяльності в умовах ризику. 

Результати емпіричного дослідження свідчать, що під час 

загальновійськової підготовки у військовослужбовців різних вікових груп на 

когнітивному рівні відбувається актуалізація розвитку особистості за різними 

сценаріями, що обумовлені індивідуальною та груповою оцінкою набутого 

життєвого та військово-професійного досвіду. Провідними чинниками даного 

процесу є усвідомлення необхідності виживання та активності в умовах 

бойової діяльності, відповідальності за свої вчинки та життя.  

Результати порівняльного аналізу контрольної та експериментальної 

груп свідчить, що проведення тренінгових заходів створює умови для 

підвищення ефективності підготовки військовослужбовців до діяльності в 

бойових умовах. Проведення заходів, що спрямовані на командоутворення, 

постановку цілей діяльності, усвідомлення мети перебування в районі ООС, 

активізація когнітивної сфери, з одного боку, виводить військовослужбовців 

із зони комфорту, з іншого боку, спонукає до рефлексії, аналізу, особистісного 

зростання.  

Особистісний рівень саморегуляції визначає характер та перебіг 

формування ціннісно-смислових орієнтацій [3], екзистенційної стійкості щодо 

життєвих проблем та негараздів [7]. Екстремальні умови знаходження 

військовослужбовця на війні вимагають визначення смислів та цінностей, які 

відрізняються від мирного життя. Екзистенційна ділема життя та смерті 

(“мужність бути”) [6] у свідомості військовослужбовця повинна завжди 
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вирішуватися на користь життя. Тому розвиток життєстійкості у процесі 

Базової загальновійськової підготовки є провідним завданням психологічної 

підготовки. Важливим є визначення та актуалізація ресурсів особистостіі, 

особливо у формуванні готовності до виживання та підтримки життєстійкості 

в умовах відокремлення від підрозділу, ізоляції та полону (за досвідом 

програми виживання SERE). 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. 

1. Результати емпіричного дослідження свідчать, що методологічні 

підходи до організації та проведення психологічних заходів підготовки 

військовослужбовців показали свою ефективність та можуть мати 

перспективу щодо впровадження у практику психологічної підготовки 

підрозділів ЗС України. Особливу увагу психологам і інструкторам бойової 

підготовки необхідно приділити розвитку психологічної стійкості 

(резилієнсу), що включає підтримку опірності (резистентності) у процесі 

загальновійськової та бойової підготовки та розвиток життєстійкості в системі 

тренінгових завдань та школи виживання. 

2. Тренінг життєстійкості побудований на уявленні, що життєстійкість 

не є вродженою якістю, а формується протягом життя. Це система переконань, 

яка може бути розвинута. З іншого боку, життєстійкість представляє собою 

гіпотетичний конструкт, тому не має можливості впливу на неї. Модель 

життєстійкості базується на непрямому взаємовпливі у системі взаємозв’язків 

між соціальною підтримкою, трансформаційним подоланням, практиками 

здоров’я та компонентами життєстійкості – залученість, контроль, прийняття 

ризику. Ця система взаємозв’язків спостерігається на рівнях розвитку 

психологічної стійкості (резилієнсу) – психофізіологічному, індивідуально-

психологічному та соціально-психологічному. 

3. Аналіз результатів емпіричного дослідження свідчить про 

необхідність приділяти більше уваги врахуванню вікових та статевих 

особливостей у розвитку психологічної стійкості (резилієнсу) у процесі 

базової загальновійськової підготовки. Це завдання формування ціннісно-
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смислових орієнтацій, смислів військово-професійної діяльності, 

єкзистенційної стійкості. 

4. Перспективним напрямком психологічних досліджень щодо превенції 

наслідків впливу бойового стресу у військовослужбовців є вивчення зв’язку 

особливостей трансформаційного подолання бойового стресу із 

психологічними умовами розвитку посттравматичного зростання у 

військовослужбовців учасників бойових дій.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. Нова українська школа потребує нових підходів 

до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між 

учнями та вчителями, що вимагає переосмислення ролі і педагога, і учня. 

Якісні зміни в освіті неможливі без компетентного педагога, який би був 

готовий до змін, впровадження інноваційних форм та методів. А це 

першочергово підвищує вимоги до якості особистісно-професійного 



64 

 

самоствердження та подальшого вдосконалення педагога. Адже необхідною 

умовою сьогодення є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий 

рівень освіченості, а й постійне  переосмилення педагогами власної соціально-

рольової позиції, підтримки емоційно-вольової сфери, збереження балансу 

між психічним та фізичним здоров’ям. 

Вирішення окреслених завдань, у першу чергу, покладається саме на 

систему післядипломної педагогічної освіти, яка є органічною складовою 

системи безперервної освіти і спрямована на створення організаційно-

методичних умов щодо розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога відповідно до визначених стандартів, вимог часу, індивідуально-

особистісних та виробничих потреб.  

Мета дослідження – розкрити особливості розвитку особистісно-

професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.04.2017 № 639 «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи на базі комунального закладу «Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» на базі Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводиться 

дослідно-експериментальна робота за темою «Теоретико-методичні засади 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти». 

Формувальний етап експерименту був спрямований на апробацію 

концептуальної моделі розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Структурно концепція розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти 

складається з 1) актуальності теми; 2) методологічних засад, підходів, 

принципів, критеріїв; 3) мети, завдань, стратегії Концепції; 4) змісту, форм, 

методів реалізації Концепції; 5) суб’єктів спільної діяльності та цільові групи 
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реалізації Концепції (вчителі, науковці); 6) управління реалізацією Концепції; 

7) підготовки педагогічних кадрів до реалізації Концепції (методична робота, 

самоосвітня діяльність, саморозвиток, підвищення рівня професійної 

компетентності); 8) шляхів, умов, очікуваних результатів реалізації Концепції 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Основна мета розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога, згідно з експериментальною Концепцією, полягала в тому, щоб 

обґрунтувати методику розвитку, розробити та експериментально перевірити 

модель розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі 

педагогічної післядипломної освіти. 

В основу моделі було покладено розуміння розвитку особистісно-

професійної компетентності педагога як результату цілеспрямованої підготовки 

в межах формальної освіти (на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів) та в умовах неформальної освіти. Показано, що особистісно-професійна 

компетентність педагога являє собою складне особистісне утворення, що 

містить сукупність професійних потреб і мотивів, знань, умінь, професійного 

досвіду, особистісних характеристик, які забезпечують успішну реалізацію 

посадових обов’язків педагогічних працівників. 

Визначено основні організаційно-методичні умови розвитку особистісно-

професійної компетентності педагога, які відображають: 

– доцільність реалізації спільної діяльності усіх суб’єктів (викладачі 

інститутів післядипломної освіти, провідні фахівці з означеної проблеми, 

педагоги), що базується на довірі та відкритому діалозі, позитивному 

сприйнятті кожного учасника; 

– створення умов для самоуправління (самопізнання, самоаналізу, 

саморегуляції, самовдосконалення тощо) своїм професійним вдосконаленням і 

особистісним розвитком педагогів з урахуванням їх професійних можливостей 

та інтересів; 

– цілеспрямованість професійної підготовки у форматі індивідуалізованої 
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за часом, темпом і напрямом спеціальної освіти, що надає можливості для 

реалізації власної програми її здобуття та ефективного застосування в практичній 

діяльності; 

– визначення організаційних форм та методів навчання в певній 

послідовності та взаємодії з урахуванням специфіки функціонування закладів 

освіти, в яких здійснюється професійна діяльність педагогів, та особистісно-

професійних запитів самих педагогів; 

– орієнтованість на випереджальний характер підготовки педагогів, 

здатних до інноваційних перетворень у сфері професійної діяльності тощо. 

З метою реалізації сприятливих умов розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога в Інституті в рамках підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників розроблено та запроваджено курси за вибором відповідно 

до виокремлених складових особистісно-професійної компетентності 

педагога: 

– підвищення загального рівня особистісно-професійної компетентності 

педагога та соціально-рольової компетентності, яка відображає здатність 

педагога до рольової варіативності й гнучкості, та готовність до впровадження 

інновацій («Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах 

реформування освіти», «Сучасні підходи в особистісно-професійному 

зростанні педагога: засоби профілактики професійного вигорання, техніки 

розвитку емоційного та соціального інтелекту, інструменти 

самовдосконалення, методи тайм-менеджменту» тощо); 

– підвищення рівня розвитку дослідницької компетентності, яка 

виявляється в усвідомленій готовності вчителя здійснювати активну 

дослідницьку діяльність, і обумовлена здатністю здійснювати перехід від 

процесуальної діяльності до творчої, прагненням до саморозвитку і 

вдосконалення в професії педагога («Сучасні освітні технології в умовах Нової 

української школи», «Сучасні підходи у формуванні дослідницької 

компетентності педагогів при виконанні наукових досліджень МАН», 

«Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну діяльність» 
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тощо); 

–  підвищення рівня розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності, яка розкриває здатність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології для успішної організації освітнього процесу та 

впровадження інноваційних форм й методів навчання («Інформаційно-

цифрова компетентність педагога: реалізація освітнього процесу», 

«Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в 

освітньому процесі в умовах реалізації нового державного стандарту базової 

середньої освіти», «Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі», 

«Медіаграмотність учасників освітнього процесу» тощо); 

– підвищення рівня розвитку здоров’язбережувальної компетентності, 

яка відображає рівень готовності до емоційно-професійного балансу, 

дотримуючись здорового способу життя («Здоров’язбережувальні проєкти та 

технології в закладах освіти», «Здоров'я як особистий та освітній феномен», 

«Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській школі», 

«Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги учасників 

освітнього процесу», «Профілактика та подолання стресів як умова підтримки 

психологічного здоров'я» тощо); 

– підвищення рівня розвитку комунікативної компетентності, яка 

відображає здатність педагога створювати сприятливі умови для обміну 

інформацією, взаємодії, взаємосприйняття і взаєморозуміння з учасниками 

освітнього процесу («Cучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: 

методи ненасильницького спілкування, подолання комунікативних бар’єрів, 

вирішення конфліктів, профілактика булінгу», «Навички ефективної 

комунікації вчителів для успішної взаємодії з учнями та їх батьками», 

«Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, креативність, 

комунікація, командна робота та співпраця, в умовах Нової української школи» 

тощо); 

–  підвищення рівня розвитку соціально-громадянської 

компетентності, яка відображає рівень готовності до партнерської взаємодії з 
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усіма суб’єктами освітнього процесу (учнів, педагогічних працівників, 

керівників, батьків, громадськості), дотримуючись загально встановлених норм 

суспільства та поваги до особистості в цілому («Формування соціально-

громадянської компетентності особистості засобом превентивного виховання в 

умовах Нової української школи», «Демократизація та партнерство закладу 

освіти в умовах Нової української школи», «Педагогіка партнерства: від 

взаємодії до конструктивної співпраці», «Відповідальне батьківство: технології 

взаємодії школи та сім’ї» тощо). 

Необхідно зазначити, що навчання педагогів на курсах підвищення 

кваліфікації дотримуючись однієї з основних умов, а саме цілеспрямованість 

професійної підготовки у форматі індивідуалізованої за часом, темпом і 

напрямом спеціальної освіти, що надає можливості для реалізації власної 

програми її здобуття та ефективного застосування в практичній діяльності. 

На формувальному етапі дослідження було здійснено порівняльний 

аналіз ступеню розуміння педагогами особистісно-професійної 

компетентності та значимості її складових. З цією метою було проведено 

опитування за допомогою підібраних опитувальників. Дослідження 

проводилося протягом лютий–березень 2021 року на базі експериментальних 

закладів освіти. У дослідженні взяли участь 323 особи.  

Результати дослідження загального показника рівня розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагога свідчать, що половина 

опитаних які мали «середній» рівень (56,35%), тепер становить лише четверта 

частина (24,77%). Такі педагоги відображають рівень готовності до корегування 

діяльності освітнього процесу з урахуванням контингенту учнів, умов 

функціонування закладу освіти, матеріально-технічного забезпечення тощо. 

У свою чергу, за результатами дослідження було виявлено суттєві 

збільшення «високого» рівня розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога (з 29,41% до 71,83%). Ці педагоги проявляють 

готовність до визначення індивідуально-зорієнтованої траєкторії здійснення 

освітнього процесу з урахуванням усіх потенційних ресурсів освітнього 
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середовища (соціальних, інтелектуальних, особистісних, технологічних, 

інформаційних, матеріально-технічних та ін.), а також здатність до особистісно-

професійного зростання та партнерської взаємодії з усіма суб’єктами освітнього 

процесу (учнів, педагогічних працівників, керівників, батьків, громадськості).  

Щодо педагогів яким був притаманний «базовий» рівень особистісно-

професійної компетентності педагога, то результати дослідження дають 

підстави говорити про позитивну динаміку (з 14,24% до 3,41%).  Такі педагоги 

здійснюючи професійну діяльність більшою мірою чітко дотримуються 

нормативно-правових документів (програми, структурою уроків тощо), 

стандартизованими методичними рекомендаціями і проявляють готовності до 

впровадження інноваційних технологій в освітній процес. 

Висновки. Таким чином, вдале визначення організаційних форм та 

методів навчання в певній послідовності та взаємодії з урахуванням специфіки 

функціонування закладів освіти, в яких здійснюється професійна діяльність 

педагогів, та особистісно-професійних запитів самих педагогів сприяло 

підвищенню рівня сформованості основних компонентів особистісно-

професійної компетентності педагога. 
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діяльності  вчителя  в  сучасному світі присвячені праці Н. М. Лавриченко, 

М. П. Лещенко, Л. П. Пуховської, І. Г. Тараненко; тенденції розвитку 

післядипломної освіти в умовах трансформації суспільства досліджено у 

працях В. В. Олійника, В. І. Бондар, В. І. Загв’язинського, В. І. Лозової, 

Т. І. Сущенко; підвищення кваліфікації педагогічних кадрів презентують  

роботи Ю. Н. Кулюткіна, М. В. Кухаревої, Т. М. Сорочан. Особливо вагомими  

в  дослідженні  проблем  післядипломної освіти педагогів є праці  з андрагогіки 

вчених Л. І. Анциферової, М. М. Берулавіна, К. В. Бондаревської. Сутність  

якісної професійної підготовки та підвищення кваліфікації учителя 

досліджувалась науковцями з різних аспектів: методологічна основа 

неперервної професійної освіти притаманна роботам І. А. Зязюна, 

В. Г. Кременя, Х. Ласкер, Н. Г. Ничкало, В. В. Олійника; становленню 

учителя як суб’єкта інноваційного освітнього процесу присвячені дослідження 

В. М. Гриньова, О. Г. Козлової, Н. І. Клокар, Н. В. Кузьміна, О. М. Пєхоти та 

ін. Провівши аналіз науково-педагогічних досліджень вітчизняних та 

зарубіжних дослідників, нами встановлено, що головною ідеєю 

післядипломної педагогічної освіти як в Україні, так і у світі є цільова, 

структурно-організаційна скоординованість усіх ступенів процесу отримання, 

поповнення та оновлення професійних  знань  та  інтенсивного  особистісного 

розвитку  педагогічних  працівників  протягом  усього  життя.  Проте  означені 

дослідження не вичерпують усіх питань післядипломної освіти педагогів, 

оскільки  присвячені  переважно  окремим  проблемам. Суспільна значимість 

та об’єктивна потреба держави в ефективній професійній підготовці педагогів 

у  післядипломній освіті, недостатня теоретико-методична розробленість 

означеної  проблеми спонукають до пошуку нових напрямків трансформації 

системи післядипломної педагогічної підготовки педагогів. 
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Мета дослідження. Обґрунтування сучасного стану та тенденцій 

трансформації післядипломної освіти педагогів як особливого освітнього 

феномена. 

Викладення основного матеріалу. Наукова діяльність у системі 

післядипломної педагогічної освіти (ППО) спрямовується на розроблення, 

експериментальну перевірку і впровадження в освітній процес перспективних 

технологій навчання і виховання, сучасних засобів навчання, дослідження й 

прогнозування напрямів розвитку системи післядипломної освіти, 

модернізацію її змісту, підготовку наукових кадрів для системи ППО тощо. 

Коло наукових інтересів працівників системи ППО є досить широким. Зросла 

кількість наукових досліджень актуальних проблем освітньої практики. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО успішно 

навчаються в аспірантурі та докторантурі, захищають кандидатські й 

докторські дисертації. Значно збільшилась кількість публікацій працівників 

системи ППО у наукових і фахових виданнях, у тому числі – міжнародних, 

видань наукового та науково-методичного спрямування [2]. 

Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного науково-

педагогічного працівника в умовах післядипломної педагогічної освіти 

повинна становити основу професійної підготовки науково-педагогічних  

кадрів вищої кваліфікації, що передбачає формування фундаментальних  

гуманістичних знань, умінь діалогічного спілкування, професійних 

компетентностей у сфері наукової комунікації й теорії вищої освіти й 

навчання. Детермінантами структури змісту психолого-педагогічної 

підготовки науково-педагогічних працівників виступають: безперервний 

характер психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних 

працівників. Ця детермінанта характеризує різні рівні  психолого-педагогічної  

підготовки кадрів вищої кваліфікації: підготовка у ВНЗ – магістр; 

післядипломна освіта – підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; науковий та практичний характер психолого-педагогічної 

підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; соціальне 
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значення та міра вияву психолого-педагогічної творчості науково-

педагогічних працівників [1]. 

Науковою та методичною основою розвитку ППО є андрагогіка. 

Оскільки професійний розвиток педагогічних працівників відбувається за 

певними циклами: від формування однієї компетентності – до іншої, то у 

теорію та практику ППО введено поняття андрагогічного циклу – періоду 

тривалістю 3-5 років, який структурно та змістовно об’єднує курси 

підвищення кваліфікації і міжкурсовий період з метою формування нових 

професійних компетентностей. У контексті андрагогічної ідеї слід розглядати 

диференціацію та індивідуалізацію в системі післядипломної педагогічної 

освіти, спиратися на професійний досвід фахівців, рейтингову систему 

оцінювання, модульний підхід до навчання, побудову навчального процесу не 

за предметним принципом, а на основі життєвої (професійної, виробничої) 

проблеми або ситуації [6]. 

Одна з найважливіших умов забезпечення результативності 

післядипломної педагогічної освіти – сприяння розвитку та збагаченню 

кожної особистості, тобто просування з однієї стадії розвитку на іншу шляхом 

створення сприятливого клімату, гуманної атмосфери в процесі навчання. 

Наявність атмосфери, що націлює на ефективне навчання, є одним з головних 

елементів андрагогічного планування освітнього процесу на відміну від 

традиційного навчання, де цим проблемам приділялася незначна увага [4]. 

Серед компетентностей, що удосконалюватимуться педагогами в 

умовах післядипломної педагогічної освіти провідне місце повинна займати 

психологічна компетентність. Психологічна компетентність  визначається як 

здатність особистості ефективно застосовувати структуровану систему знань 

про людину як індивіда, суб'єкта праці й особистість, як у власній 

життєдіяльності так й професійній або іншій взаємодії. Порівняльний аналіз 

теоретичних досліджень і практики дає можливість виділити в структурі 

психологічної компетентності такі компоненти: когнітивний, рефлексивно-

перцептивний, афективний, вольовий, комунікативний, регулятивний, 
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ціннісно-смисловий. Високий рівень психологічної компетентності забезпечує 

успішну діяльність і взаємодію в системах «людина-людина», «людина-

колектив», «людина-соціальні групи». Кризово-деструктивні явища у 

професійному розвитку педагога мають негативний вплив на його професійну 

діяльність: виникнення конфліктів з учнями, колегами, батьками; створення 

психологічно дискомфортного середовища; зниження якості навчально-

виховного процесу. На тлі зниження психічного тонусу вчитель втрачає 

інтерес до педагогічної діяльності, що сприймається як буденна, марна праця. 

Відбувається стагнація професійного розвитку, що згодом призводить до 

професійної кризи [3]. Отже, є доцільною розробка науково-педагогічними 

кадрами вищої кваліфікації, заходів щодо забезпечення  психологічної 

підтримки педагогів, особливо в програмі короткотермінових форм 

підвищення кваліфікації (конференції, семінари, тренінги, круглі столи тощо) 

[5]. Усі ці заходи повинні бути спрямовані на те, щоб утримати особистість від 

незважених вчинків. Особистість має зрозуміти, що криза – це тимчасове 

явище; незважаючи на те, що працездатність фахівця знижується, він не 

позбавляється своїх професійних якостей, і в нього достатній внутрішній 

потенціал для її подолання. 

Висновки. Враховуючи висвітлений у статті зміст, до основних 

тенденцій трансформації післядипломної освіти педагогів слід віднести: 

безперервний характер психолого-педагогічної підготовки 

конкурентноздатного педагога,  проведення наукових досліджень актуальних 

проблем освітньої практики, наявність атмосфери, націленої на ефективне 

навчання, що є одним з головних елементів андрагогічного планування 

освітнього процесу, розробка науково-педагогічними кадрами вищої 

кваліфікації, заходів щодо забезпечення  психологічної підтримки педагогів, 

зокрема в програмі короткотермінових форм підвищення кваліфікації. 
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АНАЛІЗ ФАКТОРНОЇ СТРУКТУРИ ТЕСТУ  

«ШКАЛА ІНТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ» 

Н. КАРЛЕТОНА (IUS-12) 

 

Невизначеність є невід’ємним компонентом життя. Те, як ми ставимося 

до невизначеності і неоднозначності, до нової, складної, суперечливої 

інформації,  непередбачуваності наслідків наших рішень та вчинків, впливає 

на наш емоційний стан, стратегії подолання складних ситуацій і загалом на 

якість життя. Пандемія, що ускладнює прогнозування майбутнього, загострює 

проблематику відносин з невідомістю і актуалізує необхідність вивчення 

ставлення до невизначеності, здатності її витримувати. 

Під толерантністю до невизначеності (ТН) розуміють схильність 

особистості сприймати ситуацію невизначеності як нейтральну або позитивну 

і зберігати здатність діяти проактивно в умовах неповноти, новизни та/або 

суперечливості інформації. Інтолерантність до невизначеності (ІТН) – це 

властивість особистості сприймати ситуацію невизначеності як небажану і 

реагувати на неї як на загрозу. 

Існує багато англомовних тестів з вимірювання толерантності та 

інтолерантності до невизначеності, деякі з них перекладені на російську мову. 

Одна з проблем з адаптованими тестами полягає в тому, що вони були 
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розроблені досить давно і перевірку їх факторної структури почали проводити 

лише в останнє десятиліття. Наприклад, тест «Шкала загальної толерантності 

до невизначеності» (MSTAT-1) був замислений як однофакторний, з однією 

шкалою. Однак, зроблений експлораторний та конфірматорний аналіз не 

підтвердив цю теоретичну конструкцію. Е.Н. Осін із співавторами виокремив 

5 шкал і побудував бі-факторну модель цього опитувальника (Леонтьев Д.А., 

Осин Е.Н., Луковицкая Е.Г., 2016).  

Адаптований нами на українську мову тест «Шкала інтолерантності до 

невизначеності» Н. Карлетона (IUS-12) призначений вимірювати саме 

несприйняття невизначеності та тривогу щодо можливих подій майбутнього. 

Він набув популярності у західних дослідженнях останніх років, присвячених 

розробці трансдіагностичної моделі розвитку афективних розладів. Згідно цієї 

моделі, більшість емоційних розладів ґрунтуються на спільних чинниках, 

таких як 1) використання неадаптивних стратегій емоційної регуляції, 2) 

уникання складного досвіду і 3) інтолерантність до невизначеності. Чисельні 

дослідження довели зв'язок між інтолерантністю до невизначеності і 

симптомами депресії, генералізованого тривожного розладу,  

посттравматичного стресового розладу, соціофобії та інших.  

Слід зазначити, що в англомовних джерелах триває дискусія щодо 

факторної структури тесту «Шкала інтолерантності до невизначеності» Н. 

Карлетона та інших тестів, які вимірюють саме ІТН (наразі їх існує шість). 

Найчастіше розглядаються варіанти одно-, двох- та бі-факторної структури. 

Метою даного дослідження є перевірка факторної структури української 

версії тесту «Шкала інтолерантності до невизначеності» Н. Карлетона 

(Carleton R. N., Norton M. J. & Asmundson G. G.,2007; Громова Г.М., 2021). 

Ми будемо використовувати у аналізі дані, взяти з масиву, зібраного з 

жовтня 2019 року по травень 2020 року в межах проведення повної адаптації 

методики IUS-12 українською мовою на групі досліджуваних загальною 

кількістю 226 осіб. Вибірка складається зі студентів чотирьох університетів, 

співвідношення чоловіків та жінок – 18,6% і 81,4% відповідно, середній вік 
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19,5 років. Середнє значення загального балу інтолерантності до 

невизначеності українських студентів дорівнює М=34,06 (SD=7,5).  

Для перевірки факторної структури української версії тесту «Шкала 

інтолерантності до невизначеності» Н. Карлетона (IUS-12) був застосований 

конфірматорний факторний аналіз. Розрахунки здійснювались у програмі 

“Statistica 12.5”. 

За допомогою конфірматорного аналізу теоретична модель структури 

опитувальника, закладена автором тесту, перевіряється на відповідність 

емпіричним даним, отриманим з відповідей респондентів. Рішення про 

достатню чи недостатню відповідність теоретичної конструкції тесту 

приймається на підставі коефіцієнтів, які розраховуються. Головними 

критеріями для встановлення відповідності емпіричних даних теоретичній 

моделі є: 1) відношення χ² до кількості ступенів свободи df, необхідний рівень 

χ²/df<3 (інколи вимоги більш суворі – χ²/df<2,5); 2) CFI – Comparative Fit Index 

– порівняльний критерій відповідності. Чим вище значення (в межах від 0 до 

1), тим більш узгодженою є модель, бажаний рівень CFI≥0,90; 3) RMSEA – root 

mean-square error of approximation – квадратична усереднена помилка 

апроксимації, значення якої також лежать в межах від 0 до 1, однак для 

прийняття відповідності воно не повинно перевищувати 0,07.  

Ми послідовно перевірили ці показники для одно-, двох- та бі-факторній 

моделі опитувальника «Шкала інтолерантності до невизначеності» 

Н. Карлетона. Результати розрахунків представлені у таблиці 1. 

Як бачимо з таблиці 1, більш релевантною емпіричним даним 

української вибірки є бі-факторна структура тесту «Шкала інтолерантності до 

невизначеності» Н. Карлетона. Зазначемо, що такі ж результати були отримані 

в італійській та китайській адаптаціях цього тесту (Lauriola, M., Mosca, O., & 

Carleton, R. N., 2016; Yao N., 2020). 

З результатів конфірматорного аналізу тесту можна зробити висновок, 

що при вивченні інтолерантності до невизначеності, окрім субшкал, які 

відображають специфічні прояви ставлення до невизначеності, завжди треба 
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приділяти увагу загальному балу, який втілює інтегроване бачення людиною 

своїх відносин з різними сторонами непередбачуваності та невизначеності 

світу.  

Таблиця 1 

Показники відповідності конфірматорних моделей тесту  

«Шкала інтолерантності до невизначеності» Н. Карлетона (IUS-12)  

 

Модель χ2 df χ2/df CFI RMSEA 

IUS-12, 1 фактор 188.27 54 3.48 0.76 0.108 

IUS-12, 2 

фактора 

183.24 54 3.39 0.78 0.091 

IUS-12, 

біфакторна 

модель  

89.08 42 2.1 0.92 0.059 

IUS-12  - Шкала інтолерантності до невизначеності Н.Карлетона; CFI - Comparative 

Fit Index - порівняльний критерій відповідності; RMSEA - root mean square error of 

approximation - квадратична усереднена помилка апроксимації 

 

Шкали можуть служити додатковим джерелом інформації. Також 

відповідність даних бі-факторній моделі може означати, що невизначеність як 

поняття відображається у свідомості респондентів з деякою мірою 

недиференційованості, дифузно.  З іншого боку, переклади та аналіз структури 

цього тесту в його німецькому і португальскому варіантах показали 

відповідність двох-факторній моделі (слід зазначити, що бі-факторна модель в 

цих дослідженнях не перевірялась). Поки що залишається відкритим питання: 

ці відмінності в емпіричній моделі тесту в різних культурах є наслідком 

різного сприйняття та ставлення до невизначеності в тій чи інший країні, чи 

обумовлені особливостями перекладу і адаптації. Подальші крос-культурні 

дослідження мають дати відповідь на це питання.  
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ЦІННОСТІ МЕДІАЦІЇ ТА МИРОТВОРЧА ОСВІТА 

 

Постановка проблеми. Розповсюдження цінностей мирного 

співіснування на всіх рівнях людської взаємодії – від міжособистісного до 

рівня взаємодії між країнами - стає однією з основних завдань сучасної освіти. 

Значення миру для подальшого розвитку сучасного світу добре сформулював 

В. Г. Кремінь у своїй роботі «Освіта як запорука миру: шлях до людини»: «По-

перше, світ набув здатності для самознищення (або через термоядерну війну, 

або через екологічні катастрофи), і тому мир є запорукою існування людства… 

По-друге, на початку ХХІ ст. прогрес будь-якої країни передбачає тісну 

співпрацю. Тому мир є передумовою успішного розвитку кожної країни»[4, 

c.13-14].  

Мета даної публікації – продемонструвати спорідненість цінностей 

покладених у основу медіаційного підходу до вирішення конфліктів з 

цінностями та принципами миротворчої освіти.  

Викладення основного матеріалу. Миротворча освіта (у іншому 

перекладі «освіта для миру») являє собою «парасольковий» термін для різних 

підходів, метою яких є популяризація та просування «культури миру». У 

найбільш загальному розуміння «культура миру» – це поєднання ціннісних 

установок, типів поведінки і способу життя, які забезпечуються дотриманням 

наступних принципів: повага до прав і свобод людини, гендерна рівність, 

ненасильство, переконання в тому, що війна не є базовою потребою людини; 

збереження планети в культурі мир у; демократичні цінності діалогу, 

компроміс, обговорення, партнерства. 
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Поняття «миротворча освіта» є різнобічним й охоплює вивчення 

широкого кола питань, таких як: вивчення миру, соціальної справедливості, 

економічного добробуту (відповідаючи основним потребам), політичного 

життя країни (громадянство), ненасильства, шляхів вирішення конфліктів, 

роззброєння, прав людини і турботу про навколишнє середовище. Вона 

«спрямовується на розвиток миротворчих навичок (наприклад, діалог, 

взаємодія, посередництво). Вчителі прищеплюють школярам такі цінності, як 

повага, взаєморозуміння, навчають навичкам аналізу міжнаціональних 

конфліктів, схем безпеки та використовують демократичні засоби педагогіки» 

[4, с.93]. У розрізі конкретних теорій та підходів миротворча освіта включає в 

себе: «Концепції миру», «Трансформацію конфліктів», «Освіту з прав 

людини» «Громадянську освіту», «Інтеркультурну комунікацію», 

«Ненасильницьку комунікацію», «Різноманіття», «Протидію расизму та 

упередженням», «Соціально-емоційне та етичне навчання». Більш докладний 

огляд світових моделей та тенденцій реалізації миротворчої освіти ви можете 

знайти у статті О. Матвієнко «Освіта для миру» [4, с.92-98]. 

Вітчизняною проекцією принципів миротворчої освіти можна вважати 

затверджену у 2016 році Концепцію Нової української школи (НУШ) в основу 

якої покладена «педагогіка партнерства» яка ґрунтується на спілкуванні, 

взаємодії та співпраці між учителем, учнем і батьками, котрі «об’єднані 

спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими 

однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, 

відповідальними за результат», та базовими принципами якої є: «повага до 

особистості, доброзичливість і позитивне ставлення, довіра у відносинах, 

діалог - взаємодія - взаємоповага, розподілене лідерство (проактивність, право 

вибору і відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків); принципи 

соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов'язань, обов'язкове виконання домовленостей)» [3, c.14]. 

Підкреслимо, що в усіх варіантах розуміння миротворчої освіти одне з 

головних місць займають технології вирішення та трансформації конфліктів, 
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серед яких базове місце займає медіація, принципи функціонування якої 

базується на схожому наборі цінностей. Як кажуть автори трансформативної 

моделі медіації Роберт Буш та Джозеф Фолджер: «Вибір будь-якого підходу 

до медіації означає вибір певного набору цінностей» [1, с. 208]. 

Нагадаємо, що медіація загалом, та медіація у школі зокрема, засновані 

на таких базових принципах та цінностях: 

1. Принцип прийняття іншої людини. Інша людина є іншою, інакшою. І 

це є цінним. 

2. У кожного є своя правда, своє бачення. І це є цінним. 

3. Кожна людина має право на реалізацію своїх інтересів.  

4. Кожна людина кращий експерт своєї ситуації і краще знає, що їй 

потрібно. 

5. Медіація заснована на рівності сторін. Медіація дозволяє 

конфліктуючим сторонам стати «партнерами по конфлікту».  

6. Медіація орієнтована на майбутнє - ситуація зараз така яка вона є, що 

можна зробити, щоб вона змінилася в майбутньому? 

7. В конфлікті у кожного є своя міра провини в тому, що ця ситуація 

трапилася, тому медіація не виділяє винуватих і міру винності. Людина сама 

несе відповідальність за те, як вона вийде із ситуації. 

8. Медіація не шукає винних. Медіація заснована на співробітництві, 

тільки разом, зрозумівши один одного, люди можуть прийняти рішення, яке 

влаштує їх обох. Медіація рухається із логіки «зроби ти» в логіку «що я можу 

зробити». 

9. Медіація заснована на ненасильстві, у медіації не працює ні сила 

фізична, ні сила авторитету. Медіація екологічна, томущо забезпечує безпеку 

кожному, хто в ній бере участь [5, с. 28]. 

Таким чином принципи медіації акумулюють у собі: а) класичні 

демократичні цінності, такі як свобода особистості та рівноправність та інші; 

б) цінності «культури миру», такі як ненасилля, повага, толерантності, 

взаєморозуміння та здатність до діалогу; в) цінності «педагогіки партнерства» 
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- повага до особистості, довіра у відносинах, цінність діалогу, право вибору і 

відповідальність за нього, рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов'язань, обов'язкове виконання домовленостей.  В медіації все це 

поєднується з цінністю збереження взаємовідносин та спрямованістю на 

майбутнє. Важливим є й те, що медіаційна технологія має ефект 

самонавчання учасників - люди, які пройшли медіацію, набувають позитивний 

досвід вирішення своїх проблем на базі вищезазначених цінностей, та надалі 

використовують медіаційні підходи у вирішенні своїх суперечок і поза 

процедурою медіації.  

Крім того, медіація має і системний вплив: «Будучи визнаним 

інструментом розвитку громадянського суспільства та демократії в цілому, 

медіація і в системі школи запускає механізми перебудови, сприяючи змінам: 

1) рольової системи, в яку включаються також норми і статуси; 2) цінностей, 

установок, інтересів учасників навчально-виховного процесу; 3) звичаїв і 

традицій, правил поведінки» [2, с. 324]. Вона також створює умови для 

подолання агресивних, асоціальних проявів в шкільному середовищі, 

формуючи здорову та безпечну атмосферу; розвиває готовність учасників 

освітнього процесу, незалежно від їх статусу, приймати на себе 

відповідальність за свої дії, що сприяє зрілості шкільної спільноти, забезпечує 

саморегуляцію системи внутрішньо шкільних відносин і стимулює розвиток 

учнівського самоврядування.  

Висновки. Медіація є ефективним засобом впровадження тих ціннісних 

орієнтирів, які покладені в основу реалізації миротворчої освіти. Оскільки 

саме через практику вирішення конфліктів відбувається засвоєння цінностей 

побудови миру. 
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ТРЕНІНГ НАРАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 

Постановка проблеми. Проблема розвитку наративної компетентності 

набуває надзвичайного значення для майбутніх психологів, діяльність яких 

зосереджена здебільшого на безпосередній взаємодії з великою кількістю 

людей. Ускладнення комунікативних процесів у останні десятиріччя 

актуалізує підвищення вимог до фахівців цього профілю. Дійсно, психологи 

постійно перебувають у контакті з людьми, різними за віком, фахом, 

соціальним статусом, культурними та психологічними особливостями тощо, 

що, у свою чергу, потребує постійного розвитку та вдосконалення їхньої 

комунікативної, зокрема наративної компетентності, опанування якої може 

забезпечити продуктивну реалізацію їхніх професійних можливостей, 

задоволення запитів суспільства на високопрофесійних фахівців у цій сфері. 

Отже, забезпечуючи комунікативну ефективність людини в широкому 

розумінні, наративна компетентність постає засадничою для практичних 

психологів. 

Викладення основного матеріалу. Програму тренінгу розроблено 

відповідно до запропонованої нами моделі наративної компетентності, що 

передбачає три рівні її сформованості в особистості: передсмисловий, 

смисловий, метасмисловий [1; 2]. Мета тренінгу як системи комплексних 

розвивальних впливів полягає в підвищенні рівня сформованості наративної 

компетентності особистості в цілому: засвоєнні учасниками тренінгової групи 

системи понять і уявлень щодо наративної компетентності як складової 

комунікативної компетентності особистості, набутті наративних умінь та 
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навичок, досвіду пошуку ефективних шляхів розв’язання певних власних 

особистих проблем в діалозі, опануванні дискурсивних технологій 

самопроектування. 

Завдання тренінгу: 

1. Створити умови для організації діалогічної комунікації учасників 

тренінгу, спрямованої на розвиток наративної компетентності особистості.  

2. Поширити та поглибити знання учасників тренінгової групи щодо 

змісту наративної компетентності особистості. 

3. Застосувати систему комплексних розвивальних впливів на учасників 

тренінгової групи щодо підвищення в них рівня сформованості наративної 

компетентності, що сприятиме розвитку їхньої здатності до 

самопроектування.  

Запропонований тренінг наративної компетентності особистості містить 

два окремих модуля завдань для індивідів, що мають передсмисловий та 

смисловий рівні її сформованості. Програмою передбачається як проходження 

одного з модулів для індивідів з відповідним рівнем наративної 

компетентності, так і двох модулів послідовно. Організаційно процедура 

проведення тренінгу передбачає в цілому 20 занять загальною тривалістю 60 

годин, по 30 годин на кожний модуль. Заняття проводяться щотижнево, 

тривалість кожного заняття 3 години. У тренінгу прийняло участь 60 осіб, яких 

було розподілено на 4 групи по 15 осіб. 

Основна частина кожного модулю містить 8 занять, кожне з яких 

складається з 5частин. 

1. Процедура привітання, мета якого встановити якісний контакт між 

учасниками тренінгової групи, сприяти створенню атмосфери групової довіри 

та взаємоприйняття. 

2. Розминка, мета якої: 

–  актуалізувати мотиваційну складову учасників групи, налаштувати їх 

на ефективну групову взаємодію, продуктивну регуляцію їхнього емоційного 

стану;  
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–  актуалізувати зміст та результати виконання завдань попередніх 

занять. 

3. Основна частину кожного заняття становить комплекс завдань, вправ, 

ігор та інших спеціальних прийомів, спрямованих на розвиток здатності 

особистості управляти власною наративною активністю, розвиток здатностей, 

що становлять скдадові її наративної компетентності, організацію 

продуктивної діалогічної взаємодії в тренінговій групі. 

Так, основна частина занять передбачала розв’язання таких завдань: 

–  проблематизація змісту поточного заняття; 

–  «ревізія» актуальних ресурсів учасників групи щодо виконання 

завдань поточного заняття; 

–  виконання завдань поточного заняття, опанування особистістю 

здатностями, необхідними для подальшого розвитку наративної 

компетентності. 

Основна частина занять першого модуля містить комплекс завдань, які 

впродовж тренінгу поступово ускладнюються та спрямовані на розвиток 

здатностей особистості: 

–  ситуативно вербалізовувати власний досвід з метою навчання 

створювати «Я-висловлювання»; 

–  тематично організовувати тексти наративів на прикладі оповідальних 

текстів художньої літератури та певних ситуацій з життя учасників групи 

шляхом створення «Я-висловлювань»; 

–  створювати та аналізувати наративи. 

Як наративи для виконання тренінгових завдань рекомендуємо обирати 

оповідальні тексти художньої літератури, а також конкретні розповіді з життя 

учасників групи. Змістовно завдання до цих текстів можуть бути 

різноманітними та складати дві групи вправ.  

Першу групу становлять вправи на розвиток здатностей аналізувати 

поверхневу структуру та зміст текстів автонаративів на інформаційному рівні: 

–  доводити структурно-смислову цілісність тексту; визначати тему;  
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–  формулювати основну думку;  

–  виокремлювати структурно-смислові фрагменти, що співвідносяться 

з композицією наративу;  

–  знаходити ключові слова, що передають інформаційний план тексту;  

–  співвідносити фрагменти наративів між собою та з цілим текстом; 

визначати функціональну спрямованість наративів. 

Другу групу становлять вправи на розвиток інтерпретаційно-

продуктивних здатностей особистості: 

–  відтворювати наратив на основі самостійно сформульованих питань 

до автора;  

–  визначати композиційну схему наративу;  

–  відтворювати текст згідно самостійно складеного плану;  

–  відтворювати текст на основі тез, таблиці, схеми;  

–  виділяти проблеми, до розв’язання яких прагне автор;  

–  визначати засоби зв’язку окремих складових частин наративу;  

–  прогнозувати власні припущення щодо подальшого розвитку змісту 

тексту наративу. 

Основна частина занять другого модуля містить комплекс завдань, 

спрямованих на розвиток здатностей особистості продуктивного тлумачення:  

–  рефлексувати множинність власних інтерпретаційних процесів та 

їхніх підстав; 

–  прогнозувати наслідки від знайомства з певними наративами;  

–  аналізувати труднощі, що виникають при розумінні тексту;  

–  встановлювати смислові зв’язки між окремими автонаративами, 

інтегрувати автонаративи в твір; 

–  визначати принципи смислотворення життєвого твору (рефлексію 

можливостей «Я» та Іншого в діалогічних відношеннях з Іншими; формування 

позиції співавторства з Іншим, реалізацію потенціалу життєвого твору як 

форми втілення особистісного та життєвого проектів. 
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4. Feedback (зворотний зв’язок), що передбачає особистісний відгук, 

рефлексію, обмін думками, почуттями, переживаннями, як реакція відповіді 

учасника групи на певні ситуації та події, які відбувалися впродовж поточного 

заняття та тренінгу в цілому. 

5. Процедура прощання сприяє завершенню заняття і зміцненню почуття 

єдності в групі. 

Заключна частина (останнє заняття) кожного модуля тренінгу 

спрямована на підведення підсумків роботи учасників тренінгової групи: 

інтеграцію отриманого ними досвіду, осмислення набутих результатів, 

рефлексію щодо реалізації їхніх очікувань, постановку завдань на майбутнє 

тощо. 

Висновки. Отже, програма тренінгу передбачає розширення та 

ускладнення завдань, поступовий перехід від вправ на виділення окремих 

текстових елементів та певних ситуацій, що експлікуються в текстових 

висловленнях, постановки запитань за змістом тексту до завдань на управління 

особистістю власною наративною активністю: рефлексію підстав власних 

інтерпретаційних процесів, прогноз ефектів (наслідків) від знайомства з 

певними наративами, аналіз труднощів, що виникають при розумінні текстів, 

організацію продуктивної діалогічної комунікації учасників тренінгової групи 

тощо. 
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МІЖ СТРАТЕГІЯМИ ПОВЕДІНКИ У 

КОНФЛІКТІ ТА ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї 

 

Постановка проблеми. Сімейні конфлікти – це обєкт дослідження 

психологічної науки, який не втрачає свою актуальність. На особливості 

протікання і подолання конфліктів впливають внутрішні та зовнішні фактори, 

до яких можно віднести особливості особистісного розвитку та емоційного 

стану окремих членів сім’ї, а також особливості економічних та соціально-

політичних умов суспільного життя країни. 

Науковий аналіз психологічних особливостей сутності, причин, видів, 

форм прояву та подолання конфліктів є актуальним завданням для сучасної 

психологічної науки. 

Ступінь розробленості проблеми. Наукові основи дослідження 

особливостей сімейних взаємовідносин закладені в працях вчених 

Т. Алєксєєнко, А. Бєсєдін, Н. Гордєєва, А. Дмитренко, І. Звєрєва, А. Капська, 

А. Макаренко, Ю. Олейник, В. Сухомлинський, О. Черкасова та ін. 

Проблему профілактики та подолання сімейних конфліктів розглядали 

вчені С. Ковальов, Г. Кочарян, О. Кочарян, Н. Малярова, О. Маховіков, Т. 

Мішина, Г. Навайтіс, Р. Річардсон, В. Сисенко, В. Столін, Р. Федоренко, О. 

Язвінська та ін. 

На думку В. Полікарпова [3] приблизно 80–85 % сімей переживають 

певні конфлікти, в той час в решті сім’ях існують різні суперечки. Отже, 

сімейні конфлікти та суперечки – це звичайна широко розповсюджена частина 
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щодненного життя сім’ї. Найчастіше конфлікти виникають через розбіжності 

цінностей, цілей, мотивів учасників конфлікту [2]. Вченими також було 

виявлено, що в умовах конфлікту емоційний стан членів сім’ї може бути 

необнозначним: учасники конфлікту можуть один до одного одночасно 

відчувати навіть амбівалентні почуття: злість, ненависть і водночас 

доброзичливі почуття [1]. 

Мета дослідження: провести кореляційний аналіз між стратегіями 

поведінки у конфлікті та емоційним станом членів сімей. 

Предмет дослідження: психологічні особливості подолання сімейних 

конфліктів. 

Викладення основного матеріалу. Для проведення кореляційного 

аналізу між стратегіями поведінки у конфлікті та емоційним станом членів 

сімей було використано дві психодіагностичні методики: 1) методика 

«Самооцінка емоційних станів», розроблена психологами А. Уессманом і Д. 

Рікс; 2) методика «Стратегія боротьби з конфліктами» (Д. Веттєн, К. Камерон). 

У дослідженні взяли участь 30 жінок та 30 чоловікув. В ході 

кореляційного аналізу, вивчаючи отримані результати обробки даних в 

таблицях програми SPSS 20 було виявлено статистичну значущість (показник 

статистичної значущості кореляції Спірмена менше, або дорівнює 0,05: 

р≤0,05) (див. табл. 1).  

Як видно з таблиці 1, можна констатувати наступні кореляційні звязки: 

1) кореляції між змінними «Примус» та «Рівень спокою-тривожності» 

(р=0,000); 2) кореляції між змінними «Примус» та «Рівень піднесення-

пригніченості» (р=0,019); 3) кореляції між змінними «Примус» та «Рівень 

почуття впевненості у собі-почуття безпорадності» (р=0,007); 4) кореляції між 

змінними «Примус» та «Рівень самооцінки емоційного стану» (р=0,01); 

5) кореляції між змінними «Співпраця» та «Рівень спокою-тривожності» 

(р=0,000); 6) кореляції між змінними «Співпраця» та «Рівень енергійності-

втоми» (р=0,000); 7) кореляції між змінними «Співпраця» та «Рівень 

піднесення-пригніченості» (р=0,000); 8) кореляції між змінними «Співпраця» 
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та «Рівень почуття впевненості у собі-почуття безпорадності» (р=0,000); 

9) кореляції між змінними «Співпраця» та «Рівень самооцінки емоційного 

стану» (р=0,000); 10) кореляції між змінними «Уникнення» та «Рівень 

енергійності-втоми» (р=0,000); 12) кореляції між змінними «Уникнення» та 

«Рівень почуття впевненості у собі-почуття безпорадності» (р=0,000); 

13) кореляції між змінними «Уникнення» та «Рівень самооцінки емоційного 

стану» (р=0,000); 14) кореляції між змінними «Пристосування» та «Рівень 

піднесення-пригніченості» (р=0,037); 15) кореляції між змінними 

«Пристосування» та «Рівень почуття впевненості у собі-почуття 

безпорадності» (р=0,002); кореляції між змінними «Пристосування» та «Рівень 

самооцінки емоційного стану» (р=0,01). 

Таблиця 1 

Креляційний аналіз між змінними  

«Примус», «Співпраця»; «Уникнення»; «Пристосування»; «Компроміс» та 

змінними «Спокій – тривожність», «Енергійність – втома», «Піднесеність 

– пригніченість», «Почуття впевненості в собі – почуття безпорадності»,  

«Самооцінка емоційного стану» 
 

Креляційний аналіз між 

змінними 

(r – коефіцієнт 

кореляції Спірмена, 

та p – коефіцієнт 

значущості кореляції 

Спірмена) 

 

 

Стратегії поведінки у конфлікті 

Показники емоційного 

стану респондентів 

Примус Співпраця Уникнення Пристосу- 

вання 

Компроміс 

Рівень спокою-

тривожності 

r=0,662 

p=0,000 

r=-0,683 

p=0,000 

r=0,199 

p=0,127 

r=0,088 

p=0,503 

r=-0,165 

p=0,207 

Рівень енергійності-

втоми 

r=-0,084 

p=0,522 

r=-0,567 

p=0,00 

r=0,485 

p=0,000 

r=0,225 

p=0,084 

r=0,130 

p=0,323 

Рівень піднесення-

пригніченості 

r=0,301 

p=0,019 

r=-0,709 

p=0,000 

r=0,236 

p=0,069 

r=0,270 

p=0,037 

r=0,105 

p=0,424 

Рівень почуття 

впевненості у собі-

почуття безпорадності 

r=-0,347 

p=0,007 

r=-0,465 

p=0,000 

r=0,705 

p=0,000 

r=0,397 

p=0,002 

r=-0,209 

p=0,109 

Рівень самооцінки 

емоційного стану 

r=0,332 

p=0,010 

r=-0,826 

p=-0,000 

r=0,436 

p=0,000 

r=0,331 

p=0,010 

r=-0,097 

p=0,460 
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При цьому цікаво було виявити, що дослідження у межах даної вибірки 

щодо впливу вибору стратегії поведінки компромісу показало те, що отримані 

результати кореляційного аналізу незалежної змінної «Компроміс» і залежних 

змінних «Спокій – тривожність», «Енергійність – втома», «Піднесеність – 

пригніченість», «Почуття впевненості в собі – почуття безпорадності», 

«Самооцінка емоційного стану» не мають статистичної значимості, адже як 

показано в табл. 1, в даному випадку показник статистичної значущості 

кореляції Спірмена має значення більше, ніж 0,05 (р>0,05). 

Значення сили кореляційного зв’язку кореляції між змінними «Примус», 

«Співпраця»; «Уникнення»; «Пристосування»; «Компроміс» та змінними 

«Спокій – тривожність», «Енергійність – втома», «Піднесеність – 

пригніченість», «Почуття впевненості в собі – почуття безпорадності», 

«Самооцінка емоційного стану» та значення їх статистичної значущості подані 

у табл. 1. 

Високий рівень кореляційного зв’язку відповідно до табл. 1 має 

кореляція між змінними «примус» та «рівень спокою-тривожності» (r=0,662, 

p=0,000), між змінними «співпраця» та «рівень спокою-тривожності» (r=-

0,683, p=0,000), між змінними «співпраця» та «рівень піднесення-

пригніченості» (r=-0,709, p=0,000), між змінними «співпраця» та «рівень 

самооцінки емоційного стану»  (r=-0,826, p=-0,000), між змінними 

«уникнення» та «рівень почуття впевненості у собі-почуття безпорадності» 

(r=0,705, p=0,000). 

В процесі аналізу статистичних даних в результаті опрацювання 

відповідей респондентів на питання методик нами було виявлено, що: 

1) вибір стратегії поведінки у конфлікті «примус» спричиняє зниження 

рівня спокою та підвищення рівня тривожності. 

2) чим вищий рівень співпраці, тим вищий рівень спокою, енергійності, 

піднесення, впевненості у собі та загальний рівень самооцінки; 

3) чим нижче рівень уникнення, тим вищий рівень впевненості в собі, 

енергійності, та зального показника самооцінки респондентів; 
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4) вибір стратегії уникнення впливає на зменшення рівня впевненості у 

собі. 

Висновки. В результаті використання психодіагностичних методик і 

програми SPSS нам вдалося успішно провести кореляційний аналіз між 

стратегіями поведінки у конфлікті та емоційним станом членів сімей, виявити 

статистичну значущість, силу кореляційного зв’язку між змінними, що були 

взначені нами відповідно до вибранах психодіагностичних методик.  
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ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я УЧИТЕЛЯ 

 

Важливою складовою психологічного благополуччя людини виступає  

професійне здоров’я (і/або професійне благополуччя). Проте, якщо проблема 

благополуччя і здоров’я учнів активно обговорюється як актуальна, то 

аналогічні проблеми педагогів залишаються без належної уваги.  
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З початку ХХ ст. виокремлюють різні групи факторів, що впливають на 

психологічне благополуччя людей: 1) довкілля; 2) спадковість; 3) вроджені 

фактори (умови зачаття і розвитку плоду); 4) фізичні фактори (харчування, 

гармонійний розвиток тіла, соматичні захворювання); 5) економічні фактори; 

6) алкоголізм і наркоманія; 7) виховання; 8) освіта; 9) громадська діяльність 

[1]. Питома вага факторів сприяння здоров’ю має приблизно таке процентне 

співвідношення: спосіб життя - 50%, генетика, біологія людини - 20%, 

зовнішнє середовище - 20%, охорона здоров'я - 10% [5]. 

Професійна праця також впливає на стан людини як позитивно, так і 

негативно. Серед факторів негативного впливу виділяють в першу чергу 

несприятливі умови праці. Досліджуються такі психологічні чинники як 

особитісні якості, стратегії подолання з важкими ситуаціями, локус-контроль, 

особливості ціннісно-смислової сфери, які сприяють (або перешкоджають) 

професійній продуктивності і професійному благополуччю [9]. 

Термін «психологія професійного здоров'я» був введений в 1990 році 

Джонатаном Раймондом для позначення дисципліни, зосередженої на 

питаннях чинників, умов здоров'я працюючих людей в контексті їх фахової 

праці та профілактики його розладів [6]. Професійне благополуччя можна 

розглядати як стан і як інтегральну властивість людини. Його можна 

визначити як стан фахової мотивованості, продуктивності та креативності в 

контексті загального психологічного благополуччя особи. Якщо зазначений 

стан набуває стійкості, стає властивим людині, то в такому сенсі професійне 

благополуччя можна трактувати як інтегральну властивість - здатність людини 

бути працездатною, продуктивною і креативною в фахових умовах без шкоди 

здоров’ю і зі сприянням загальному психологічному благополуччю. 

Сучасна суперечлива, насичена непередбачуваними змінами  реальність 

висуває до педагога нові, складні вимоги, невідповідність яким внаслідок 

заблокованості його особистісних ресурсів (не залишаючи поза увагою 

середовищні чинники) є джерелом негативних переживань, руйнівних для 

психологічного благополуччя і здоров’я педагога.  
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Праця педагога характеризується високою емоційною напруженістю і 

фізичною завантаженістю. Вчителі, як професійна група, відрізняються вкрай 

низькими показниками фізичного і психічного психологічне благополуччя і 

здоров’я, яке знижується із збільшенням стажу роботи в школі. Серед 

чинників перевтоми і внутрішнього дискомфорту слід зазначити низький 

фінансовий статус вчителів, тенденцію до «старіння», фемінізованність 

школи, а також нестабільність, зростання стресогенних подій в сучасному 

суспільстві. Водночас психологічне неблагополуччя вчителів призводить до 

атмосфери психоемоційного дискомфорту в школі, збільшуючи ймовірність 

невротичних і психосоматичних проявів в учнів [3, 8].  

Інформатизація та технологізація міжособистісного взаємодії 

супроводжується алгоритмізацією взаємин, що виявляється в появі покоління 

«copy-cut», здатного до швидкого пошуку в мережі, але з ослабленою 

здатністю до знаходження творчих рішень і осмисленого діалогу. 

Формалізація процесу прилучення до культурної спадщини призводить до 

втрати інтертекстуальності, що лежить в основі міжгенераційного діалогу, 

ускладнює міжособистісне взаєморозуміння між вчителем і учнем [7]. Це 

всього лише частина викликів, на які має відповідати вчитель. Сприятливим 

для професійного психологічне благополуччя і здоров’я педагогів є 

гуманізоване  екокультурне діалогічне освітнє середовище. Критеріями такого 

середовища є: побудова спільного культурного семіотичного простору; 

прозорість процесу прийняття управлінських рішень та контролю за їх 

виконанням; наявність продуктивної мережі діалогічного комунікації, що 

передбачає розвиток систем зворотних зв'язків; створення інформаційного 

середовища взаємозбагачувального типу; володіння засобами самостійного 

пошуку та оцінки інформаційних ресурсів [7]. 

Результати досліджень особистісних та поведінкових характеристик 

педагога, здійснюваних з позицій різних  підходів, концепцій, моделей, можна 

розглядати як взаємодоповнювальні, такі, що ампліфікують, поглиблюють 

розуміння психології вчителя як суб’єкта впливу на учнів, а також мають 
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значне практичне значення (зокрема  щодо відбору майбутніх вчителів, їх 

освіти, подальшого професійного вдосконалення, психологічної підтримки 

тощо).   

Методологічною основою наших пошуків виступив розроблюваний 

нами  інтегративно-екзистенційний підхід. Спираючись на напрацювання 

психодинамічного, поведінкового, когнітивного, середовищного та інших 

підходів у розумінні проблеми, провідне значення ми надаємо духовно-

екзистенційним станам людини-суб’єкта праці (не ігноруючи інші, але й не 

редукуючи людину до них). З зазначених позицій, екзистенційна сповненість 

характеризує вільне, відповідальне, емоційно-духовно насичене життя 

автентичної та конгруентної людини. А складно детерміновані порушення 

професійного здоров’я можна тлумачити як розлади, що характеризуються 

дефіцитом буттєвої сповненості, відчуттям безглуздості, марнування життя, 

збайдужінням – стани, яким передує неможливість упродовж тривалого часу 

втілити у професійній діяльності власні цінності, самовідчуження замість 

самоздійснення [2, 4]. Зокрема, вигорання можна розглядати як варіант 

екзистенційного вакууму з домінуванням симптому виснаження, що 

призводить до проблем у сомато-психічному стані особи [2].  

Інтегративно-екзистенційний підхід конкретизовано щодо 

обговорюваної проблеми в інтегративній моделі психологічної підтримки 

професійного здоров’я вчителя. Модель запропоновано з урахуванням 

можливостей та дієвості різних підходів. Зокрема, з позицій середовищного 

підходу має бути підтримка всіх можливих складових гуманізованого 

екокультурного діалогічного освітнього середовища. З позицій 

психодинамічного підходу психологічна підтримка має бути спрямована на 

рефлексію учителем власних почуттів і проекцій щодо учнів, які пов’язані з 

минулими подіями та переносяться в сьогодення, на сприяння усвідомленню 

учителем неконструктивних родинних сценаріїв як можливих причин 

виникнення труднощів та проблем у стосунках. З позицій когнітивно-

поведінкового підходу психологічна підтримка має бути спрямована на 
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рефлексію та ревізію ірраціональних настановлень та переконань щодо учня, 

неадекватних форм мислення, на корекцію поведінки, зокрема стилю 

спілкування учителя, розвиток умінь саморегуляції; на освоєння професійно 

адекватних форм поведінки, формування конструктивного індивідуального 

стилю педагогічної взаємодії. З позицій феноменологічного підходу 

психологічна підтримка вчителя має бути спрямована на визнання цінності та 

унікальності його особистості, права на повагу і свободу, орієнтована на 

створення безпечної атмосфери, в якій учитель може вільно виражати свої 

почуття, прийняти новий досвід, можливо, осягнути своє покликання, 

віднайти смисл, відчути свободу власного вибору та екзистенційну 

сповненість.  

На перший план, згідно з пропонованою моделлю, виступають такі 

завдання: сприяння рефлексії вчителем власних почуттів і проекцій щодо 

учнів, які пов’язані з минулими подіями та переносяться в актуальні ситуації, 

сприяння усвідомленню неконструктивних родинних сценаріїв у стосунках як 

можливих причин виникнення труднощів та проблем; фасилітація прийняття 

власних переживань; формування позитивної Я-концепції, освоєння 

здоров’язбережувальних психотехнік, формування конструктивного 

індивідуального стилю педагогічної взаємодії. 

Підсумовуючи, можна зазначити: поглиблене розуміння педагога, 

сприяння його професійному здоров’ю через надання необхідної 

психологічної підтримки (реалізація окресленої інтегративної моделі) 

сприятиме не лише психологічному благополуччю учителя, а й гуманізації 

освітньої сфери загалом.  
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КОНСТРУЮВАННЯ ДОСВІДУ ЗРІЛОЮ ОСОБИСТІСТЮ: 

ШЛЯХИ ПОШУКІВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Сучасний соціально-психологічний контекст життя, з його кризами, 

соціально-політичною напругою, нестабільністю й непередбачуваністю 

майбутнього, інформаційним перевантаженням, загрозами екологічного 
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плану, ставить перед зрілою особистістю нові завдання для успішної адаптації 

і в той же час, завдяки інформаційно-комунікативній перебудові світу, надає 

їй нові можливості для їх реалізації. Наявні кризові явища зменшують 

психологічну стабільність людини, формують у неї усвідомлену чи ні потребу 

в переосмисленні і конструюванні свого досвіду задля вироблення 

особистісної стійкості й успішної адаптації до викликів сучасності. 

Актуальність і нагальність цих проблем для забезпечення психологічного 

благополуччя особи й обумовлюють актуальність дослідження ролі, яку в цих 

процесах грає переосмислення і конструювання дорослою особистістю свого 

досвіду задля досягнення самореалізації. 

Метою даної роботи було проаналізувати процеси конструювання 

досвіду дорослою особистістю на шляху до успішної самореалізації. Робота 

базується на методологічній базі психолого-герменевтичного підходу, що 

йому присвячені численні розробки лабораторії когнітивної психології 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України [2; 6; 7], і спирається 

на отримані в попередніх теоретичних і емпіричних дослідженнях результати. 

Емпіричні дослідження самопроектування у дорослих осіб, проведені 

нами раніше [3], дозволили проаналізувати явище так званого особистісного 

самопроектування [8], яке передбачає активний пошук дорослим суб’єктом 

шляхів і засобів для саморозвитку. Часто це виливається у пошук життєвого 

проекту, який грав би роль інструменту для саморозвитку: отримання другої, 

третьої, четвертої вищої освіти, завдяки чому потрошку вибудовується інший 

життєвий шлях; чи будь-які семінари, курси, тренінги, вебінари, школи, 

індивідуальні заняття для вгамування потреб, які не задовольняються 

основною роботою; чи цілеспрямоване спілкування зі значимими іншими – 

«вчителями», «гуру», які є носіями знань чи вмінь, суперзначимих для особи 

на даному етапі; чи цілеспрямований пошук роботи, яка може давати менше 

фінансового забезпечення, проте створює те професійне коло, той творчий 

бульйон, який сприяє творчому й особистісному зростанню. Це те, заради чого 

люди працюють за незначні гроші там, де їм цікаво. У людей творчих професій 
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це виливається у цілеспрямований пошук «художнього середовища», 

потрапити в яке й означає вгамувати спрагу і таки стати справжнім 

художником або впевнитися, що ти не тягнеш, і відступити.  

Психологічні механізми і прояви цього феномену в різних вікових 

групах дорослих суттєво відрізняються. У ранніх дорослих особистісне 

самопроектування часто проявляється як прагнення людини підлаштуватися 

під ідеали, нав’язані оточенням. Молода особа може усвідомлювати свою 

залежність від думки оточення, проте прагнення протиставити себе цій 

загальній течії нема – сукупність концептів, що складають категорію 

«самопроектування», вочевидь входить у цінності молодої особистості. 

Взірцем є певний соціально схвалений, навіть «модний» варіант особистості 

або певний привабливий і знову ж таки модний спосіб життя молодої особи.  

У більш зрілих дорослих, які вже успішно реалізують свій черговий 

життєвий проект, розвиток особистості може призводити до наростання 

відчуття нереалізованості – взагалі як особистості, або нереалізованості якоїсь 

певної грані покликання, яка відчувається як нереалізований потенціал. Саме 

так з’являються несподівані для оточуючих, часто незрозумілі для близьких 

повороти у долі, зміна роботи, несподівані «хобі», «западання» – це 

нереалізоване покликання прокльовується і владно просить годувати себе. 

Зрілий суб’єкт сам активно шукає технології саморозвитку в бажаному 

напрямку, все його життя спрямовано на пошук, свідомий і цілеспрямований, 

який є головною умовою отримання радості від життя. 

Часто в такий особистісний проект зрілої дорослої особи виливається 

усвідомлене (можливо вже в зрілому віці), але не реалізоване покликання, 

інколи – юнацькі мрії чи відчуття нереалізованих здібностей. Якщо у зрілому 

віці виникло відчуття покликання, то далі, як правило, воно вже не покидає 

людину, «веде» її, породжуючи проект за проектом, стає «нуждою» (за 

С. Д. Максименком).  

Такий тип саморозвитку є характерним, в основному, для (1) творчо 

орієнтованих особистостей (митці, науковці, тощо), (2) осіб, зосереджених на 
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реалізації своїх усвідомлених духовних потреб, (3) людей з розвиненими 

екзистенційного плану рисами свідомості (респонденти під час проведення 

опитувань формулювали це як «свідоме вибудовування себе, добудовування 

себе, підтягування себе до більш високої планки» тощо). Складається 

враження, що ситуація з виникненням такої «нужди» у зрілих дорослих – не 

рідкість, безліч прикладів бачимо навколо. Але артикуляція цих зрушень 

свідомості дорослої особи – не прийнята тема дискурсу спільноти. При 

проведенні опитування з’ясувалося, що багато хто з респондентів 

вербалізовували це ледь не вперше в житті і після опитування дякували за таку 

можливість, констатуючи, що відчули насолоду від наративізації глибоко 

потаємного, але дуже для них важливого. Це дозволяє припустити, що існує і 

відчувається особистістю незадоволена потреба наративізувати та 

обговорювати свої особистісні наробки, особливо у більш пізні вікові періоди 

життя, коли усвідомлена внутрішня робота зі своїм досвідом стає нагальною 

потребою. Мабуть, це спонукає до писання мемуарів, публікації щоденників 

тощо. Величезний пласт художньої літератури дає нам високохудожні описи 

саморозвитку особистості, які насправді є плідним дослідницьким матеріалом 

для наративного психолога. Можна зробити висновок про бажаний 

цілеспрямований розвиток наративної компетентності у представників усіх 

без винятку спеціальностей, для того щоб представники далеких від текстової 

діяльності професій мали таке знаряддя, яке знадобиться їм, коли «автор» в 

особистості перестане бути мовчазним, йому буде що сказати, і потрібні 

будуть тільки засоби для цього. Можна припустити, що людина, яка навчена 

це робити [1], буде більше готова до реалізації свого покликання – тобто до 

успішної самореалізації. 

Результати попередніх емпіричних досліджень дають підставу вважати, 

що спеціально організований комунікативний процес може зосередити 

людину на переосмисленні свого особистого досвіду шляхом рефлексії певних 

досі не усвідомлених або не артикульованих його складових. Розроблені 

авторські методики глибинного online-інтерв’ювання особистості (змішаного 
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усно-письмового, “розірваного”, поступового, гнучкого, почасти 

прихованого, тривалого інтерв’ю [5]) і методика «провокації текстом» [4] 

моделюють в експериментальних умовах вплив спеціально організованого 

діалогу на процес конструювання досвіду дорослою особистістю з метою 

збагатити її знанням не відомих їй раніше технологій роботи зі своїм досвідом, 

рефлексії певних його частин, наративного опрацювання досвіду, 

цілеспрямованого розширення індивідуального дискурсу в напрямку, який 

сприятиме конструюванню досвіду. Тут іде безперервне звернення до 

власного досвіду особи, інтерпретація і реінтерпретація цього досвіду під 

впливом нових смислів, актуалізованих провокуючим текстом. 

Подальші розробки у цьому напрямку з використанням методик і 

напрацювань, що їх було вироблено в попередніх дослідженнях дискурсивних 

практик, дозволять відпрацювати методики, на принципах і засадах яких 

можуть бути засновані спеціальні тренінги розвитку особистості. 
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ЕКОНОМІЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ ЯК ПРОБЛЕМА 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

 

Постановка проблеми. Ускладнення та нестабільність соціально-

економічного середовища життєдіяльності сучасної людини виводять на 

перший план проблему її економічного самовизначення на різних життєвих 

етапах в процесі економічної соціалізації особистості. Інтерес до досліджень 

економічного самовизначення молоді зумовлений швидкими змінами 

соціально-економічних умов в суспільстві, які ставлять молоду людину перед 

вибором свого місця в системі економічних відносин. Молодим людям 

потрібно визначитися з видом економічної діяльності, знайти та досягнути 

більш вигідного становища в економічній системі з позиції своїх стратегічних 

і тактичних цілей, сформувати власну думку стосовно тих чи інших 

матеріальних і нематеріальних економічних категорій та у відповідності з цим 

приймати рішення і діяти в сучасному суспільстві, що трансформується. Саме 

якість економічного самовизначення визначає ступінь економічної активності 

людей не лише в галузі стратегій споживання, але й в соціальній практиці 

організації життя в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження проблеми економічного 

самовизначення молоді базується на вивченні фундаментальних праць про 

особистість як особливий соціально-психологічний феномен 

(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Брушлінський, А. Асмолов, 

Л. Божович, Л. Виготський, І. Зімня, О. Леонтьєв, О. Петровський,  

С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн); особистісне самовизначення (М. Гінзбург, 

В. Сафін, О. Чернишов) та професійне самовизначення (М. Борисова, 



107 

 

Є. Клімов, С. Пряжнікова, С. Чистякова). Важливими для нас є дослідження 

економічної свідомості великих соціальних груп (А. Журавльов, 

Т. Ємельянова, А. Купрейченко, В. Позняков). 

Мета статі – в результаті теоретичного аналізу наукових джерел 

визначити та обґрунтувати особливості економічного самовизначення 

молоді. 

Викладення основного матеріалу і результатів дослідження. 

Методологічною основою психологічного підходу до розглядання проблеми 

самовизначення людини в соціальному середовищі є праці С. Рубінштейна, 

який вважав самовизначення моментом самодетермінації, тому що в ньому 

виражається активна природа суб’єктивного, тобто внутрішніх умов, через 

які переломлюється зовнішній вплив. У цьому контексті самовизначення 

предстає в якості  самодетермінації, на відміну від зовнішньої детермінації.  

Більшість сучасних авторів вирішують проблему самовизначення 

особистості у віковому аспекті (Л. Божович, І. Дубровіна, О. Мудрік, 

Д. Фельдштейн). Так, Д. Фельдштейн розглядає самовизначення як вивчення 

особистісного розвитку підлітків, а О. Мудрік вважає найважливішим 

періодом самовизначення ранню юність.  

У західній психології проблема самовизначення досліджується, 

передусім, у руслі питань визначення специфіки особистої ідентичності. З 

точки зору Е. Еріксона, самовизначення є пошуком Я-ідентичності, яку автор 

трактує як тотожність індивіда самому себе. Вона є результатом процесу 

ідентифікації себе, шляхом відділення, розрізнення себе від інших. У працях 

Е. Фромма самовизначення розглядається як процес вільного вибору 

людиною цінностей і цілей власної життєдіяльності та засобів їх реалізації. 

Дослідник бачить головний смисл самовизначення в самореалізації. 

Виокремлення різних видів самовизначення відбувається в залежності 

від того, в які сфери суспільного життя включається людина. Так, 

виокремлюють сімейне, професійне, релігійне, політичне, економічне 

самовизначення. 
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Економічне самовизначення, на думку А. Журавльова, слід розглядати 

як особистісне самовизначення (або самовизначення особистості) в 

економічному середовищі. Незважаючи на те, що цей процес носить 

нерівномірний, гетерохронний характер і кожна людина знаходить для себе 

лише їй притаманні засоби, існує єдиний спосіб, що визначає динаміку цього 

розвитку, це – особистісне самовизначення. Завдяки тому, що на кожному 

віковому етапі особистість набуває якісно нові характеристики 

(характерологічні риси, вольові якості, світоглядні позиції, життєві цілі тощо), 

вона поступово стає самодостатньою, здатною цілеспрямовано, з урахуванням  

соціальних умов, що змінюються 

Теоретичний аналіз наукової літератури дає змогу визначити, що 

економічне самовизначення (як вид самовизначення) для молоді є однією з 

найважливіших задач на відповідному життєвому етапі та є центральним 

механізмом становлення особистісної зрілості, що полягає в усвідомленому 

виборі людиною свого місця в системі економічних відносин суспільства. 

Економічне самовизначення стає новоутворенням періоду ранньої 

юності. Поняття «економічне самовизначення особистості» є відносно новим 

в психології. В результаті зіткнення традиційних та нових економічних норм, 

стандартів, еталонів життєдіяльності особистості виникає потреба в 

економічному самовизначенні. Це нова внутрішня позиція, що включає 

усвідомлення себе як члена економічного суспільства. Економічне 

самовизначення в ранній юності пов’язано з виробленням економічних 

професійних настановлень. Всі складнощі і труднощі економічного світу 

стають більш усвідомлюваними. 

Економічне самовизначення – це частина більш загального процесу 

життєвого самовизначення. Але економічне самовизначення – це не 

одномоментний акт внутріжиттєвого самовизначення, а відносно  тривалий 

процес. 

Специфічною проблемою є дослідження економічного самовизначення 

в руслі професіоналізації молодих людей, що передбачає  не лише досягнення 
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певних рівнів розвитку людини як суб’єкта економічної дійсності, але й 

становлення її як активного учасники розвитку економічної сфери суспільства. 

Дослідники розглядають економічне самовизначення юнацтва як 

складну багаторівневу активність, яка впливає на інтеграцію всіх напрямів 

життєвого самовизначення та професійноособистісного розвитку юнацтва, і 

зазначають доцільність таких підходів до його вивчення, які дозволять 

виявити специфіку такого роду впливів. Певні основи для його розробки надають 

дослідження в сучасній психології в галузі вивчення розвитку особистості фахівців 

у сфері підприємництва, бізнесу, комерції. 

Дослідження економічного самовизначення вченими співвідносяться з 

дослідженнями економічної свідомості та самосвідомості, імпліцитних 

концепцій «економічного Я». Однією з наукових праць цього напряму є робота 

А. Боярінцевої. Дослідження спирається на поняття «економічна 

суб’єктність», що інтерпретується як системна якість особистості, яка 

представляє собою специфічний патерн параметрів особистісних підсистем: 

Я-концепції, системи мотивації досягнення і системи етико-мотиваційних 

життєвих планів (суб’єктивних стратегій досягнення економічного успіху). 

Висновки. Отже, теоретичний аналіз наукових праць дозволяє 

виокремити певні аспекти відносно загальних теоретичних підходів до 

дослідження змісту та генези економічного самовизначення при 

співвіднесенні його з поняттям «економічна суб’єктність». Зміст поняття 

«економічний суб’єкт» застосовується для означення найбільш високих рівнів, 

стадій економічного самовизначення, що передбачає також й високі рівні 

особистісної та професійної зрілості. 

Перспективним напрямом дослідження є створення соціально-

психологічного тренінгу з оптимізації економічного самовизначення 

учнівської молоді. 
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Сучасні умови функціонування освітньої системи  висувають 

необхідність обґрунтування когерентної системи науково-методичного 

супроводу професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах 

дистанційної післядипломної освіти, що обумовлено запитами інноваційного, 

інтернаціонального суспільства та глобальними технологічними змінами. 

Інноваційні напрями розвитку цифрового суспільства потребують від 

сучасних науково-педагогічних працівників широкого спектра компетенцій і 

можливостей їхнього безперервного професійного розвитку. Адже, орієнтація 

на інновації визначає діяльність не лише високотехнологічних і наукових 

галузей, але й системи освіти, рівень якої поряд з інноваційною економікою 

країни є показником її конкурентоздатності на світовому ринку. Виробничими 

ресурсами розвитку цифрового суспільства стають інтелект новаторів і 

вчених, які в умовах відкритості стимулюють інноваційне продукування 

знань. Відтак, джерелом професійного розвитку педагога є не стільки його 
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власні здібності, скільки його цифроорієнтована практика та інноваційна 

діяльність, цінності міжкультурної взаємодії та співробітництва, можливості 

професійної мобільності та необхідність оволодіння варіативними 

професійними ролями. Саме обґрунтування і реалізація цифроорієнтованих 

практик у системі науково-методичного супроводу в умовах відкритої освіті 

стає рушійною силою та цінністю інноваційної економіки «суспільства знань». 

Цей процес підтримує, посилює і регенерує культурну і професійну 

багатоманітність, що сприяє розвиткові у педагогічних працівників здатності 

до самоактуалізації, самоорганізації, самодетермінації та практичного 

оволодіння динамікою власних життєво-професійних можливостей. З огляду 

на безперервний професійний розвиток педагогічних працівників, реалізація 

циофроорінтованих практик в умовах відкритого університету сприятиме 

утворенню інтернаціональних колективів креативних дослідників, які 

самостійно координуватимуть, організуватимуть та направлятимуть 

професійний пошук творчих, креативних ідей. Відтак сформується новий 

освітній ідеал – інноваційний, вільний науковець, педагог здатний до 

самостворення, самоорганізації, мобільної адаптації у мультикультурному 

середовищі. Це прискорить інноваційний розвиток національної освіти, 

постане каталізатором її модернізації та розбудови високотехнологічної 

економіки. 

Завдяки обґрунтуванню когерентної системи науково-методичного 

супроводу професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах 

дистанційної післядипломної освіти можливе формування інноваційного 

середовища, в якому реалізовуватимуться спільні креативні ідеї, ефективна 

співпраця, неформальне спілкування, посилюватиметься практична 

спрямованість науково-педагогічних досліджень, з’являютимуться нові 

форми і моделі науково-методичного супроводу, консультування, експертизи, 

аудиту, інноваційні та стажувальні майданчики тощо. Це створить відкрите 

середовище для забезпечення мобільності, конкурентоздатності фахівців та 

гнучкості їхньої підготовки, з огляду на швидкозмінні вимоги національного 
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та міжнародного ринків праці.  Така система дозволить подолати відірваність 

формальної, неформальної та інформальної освіти, забезпечити 

безперервність професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних 

працівників. 

Базовим положенням для формування когерентної безперервної освіти 

має стати принцип самодетермінації освітньої діяльності на всіх її рівнях. 

Відповідно, необхідно забезпечити цілісний науково-методичний, 

андрагогічний, акмеологічний супровід безперервного професійного розвитку 

і саморозвитку науково-педагогічного працівника. Звісно, завдання 

безперервного професійного розвитку не зводиться до механічного 

накопичення фрагментів інноваційного освітнього досвіду і не вичерпуються 

ним. 

У Законі України «Про освіту» безперервний професійний розвиток 

визначено як безперервний процес навчання та вдосконалення професійних 

компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, 

що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної 

діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності [2]. 

Однією із ключових компетентностей обґрунтовано навчання впродовж 

життя. Таким чином, освіта впродовж життя ґрунтується на ідеї безперервного 

усунення невизначеності статусу фахівця у динаміці пізнавальних і 

діяльнісних практик протягом усього життя, а також розкритті його 

креативних ресурсів, що формуватимуть нові горизонти його професійної і 

особистісно-орієнтованої життєдіяльності. Безперервний професійний 

розвиток науково-педагогічних працівників можливий у системній єдності 

формальної, неформальної та інформальної освіти.  

В умовах післядипломної освіти розбудова гнучкої, системи науково-

методичного супроводу безперервного професійного розвитку науково-

педагогічних працівників можлива у функціонуванні інноваційного 

віртуального середовища, що забезпечуватиме когерентну, диференційовану 

дистанційну організацію формальної, неформальної, інформальної освіти, що 
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дозволяє: 1) упроваджувати інноваційні технології науково-методичного 

супроводу в післядипломній освіті, зокрема підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників відбувається дистанційно, з урахуванням 

різновекторної предметної, методичної, професійно-кваліфікаційної, 

інформаційно-комунікаційної адресної допомоги; 2) залучати до простору 

безперервної освіти потенційних партнерів наукової, методичної, практичної 

сфери для вирішення актуальних завдань професійного розвитку фахівців 

відповідно до соціально-економічних трансформацій у контексті 

інформаційного суспільства; 3) розробляти та апробувати варіативні освітні 

моделі підвищення кваліфікації з урахуванням запитів і потреб науково-

педагогічних працівників; 4) організовувати науково-методичний полілог в 

інтерактивних форматах: тренінгах, круглих столів, семінарів, конференцій, 

вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, оn-line студій, педагогічних 

web-квестів; 5) проводити психолого-андрагогічну діагностику, яка включає 

комплексний моніторинг засобів і методів, що дозволяють вимірювати і 

діагностувати професійне удосконалення науково-педагогічного працівника; 

6) підтримувати високопрофесійний інтелектуальний креативний пошук 

науково-педагогічного працівника та упроваджувати високорезультативні 

технологічні продукти, підвищення інноваційного потенціалу фахівця; 7) 

розробляти науково-методичні рекомендації, із застосуванням інноваційних 

технологій навчання і виховання та упроваджувати сучасні стратегії розвитку 

формальної, неформальної, інформальної освіти.  

Цифровізація освіти зумовлює нову модель її розвитку, що не обмежена 

просторовими, часовими й інституціональними межами. Нові форми освітніх 

практик не відповідають традиційній схемі навчання, відтепер когнітивні 

можливості масової інформації унеможливлюють завершений освітній 

процес. Тому постійний розвиток інформацій вимагає безперервного навчання 

не лише в межах освітніх інститутів, але й у просторі неформальної та 

інформальної освіти. З огляду на це післядипломна освіта, як частина 

безперервної освіти, забезпечити психолого-педагогічний, андрагогічний та 
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інформаційно-комунікативний супровід розвитку науково-педагогічного 

працівника, який передбачає: [1] 

 надання освітніх послуг для безперервного саморозвитку і 

самореалізації науково-педагогічних працівників на принципах 

відкритості, що включає створення гнучкого, конкурентного освітнього 

середовища з домінуванням мобільних програм підвищення кваліфікації 

та модернізацією змісту, форм, методів, технологій навчання залежно 

від суспільних та індивідуальних освітніх потреб замовників, відповідно 

до темпів оновлення інформації, можливостей та особливостей, 

компетентнісного досвіду фахівців; 

 забезпечення андрагогічних, аксіологічних, креативних, інноваційних 

інтегративних, праксеологічних, цифрових функцій безперервного 

професійного розвитку фахівців; 

 розроблення й упровадження до системи підвищення кваліфікації 

багатоваріантних і диверсифікованих за профілем освітньо-професійних 

програм, відповідно до соціально-педагогічних запитів і особистісно-

професійних потреб науково-педагогічних працівників, що 

забезпечують їм свободу вибору місця, термінів, змісту навчання за 

індивідуальною освітньою траєкторією; 

 підготовка ефективного науково-методичного супроводу безперервного 

професійного розвитку науково-педагогічних працівників на принципах 

дорадництва і коучинга у мотиваційно-проектному, експертному, 

комунікативному, цифровому напрямах; 

 забезпечення цифрової підтримки безперервного професійного розвитку 

науково-педагогічних працівників шляхом створення єдиної 

інформаційно-технологічної інфраструктури системи післядипломної 

педагогічної освіти, зокрема е-платформи з обміну знань, освітні сайти, 

інформаційні бази даних, е-каталоги, е-бібліотеки, персональні веб-

ресурси тощо. 
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Таким чином, ми отримуємо нову віртуальну реальність, в якій 

реалізуватимуться спільні креативні ідеї, ефективна співпраця, неформальне 

спілкування, посилюватиметься практична спрямованість науково-

педагогічних досліджень, з’являтимуться нові форми науково-методичного 

супроводу, консультування, експертиза, аудит, інноваційні та стажувальні 

майданчики тощо. Це створить інноваційне середовище для забезпечення 

мобільності, конкурентоздатності науково-педагогічних працівників та 

гнучкості їхньої підготовки, з огляду на швидкозмінні вимоги національного 

та міжнародного ринків праці. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення заклади вищої освіти 

потребують викладачів, здатних вирішувати складні проблеми (соціальні, 

економічні та екологічні), поєднуючи досвід, знання, вміння і навички, 

цінності, бути здатними креативно мислити, використовувати різні засоби для 

збагачення мови, культури, благополуччя людей тощо. Це зумовлює зростання 

вимог і до особистості викладача загалом та викладача іноземних мов зокрема. 

Адже викладач сьогодні має бути відкритим до нового досвіду, володіти 

вміннями і навичками шукати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, 

творчо і відповідально ставитися до навчання іноземним мовам, прагнути до 

розвитку власного креативного потенціалу, самовдосконалення і 

самореалізації у професійній діяльності. Саме викладачі закладів вищої освіти 

формують майбутніх фахівців високої градації, здатних до інноваційного, 

креативного навчання, створюючи інституційне середовище, креативну 

навчальну спільноту, здатну до розвитку творчості, креативного мислення, 

долучаючи студентів до продукування креативних знань на всіх її рівнях [8].  

В умовах сьогодення зросла потреба підвищення креативності в 

освітньому процесі і починається вона саме з освіти викладачів [12 с. 220], 

їхньої здатності реалізувати професійні компетентності, регламентовані 

Законом України «Про вищу освіту» [5], Стандартами і рекомендаціями щодо 
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забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [10], Tuning 

Educational Structures in Europe (2006), а також іншими нормативно-правовими 

актами, розпорядчими документами, якими керуються заклади вищої школи у 

контексті автономності їх діяльності.  

Викладення основного матеріалу. Серед психологічних особливостей 

професійної діяльності викладачів іноземних мов, зумовлених змістом і 

функціями, завданнями та вимогами до навчання іноземним мовам зростаючої 

молоді, варто назвати наступні [1]: 

По-перше, професійна діяльність викладачів іноземних мов належить до 

професії типу «людина-людина», в основі якої суб’єкт-суб’єктна взаємодія в 

системі «викладач-здобувач вищої освіти», що спрямована на досягнення 

цілей професійної освіти, формування національної свідомості, психологічної 

і духовної культури усіх учасників освітнього процесу з відповідною 

сукупністю професійних знань, умінь, якостей; цілісна структурована система, 

компоненти якої визначені нормативними актами, затвердженими МОН 

України.  

По-друге, специфічність змісту і процесу навчання іноземним мовам, 

зумовлене потребою опанування здобувачами освіти мовними 

компетентностями, комунікативно-практично спрямованим процесом 

навчання [6], творчою співпрацею у процесі взаємодії викладачів зі 

здобувачами задля спільного формування комунікативного поля іноземної 

мови. Тому викладачам іноземних мов варто постійно працювати над 

вдосконаленням соціальної компетентності як фундаментальної («свідоме 

вираження особистості, відображене у її переконаннях, поглядах, 

відношеннях, мотивах, установках на певну поведінку, сформованості 

особистісних якостей, які сприяють конструктивній взаємодії» [9, с. 41-47], 

взаємодія суб’єкта і суспільства [4] формування «soft skills (м’яких навичок)» 

- «індивідуальні, комунікативні та управлінські навички, пов’язані з тим, яким 

чином люди взаємодіють між собою. Тобто м’які навички рівною мірою 

необхідні як для повсякденного життя, так і для роботи» [7, с. 162-167]. 
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Соціальна компетентність викладачів іноземних уможливлює здатність 

співробітництва в освітянській спільноті, мобільність, уміння адаптуватись і 

визначати цілі (як особисті, так і здобувачів) в опануванні іноземних мов, 

реалізувати різні ролі й функції в освітньому процесі тощо. Важливу роль у 

цьому процесі відіграє здатність забезпечувати креативне викладання, 

використовуючи образні підходи у побудові освітнього процесу: щоб 

навчання було більш цікавим, захоплюючим й ефективним. Творчі викладачі 

завжди готові експериментувати, усвідомлюють потребу досвіду викладання 

[3, с. 443-456, с. 162-164], «надзвичайно відповідальні за якість викладання, 

завжди енергійні, турботливі про суб’єктів навчання та креативні» [2]. 

По-третє, особистість викладача іноземних мов становить основний 

інструмент його діяльності, що випливає на результати навчання іноземним 

мовам – забезпечення умов навчання іноземним мовам і становлення 

майбутніх філологів (перекладачів) як професіоналів, високоосвічених і 

культурних людей, конкурентоспроможних і гармонійно розвинутих фахівців, 

здатних відповідати на виклики сьогодення. Це, у свою чергу, потребує 

високого рівня розвитку індивідуально-психологічних, загальнолюдських, 

морально-етичних, інтелектуальних та інших професійних якостей викладача 

іноземних мов. Адже неможливо сформувати високорозвинуту особистість 

здобувача з відповідною сукупністю компетентностей, якщо не володіти ними 

досконало самому. 

По-четверте, поліфункціональність професійної діяльності викладачів 

іноземних мов, зумовлена специфікою їх роботи, реалізацією не лише 

освітньої, виховної і розвиваючої, а й цілої низки функцій, зокрема 

пізнавальної, проектувальної, прогностичної, корекційної, діагностичної та ін.  

Сучасний викладач іноземних мов у професійній діяльності, як зазначає 

P. Perrenoud, потребує опанування дванадцятьма компетенція ми (створення 

ситуацій навчальної діяльності і контролю; дотримання етичних норм; 

інтеграції знань і культури в освітній процес; коректного спілкування мовою 

навчання; проектування навчання і контролю; здатності працювати в команді 
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тощо [11, с.65]. Крім того, варто досконало володіти лінгвістичною, 

мовленнєвою, соціолінгвістичною, перекладацькою, екстралінгвістичною, 

загальнокультурною та ін. компетентностями  

По-п’яте, перетворювальний або творчий характер професійної 

діяльності викладачів іноземних мов, враховуючи різноманіття інтересів, 

рівень знань і вмінь здобувачів вищої освіти, психологічний клімат в 

академічних групах тощо.  

Висновки. Отже, професійна діяльність викладачів іноземних мов 

зумовлена її специфікою і потребує високого рівня розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як особистісної властивості, внутрішнього ресурсу, 

що уможливлює творчу й інноваційну діяльність, спрямовану на 

продукування та генерування оригінальних (нетривіальних) ідей та підходів 

до навчання іноземним мовам, прагнення до розвитку як власної креативності, 

так і креативності студентів при викладанні іноземних мов.  
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ПРИНЦИПИ ТА ЕФЕКТИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

На сьогодні чудодійна сила слова ні у кого не викликає сумнівів. І чи 

приймається воно (слово) на віру, тим, хто молиться про зцілення та отримує 

його, чи стає фактом усвідомлення (у значенні просвітлення) через аналітичну 

роботу, – різниця тут буде ледь помітною, хоча й значною. У першому випадку 

зцілення приймається, у другому – досягається; відповідним чином 

розподіляється й доля відповідальності: на Бога і на самого себе. Вочевидь, що 

навіювання відіграє в обох випадках чи не найголовнішу роль. Тож із 

впевненістю можна сказати, що навіювання універсальне, що, правда, не 

можна віднести на рахунок віри. На захист останнього твердження виступає 

той факт, що після випадку раптового і «чудодійного» зцілення запеклий 

атеїст перетворюється на такого ж переконаного віруючого. 

На наш погляд, вдалою ілюстрацією існування тонкого зв'язку між вірою 

і сумнівом, надією і страхом, є євангелійська історія про те, як Ісус ходив по 

воді, а його учень Петро, пішовши назустріч своєму учителю, ступив на воду 

і почав тонути (Матвія, 14:22-32). Справді, перший крок може бути твердим, 

віра ще дає опору під ногами, та вже з наступним кроком можна все втратити. 

Перший крок Петро зробив самостійно, наслідуючи учителя та, 

засумнівавшись у власних силах, переклав відповідальність за своє спасіння 

на Ісуса, благаючи його про порятунок. Чи зрозумілою є тепер тут роль Ісуса, 

як психолога? Чи проглядається тут той особливий зв'язок або середовище, що 

встановлюється між психологом і клієнтом?  
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Пошук відповідей на ці питання дозволив вивести наступні 

принципи [2]. 

1. Перший крок на зустріч до психолога вже апріорно містить у собі 

ефект зцілення.  

Персона психолога є необхідною метою клієнта, за якою останній може 

і не бачити своєї головної потреби. А якщо це так, то фокус потреби 

налаштовується на психолога. Математично такий зв'язок називається 

прямолінійним. Клієнт буде легко «пережовувати» всі слова психолога і 

погоджуватися з усім, що той каже. Безмежна пряма лінія – це коло. Аналітик 

може роками супроводжувати клієнта, але у відповідь буде чути все одне і теж 

виправдання або благання: «Ну я ж не можу змінитися отак одразу, за один 

день». Клієнт ніколи не наважується зробити другий крок, передбачаючи крах, 

і кожен похід до кабінету психолога стає для нього ніби перший.  

Яким же чином розірвати це порочне коло? Адже навіть володіючи 

інструментарієм з усім багатством терапевтичних методик, психолог може так 

і не спонукати клієнта піднятися на сходинку вище. Відповідь очевидна: 

панацея криється у персоні психолога. З першого принципу ми дізналися, що 

для клієнта персона психолога від початку є не лише проміжною метою для 

задоволення певної потреби, а є самою потребою. Бажання ж залишається 

одне: отримати задоволення від інстинктивного або екзистенційного бажання, 

усвідомленого чи ні. Отже, можна припустити, що персона психолога є суть 

неозначене до того бажання клієнта. А якщо ми маємо справу з чистої води 

проекцією, то все це дає можливість вивести другий фундаментальний 

принцип, відкритий і знайомий, мабуть, кожному психологу.  

2. У проекції, що виникає під час діалогу психолога і клієнта, міститься 

те бажання останнього, яке прагне до задоволення. 

Прийнято вважати, що проекція є процесом несвідомим. Це означає, що 

терапевтичний діалог між аналітиком і клієнтом щонайменше має бути 

формальним, аби проекція вийшла якомога повнішою. Увага психолога 

прикута лише до тих мало усвідомлюваних процесів, які породжують 
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механізми захисту, тобто, до комплексів. Саме ж усвідомлення і 

переорієнтація душевних сил на продуктивну роботу залишається за клієнтом.  

Знов і знов ми наголошуємо на тому, що, так би мовити, зцілювальний 

ефект ні в якому разі не повинен спиратися на формальні або стандартні 

методи. Визнаючи те, що кожна людина індивідуальна, і що усвідомлення 

своїх комплексів залежить лише від неї самої, маємо визнати й те, що ніхто не 

знає душу і думки окремого індивіда краще, ніж він сам.  

Звичайно, можна вдатитися до аналогій та інтерпретацій. Але 

раціоналізація не завжди приводить до бажаного результату. Вкінець можна 

взагалі знецінити терапевтичний ефект, який насправді може виявитися лише 

щасливою випадковістю. Так, у психогенетиці можна зустріти визначення 

такого явища, як імпресінг, коли якась випадковість може призвести до 

кардинальних змін у життєвому плані індивіда [1, с.192]. 

Чим же повинна бути консультація у психолога? Чи не тією подією, яка 

змінить мінус на плюс?! Адже проста підтримка допомагає лише триматися на 

плаву, як рятувальний надувний жилет, в той час як справжня допомога – це 

коли потерпілого витягують з води. 

Отже, маємо цілу низку здогадок і ще більше запитань. Але, якщо не 

пускатися в асоціації, дотримуючись заданого контексту, можна ще раз 

пересвідчитися, що кожен з нас породжує властиві лише йому проекції, а 

значить, і методи психологічної допомоги повинні бути здатними розпізнавати 

всі ці індивідуальні проекції. 

Гадаємо, що в контексті сказаного не зайвим буде висунути 

застереження щодо застосування психологами «загальних» методик, нехай і 

перевірених часом. Адже якщо, наприклад, реакція на стрес є однотипною, це 

не означає, що вихід також один. За будь-яких умов, можна констатувати, що 

існує прямий зв'язок між комплексами та враженнями, які отримує індивід 

контактуючи зі світом. При чому немає значення, пізнаються вони чи 

проходять повз свідомість, вони все одно закарбовуються у пам’яті та вже 
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ніколи її не полишають. Мало того, подальше сприйняття індивідом свого 

життя буде піддаватися корекції враженнями прожитого життя.  

Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що комплекси є, так би 

мовити, незмінними супутниками психіки індивіда. З усього багатства 

вражень прожитого життя, індивід може не усвідомлювати, а отже й не 

відокремлювати ті миті, які корегують його інтереси, його бажання, поведінку 

в цілому. Психологам добре відомо, що для успішної реалізації індивідом 

своїх поведінкових актів, цілеспрямованість відіграє чималу роль. В її основі 

лежить також і інтерес, який буде нічим іншим, як спробою отримання ще 

більшого задоволення від вражень, які мали місце в минулому. Можливо, що 

комплекси слід шукати в наших інтересах, а від так і у думках, мріях, надіях. 

Окреслюючи перспективи подальшої роботи над проблемою, зазначимо 

про те, що комплекси – це не лише наші сни та страхи, вони не є частиною 

нашої персони, скоріше, навпаки, персона є частково реалізацією наших 

комплексів. Економічна цінність комплексів зросте ще більше, якщо ми 

відведемо їм місце невтомних захисників нашого здоров’я, адже це свідомість 

володіє обмеженими ресурсами і піддається стресам. Комплекси ж 

допомагають протидіяти стресам, заради цього вони і об’єднуються. Але 

об’єднання ці унікальні в кожної людини, так само, як враження та досвід 

життя. Ось чому, мабуть, ми отримуємо різні реакції на стресові ситуації у 

кожного окремого індивіда. А відтак, якими б не були наші припущення, 

прогнози і визначення стосовно явищ, які ми досліджуємо, їх завжди буде 

супроводжувати тінь таємничості. Ця тінь є цитаделлю для комплексів, які її 

ніколи не полишають і час від часу виходять в поле свідомості, що нагадати 

про свою недоторканість і, мабуть, захистити таємницю людської душі. 
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Постановка проблеми. Забезпечення психологічного здоров’я 

персоналу організацій, зокрема, освітніх, значною мірою залежить від соціо-

культурних умов, в яких функціонує організація. До таких умов, зокрема 

належить статус населеного пункту, де знаходиться освітня організація. 

Стан розробленості проблеми. Проблема психологічного здоров’я в 

освітніх закладах знайшла певне відображення в роботах ряду в роботах ряду 

зарубіжних (Дубровіна І.В [2]) та вітчизняних  (Баркова Д.Ю.,  Перевертайло  

М.О. [1]; А. Г Обухівська А.Г. [5] авторів, в яких розкрито сутність 

психологічного здоров’я, його особливості в дітей та підлітків, визначено 
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технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і 

психолого-медико-педагогічних консультацій. Однак, практично не 

ослідженою є проблема впливу організаційно-психологічних характеристик 

освітніх організацій на психологічне здоров’я освітнього персоналу, зокрема, 

спеціально на вивчався вплив місця розташування освітньої організації на 

структурні компоненти на психологічне здоров’я освітнього персоналу. 

Мета дослідження.  Дослідити вплив місця розташування освітніх 

організацій на психологічне здоров’я освітнього персоналу. 

Викладення основного матеріалу:  

Для вивчення складових психологічного здоров’я (когнітивно-

емоційного, рефлексивно-особистісного та операційно-функціонального) 

було застосовано такі методики. Для вимірювання когнітивно-емоційного 

компонента психологічного здоров’я використовувалася   «Шкала   ставлення   

до психологічного здоров’я» (ШСПЗ) (Т.В. Галкіна, Н.Г. Артемцева) [3].   

Вивчення рефлексивно-особистісного компонента психологічного 

здоров’я здійснювалося за допомогою «Шкали позитивного психічного 

здоров’я» (Positive Mental Health Scale (PMH-scale) (J. Lukat, J. Margraf, R. Lutz, 

W.M. van der Veld, E.S. Becker) [6]. Для діагностики операційно-

функціонального компонента використовувався «Опитувальник для 

вимірювання локус контролю здоров’я» (Multidimensional Health Locus-of-

Control Scales) [4]. Даний опитувальник складається з трьох шкал: шкали 

«внутрішнього локусу контролю»; шкали «контролю «могутніми» іншими»; 

шкали «контролю випадку».  

Обробка результатів здійснювалась методами математичної статистики 

(описові статистики, кореляційний) за допомогою програми SPSS (22 версія). 

У дослідженні взяли участь 473 працівники закладів середньої освіти з 

різних регіонів України.  93,5% опитаних мали вище освіту, 6,5% – середньо-

спеціальну та незакінчену вищу освіту. За посадою респонденти були 

розподілені наступним чином: 20,8% – педагогічні працівники початкової 

школи, 29,6% – середньої школи, 24,5% – старшої школи, 14.4% – керівники, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lukat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lukat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lutz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lutz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Veld%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Becker%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
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10,2% – соціальні педагоги та психологи. За віком опитані розподілились 

наступним чином: 11,4% – до 30 років, 27,7% – від 31 до 40 років, 34,3% – від 

41 до 50 років, і 26,6% – понад 50 років. 12,0% – чоловіки, 88,0% – жінки; 

76,0% були одруженими, 24,0 % – неодруженими. 

Стосовно місця розташування освітні організації утворили такі 

підгрупи. 28,8% освітніх організацій знаходились в селі або селищі міського 

типу. 48,6% освітніх організацій знаходились в районному центрі. І  14,6% 

були розташовані в обласному центрі або столиці.  

Проаналізуємо отримані дані. 

У процесі дослідження за допомогою кореляційного аналізу виявлено  

позитивний  статистично значущий кореляційний зв’язок між місцем 

розташування освітньої організації  і такими структурними компонентами 

психологічного здоров’я освітнього персоналу: когнітивно-емоційним 

(r=0,191; р<0,01) та  операційно-функціональним  (складова –  локус контролю 

«внутрішній контроль» (r=0,146; р<0,01). Суть даного зв’язку полягає в тому, 

що по мірі підвищення  статусу населеного пункту, де знаходиться освітня 

організація (село або селище міського типу - районний центр - обласний центр 

або столиця), підвищується рівень вираженості зазначених показників  

психологічного здоров’я освітнього персоналу. 

Водночас, констатовано негативний статистично значущий 

кореляційний зв’язок між місцем розміщення освітньої організації і такою 

складовою операційно-функціонального компоненту психологічного 

здоров’я освітнього персоналу, як «контроль випадку» (r=-0,133; р<0,01). 

Тобто, мова йде про те, що із підвищенням статусу населеного пункту, де 

функціонує освітня організація, значення  такого локус контролю здоров’я, 

як «контроль випадку», зменшується. 

Виявлена закономірність підтвердилась на основі даних, які отримані за 

допомогою одномірного дисперсійного аналізу (ANOVA).  

Так, констатовано, що підвищення рівня населеного пуккту, де 

знаходиться освітня організація, позитивно впливає на рівень вираженості 
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когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я освітнього 

персоналу, при цьому слід зазначити, що такий зв’язок є сильно вираженим 

(F=13,501, р<0,001). Тобто, чим вищим є статус населеного пункту, де 

знаходиться освітня організація, тим освітній персонал більш позитивно 

ставиться до психологічного  здоров’я і особливо це виражено проявляється 

при «переході» від такого статусу, як село або селище міського типу до 

районного центру. 

Результати дисперсійного аналізу також показали, що підвищення рівня 

населеного пункту, на території якого функціонує освітня організація, 

позитивно впливає на рівень вираженості такої складової операційно-

функціонального компоненту психологічного  здоров'я освітнього персоналу, 

як  «внутрішній контроль» однак, цей зв’язок є слабким (F=3,352, р<0,05). Це 

свідчить про те, що статус населеного пункту, де розміщена освітня 

організація,  не виражено, але впливає, на розуміння освітнім персоналом того,  

що забезпечення його психологічного здоров’я залежить, насамперед, від 

власної активності та реалізації  спеціальних зусиль. При цьому, це 

простежується чітко при переході від одного статусу адміністративного 

центру до іншого (від села або селища міського типу до районного центру, від 

районного центру до обласного центру або столиці).  

Окрім того, за результатами дисперсійного аналізу зафіксовано,  що 

місце розташування освітньої організації негативно впливає (на рівні 

статичного значущої тенденції) на рівень вираженості такої складової 

операційно-функціонального компоненту психологічного  здоров'я 

освітнього персоналу, як  «контроль випадку» (F=2,726, р<0,1). Тобто, 

йдеться про те, що при переході від села або селища міського типу до 

районного центру, від районного центру до обласного центру або столиці, 

значущість цієї складової психологічного  здоров'я освітнього персоналу 

зменшується, а це значить, що освітній персоналу все менше покладається на 

випадок (зовнішні обставини,  вдачу, певний збіг обставин) у цьому процесі. 
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Це цілком узгоджується із даними, які стосуються ролі «внутрішнього 

контролю» як показника локус контролю здоров'я освітнього персоналу.  

Висновки та перспективи дослідження. Отже, можна говорити про те, 

що місце розташування освітньої організації виступає сильною 

детермінантною вираженості  когнітивно-емоційного компоненту 

психологічного  здоров'я освітнього персоналу та слабкою детермінантною 

вираженості операційно-функціонального компоненту психологічного  

здоров'я освітнього персоналу. Тобто, підвищення  соціально-культурних 

умов життєдіяльності та професійної діяльності освітнього персоналу  значно 

сприяє  усвідомленню освітнім персоналом сутності та значущості 

психологічного  здоров'я та певною мірою посилює особистісну 

відповідальність за його забезпечення. 

До перспектив дослідження  відноситься  дослідження впливу на 

психологічне психологічного здоров'я освітнього персоналу таких 

організаційно-психологічних характеристик освітніх організацій, як  кількість 

людей в організації, термін функціонування організації та ін. 
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організаційно-психологічних умов розвитку комерційних організацій. Однією 

із таких організаційно-психологічних умов є активна інтеграція жінок в процес 

управління комерційними організаціями. 

Стан розробленості проблеми. Проблема лідерства знайшла 

відображення в роботах ряду зарубіжних (Бендас Т.В. [1]) та вітчизняних 

авторів (Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г. [5] та ін.), в яких розкрито сутність 

лідерства, основані підходи  до його вивчення, особливості вияву лідерства в 

різних соціальних серах (державне управління, бізнес, освіта та ін.). Однак, що 

стосується особливостей вияву лідерських якостей у  жінок-менеджерів 

комерційних організацій («базових» та «спеціальних»), а також обґрунтування 

діагностичних методик для їх вивчення, то ця проблема, є недостатньо 

розробленою.  

Мета дослідження: визначити методики для дослідження  «базових» 

та «спеціальних» лідерських якостей жінок-менеджерів комерційних 

організацій. 

Викладення основного матеріалу. Для проведення дослідження нами 

підібраний комплекс методик, який включає три групи методик для вивчення 

таких показників: 1) «базових»  та  «спеціальних» лідерських якостей жінок-

менеджерів комерційних організацій;  2)  чинників мезорівня (характеристик 

організації), які впливають на розвиток лідерських якостей  жінок-менеджерів 

комерційних організацій; 3) чинників мікрорівня (характеристик працівників), 

що впливають на розвиток лідерських якостей  жінок-менеджерів 

комерційних організацій. 

У цій роботі ми проаналізуємо методики, які відносяться до першої 

групи.  

Слід зазначити, насамперед, що відповідно до підходу Фелькель Т.М. 

[10], лідерські якості нами були підрозділені на «базові» та «спеціальні». До 

«базових» якостей жінок-менеджерів комерційних організацій відносяться 

якості, які свідчать про загальну схильність жінок до управління та 
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керівництва, а до «спеціальних» якостей належать ті якості, які потрібні 

жінкам-менеджерам для здійснення лідерства в комерційних організаціях. 

Для вивчення «базових» лідерських якостей  жінок-менеджерів 

комерційних організацій використовується методика  «Чи здатні ви стати 

керівником?» [3], яка зорієнтована на вивчення загальних здібностей до 

управління та керівництва. 

 «Спеціальні» лідерські якості жінок-менеджерів комерційних 

організацій, з урахуванням наявних в літературі підходів [1; 5] та власного 

теоретичного аналізу проблеми  були підрозділені нами на такі підгрупи: а) 

інноваційно-креативні якості; б) якості партнерської взаємодії; в) емоційно-

регулятивні якості; г) гендерні якості. Слід підкреслити, що перші дві групи 

якостей (інноваційно-креативні якості та якості партнерської взаємодії) 

виділені нами на основі розробок Фелькель Т.Г. [5], але вони «наповнені» 

новим змістом, який стосується діяльності контингенту досліджуваних.  

Наступні дві підгрупи (емоційно-регулятивні та гендерні якості) виділені нами 

самостійно, з урахуванням специфіки категорії жінок-менеджерів та 

особливостей їх управлінської діяльності. 

До інноваційно-креативних якостей жінок-менеджерів комерційних 

організацій нами віднесено такі якості, як адаптаційна мобільність, 

просування організаційних змін та здатність до підприємництва (включає, в 

свою чергу, такі характеристики, як потреба в досягненнях, потреба в 

незалежності (автономії), творчі здібності, вміння йти на розумний, зважений 

ризики, цілеспрямованість та рішучість). Для їх дослідження 

використовуються такі методики: «Експертна оцінка «Адаптаційна 

мобільність» (Карамушки Л.М., Москальова М.В) [4], опитувальник 

«Просування організаційної зміни» (Н. Форстера) [13], «Тест на загальні 

здібності до підприємництва (GET TEST)» [7]. 

До групи якостей партнерської взаємодії жінок-менеджерів 

комерційних організацій віднесено такі якості, як орієнтація   на поєднання 

лідерських та адміністративних якостей, здатність використовувати різні 
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лідерських стилі (доброзичливий, структурований та змішаний), уміння 

використовувати всі складові емоційного інтелекту (емоційна обізнаність, 

управління своїми емоціями, самомотивація, емпатія, розпізнавання емоцій 

інших людей). Для вивчення таких якостей використовуються такі методики: 

«Ви керівник чи…?» (К. Фрайлінгера, І. Фішера) [12], «Методика вивчення 

лідерського та гендерного стилів мнеджера» (шкала «лідерських стилів») 

(А.Кенна, Д.Зигфрида, модифікація Т.В. Бендас) [1], опитувальник для 

визначення емоційного інтелекту (Н. Холла) [11]. 

Група емоційно-регулятивних якостей жінок-менеджерів комерційних 

організацій включає такі характеристики, як самоефективність, життєстійкість 

та організаційна стресостійкість. Їх дослідження здійснюється за допомогою 

таких методик: «Тест на самоефективність» [5], «Тест самооцінки 

життєстійкості» (модифікація опитувальника Форверга  на контактність Т. О. 

Ларіної) [8], «Шкала організаційного стресу» [2]. 

І до гендерних якостей жінок-менеджерів комерційних організацій 

віднесено такі, як орієнтація на використання різних гендерних стилів 

(фемінний, маскулінний, нейтральний), впровадження різних стратегій 

гендерної взаємодії в організації (партнерсько-професійний, партнерсько-

соціальний, конфліктно-дистантний), реалізація балансу «робота-життя». Для 

їх вивчення використовуються такі методики: «Методика вивчення 

лідерського та гендерного стилів менеджера» (шкала гендерних стилів) 

(А.Кенна, Д. Зигфрида, модифікація Т.В. Бендас) [1], «Методика діагностики 

типів гендерної взаємодії персоналу організацій» (Ткалич М.Г.) [9], 

«Опитувальник з визначення балансу «робота-життя» персоналу організацій» 

(Ткалич М.Г.) [9]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Використання 

вказаних методик дасть можливість діагностувати особливості лідерських 

якостей жінок-менеджерів комерційних організацій та   виявляти  «проблемні 

зони» в розвитку цих якостей. 
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До перспектив подальшого дослідження відноситься проведення 

емпіричного дослідження за допомогою підібраних методик  та визначення 

типів жінок-менеджерів комерційних організацій щодо розвитку у них 

лідерських якостей. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Постановка проблеми.У своїй праці  «21 урок для 21 століття» Юваль 

Харарі передбачає, в найближчому майбутньому, зникнення багатьох 

традиційних професій у всіх галузях та появу нових сфер економічної 

діяльності людини. Проте,  на його думку, «проблема з усіма цими новими 

робочими місцями в тім, що вони напевно потребуватимуть нового рівня знань  

і вмінь»[4, с.51]. 

 Однією з причин подібного стану речей, є процес глобалізації, який 

суттєво впливає як на стан усього людства, так і кожної країни та окремої 

людини зокрема.  Саме глобалізація, як ключовий фактор трансформаційних 
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процесів, актуалізує цілий ряд викликів, що постали перед системою сучасної 

освіти. 

Стан розробленості проблеми. Варто зауважити, що даній 

проблематиці, останнім часом присвячена значна кількість публікацій. 

Зокрема, дане питання у своїх працях розкривають українські науковці 

А. Джурило, О. Глушко, Н. Кузнецова, О. Локшина, Я. Мудра-Рудик, 

Л. Панченко, О. Чубрей, та інші. До широкої дискусії з питань трансформації 

системи освіти також залучено цілий ряд громадських діячів та представників 

міжнародних організацій. 

Викладення основного матеріалу. В програмному документі 

«Реформа освіти і науки», який розміщено на Урядовому порталі, 

констатується, що «сьогодні українська освіта не відповідає ані сучасним 

запитам з боку особистості та суспільства, ані потребам економіки, ані 

світовим тенденціям. Саме тому здійснюється системна трансформація 

сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної 

освіти – до вищої освіти та освіти дорослих» [3]. Подібний парадокс, 

насамперед, зумовлений закостенілістю системи й певним спротивом з боку 

частини педагогічних й науково-педагогічних працівників, для яких 

пріоритетним залишився підхід - вивчити і запам’ятати. Й це в той час, коли 

парламент Великобританії «вважає, що система освіти повинна адаптуватися 

до мінливого ринку праці та відмовитися від викладання застарілих навичок, 

щоб не сформувати клас непотрібних людей» [1]. Однак, заради 

справедливості, мусимо констатувати, що на сьогодні український бізнес, а 

також державні та муніципальні структури ще не сформували стабільний 

запит на якісну підготовку необхідних фахівців. Мало того, частина іноземних 

компаній, які почали працювати в Україні, замість того щоб стимулювати 

такий попит, просто адаптуються до українських реалій. 

Подібний парадокс зумовлений, насамперед, непослідовністю в 

реформуванні української освіти та різним баченням кінцевого результату на 

окремих рівнях освіти. Так, уже згадуваний програмний документ «Реформа 
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освіти і науки» в частині «Нова українська школа» передбачає «оновлення 

змісту базової освіти і методик навчання, що відповідають потребам 

формування ключових компетентностей для життя. Це, зокрема, вільне 

володіння державною мовою, математична, загальнокультурна та екологічна 

компетентності, підприємливість та інноваційність, економічна 

компетентність тощо. А також – наскрізні вміння: критичне та системне 

мислення, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення тощо» [3]. Таке трактування змін є 

цілком закономірним, оскільки відповідає світовим трендам щодо бачення 

функцій освіти та навального закладу – формування культури та світогляду 

молодої людини. Адже ключовим чинником успішності сьогодні є 

креативність, комунікативність, здатність до аналізу та синтезу. Зрозуміло, що 

подібний підхід має мати подальший розвиток й щодо вищої школи. Однак, як 

свідчить цитований вище документ, в частині «Якісна вища освіта та освіта 

дорослих», оновлення методик навчання, сприяння мобільності студентів, 

перетворення університету на місце для обміну думками уже не є пріоритетом. 

Натомість ми бачимо, що ключові зусилля спрямовані на: розширення 

автономії закладів вищої освіти, впровадження прозорих та справедливих 

умов доступу, академічну доброчесність та підвищення рівня підготовки 

фахівців без будь якої конкретизації. Як результат – брак довіри, в 

потенційних споживачів, до системи вищої освіти, відтік молодих українців на 

навчання закордон, байдужість бізнесу. Уже не є таємницею фраза, якою 

зустрівають переважну частину молодих фахівців роботодавці – забудьте усе 

чого вас учили в університеті.   

Незатребуваність молодих фахівців на рику праці та невідповідність їх 

підготовки потребам часу призведе з одного боку до зниження престижності 

вищої освіти в Україні, а з іншого до системної кризи в закладах вищої освіти.  

Вихід з даної ситуації лежить в кількох площинах. Насамперед, 

безумовно це серйозні зміни в організації навчального процесу. Ринок праці 

сьогодні потребує фахівців, як мають необхідні знання та навики на стику двох 
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або більше спеціальностей, постійно вдосконалюють свої фахові навики та 

набувають нових знань. Варто зауважити, що навчання протягом усього життя 

сьогодні є не забаганкою, а нагальною потребою. В сучасному 

інформаційному суспільстві здобуття неформальної освіти в зручний спосіб та 

час є чудовою можливістю підвищити свою конкурентність. 

Зупинимось на підготовці фахівців з соціальної роботи. Сьогодні 

соціальний працівник зможе бути конкурентним за умови, коли крім фахових 

навиків володітиме базовими знаннями з основ медицини, економки, 

педагогіки та управління. Працевлаштування соціальних працівників, як 

опанували свій фах, маючи початкову вищу освіту на рівні педагогічного або 

медичного коледжу, виглядає набагато перспективнішим, порівняно з 

випускниками як здобули базову фахову освіту.  

Водночас необхідно кардинально змінити роль науково-педагогічних 

працівників в організації навального процесу. Уже минув той час, коли знання 

викладача були незаперечною істиною, й зміст навчання полягав в передачі 

цих знань студентові. Сьогодні його роль більше полягає в розкриті особистих 

якостей студента, які дозволяють йому ефективно та гармонійно взаємодіяти 

з іншими людьми. Як не дивно це звучить, проте викладач має стимулювати 

студента отримувати знання. Активізувати студента, на думку співзасновниці 

проекту «Вище» Анастасії Нуржинської, можливо через «конструктивне 

узгодження. Це принцип, який використовується для розробки навчальної 

діяльності та завдань для оцінювання, яке безпосередньо стосується 

результатів навчання». Необхідно «зробити іспит максимально відповідним до 

намірів курсу. Тому добре викладати – це залучати студентів використовувати 

найвищі рівні когнітивних процесів» [2]. 

Ще однією прерогативою до позитивних змін в системі вищої освіти має 

бути покращення мобільності студентів. Мобільності як на рівні України так і 

інших країн. Необхідно визнати існування регіональності в системі 

української освіти, що в свою чергу не сприяє формуванню конкурентного 

освітнього середовища. Щороку тисячі вступників відмовляються навчатись 
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за кошти державного бюджету, якщо місце навчання є досить віддаленим від 

місця їхнього постійного проживання. Як результат – перенасичення 

фахівцями певного спрямування одного регіону, при дефіциті подібних 

фахівців в інших. Ключовою перешкодою для зовнішньої мобільності є 

низький рівень володіння англійською переважної більшості українських 

студентів. 

Висновки. Отже, трансформація системи вищої освіти в Україні 

неминуча, якщо вона хоче бути в ойкумені, а не на околиці світового розвитку. 

Реформування освіти має мати чітко визначені завдання та мету, бути 

наскрізним й цілісним. Освітні програми, за якими ведеться підготовка 

фахівців, повинні переважно бути мультидисциплінарними. Нова модель 

освіти насамперед повинна бути спрямована на розкриття особистих якостей 

студента, які дозволять йому ефективно та гармонійно взаємодіяти з іншими 

людьми, підвищать його конкурентність та можливість реалізувати себе на 

ринку праці. Важливим елементом підвищення спроможності випускників 

українських закладів вищої освіти також є покращення мобільності студентів 

та розвиток неформальної освіти.  
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СТАВЛЕННЯ ЖІНОК ДО ГРОШЕЙ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО 

ВИВЧЕННЯ 

 

Постановка проблеми. Гроші в сучасному світи є важливою складовою 

життя. І якщо спочатку вони  були суто економічним явищем, то з розвитком 

суспільства набули соціальних і психологічних ознак. Гроші поступово 

проникли у всі сфери буття суспільства і людей, почали впливати на 

економіку, культуру, політку і свідомість особистості. 

Соціально-економічні трансформації в українському суспільстві 

характеризуються змінами в галузі ціннісних уявлень стосовно ролі грошей. 

Ставлення до грошей є важливим чинником економічної свідомості 

особистості. Формування відношення до грошей відбувається на різних етапах 

соціалізації.  Ранні етапи пов’язані з сім’єю та найближчим оточення, де 

найважливішу роль відіграє контакт з матір’ю, який впливає на формування 

життєвого сценарію людини та закладається фундамент формування  

ставленнь до себе і світу в цілому.   

Таким чином, жінки відіграють провідну роль у формуванні ставлення 

до грошей наступного покоління. Разом з цим, жінки є активними членами 

державних та комерційних організацій, очільниці великих корпорацій, 

власниці малого або середнього бізнесу, вони також приймають участь у 

державотворенні, працюючи над законодавством країни. На жаль, на сьогодні 

часто спостерігається низький рівень монетарної грамотності жінок, що 

негативно впливає на їх адаптацію до соціально-економічних змін, які є 

невід’ємною частиною сучасного світу. Отже, вивчення ставлення жінок до 

грошей є важливим і становить мету нашого дослідження.  
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Стан розробленості проблеми. Гроші є об’єктом дослідження багатьох 

наук. Сьогодні, дослідження теми грошей має велику практичну значимість і 

актуальність. І. Зубіашвілі [3] зазначає, що психологія досліджує психологічні 

особливості впливу інституту грошей на життєдіяльність, інтереси, потреби, 

свідомість особистості і статусну стратифікацію суспільства.  

Психологічні наукові дослідження представлені в роботах як зарубіжних  

(О. Дейнека [2]; А. Furnham, М. Argyle [8];  Т.Tang [9] та ін.) так і вітчизняних 

(Гаркуша, [1]; І. Зубіашвілі[3]; Л. Карамушка, О. Ходакевич [4]; О. Паршак, 

[5]; М. Сімків [6] та ін.) вчених.  

Разом із тим, недостатньо дослідженою є проблема ставлення жінок до 

грошей.  

Мета дослідження. Проаналізувати підходи до вивчення ставлення 

жінок до грошей. 

Викладення основного матеріалу. О. Дайнека [2] зазначає, що 

ставлення в психології розглядається як система зв’язків людини зі світом та 

іншими людьми, яка виступає як складова частина свідомості та 

самосвідомості особистості. Ставлення до грошей є важливим чинником 

економічної свідомості, який детермінує процес монетарної культури 

особистості. Усвідомлення свого ставлення до грошей є психологічною 

основою формування економічної свідомості людини, ділових якостей, 

здібностей, вольових властивостей [2].  

Л. Карамушка і О. Ходакевич [4], досліджуючи особливості ставлення 

особистості до грошей роблять висновок, що ставлення до грошей – це 

компонент цілісної системи ставлень особистості, що відображає її 

індивідуальний, суб’єктивно - оціночний, вибірковий підхід до грошей як 

об’єкту дійсності, який являє собою інтеріорізований досвід взаємодії з 

грошами та взаємодії з іншими людьми з приводу грошей у специфічній 

соціокультурній ситуації, та виявляється в ряді функціональних структур 

(потребах, інтересах, ціннісних орієнтаціях, соціальних уявленнях, соціальних 

установках, мотивах тощо) [4].  
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Актуальними  питаннями є дослідження способів формування ставлення 

до грошей і структури ставлення особистості до грошей.  Узагальнюючи дані 

західних і вітчизняних психологів, І. Зубіашвілі [3]  визначає основні підходи 

до вивчення  спосіб формування ставлення до грошей.  

1. Традиційний – через родину, найближче оточення. Цей спосіб  

характерний для ранніх етапів соціалізації.  

2. Інституціональний – через певні інститути суспільства: дитячий 

садок, школу, ЗМІ тощо. У процесі взаємодії людини з різними інститутами 

соціалізації відбувається нагромадження відповідних знань і досвіду. 

3. Міжособистісний. Цей спосіб діє в процесі спілкування людини із 

суб’єктивно значущими для неї особами. 

4. Рефлексивний. Цей спосіб розуміється як внутрішній діалог, у якому 

людина розглядає, оцінює, приймає або відкидає ті або інші цінності. 

5. Стилізований спосіб, що діє в рамках певної субкультури. 

Субкультуру прийнято розглядати як комплекс морально-психологічних рис і 

поведінкових проявів, типових для людей певного віку, професійного чи 

культурного шару, що в цілому створює певний стиль життя. Вплив 

субкультури на ставлення людини до грошей обумовлюється групою колег чи 

однолітків, що є її носіями. На монетарні репрезентації впливають расові, 

етнічні та культурні відмінності [3].  

Структура ставлення особистості до грошей містить такі основні 

компоненти: а) загальне ставлення особистості до грошей; б) ставлення до 

грошей як засобу задоволення основних потреб у процесі життєдіяльності 

людини; в) ставлення до способів отримання грошей; г) ставлення до видів 

діяльності для заробляння грошей [4]. 

Досліджуючи ставлення жінок до грошей важливо звернутися до 

поняття «гендерна ідентичність». Н. Фалько [7] відмічає, що гендерна 

ідентичність є різновид культурної ідентичності, яка представляє собою 

сукупність ідеальних уявлень суспільства про факт статевого диморфізму, що 
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транслюють особистісному свідомості систему норм поведінки, приписів 

мислення і почування і зразків самосприйняття.    

Отже, гендерна ідентичність (усвідомлення своєї статі) означає, якою 

мірою відчувають себе представники тієї чи іншої статі чоловіками або 

жінками, переживання ними своєї маскулінності - фемінінності. Ця єдність 

самосвідомості і поведінки індивіда, який зараховує себе до певної статі та 

орієнтується на вимоги відповідної статевої ролі. Усвідомлення індивідом 

своєї гендерної ідентичності передбачає певне ставлення до неї - 

статеворольової орієнтацію і статево-рольові переваги [7].  

Досліджуючи  маскулінність і фемінінність Н. Фалько [7] дає 

визначення: маскулінність і фемінінність (від лат. masculinus - чоловічий і 

femininus - жіночий) - нормативні уявлення про соматичні, психічні і 

поведінкові властивості, характерні для чоловіків і для жінок; елемент 

статевого символізму, пов'язаний з диференціацією статевих ролей.  

Численні дослідження показали, що психологічні відмінності між 

чоловіками і жінками виникають і формуються швидше внаслідок 

особливостей сімейного виховання хлопчиків і дівчаток, а також соціального 

впливу, ніж через біологічні відмінності між статями [7]. 

Слід зазначити, що сьогодні в світі відбуваються зміни в культурних 

стереотипах маскулінності-фемінінності.  Відбувається ломка традиційної 

системи статевих ролей і відповідних їй культурних стереотипів. Ідеали 

маскулінності і фемінінності сьогодні доволі суперечливі. Н. Фалько [7] 

зазначає, що відповідно до ідеалу «вічної жіночності» моралі XIX ст., жінка 

має бути ніжною, гарною, м'якою, ласкавою, але в той же час пасивної і 

залежною, дозволяючи чоловікові почувати себе по відношенню до неї 

сильним і енергійним. Ці якості і сьогодні високо цінуються, складаючи ядро 

чоловічого розуміння жіночності. Але в жіночому самосвідомості з'явилися 

також нові риси: щоб бути з чоловіком на рівних, жінка повинна бути 

розумною, енергійною, заповзятливої, тобто володіти деякими властивостями, 

які раніше становили монополію чоловіків [7].  
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Все частіше ми зустрічаємо екранізацію чарівних казок на новий лад, де 

дівчатка більш не займають пасивну позицію, а діють рішуче, кмітливо, навіть 

агресивно щодо досягнення свої мети. Багато фільмів, де жінки обіймають 

провідні посади: очільниці великих корпорацій, депутатки, офіцерки та ін.  Що 

може слугувати для жінок певним прикладом для наслідування в реальному 

житті. Отже, нова медіаосвіта відповідає трансформаційним реаліям нашого 

сьогодення.  

Таким чином, розширення рольового репертуару жінок надає нові 

можливості для професійної самореалізації і заробляння грошей на рівні з 

чоловіками, а також впливає на ставлення жінок до грошей. Останнє,  потребує 

подальшого наукового дослідження. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Аналіз підходів 

до вивчення ставлення жінок до грошей, може сприяти розробці ефективних 

теоретико-практичних моделей дослідження даної теми.  Що в свою чергу, 

може стати фундаментом для будування наукових досліджень, спрямованих 

на вивчення ставлення жінок до грошей.  Результати таких досліджень можуть 

бути корисними при розробці  практичних програм по роботі з темою «гроші», 

а також формуванню адекватного ставлення жінок до грошей, свідомому 

вибору способів отримання грошей та підвищенню рівня монетарної 

грамотності жінок,  що  може покращити адаптацію жінок до соціально-

економічних змін. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

 

Постановка проблеми. Згідно з Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 рр. освіта є стратегічним ресурсом соціально-
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економічного, культурного та духовного розвитку суспільства, поліпшення 

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 

міжнародного авторитету та іміджу нашої держави, створення умов для 

самореалізації кожної особистості [5]. Важливу роль у реалізації завдань 

сучасної освіти в Україні відіграє управління освітніми організаціями. 

Мета дослідження. Визначити психологічні управлінської діяльності 

менеджерів освітніх організацій. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Психологічні особливості 

діяльності освітніх організацій та основні завдання навчання, виховання та 

розвитку дитини знайшли широке відображення в низці наукових досліджень 

(В. Баранова, О. Бондарчук, В. Бочелюк, О. Брюховецька, А. Вознюк, 

Л. Карамушка, О. Креденцер та ін.). 

За змістом своєї діяльності освітні організації вирізняються від інших 

типів організацій та характеризуються вираженою складністю своєї 

діяльності, спрямованої на активну підготовку підростаючих поколінь до 

входження в активне соціальне життя. Важливу роль при цьому відіграє 

управління діяльністю освітніх організацій.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу виокремити 

загальні особливості управлінської діяльності менеджерів освітніх організацій 

порівняно з іншими видами професійної діяльності. 

По-перше, управлінська діяльність належить до класу професійної 

діяльності, здійснюваної в особливих умовах, має гетерохронний, 

соціотехнічний характер, який постійно ускладнюється; містить розмаїтість 

складних видів конкретної діяльності, включених в ієрархічні відносини [1].  

По-друге, слід відзначити творчий характер управлінської діяльності 

через домінування нестандартних ситуацій; виражену прогностичну природу 

розв’язуваних завдань; необхідність прийняття відповідальних рішень у 

складних ситуаціях, різноманітність управлінських функцій – планування, 

контролю, корекції, адаптації, емоційної ідентифікації, консолідації тощо [4].  

По-третє, управлінська діяльність висуває дуже жорсткі вимоги до 
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індивідуально-професійних якостей суб’єкта діяльності та його 

професіоналізму через подвійність визначення (це і діяльність менеджера, 

який діє за певних обставин, це і персоніфікована спільна діяльність), що 

зумовлює необхідність підтримки в оптимальному робочому режимі систем 

управління, забезпечення функціональних зв’язків між її компонентами; при 

цьому найважливішими серед цих складових системи є люди, які займають 

певні професійно-посадові позиції в структурі організації і вступають у певні 

соціально-психологічні відносини. 

По-четверте, характерним для управлінської діяльності є її висока 

інформативна насиченість, необхідність прийому, переробки інформації, 

генерація нової інформації у вигляді управлінського рішення, ретрансляція цієї 

інформації іншим людям, особиста участь суб’єкта управлінської діяльності у 

виконанні сформованого ним же управлінського рішення професійних задач, 

що передбачає подвійний процес спонукання до дії. 

По-п’яте, управлінська діяльність супроводжується високою психічною 

напруженістю й іншими негативними психічними станами, має високу 

психологічну ціну через персональну відповідальність за результати 

діяльності разом із хронічним дефіцитом часу, постійним ризиком, що може 

спричинити професійні стреси, утомлюваність, погіршення здоров'я 

менеджера тощо. 

По-шосте, управлінська діяльність потребує постійної зміни парадигми 

управління, застосування поряд із традиційними інноваційних управлінських 

технологій. 

Управлінська діяльність менеджерів освітніх організацій на сучасному 

етапі визначається сукупністю традиційних та появою інноваційних 

характеристик управлінської діяльності. 

До традиційних характеристик управлінської діяльності належать такі: 

планування (визначення завдань, над розв'язанням яких працюватиме 

менеджер і персонал освітньої організації); організація (поєднання 

вертикального, горизонтального управління й самоуправління); контроль 
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(контроль за виконанням управлінських рішень, корекція діяльності 

організації залежно від змін, встановлення відповідності управлінського 

процесу певним нормам, інструкціям) [2]. 

Поява інноваційних характеристик управлінської діяльності зумовлена 

новими тенденціями в управлінні освітніми організаціями, визначеними в 

Концепції «Нова українська школа» [3]. Перед менеджерами освітніх 

організації постають нові завдання, які потребують умінь аналізувати великий 

обсяг фактичного матеріалу, узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток 

педагогічної системи освітньої організації, приймати рішення, організовувати 

їх виконання, оцінювати результати; відчувати та усвідомлювати вплив 

ринкових відносин. З посиленням впливу соціуму, громадськості на 

управлінську діяльність окремої уваги менеджерів освітніх організацій 

потребує управління людськими ресурсами, залучення педагогів, батьків, 

учнів до вирішення проблем функціонування освітньої організації. 

Інноваційні характеристики управлінської діяльності менеджерів 

освітніх організаці відображають особливості взаємодії людей у 

педагогічному колективі, формування толерантності, творчої самореалізації 

учнів і педагогів, а саме: мотивація; партнерська взаємодія; емоційний 

інтелект; креативний потенціал; суб’єктивне благополуччя; психологічне 

здоров’я; стиль управління та ін. 

На наш погляд, саме інноваційні підходи до управління освітніми 

організаціями, визначають успішність реалізації змін, що відбуваються 

сьогодні у сфері освіти. 

Висновки. Аналіз опрацьованої літератури показав, що модернізація 

системи управління освітою передбачає професійну підготовку компетентних 

менеджерів системи освіти, формування управлінців нової генерації, здатних 

мислити й діяти системно, у тому числі в кризових ситуаціях, приймати 

управлінські рішення в будь-яких сферах діяльності, ефективно 

використовувати наявні ресурси. 
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КОНФІГУРАЦІЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ У 

ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

 

Постановка проблеми. Для кращого розуміння сутності політичних 

процесів, слід розглядати їх у взаємозв`язку громадянина і політики, де 

перший є носієм певних психологічних особливостей, які проявляються разом 

із проблемою визначення особистістю свого місця в складній політичній 

дійсності . В такому випадку актуально розглядати феномен політичного 

самовизначення враховуючи як соціальні, так і психологічні особливості 

кожного окремого громадянина. 

Питання про політичне самовизначення, особливо молоді, стає дедалі 

актуальнішим в умовах української політичної дійсності. В цій дійсності 

громадяни, серед яких чимало молодих зустрічається з такими складними 

http://www.mon.gov.ua/images/files%20/news/12/05/4455.pdf
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явищами як: вплив реформ на освітню та політичну сферу в країні, економічна 

нестабільність, обмеження та заходи щодо подолання Covid-19 та ін.  Від 

розуміння, участі та самовизначення у політичних процесах частково залежить 

як загальний вигляд української політичної культури, так і зовсім конкретні 

речі – явка на виборах, балотування молоді в якості кандидатів на посади 

сільських, міських голів та ін. 

Стан розробленості проблеми. Серед науковців, які висвітлювали 

поняття, підходи до розуміння, механізми політичного самовизначення, слід 

назвати таких учених, як В.Бакуменко, 2015; В. Васютинський, 1997; 

А. Краснякова, 2014; Л. Кияшко, 2014;Х. Берана 1998, Ч. Веллмана, 1995; 

К. Каллахона, 1992; К. Каннігхема, 2014; А. Шедлера, 2012 та з останніх 

Малиш, 2019; Позняк, 2019; Резнік, 2019; Скнар,2019. 

Виклад основного матеріалу. Самовизначення молоді як учасників 

виборчого процесу ми розглядали як усвідомлення особою своєї позиції в 

політичній сфері життєдіяльності, в тому числі щодо реалізації свого 

виборчого права. І в такому контексті ми поставили собі за мету дослідити, чи 

є певна конфігурація основних напрямків, за якими відбувається 

самовизначення молоді під час виборчих процесів. 

Виходячи з мети і завдань нашого емпіричного дослідження та 

спираючись на теоретичну структуру самовизначення молоді щодо участі у 

виборчому процесі було сконструйовано відповідний комплекс методик для 

емпіричного дослідження цікавого нам політико-психологічного феномену. 

Дослідження проводилося у два етапи  2020 по 2021 рік. Перший етап: збір 

даних тривав з вересня по жовтень 2020 року. Вибірку склали 44 представника 

молоді віком від 18 до 35 років, з яких 27  чоловіків та 17 жінок . Склад вибірки 

на ¾ склали містяни і на ¼ жителі сільської місцевості. Другий етап: збір даних 

тривав з грудня 2020 року по березень 2021 року. Вибірку склали 329 молодих 

людей, віком від 18 до 35 років,  відповідно 145 – чоловіків та 184 – жінки, у 

більшості своїй містяни. 
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Результати дослідження показали, що поряд із такими конструктами 

самовизначення  під час виборчого процесу як «зацікавлений», 

«аналізуючий», «відповідальний» учасник виборчого процесу та ін. 

зустрічаються чимало виборів наближені до протилежного полюсу, таких як 

«байдужий», «діючий спонтанно», «ненадійний» учасник виборчого процесу 

та ін. 

Також результати продемонстрували, що існує певна структура зі своїм 

нетривіальним змістом, так би мовити типів виборця, який керується 

неоднаковими векторами у визначенні, співставленні себе, уявленнями про 

себе в умовах виборної кампанії. Загалом ми побачили що молодь, більшою 

мірою, самовизначається малоефективно, будучи носієм громадянських прав 

та обов’язків, які дозволяють прямим інструментом впливати на розстановку 

сил на політичному терені, у своїй більшості молодь ставиться до цього 

скептично, проявляючи мало інтересу у цій сфері.  

Лише чверть молодих людей, які брали участь в опитуванні, асоціюють 

себе як толерантні, реалістичні і при цьому консервативні виборці.  

Висновки. Політичні явища зачіпають обидві сфери 

особистості: раціональну та емоційну. Відтак політичність включає в себе 

розуміння політики, знання, ставлення, сприймання, відчуття політики і в 

деякій мірі реакцію на політичні процеси. Політичність до певної міри 

властива переважній більшості людей, а не лише тим, хто входить до якоїсь 

партії, є активістом громадсько-політичного життя. 

Політичне самовизначення – це специфічний політико-психологічний 

феномен, який проявляється у думках, словах та діях особистості, окреслюючи 

певні погляди та місце особистості у політичній дійсності. 

Узагальнення результатів дослідження дає підстави стверджувати що є 

певна конфігурація факторів, які спрямовують процес політичного 

самовизначення молоді в умовах виборів. Кожен з факторів поєднує в собі ті 

складові, які є визначальними при усвідомленні себе, як виборця, і можемо 
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припустити що саме ці складові проявляються на рівні психологічних 

особливостей у поведінці та діях молоді під час участі у виборчих процесах. 

Перспективи практичного застосування результатів полягають у 

використанні напрацьованого матеріалу при розробці партиципаційних, 

політично-просвітницьких заходів для молоді. 
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 ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО 

ВИГОРАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ 

 

За характером своєї професійної діяльності військові психологи часто 

мають прояви хронічного стресу, внаслідок чого виникають негативні стани, 

джерелом яких є ефект сумації, тобто емоційного напруження, накопичення 

втоми і розвиток перевтоми та її хронічний характер.  

На думку Христини Маслач (C. Maslach), “вигорання (burnout) – це 

показник порушення рівноваги між тим, ким є людина, і тим, що вона повинна 

робити. Воно являє собою ерозію цінностей, гідності, духу та волі – ерозію 

людської душі. Це – недуга, що розповсюджується повільно і безперервно з 

плином часу, спрямовуючи людей у спіраль, що спадає униз, з якої чим далі, 

тим важче вибратися…” [4, с. 59]. 

Т. Форманюк синдром емоційного вигорання визначає як “специфічний 

вид професійного захворювання осіб, котрі працюють з людьми (вчителів, 

психологів, лікарів та ін.)” [3, с. 57]. 

У професійній діяльності військового психолога є певні особливості, які 

можуть виступати факторами ризику розвитку синдрому емоційного 

вигорання, а саме: 

- необмежена у часі взаємодія військового психолога з 

військовослужбовцями (клієнтами), внаслідок чого психолог отримує великий 

обсяг інформації, вражень, емоційних переживань, у тому числі негативних 

емоцій, що створює тривалий стан психологічного напруження, накопичення 

негативних емоцій; 
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- нестабільна організаційна діяльність, яка проявляється у постійній 

зміні графіку роботи військового психолога, сприяє прояву 

непередбачуваності, режиму очікування, що веде до виснаження; 

- невизначений обсяг покладених на військового психолога завдань з 

високим рівнем відповідальності та коротким терміном виконання, 

призводить до тривожності, невпевненості у своїй компетентності, 

професіоналізмі. 

Крім того, прояву синдрому емоційного вигорання сприяють 

особистісні якості індивіда (за П. Сидоровим): високий рівень емоційної 

лабільності, високий самоконтроль, особливо при довільному вольовому 

придушенні негативних емоцій, раціоналізація мотивів власної поведінки; 

схильність до підвищеної тривожності та до депресивних реакцій, ригідна 

особистісна структура [2, с. 32]. 

Для військового психолога симптоми емоційного вигорання є сигналами 

про те, що його особистісні ресурси, які необхідні для продовження 

конструктивної професійної діяльності, виснажилися і є необхідність 

застосувати різні способи подолання проявів емоційного вигорання: 

підтримка здоров'я і гарного фізичного самопочуття (заняття спортом, режим 

харчування і сну); отримання позитивних вражень (хобі, прогулянки, 

подорожі, зустріч з друзями, родиною) та ін.  

С. Maslach зазначає, що “поширеність вигорання та кількість 

професіоналів, які мають цей синдром, передбачає, що аналіз “поганих“ 

ситуацій, у яких працюють хороші працівники, є більш ефективним, ніж 

спроби знайти “поганих“ людей в організації” [4, с. 130]. 

Отже, для ефективної професійної діяльності військового психолога 

необхідно систематично проводити профілактичні та реабілітаційні заходи, 

що стосуються запобіганню проявів синдрому емоційного вигорання. Одним 

із головних заходів є розробка чіткої налагодженої системи щодо професійної 

підтримки військових психологів (групи підтримки, супервізія).  

 



155 

 

Література 

1. Малишева К. О. Синдром емоційного вигоряння психолога 

консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : автореф. дис. 

... канд. психол. наук : 19.00.04 – медична психологія / Малишева Каріна 

Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с. 

2. Сидоров П. В. Синдром эмоционального выгорания / П. В. Сидоров // 

Мед. газета. – 2005. – 8 июня (№ 43). – С. 32–40. 

3. Форманюк Т. В. Синдром “эмоционального сгорания” как показатель 

профессиональной дезадаптации учителя / Т. В. Форманюк // Вопр. 

психологии. – 1993. – № 6. – С. 57–64. 

4. Maslach C. The truth about burnout: How organizations cause personal 

stress and what to do about it / С. Maslach, M. P. Leiter. – San Francisco: Jossey-

Bass publishers, 1997. – 156 р. 

 

 

УДК: 159.96 

Кравченко В. В., 

науковий співробітник науково-дослідного  

відділу воєнно-психологічних досліджень 

Науково-дослідного центру гуманітарних 

проблем Збройних Сил України 

 

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ 

БОЙОВОГО СТРЕСУ В ОСОБОВОГО СКЛАДУ БОЙОВИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ  

 

Однією із найактуальніших тем сьогодення є психічний та 

психологічний стан особового складу бойових підрозділів, які виконують 

завдання в районі проведення ООС. Враховуючи те, що військовослужбовці 

постійно знаходяться в зоні ризику, стрес є неминучим для них.  
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Стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну 

дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція 

нервової системи [1, с. 62]. В нашому випадку подразником ззовні є 

потенційна загроза життю та здоров’ю в умовах війни, тож актуальним для нас 

є поняття саме бойового стресу. Бойовий стрес – це багаторівневий процес 

адаптаційної активності організму людини в умовах екстремальної бойової 

обстановки, який супроводжується напруженням механізмів реактивної 

саморегуляції та закріпленням специфічних пристосувальних 

психофізіологічних змін. Бойовий стрес є передпатологічним 

дестабілізаційним станом, що вичерпує функціональний резерв організму, 

збільшує ризик дезінтеграції психічної дії та стійких сомато-вегетативних 

дисфункцій [2].  

Під час перебування в бойовій обстановці військовослужбовець зазнає 

комплексного впливу таких чинників: загроза життю, страх болю та страх 

фізичної й психічної травматизації; психоемоційна напруженість унаслідок 

втрати товаришів по зброї та необхідності вбивати ворога; відсутність 

можливості задоволення необхідних фізіологічних потреб (дефіцит води та 

повноцінного харчування, порушення режиму сну, невідповідність санітарних 

норм гігієнічним нормативам); специфічність бойової обстановки (велика 

швидкість та непередбачуваність розвитку подій, новизна, невизначеність, 

раптовість);не завжди звичні особливості клімату та місцевого рельєфу (рівень 

вологості повітря, рівень сонячної активності, температурний режим, 

недостатня кількість кисню в повітрі та ін.) [3, с.396]. 

Протистояти впливу різноманітних стресогенних чинників та бути 

здатними долати наслідки впливу психічних навантажень, при цьому 

зберігаючи працездатність на високому рівні, є вкрай важливим при виконанні 

службових обов’язків. 

Реакція військовослужбовця на вплив стресорів бойової обстановки 

залежить як від їх значущості для конкретного учасника бойових дій, так і його 

здатності до контроля власної поведінки. Значущість впливу на психіку 
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військовослужбовця тих чи інших бойових стресорів визначають його 

індивідуально-психологічні особливості та особистісні якості, тип нервової 

системи, професійна та психологічна готовність до ведення бойових дій, 

характер і рівень бойової мотивації, особливості сприйняття 

військовослужбовцем місця та ролі бойових дій у історії та власній життєвій 

перспективі [4, с.218].  

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що надзвичайно важливим та 

актуальним є детальне вивчення особового складу підрозділів, індивідуально-

психологічних особливостей кожного військовослужбовця, який 

відправляється в «гарячу» зону. Це може допомогти уникнути небажаних 

наслідків бойового стресу.  
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Постановка проблеми. Проблема пошуку дієвих чинників, що 

ефективно забезпечують психологічне здоров’я персоналу освітніх 

організацій є сьогодні доволі актуальною задачею. Аналіз літератури показує, 

що одним із таких чинників постає самоефективність особистості. Проблеми 

самоефективності персоналу освітніх організацій представлена у роботах ряду 

вітчизняних науковців (О. Бондарчук [1; 2], С. Казакова [5], О. Креденцер [6], 

А. Кузнецова, В. Никишина [7],  О. Мушегов [8], Л. Шиленкова [9]).  

Водночас недостатньо дослідженими залишаються аспекти, що 

пов’язані з впливом організаційних чинників на розвиток самоефективності 

персоналу вітчизняних освітніх організацій.  Окрім того, у вітчизняних 

психологів професійна самоефективність персоналу освітніх організацій 

раніше не виступала предметом аналізу. 

Концепт «професійна самоефективність» (оccupational self-еfficacy) був 

запроваджений зарубіжними психологами B. Schyns, G. Von Collani [13]. 

Дослідники виходили, насамперед, з поглядів А. Bandura [10], який 

стверджував, що в оцінці самоефективності важливо конкретизувати завдання, 

яке вирішується. Наприклад, коли дослідники хочуть дослідити конкретну 

діяльність, припустимо, написання наукової статті, вони повинні 

використовувати специфічну самоефективність, а саме – самоефективність 

для написання наукової роботи. Отже, були розроблені інструменти, які окрім 
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загальної самоефективності оцінюють самоефективність в конкретній сфері 

або самоефективність до певних завдань. Однак B. Schyns, G. Von Collani [13] 

стверджують, що в організаційних дослідженнях використання цього 

специфічного типу самоефективності має недоліки, адже виникають труднощі 

у порівнянні між працівниками в різних організаціях або між різними 

завданнями в одній організації. Концепт «професійної самоефективності» 

спрямований на вирішення цієї проблеми та визначається як переконаність 

людини у здатності успішно виконувати завдання, пов’язані з її роботою [13]. 

Професійна самоефективність, на думку B. Schyns, S. Sczesny [14], є відносно 

стабільною завдяки своїм співвідношенням із характеристиками особистості. 

Водночас, як підкреслюють автори, професійну самоефективність можна 

вважати менш стабільною, ніж загальну самоефективність, адже на неї може 

легше впливати відповідний досвід. Концепт «професійної самоефективності» 

дозволяє здійснювати порівняння між різними типами робочих місць або 

професій, що робить його корисним для досліджень в організаційному 

контексті [14]. 

Отже, враховуючи актуальність проблеми та недостатню її 

розробленість, нами була визначена мета дослідження: емпірично дослідити 

особливості розвитку професійної самоефективності персоналу освітніх 

організацій як детермінанти психологічного здоров’я.  

Методи та організація дослідження. 1) «Шкала професійної 

самоефективності (коротка версія)» («Short Occupational Self-Efficacy Scale») 

(Т. Rigotti, В. Schyns, & G. Mohr, 2008) [12], адаптація О. Креденцер (для 

вимірювання професійної самоефективності); 2) «Шкала ставлення до 

психологічного   здоров’я»   (ШСПЗ)   (Т.В.   Галкіна, Н.Г. Артемцева) [3] (для 

вимірювання когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я); 3) 

«Шкала позитивного психічного здоров’я»  (Positive Mental Health Scale 

(PMH-scale) (J. Lukat, J. Margraf, R. Lutz, W.M. van der Veld, E.S. Becker) [11]. 

(для дослідження рефлексивно-особистісного компонента психологічного 

здоров'я); 4) «Опитувальник для вимірювання локус контролю здоров’я» 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lukat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lukat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lutz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Veld%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Becker%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865173
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(Multidimensional Health Locus-of-Control Scales) [4] (для діагностики 

операційно-функціонального компонента); 5) анкета-паспортичка. 

Обробка результатів здійснювалась методами математичної статистики 

(описові статистики, кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз (ANOVA)) за 

допомогою програми SPSS (22 версія). 

Дослідження проводилось в березні-червні 2020 року серед 473 

працівників закладів загальної середньої освіти з різних регіонів України.  

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-організаційні детермінанти 

забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 

умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник –

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Л. Карамушка. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

1. Насамперед, проаналізуємо рівень розвитку професійної 

самоефективності персоналу освітніх організацій. Як свідчать отримані дані, 

професійна самоефективність відповідає рівню вище середнього (М = 26,41, 

SD = 4,17). Частотний аналіз показав, що на високому рівні професійна 

самоефективність представлена у 15,7% персоналу освітніх організацій, на 

середньому – у 63,5%, на низькому – у 20,8%.  

Отже, на наш погляд, ми можемо констатувати, що у освітян 

спостерігається недостатній рівень розвитку переконаності у здатності 

успішно виконувати завдання, пов’язані з їх роботою. Це може проявлятися в 

деяких ускладненнях, пов’язаних з плануванням діяльності, недостатньою 

наполегливістю, невпевненістю, небажанням долати труднощі у вирішенні 

професійних завдань. Проблемним місцем виступає значний відсоток 

респондентів з низьким та середнім рівнями професійної самоефективності.  
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2. Далі нами було визначено зв'язок між рівнем розвитку професійної 

самоефективності персоналу освітніх організацій та їхніми організаційно-

професійними  та характеристиками організацій. 

Встановлено, що  стаж на посаді позитивно корелює із професійною 

самоефективністю  (r=0,143; р<0,01), тобто досвід роботи на певній посаді 

сприяє підвищенню впевненості педагогів у здатності успішно виконувати 

завдання, пов’язані з  їхньою роботою. Окрім того, існує зворотний 

статистично значущий зв'язок між професійною самоефективністю персоналу 

освітніх організацій та їх посадою (r=-0,132; р<0,01). Наявність цього зв’язку 

підтверджуються і результатами  дисперсійного аналізу (ANOVA), який 

засвідчив, що рівень професійної самоефективності у психологів, нижчий, ніж 

у педагогів та керівників (F=2,89; р<0,05). На наш погляд, цей факт можна 

пояснити тим, що під час карантину (особливо під час першої хвилі 2020 року) 

професійні завдання шкільних психологів (зміст, регламент, умови, принципи 

тощо) були взагалі не визначені, що могло позначитися на зниженні 

впевненості у  можливості їх виконувати.  Констатовано також наявність  

зворотного статистично значущого зв'язку між віком організації та 

професійною самоефективністю (r=-0,116; р<0,05). Тобто, вік організації 

негативно позначається на рівні самоефективності її персоналу.  

3. Що стосується впливу професійної самоефективності на психологічне 

здоров’я персоналу освітніх організацій, то  отримані результати свідчать, що 

професійна самоефективність має потужний зв'язок зі всіма компонентами 

психологічного здоров’я. Так, професійна самоефективність має прямий 

зв'язок з когнітивно-емоційним (r=0,350; р<0,001),  рефлексивно-особистісним 

(r=0,493; р<0,001), операційно-функціональним компонентом («внутрішній 

контроль») (r=0,248; р<0,001) та обернений статистично значущий  зв'язок з 

операційно-функціональним компонентом («контроль випадку») (r=-0,100; 

р<0,05).  

Результати дисперсійного аналізу також показали, що професійна 

самоефективність впливає на рівень вираженості компонентів психологічного 
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здоров’я освітнього персоналу: когнітивно-емоційного (F=27,06; р<0,001), 

рефлексивно-особистісного (F=57,44; р<0,001) та операційно-

функціонального («внутрішній контроль») (F= 14,99; р<0,001).   

Отже, отримані дані свідчать про те, що рівень переконаності людини у 

здатності успішно виконувати завдання, пов’язані з його роботою,  позитивно 

впливає на всі компоненти психологічного здоров’я, тобто на рівень ставлення 

до здоров’я, на рівень вираженості психічного здоров’я та на ступінь відчуття 

опитуваними контролю над своїм здоров'ям.  

Висновки. Дослідження довело, що професійна самоефективність є 

важливою детермінантою психологічного  здоров’я персоналу освітніх 

організацій. Отримані дані свідчать про необхідність розробки спеціальних 

психологічних технологій щодо розвитку професійної самоефективності з 

урахуванням встановлених закономірностей в контексті забезпечення 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ОСВІТИ ПЕДАГОГОМ 

 

У статті аналізуються особливості використання сучасних педагогічних 

технологій у навчально-виховному процесі вчителем початкових класів, 

розкриваються методика і зміст навчання в початковій школі. 

 «Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і 

життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво» В. Сухомлинський 

Інноваційна стратегія організації дистанційного навчання тісно 

переплітається із традиційною, прагнучи задовольнити суспільну потребу у 

закладах освіти нового покоління. Сучасна освітня система об’єктивно 

зумовлює переведення освітнього процесу на технологічний рівень, та вимагає 

особливої уваги до інноваційних процесів. Сьогодні ми маємо на меті 

ефективно вирішити завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості, з 

метою забезпечення реалізації творчого потенціалу особистості учня у 

майбутньому суспільному житті. Зараз існує багато педагогічних технологій, 

але ми хочемо звернути вашу увагу на використання технології педагогічного 
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супроводу, як комплексу елементів педагогічного процесу, які дають вчителю, 

викладачу можливість наблизитись до якісної реалізації поставленої мети. 

«Під педагогічною підтримкою ми розуміємо процес спільного з 

дитиною визначення її власних інтересів, цілей, можливостей, шляхів 

подолання перепон і проблем, що заважають їй зберегти свою людську 

гідність і самостійно досягнути бажаних результатів у навчанні, 

самовихованні, спілкуванні, образі життя», – таке визначення дав автор 

концепції «Педагогічна підтримка дитини в навчанні» О.С. Газман. 

Технологія педагогічного супроводу учнів має на меті здійснювати 

розробку змісту, засобів, методів освітнього процесу, спрямованого на 

виявлення і використання особистого досвіду учня, розкриття притаманних 

йому способів мислення, формування індивідуальної моделі розвитку 

особистості через реалізацію освітнього процесу з урахуванням особистих 

потреб, можливостей, здобутків учня та умов дистанційної освіти. Це 

комплексна технологія, яка є особливою культурою підтримки і допомоги 

дитині на її шляху навчання, виховання, розв’язання завдань та творчого 

самоствердження у суспільному житті. 

Тому, основною метою освітнього процесу у освітньому закладі і є 

здійснення індивідуального педагогічного супроводу здобувачів освіти під 

час освітнього процесу через використання і розробку технологій 

дистанційної освіти, в основі яких лежить створення суб'єктно-суб'єктних 

відносин між його учасниками, створення умов профільної освіти для 

забезпечення різнобічного розвитку особистості учня, студента, здобувача. 

Це дає можливість дітям та підліткам спробувати різні види діяльності, 

оцінити власні можливості у тій чи іншій формі роботи, що забезпечить 

набуття соціального досвіду. Технологія педагогічного супроводу дасть 

можливість педагогу спроектувати можний шлях розвитку дитини у 

обраному нею напрямку. Причому цей супровід продовжується в процесі 

взаємодії школи та інших освітніх та виховних закладів. 



166 

 

Педагогічний супровід, який здійснюється в освітньому закладі, 

реалізує соціальні завдання освіти, дає можливість створити у учнів модель 

соціально-значущої поведінки і керуватися ними в власному житті. Це 

особливо важливо на початковому етапі освіти, де спочатку, прагнучи 

навчити дитину вчитися, від учня вимагають «роби як я», що відображається 

і у стандарті освіти, обов'язковому для всіх. Саме тут може бути реалізована 

розвиваюча функція освіти через забезпечення педагогічного супроводу та з  

допомогою комплексного використання таких методів: рефлексії, системного 

аналізу, проблемного навчання (евристичного, дослідницького, проектів), 

здійснюваних, на уроках та парах.  

Педагог, який здійснює супровід, направляє свою діяльність і увагу на 

роботу з індивідуальним досвідом учня; на аналіз його пізнавальних 

здібностей, інтересів, бажань, особистих прагнень; розкриття способів 

мислення, що склалися в процесі пізнання кожного учня. Така робота 

педагога вимагає від нього іншого підходу до викладання освітніх програм, 

яка в ідеалі повинна бути розроблена для кожного учня персонально, 

підготовки до кожного заняття персональних дидактичних матеріалів. 

Використання технології педагогічного супроводу в умовах дистанційної 

освіти забезпечує педагога можливістю ще на початку освітнього процесу 

створити психолого-педагогічний портрета особистості і на його основі 

підібрати педагогів, однокласників, скласти разом з учнем і його батьками 

оптимальний режим занять, визначити ступінь їх складності, швидкість 

засвоєння навчальних предметів на основі сформованої навчально-

пізнавальної мотивації, постійно стимулювати життєву та пізнавальну 

активність дитини для забезпечення високого рівня освітньої послуги.  

Шукати разом з учнем і його батьками ті види та типи навчальної, а 

згодом, і професійної діяльності, які найбільш успішно виходять у здобувача 

освіти, розкривають його здібності; постійно заохочувати до 

самовдосконалення; допомогти в пізнанні і розвитку не тільки своїх сильних, 

але і слабких сторін має стати пріоритетним завданням для викладачів. 
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Важливим є і забезпечення виховання емпатичних співпереживань у кожного 

здобувача  з метою забезпечення розвитку психічно здорової особистості, що 

вміє критично ставитись до себе та свого здоров’я і морально оцінити себе та 

інших людей. Пам’ятаємо і про розвиток універсальних навичок 

європейського рівня - Soft skills – які можуть стати запорукою успішної 

цілеспрямованості, здатності до самопізнання і самовдосконалення, творчої 

активності в будь-яких видах освітньої діяльності.  

Педагог вільний у виборі форм і методів педагогічного супроводу, а 

головне його завдання не нашкодити розвитку успішної особистості. Кожна 

дитина з якою педагог починає співпрацювати індивідуальна, неповторна і 

унікальна і досягнення,  і здобутки кожного різні та індивідуальні. Навчаючи 

дитину вчитися, в першу чергу слід розвинути у дитини гарний інтелект, що 

стане підгрунттям для подальших досягнень. У дистанційному навчанні, що 

здійснюються на принципах педагогічного супроводу, акцент робиться не на 

програмний матеріал, а на організацію індивідуальної пізнавальної діяльності 

на основі усвідомлення її психологічної природи. Педагог аналізує сам і 

допомагає зрозуміти учневі не тільки зміст того, що він засвоїв, але і як йому 

це вдалося зробити. Одним легше сприймати на слух, у інших краще 

розвинена зорова пам'ять, інші сприймають інформацію через тактильні 

відчуття. Акцент у завданнях робиться на розумінні здобувачем освіти того, 

що і як він робить. Крім того, педагог має допомогти учням у виявленні 

своєрідності обробки отриманої інформації. В одних учнів виявляється 

здатність до аналізу і порівнянні різних фактів, подій, предметів, ( «логіки, 

аналітики»). В інших виявляється схильність до засвоєння інформації в 

цілому, спираючись на інтуїцію («синтетики») (І.С. Якиманска). Такий підхід 

стимулює учня до пізнавальної діяльності, дає йому можливість ще у школі 

визначити для себе найбільш продуктивні способи перевірки своїх 

можливостей у різних видах професійної діяльності. Знання про себе, про те, 

як можна будувати свою роботу, це знання особливого роду і оцінюватися 

воно має інакше, ніж в традиційній освіті.  
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Педагог є не інформатором, а координатором, організатором діалогу, 

полілогу, помічником, консультантом учнів з урахуванням їх індивідуальних 

здібностей, створює умови для індивідуальної особистісної реалізації 

кожного учня.  

Педагог направляє і підтримує пошуки найбільш ефективних шляхів 

засвоєння знань, заохочує найбільш цікаві знахідки, аналізує стимулює дітей 

до усвідомлення своїх поразок і перемог. Педагог  задає питання: «Як ти 

міркував, щоб прийти до відповідного висновку?», «Чому прийшов саме до 

цього результату?», « Що можна було зробити ще?», « Що можна було 

зробити інакше?» та інші. На заняттях, поряд із дистанційними формами 

роботи, варто використовувати різні форми традиційної співпраці між 

учителем та учнями: і монолог, і діалог, і індивідуальні форми роботи, і в  

парах чи  групах. 

Слід спільно визначити критерії досягнутих результатів орієнтуючись 

не на остаточний результат, а на процес його досягнення, найбільш 

оптимальний і продуктивний. Також  заздалегідь обговорити вигляд і форму 

презентації досягнутого учнем результату. Оцінювання має бути не тільки 

кількісним, а й  якісним, від низького до високого рівня розвитку тієї чи іншої 

якості в різних видах учнівської діяльності.  

Освіта має стати джерелом створення якісних умов для виявлення 

природних задатків і здібностей особистості. Навчальний заклад має бути 

навчальним простором у якому здобувач освіти буде рухатись за 

індивідуальним маршрутом разом, поруч із такими ж неповторними 

особистостями. Головним результатом діяльності такого освітнього процесу 

має бути розвинена, комунікативна, щаслива людина, яка відчула радість 

пізнання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ C0VID-19 

 

Постановка проблеми. Сучасні ринкові соціально-економічні умови, 

що стрімко змінюються, ставлять молодих людей перед вибором свого місця 

в системі економічних відносин. Молодим людям доводиться визначатись з 

видом економічної діяльності, щоб досягти найбільш вигідного становища в 

економічній системі. Адже це дає можливість брати активну участь у 

формуванні ринкових відносин, водночас забезпечуючи собі бажаний рівень 

матеріального добробуту. Тому дослідження економічного самозабезпечення  

молоді  на  ринку праці України, гостроти її прояву у студентському віці   

наразі є актуальним. Саме якість економічного самовизначення визначає 

ступінь економічної активності молодих людей не лише в області стратегії 

споживання, а й  у соціальній практиці організації життя. 

Сучасна вітчизняна молодь складає більше половини працездатного 

населення держави, вона має свої орієнтації, інтереси і потреби, болісно 

відчуває на собі тягар економічної кризи та недостатність державних 

асигнувань на соціальні потреби. Водночас молодь – це майбутнє держави, яка 

покладається на студентів  як на сучасних та майбутніх платників податків, з 
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яких будуть утримуватися соціально незахищені верстви населення, 

здійснюватимуться соціальні виплати. 

Пандемія коронавірусу суттєво позначилася на самопочутті та психіці 

студентської молоді. Україно-польскими дослідниками (Алла Лобанова, Яна 

Зоска, проф. Пьотр Длугош, 2020 р.)  з’ясовано, що третина українських (з 28 

ЗВО України)  і 40 % польських студентів відчувають сумнів у своїх силах і 

можливостях самостійно протистояти наслідкам пандемії. Вони звертаються 

за допомогою до близьких людей або до вищих сил (Бога), а кожний десятий 

респондент відчуває панічні настрої, тривожність  стосовно існуючих загроз 

пандемії.  Психіка молодих людей поступово переключається у режим 

виживання, екзистенції, без допомоги держави. Через пандемію  багато 

студентів втратило роботу, яка для них була великою підмогою. Адже 

студентські підробітки допомагають їм сплачувати за навчання, забезпечувати 

себе самостійно (як студентів – заочників, так і тих, хто навчається 

стаціонарно [1].  

Стан розробленості проблеми. Науковцями лабораторії соціальної 

психології, організаційної та соціальної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України (2012-2018) здійснено дослідження соціально-

психологічних проблем становлення суб`єкта економічної соціалізації, 

соціально-психологічних закономірностей становлення економічної культури 

молоді у вітчизняному освітянському просторі, ролі духовно-морального 

фактора в економічній соціалізації особистості (учнівської та студентської 

молоді), що дало новий поштовх у дослідженні процесу економічного 

самовизначення [2; 3]. Оскільки  зараз  в  Україні  відбуваються стрімкі  зміни  

в  економіці,  пов`язані з впливом пандемії ковід-19, локдаунів,  що  веде  за  

собою  зміну  економічної свідомості молодих людей, то це потребує 

широкого кола емпіричних досліджень в цій галузі. Проте таких досліджень 

наразі недостатньо. 

Мета дослідження. Представити результати емпіричного дослідження 

економічного самовизначення студентської молоді в часи пандемії ковід-19.     
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Викладення основного матеріалу. Для вивчення закономірностей, 

структури і спрямованості  економічного самовизначення  студентської молоді 

співробітниками Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Н. 

Дембицька, І. Зубіашвілі, О. Лавренко, Т. Мельничук)  в період локдаунів було 

проведено  анкетування за методом структурованого інтерв’ю (гугл-форма). У 

дослідження взяли участь 315 студентів різних закладів вищої освіти України.  

Дослідженням встановлено, що у студентів має місце поляризація в 

оцінці свого  рівня матеріального добробуту сьогодні. Так, 44,7% оцінюють 

його як достатній, а 38,2% – як недостатній; як низький та високий оцінюють 

відповідно 6,6 та 2,6 % студентів. В оцінці свого матеріального добробуту  

студентська молодь  відносить себе ближче до середнього класу, ніж до 

переважаючого низько доходного. Зважаючи на пандемію COVID-19, 

локдауни, молоді люди по-різному оцінюють рівень свого матеріального 

забезпечення. До пандемії  оптимістичне сприйняття цього рівня відмітили 

29,3 % респондентів, в умовах пандемії – оптимістичність знизилася до 10,7 

%, а очікування в майбутньому, по закінченню економічних негараздів, 

викликаних пандемією, зросло до 58,7%. 

Студентська молодь, економічно самовизначаючись, менше 

сподівається на державу, її допомогу і більше розраховує на батьків,  себе чи 

своє найближче оточення. Так, основними джерелами доходу вказано: 

допомогу інших людей (батьків, родичів, знайомих) – 64,5%; власну заробітну 

плату – 53,9%; стипендію – 35,5% та тимчасові підробітки – 32,9%.  Невелика 

частина студентів відзначила, що основним джерелами її доходів є приватна 

практика (18,4%) та доходи від власного бізнесу (13,2%).  

 Переважна більшість студентів відзначає, що вирішення питання 

нестачі матеріальних ресурсів для більшості людей залежить від зусиль самої 

людини   (73,7%), наявних у неї здібностей та професійних навичок (67,1%), її 

якостей (46,1%); і лише 14,5% відзначають наявність престижної посади.  

Повністю на утриманні батьків живуть 10,5%, а лише 5,3% живуть 

самостійно, допомагаючи батькам. У сьогоденні в економічному 
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самозабезпеченні студентської молоді переважають зовнішні джерела 

матеріального забезпечення (допомога інших людей) і частково заробітна 

плата (для працюючих студентів), у майбутньому – внутрішні (заробітна 

плата, доходи від власного бізнесу). 

Оцінюючи основні причини, які підштовхують молодих людей до 

протиправних, аморальних дій в процесі економічного самозабезпечення, 

переважна більшість вказала на  «можливість отримання легких грошей, 

швидко збагатитися»  –  75%, а також на низький рівень доходів у сім`ї – 

36,8%, безкарність правопорушень в економічній сфері  –  34,2%. Кредо, що 

«гроші вирішують все»  відзначила лише четверта частина опитаних (25%), 

прагнення до наживи – 23,7%, а п`ята частина опитаних відзначила як 

моральні чинники, так і суто економічно-соціальні:  неможливість законним 

чином заробити гроші, недієвість моральної перестороги всередині себе,  

бажання  жити як «золота молодь»,  страх перед  бідністю.  Пропаганду успіху 

й самореалізації як приклад успішного економічного самовизначення та 

самозабезпечення, розгорнуту в ЗМІ, соціальних мережах,  відзначило лише  

1,3% респондентів. 

Оцінюючи різні неетичні способи матеріального самозабезпечення (в  

межах від 53,9% до 85,5%) як  неприйнятні з мотивів аморальності,  водночас 

студенти недооцінюють небезпеку з точки зору моралі неетичної реклами, 

шлюбу з розрахунку, розважального  бізнесу, що експлуатує сексуальність, 

діяльність фінансових пірамід. Зокрема, п`ята частина опитаних важає ці 

піраміди допустимим способом економічного самозабезпечення за умови, 

якщо «моя роль в цій справі є цілком законною та моральною». 17% 

допускають використання цього способу лише в критичній ситуації, майже 8% 

вважають їх цілком етичними. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, проблема 

економічного самовизначення є актуальною у соціально-психологічній науці, 

оскільки сучасні соціально-економічні та політичні умови вимагають від 

особистості життєвої активності, здатності до самоствердження та 
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саморозвитку, вміння використовувати свої можливості та здібності в різних 

ситуаціях життєдіяльності.  Дослідженням встановлено, що особливостями 

економічного самовизначення в пізній юності – ранній дорослості (в 

студентські роки) в період пандемії ковід-19 є факт поляризації в оцінці свого  

рівня матеріального добробуту сьогодні; студентство менше сподівається на 

державу, її допомогу і більше розраховує батьків, себе чи своє найближче 

оточення, у нього зовнішні джерела матеріального самозабезпечення 

переважають над власними. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у дослідженні 

соціально-психологічних механізмів економічного самовизначення 

студентської молоді в умовах суспільних змін. 
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ВПЛИВ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ НА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСВІТНЬОГО ПЕРСОНАЛУ 

 

Постановка проблеми. Перед вищими навчальними закладами постає 

проблема формування такого типу фахівця, який відрізняється професійно 

значущими характеристиками, що відповідають новим соціальним умовам та 

вимогам часу. Одним із резервів покращення психологічного здоров’я 

персоналу освітніх організацій є виявлення та дослідження детермінант його 

забезпечення, що пов’язані з особистістю в організації та її діяльністю. Аналіз 

літератури показує, що в ієрархії чинників психологічного здоров’я персоналу 

освітніх організацій важливе місце належить креативності особистості. 

Стан розробленості проблеми. Аналітичний огляд літератури показав, 

що вивчення феномену творчості у контексті психологічного здоров’я 

особистості має достатню багатовекторність. Зокрема, дослідженню цього 

питання присвячені роботи науковців психологів та педагогів (О. Антонова, 

Б. Ананьєв, Д. Богоявленская, П. Горностай, Л. Карамушка, В. Лагодзінська, 

О. Лобода, Т. Любарт, А. Маслоу, В. Моляко, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, 

С. Сисоєва, Т. Яковишина, Н. Ярема та ін.) 

Разом із тим, проблема дослідження творчості в контексті забезпечення 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організації, співвідношення 

понять творчості та психологічного здоров’я у психологічній літературі 

вивчена ще недостатньо. Виходячи з актуальності та недостатньої розробки 

проблеми, метою нашого дослідження виступає визначення впливу 
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креативності персоналу освітніх організацій на структурні компоненти 

психологічного здоров’я освітнього персоналу. 

Викладення основного матеріалу. Для детального вивчення 

креативного потенціалу персоналу освітніх організацій нами використано 

валідну експрес-діагностику творчих схильностей особистості – тест-

опитувальник «Креативність» Н. Ф. Вишнякової, який інтегрує основні 

показники креативності. Тест побудовано за принципом виявлення переваг, 

спрямованості і креативних характеристик, а також можливих резервів, рівня 

самооцінки і творчого потенціалу особистості. 

У дослідженні взяли участь 473 працівники закладів середньої освіти з 

різних регіонів України. Із них 12% чоловіки, 88% жінки; 76% – одружених, 

24% – не одружених. За віком опитані розподілились наступним чином: 11,4% 

– до 30 років, 27,7% – від 31 до 40 років, 34,3% – від 41 до 50 років, і 26,6% – 

понад 50 років. За посадовим складом вибірка мала такий розподіл: 20,8% – 

педагогічні працівники початкової школи; 29,6% – педагогічні працівники 

середньої школи; 24,5% – педагогічні працівники старшої школи; 10,2% – 

соціальні педагоги, 15% – керівники. 

Проаналізуємо вплив кожного показника креативності на структурні 

компоненти психологічного здоров’я освітнього персоналу. 

Стосовно показника креативності «творче мислення», то у процесі 

дослідження констатовано позитивний статистично значущий кореляційний 

зв’язок між цим показником креативності та рефлексивно-особистісним 

структурним компонентом психологічного здоров’я (r=0,113; р<0,05).  

Тобто, отримані дані свідчать про те, що підвищення рівня розвитку 

показниками креативності «творче мислення»,  впливає на підвищення рівня 

вираженості рефлексивно-особистісного компоненту психологічного здоров’я 

освітнього персоналу, тобто, вона виступає  детермінантою розвитку 

психологічного здоров’я.  

Стосовно показника креативності «уява», то, дані свідчать про наявність 

позитивного статистично значущого кореляційного зв’язку між цим 
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показником креативності та рефлексивно-особистісним структурним 

компонентом психологічного здоров’я (r=0,246; р<0,001).  

Тож, можна говорити про те, що підвищення рівня розвитку показника 

креативності «уява», впливає на підвищення рівня вираженості рефлексивно-

особистісного компоненту психологічного здоров’я освітнього персоналу. 

Тепер звернемося до даних, які стосуються показника креативності 

«творче ставлення до професії».  

На основі аналізу даних, можна говорити про те, що існує позитивний 

статистично значущий кореляційний зв’язок між цим показником 

креативності і трьома компонентами психологічного здоров’я: когнітивно-

емоційним (r=0,114; р<0,05); рефлексивно-особистісним (r=0,245; р<0,001) та 

операційно-функціональним компонентом («внутрішній контроль» (r=0,139; 

р<0,01).  

Таким чином, можна говорити про те, що підвищення рівня розвитку 

показника креативності «творче ставлення до професії», впливає позитивно на 

підвищення вираженості зазначених структурних компонентів  

психологічного здоров’я.  

І, насамкінець, звернемося до даних, які стосуються аналізу загального 

показника «креативність». 

На основі аналізу даних, можна говорити про те, що існує позитивний 

статистично значущий кореляційний зв’язок між цим показником 

креативності і такими компонентами психологічного здоров’я: рефлексивно-

особистісним (r=0,221; р<0,001) та операційно-функціональним компонентом 

(«внутрішній контроль» (r=0,131; р<0,01) та «контроль «могутніми іншими» 

(r=0,142; р<0,01)).  

Отже, отримані дані свідчать про те, що креативні показники по 

відношенню до вирішення проблем, з якими зустрічається персонал освітніх 

організацій, все ж таки позитивно впливають на підвищення вираженості 

окремих структурних компонентів  психологічного здоров’я.  
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Висновки: 

1. Рівень розвитку показників креативності персоналу освітніх 

організацій переважно знаходиться на середньому рівні. 

2. Виявлено, що показники креативності впливають на компоненти 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій, однак, цей вплив 

здійснюється по-різному: 

а) показник креативності «творче мислення» здійснює позитивний 

вплив на рівень вираженості рефлексивного-особистісного компоненту 

психологічного здоров’я освітнього персоналу; 

б) показник креативності «оригінальність», не здійснює впливу на 

психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій, оскільки не сприяє 

підвищенню вираженості ні когнітивно-емоційного, ні рефлексивно-

особистісного, ні операційно-функціонального компонентів психологічного 

здоров’я освітнього персоналу;  

в) показник креативності «уява», позитивно впливає на рефлексивно-

особистісний компонент психологічного здоров’я персоналу освітніх 

організацій; 

г) показник креативності «творче ставлення до професії» позитивно 

впливає на підвищення вираженості когнітивно-емоційного, рефлексивно-

особистісного та операційно-функціонального («внутрішній контроль») 

компонентів  психологічного здоров’я; 

д) показник креативності «креативність» позитивно впливає на 

підвищення вираженості рефлексивно-особистісного та операційно-

функціонального («внутрішній контроль» та «контроль «могутніми іншими») 

компонентів  психологічного здоров’я; 

3. Врахування встановлених закономірностей у практиці психологічної 

підготовки персоналу освітніх організацій може сприяти забезпеченню 

психологічного здоров’я персоналу та організації. 
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Перспективи подальших досліджень. Ми вбачаємо у розробці 

тренінгової програми щодо розвитку креативності в контексті забезпечення 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. 
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ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Постановка проблеми. Практичний інтерес щодо пошуку нових 

підходів розвитку лідерських якостей у військовому середовищі тісно 

пов’язаний з проблемою підвищення ефективності не тільки командного 

складу підрозділів за вертикаллю, а й пошуку нових форм сприяння активності 

військовослужбовців у горизонтальній площині. Розвиток лідерських якостей 

безпосередньо впливає на процеси самоорганізації та формування стійких 

відносин у військовому підрозділі, зближує особистісні інтереси 

військовослужбовця з інтересами підрозділу в цілому, що позитивно впливає 

на результат виконання завдань за призначенням. 

Стан розробленості проблеми. Проблемою формування лідерів 

займається велика кількість зарубіжних і вітчизняних педагогів та психологів 

– Д. Адаір, М. Артур, У. Бенніс, Дж. МакГрегор Бернс, А. Лоутоні, Д. Мелоун, 

М. Мерфі, У. Морроу, Р. Тейлор, Ф. Фідлер, Р. Хаус, Р. Хозе, Т. Бендас, В. 
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Басе, В. Ананьєв, О. Бойко, Ф. Дунаєвський, О. Євтіхов, А. Кобера, О. 

Маковський, М. Рожков, Л. Уманський та ін. 

Цікавими є праці американських учених Д. Крендалл, Т. Колдіц, Д. 

Мелон, П. Свіней, які займаються вирішенням проблеми формування 

лідерства у військових фахівців. 

Викладення основного матеріалу. На сьогодні існує багато різних 

моделей лідерства, що розглядають його через різні аспекти управління, 

прийняття ефективних управлінських рішень, але нас цікавить в них сама 

особа лідера, якості, якими йому необхідно володіти (або опанувати) для 

досягнення більш ефективного результату військової діяльності, зниження 

напруги та формування безконфліктного робочого клімату.  

Наше дослідження спрямовано на обґрунтування необхідності 

формувати та підвищувати лідерські якості військовослужбовців, 

розглядаючи їх як сукупність психологічних якостей та здібностей через 

призму розвитку емоційного інтелекту. Навички визначати, розуміти, 

використовувати й керувати власними емоціями соціально прийнятним 

чином, дозволять військовослужбовцю ефективно спілкуватись, вирішувати 

проблеми, знижувати рівень стресу та проявляти емпатію у ставленні до інших 

людей. Крім того, важливим аспектом розвитку навичок емоційного інтелекту 

у військовослужбовців є подолання посттравматичного стресу та пом’якшення 

негативних наслідків пов’язаних із психологічними травмами. 

S. Aguilar та B. George [2, 3] у своїх статтях зазначають, що історично 

поширеною думкою у збройних силах було те, що емоції можуть 

перешкоджати ефективній поведінці військовослужбовця. Разом з тим 

важливим кроком є визнання того, що емоційний інтелект у збройних силах 

отримує виклики, які відрізняються від подібних у цивільному житті. 

Емоційний інтелект в лідерстві може забезпечити більш високий рівень 

стійкості, яка є формою розумової діяльності, дозволити швидко відновитись 

після невдач. Крім того емоційний інтелект в лідерстві позитивно впливає на 

здібності та етичну поведінку військових керівників. 
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Так S. Jerus [6] констатує, що емоційному інтелекту можна навчитися та 

значно його покращити завдяки тренінгам. Отримані на них знання створюють 

умови для формування стійкості до стресових ситуацій. Самосвідомість 

сприяє підвищенню внутрішнього розуміння та прийняття. Більший рівень 

впевненості у собі та внутрішньоособистісні навички задають активний тон у 

боротьбі зі стресом та високим рівнем емоційних викликів. Емоційний 

інтелект розширює емпатію та міжособистісні навички, а соціальна 

обізнаність і навички спілкування сприяють аналізу та вирішенню важких 

ситуацій.  

Цікавими є дослідження D. Abrahams [1], який здійснив аналіз рівня 

емоційного інтелекту у підрозділах спецназу. Серед важливих для формування 

командного клімату компетентностей він визначає «міжособистісну 

компетентність» та «вплив». Тобто керівники з високим рівнем емоційного 

інтелекту частіше створюють позитивний командний клімат, а його низький 

рівень призводить до емоційної ізоляції керівника від своїх підлеглих. 

За результатами дослідження автор приходить до висновку щодо 

необхідності навчанню навичкам емоційного інтелекту, оскільки витрати на 

відбір та просування лідера з поганими навичками емоційного інтелекту це 

втрачена ефективність підрозділу та розчарування підлеглих. А керівники з 

високим емоційним інтелектом, які розуміють свої сильні та слабкі сторони і 

відкриті для зворотного зв’язку, краще розуміють настрій своїх підлеглих і 

«залишаються на зв’язку» з настроєм підрозділу. Вони частіше надихають 

підлеглих за допомогою міжособистісного впливу і створюють організаційну 

синергію для досягнення поставлених цілей. 

K. Oden [7] запропоновано короткий огляд операційних потреб, 

визначень основних положень емоційного інтелекту та опис, як цей підхід 

може бути реалізований в рамках існуючої військової підготовки. Автор 

пропонує включення до тренінгу з розвитку навичок емоційного інтелекту 

інтерактивних засобів.  
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Військова діяльність має певні фактори ризику через свою 

інтенсивність, непередбачуваність, нерівномірне напруження для 

психологічного здоров’я військовослужбовця, може вплинути на виникнення 

певних психосоціальних проблем. G. Deyanira, S. Sankar та I. Nuzulul [4] 

встановили ряд захисних змінних, які можуть зменшити вплив стресу на 

психологічне здоров’я та поведінку військовослужбовців. Науковці доводять, 

що навчання емоційному інтелекту допомагає та покращує здатності 

військовослужбовця адаптуватися до стресу й травматичних переживань, 

керувати ними, поліпшує розвиток кар’єри та допомагає успішній інтеграції у 

цивільне життя після звільнення. На їх думку, емоційний інтелект потрібно 

більш детально дослідити та інтегрувати у навчання, як під час прийому на 

службу, так і під час її проходження. 

Дослідження M. Onay, H. Dinçer та A. Gürsoy [8] показали взаємозв’язок 

лідерства з емоційним інтелектом. Виходячи з його результатів до навчання з 

розвитку емоційного інтелекту варто залучати старших офіцерів, які 

передаватимуть свої знання та вміння молодшим офіцерам.  

До таких самих висновків, за результатами здійсненого дослідження 

серед офіцерів індійських збройних сил дійшов U. Singh [9]. Він констатує, що 

загальний рівень емоційного інтелекту у більшості офіцерів доволі високий. 

Пояснюється це тим, що офіцери повинні використовувати свої емоції, щоб 

надихнути підлеглих або притамувати свої емоції для обґрунтованого 

судження, а також вміти застосовувати зворотній зв’язок з підлеглими, 

оскільки керуючи емоціями підлеглих вони здатні викликати у них позитивні 

або негативні емоції.  

A. Guirao, G. Marin та P. Pan [5] зазначають, що військовослужбовцям 

доводиться щодня вирішувати складні завдання, де існує високий рівень 

ризику і найменші невірні дії можуть мати катастрофічні результати, 

призвести до втрати життів і тому кожен військовослужбовець повинен бути 

належним чином готовий реагувати ефективно у будь-якій ситуації. Крім того 

лідерство - це основна і важлива здатність офіцера, він повинен вміти 
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враховувати свої особисті особливості та стиль керівництва обставинами і 

людьми, зовнішні змінні обставини, які можуть бути не підвладні його 

контролю. Армія вимагає від своїх лідерів створення міцних підрозділів, 

розвитку довіри та створення позитивної атмосфери у них, оскільки дієве 

лідерство - це різниця між виживанням або смертю. Тому важливим є і той 

факт, зазначає автор, що керівник цих військовослужбовців повинен бути ще 

більш підготовленим та здатним розуміти і контролювати власні емоції, емоції 

інших людей та емоції групи, щоб зберегти свою цілісність, тобто це те, що ми 

сьогодні розуміємо під емоційним інтелектом.  

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що військовослужбовець-

лідер повинен мати не лише високий рівень загального інтелекту, але й 

розвивати емоційний інтелект, що у свою чергу впливає на вміння 

застосовувати його у лідерстві з метою поліпшення ефективності процесу 

управління підрозділом. 
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У складних умовах сьогодення зростає гостра потреба підготовки 

висококваліфікованих фахівців соціономічних професій, здатних до 

професійної мобільності, використання цифрових технологій, засобів зв’язку, 

пошуку, аналізу і продукування інформації, розвитку інформаційної 

компетентності тощо. Це, з одного боку, потребує доступу до безмежної 

кількості джерел, а, з іншого, спричинює дезорієнтацію у кіберпросторі. Тому 

майбутні фахівці соціономічних професій змушені опановувати не лише 

потрібні й доцільні знання, а й володіти якомога більшою кількістю 

інструментів задля їх отримання і використання. 

Поняття «компетентність» трактують як «сукупність знань, умінь, 

цінностей і ставлень, а також стратегій, необхідних для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових медіа з метою 

ефективного, критичного, творчого, самостійного та етично-орієнтованого 

навчання» [6]. 

Проблемі формування цифрової компетентності присвячено праці 

В. Бикова, О. Спіріна, О. Пінчук [3], С. Семерікова [5] та ін. Науковці, 

характеризуючи даний феномен, пояснюють його через сукупність знань, 

вмінь і навичок, досвіду діяльності, особистісно-діяльнісні характеристики, 

готовність творчо використовувати цифрові технології у професійній 
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діяльності (А. Гуржій, Л. Карташова [4]) та ін. На особливу увагу заслуговує 

формування цифрової компетентності саме у професійному становленні 

фахівців соціономічних професій, що становить «складний, перманентний 

процес активної взаємодії особистості та соціуму, зумовлений потребами 

самовизначення у професійній діяльності, саморозвитку, самовдосконалення 

й самореалізації фахівця як професіонала» [2]. При цьому цифрову 

компетентність розглядаємо як «сукупність різноманітних технологічних 

інструментів і ресурсів, які використовують для забезпечення комунікації, 

забезпечення якості освіти і якості освітньої діяльності, створення, 

поширення, збереження й управління інформацією шляхом визначення 

найбільш повного й оптимального змісту формування особистісної 

компетентності учасників освітнього процесу, їх професійних знань, умінь, 

навичок та якостей» [1]. 

Як зазначено у Цифровій адженді, майбутній фахівець має опанувати так 

складові цифрової компетентності: інформаційну грамотність та грамотність 

щодо роботи з даними; комунікацію та взаємодію; цифровий контент; 

вирішення проблем. Зважаючи на професійну підготовку майбутніх фахівців 

соціономічних професій, варто звернути увагу на актуальність і необхідність 

інформатизації та глобалізації. Інформаційно-комунікаційні технології є 

затребувані у всьому світі, визнані ключовими технологіями XXI століття. 

Тому професійне становлення фахівців неможливе без набуття цифрових 

інновацій інформаційного суспільства. Це передбачає досконале володіння 

ними сучасними цифровими технологіями, що відбивається у цифрових 

компетентностях.  

Отже, професійне становлення фахівців соціономічних професій 

потребує опанування цифрової компетентності як інтегративного утворення, 

що забезпечує їх здатність до виявлення інформаційної потреби, сприяє 

пошуку інформації та ефективної роботи з нею в усіх формах (онлайн-

офлайн), формуванню вмінь працювати з комп’ютерною технікою та 
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мультимедійними технологіями, а також навичок застосування їх у 

професійній діяльності та повсякденному житті. 
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ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Визначення. Індивідуальні, так само як і соціальні екосистеми типу 

особистості або суспільства, знаходяться в ситуації постійного 

самозмінювання та розвитку як появи нових можливостей (Von Bertalanffy, 

1967). Як будь-який акт розвитку цей процес має свою структуру і ритм, який 

вимірюється в одиницях часу (Цуканов, 2000). Ритм цієї зміни досить 

стабільний і складається з чергування цілого спектру станів, які містять все 

різноманіття як негативних, так і позитивних переживань, при цьому всі вони 

укладаються в діалектичну схему розвитку – теза-антитеза-синтез (Hegel, 

2010). Логічно, що всі ці переживання становлять єдину цілісність або 

екосистему пов'язаних і взаємообумовлюючих елементів. Прибрати з цієї 

системи негативні й залишити переважно позитивні – не екологічно, бо це 

означає руйнування екосистеми, що самоорганізується та саморозвивається, 

що до цього часу допомагала людині залишатися ідентичною самій собі і, 

отже, збережуваною. У зв'язку з цим, екологічною є підтримка певного ритму 

розвитку, що у кожного свій, але пов'язаний водночас з іншими, тобто 

соціально (Lushyn, 2017, 2018). 

Тому психолог-екофасилітатор може сприяти проживанню будь-яких 

станів (чи то позитивних, чи то негативних) як перехідних, що, по суті, і є 

підтримкою індивідуального ритму розвитку. Разом із тим, згідно з 

діалектичними уявленнями, жодне з людських страждань або досягнень не 

повторюється у попередньому вигляді, кожен раз це нове, яке може вимагати 

освоєння, осмислення, тобто інтеграції як співвіднесення з собою колишнім. 
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Тим самим, розв’язується важливе протиріччя особистості між її мінливістю 

та збережуваністю (Костюк, 1989). 

Людина потрапляє в ситуацію змінювання, а також психологічної 

допомоги не випадково, а у той момент, коли це найбільш затребувано, 

закономірно з точки зору особливостей саморозвитку особистої або соціальної 

екосистеми людини або групи. Наприклад, у разі застійних явищ в системі, 

коли тенденція до стабілізації переважає і екосистема особистості змушена 

вийти із зони комфорту та перейти в незвичний новий контекст розвитку і тим 

самим зберегти себе через самовідновлення. 

Психолог – це залучений соціальний елемент в екосистему клієнта, його 

завдання – сприяти проживанню важких періодів саморозвитку (Lushyn, 2017, 

2018). Важкі/травматичні переживання (так само як і позитивні) мають 

парадоксальний характер: з одного боку – це може бути стражданням/радістю, 

з іншого – пов'язане з оптимізмом/тяготами зародження нових можливостей. 

Тому психологічна допомога екофасилітативного типу – це підтримка цих 

парадоксальних явищ до етапу самозживання негативних переживань і 

формування нових можливостей розвитку. З огляду на це, цільовим станом 

психологічної допомоги є не усунення негативних наслідків перенесених 

подій, а підтримка ритму їх зміни як перехідних станів і, отже, розкриття нових 

перспектив розвитку. 

Позитивна психологія та екофасилітація. Екофасилітація відображає 

традицію позитивної психології, що в своєму розвитку пройшла кілька хвиль. 

Перша – оформилася двадцять років тому та пов'язана з переосмисленням 

завдання психології, яка за висловом Мартіна Селігмана (2000), займається 

запобіганням негативних явищ у житті людини або мінімізації їх впливу на 

життя людини. Відповідно, позитивним, на думку цього дослідника, є 

вивчення закономірностей функціонування позитивних явищ у житті людини, 

особливостей їх настання та розвитку. Інакше кажучи, позитивна психологія 

займається не стільки здоров'ям людини (як лікуванням хвороби або корекції 

розладів), скільки його позитивним визначенням, що є благополуччям, а також 
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щастям, станом так званого «потоку», оптимізму, життєстійкості, 

резильєнтності, або, наприклад, не посттравматичним стресовим розладом, а 

посттравматичним зростанням і розвитком. 

Представники другої хвилі осмислили нерозривний або діалектичний 

зв'язок між негативними та позитивними явищами і показали, що одне не існує 

без іншого. На їхнє переконання, психологія повинна займатися дослідженням 

того, як людині вдається бути щасливою, оптимістичною, продуктивною 

тощо, за наявності негативних, заважаючих і травмуючих факторів у житті 

(Wong, 2019). До того ж, переживання травматичних подій може мати не 

тільки негативні, але й явно позитивні наслідки, що й відноситься до явищ 

«посттравматичного зростання» (Tedeschi &Joseph, 2004).  

Третя хвиля позитивної психології (Kern & Lomas, 2015) пов'язана з 

переходом від індивідуального вимірювання до позитивного розвитку 

особистості з урахуванням зв'язку індивідуального аспекту розвитку 

особистості з системним і соціальним і, відповідно, культурними аспектами 

самоорганізації екосистеми особистості. В даному контексті позитивні 

переживання пов'язані не тільки з особливостями життя конкретної людини, 

але й залежать від її перебування та розвитку в певному соціальному і 

природному контексті: те, що добре для представника однієї культури або 

спільноти, не завжди є сприятливим або позитивним для представника іншої. 

Аналогічно благополуччя людини може детермінуватися не тільки 

поєднанням внутрішніх чинників її розвитку, але і її приналежністю до певної 

організації або групи, системи виробничих і освітніх відносин. 

В екофасилітації ми виходимо з того, що всі з перерахованих вище 

напрямків позитивної психології відображають суть процесу психологічної 

допомоги як досягнення позитивного результату, а також еволюцію уявлень 

про позитивне за останні двадцять років. Тому, поняття «позитивний» можемо 

розглядати як уникнення, запобігання і подолання негативу; як допомогу в 

настанні позитивних переживань особистості; як розвиток особистості при 

зіткненні з негативним (на індивідуальному і соціальному рівнях). 
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У нашій концепції особистісних змінювань і відповідній їй практиці 

екофасилітації ми розглядаємо ще один зміст поняття «позитивного» в 

психології та психологічній допомозі – це стабільність або ритм змінювання 

як розвитку: людина може переживати будь-які стани, головне – їх рух в 

напрямку розкриття власного потенціалу, нових можливостей розвитку. За 

цих обставин, як негативні, так і позитивні стани особистості виступають в 

якості перехідних/транзиторних/тимчасових станів, що відображають сутність 

і форму розвитку екосистеми особистості. 

Мета-модерн і екофасилітація. Водночас, практика екофасилітації 

відповідає принципам мета-модернізму як провідної метатеорії розвитку 

сучасного суспільства (інші – модернізм і постмодернізм) (Gardner, 2016). 

Коротко, вона відбивається в наступних основних принципах: більше немає 

колишньої стабільності, постійне змінювання – нова норма; агентом змін може 

бути кожен елемент в соціальній екосистемі; універсальні закономірності та 

правила локальні й обмежені певним контекстом; еволюція будь-якої 

екосистеми здійснюється через комунікацію з антитезою, тобто при взаємодії 

з антигеном/«вірусом»: негативний елемент/особистість може виступати в 

якості реального ресурсу розвитку; відповідно, проблема – це нова 

можливість; ніяких трансформацій/обнуління минулого, воно безцінне. 

Феноменологія екофасилітації. Технологічно екофасилітація може 

сприйматися та переживатись як короткостроковий і надто глибокий за 

переживаннями (як клієнта, так і психолога) процес, який призводить до 

розв’язання накопичених у клієнта протиріч, до досягнення проробки гострих 

емоційних переживань і до розкриття нових перспектив розвитку. Як 

правило, клієнт самостійно завершує процес надання йому психологічної 

допомоги з ознаками явних позитивних змін або з необхідністю поза-сесійного 

завершення розпочатого ним процесу самодопомоги. 

Процес екофасилітації. Екофасилітативна сесія складається орієнтовно 

з таких складових частин: (a) встановлення робочих відносин між клієнтом і 

помічником (що є формування колективного/соціального суб'єкта або 
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екосистеми); (b) зміна завдань спільної роботи та відповідно фіксація ритму 

змін. Найчастіше це супроводжується (с) настанням тупика/застою/порушення 

ритму групової динаміки між екофасилітатором і клієнтом, а також його (d) 

розблокування або прорив може відбуватися та проявлятися на когнітивному, 

емоційному та поведінковому рівнях; (е) далі йде спонтанне вичерпання 

запиту клієнта і (f) певне відчуження раніше залученого фахівця; нарешті (g) 

перехід у новий контекст розвитку. У зв'язку з цим психолог-екофасилітатор 

розглядає екофасилітативну сесію в термінах завершення раніше розпочатого 

клієнтом власного процесу самодопомоги. Час спільної роботи («екосесія») 

визначається спільно в робочій групі між екофасилітатором і клієнтом. Він 

варіюється в межах однієї 50-хвилинної сесії. Іноді допомога (за погодженням 

сторін) обчислюється кількома десятками або навіть десятком хвилин (Lushyn, 

2017, 2018). 

Ситуація екофасилітативної допомоги. Ми схильні розглядати 

ситуацію отримання психологічної допомоги як продовження процесу 

самоорганізації та саморозвитку екосистеми особистості. До психолога 

приходить клієнт, а значить той, хто перебуває у парадоксальному стані: з 

одного боку, він продовжує страждати або відчувати проблемний стан, з 

іншого, у нього з'являється позитивна програма, яка потребує актуалізації у 

власній свідомості. З цією метою, він сканує/досліджує навколишнє 

середовище на включення до змісту свого процесу самодопомоги зовнішніх 

агентів (якими можуть бути друзі, фахівці різного роду, включаючи 

психологів, юристів, лікарів і екофасилітаторів). У ході знаходження такого 

агента, екосистема самодопомоги клієнта розширюється з перспективою 

актуалізації мало усвідомлюваної програми власного розвитку. Тому 

психолог – залучений елемент до екосистеми клієнта і його роль є вторинною, 

а саме – сприяти переходу від негативу до позитиву (теза-антитеза) і від 

нього до синтезу нової ідентичності особистості, до її нового потенціалу, що 

є розвиток. 
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Тим самим завершується черговий цикл розвитку та перехід до нового. 

У цьому контексті особистість клієнта не стільки позбавляється від проблем, 

скільки навпаки, усвідомлює: по-перше, їх неминучість у процесі життя; по-

друге, соціальний характер особистісних змін, психологічна допомога – 

соціальна форма/рівень внутрішнього механізму саморегуляції або робота 

соціально-психологічного імунітету (СПІ); по-третє, мотивацію продовжувати 

освоєння навколишнього і внутрішнього простору особистості, реалізацію 

особистісного потенціалу. Виходячи з цього, травма, емоційне вигорання, 

депресія і тому подібне – перехідні форми розвитку особистості, що свідчать 

про продовження процесу саморозвитку та самовдосконалення. 

Механізм особистісного змінювання та екофасилітація. Ми 

виходимо з того, що імунна система носить соціальний характер і 

проявляється не тільки на організмічному, але й на соціальному і духовному 

рівнях. Імунна система за таких умов виконує не тільки захисну, але й творчу 

функцію, точніше вона призначена для цілей збереження у термінах розвитку 

особистості як відкритої системи. Це означає, що в умовах зживання основ 

власної діяльності, стійкості середовища та відсутності елементів опору, а 

значить розвитку, вона переходить у стимулююче середовище, захоплюючи в 

ньому антигени або «віруси», які руйнують прозоре і неопірне середовище. 

Взаємодія ген–антиген створює антитіла і, отже, нові здібності, можливості 

реагування. У зв'язку з цим людина є не стільки жертвою зовнішнього впливу, 

але і його суб'єктом. Життя в умовах прозорого та неопірного середовища 

суперечить природі людини й призводить її, якщо не до вимирання, то до 

аутоімунних процесів, коли в якості антигену виступають елементи самої 

внутрішньої системи особистості. У цьому сенсі, якщо людина зустрічається з 

випробуванням, зі складністю, то є підстави вважати, що вони даються їй по її 

силах у межах існуючих можливостей реагування.  

СПІ має соціальний характер, джерела розвитку і, отже, антигени, що 

породжують вироблення соціальних антитіл, можуть бути всюди – в 

спілкуванні з іншими людьми, на фізичному, психологічному та 
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трансцендентному/духовному рівнях. COVID-19, у цьому сенсі, виступає не 

стільки як напасть, скільки як джерело розвитку, формування нового 

середовища та способів існування, нових соціально-психологічних антитіл і, 

отже, розкриття потенціалу людини. 

Екофасилітативна допомога як робота розподіленої імунної системи 

СПІ. В контексті конструкту СПІ ситуація психологічної допомоги є 

антигеном. Це означає, що її завдання надати умову для розвитку, тобто такі 

підстави діяльності клієнта, що будуть відображати протилежні смисли або 

зміст його актуальної життєдіяльності, тим самим породжувати ген–антиген 

контакт, який запускає вироблення нових антитіл або способів просування в 

нові контексти розвитку та вичерпування нових можливостей особистості. У 

цьому сенсі всі психотерапевтичні модальності можна розглядати як 

історично та психологічно антигенними існуючим: директивна–недирективна, 

аналітична–синтетична, біхевіоральна–феноменологічна тощо. На рівні змісту 

екосесії клієнт стикається з власною парадоксальною природою, а саме з 

баченням себе не як жертви дії зовнішніх сил або власної порочності, або 

недосконалості, а, навпаки – багатства можливостей до самокорекції та 

самозмінювання, мало чим обмеженого джерела перспектив розвитку. 

Зокрема, екофасилітатор виходить з того, що в описі/наративі власних 

тривожних, проблемних станів або особливостей, міститься програма 

самодопомоги, яка не потребує від фахівця залучення додаткових чужорідних 

або не властивих клієнтові засобів і способів саморегуляції. Внутрішня 

траєкторія розвитку або самозцілення клієнта потребує не стільки зовнішньої 

корекції, скільки підтримки внутрішніх механізмів оцінки та змінювання 

(саморефлексії). У цій частині найбільш відповідальними моментами є 

спонтанно виникаючі моменти самозаглиблення і рефлексії, які частіше за все 

супроводжуються нетривіальними усвідомленнями, інсайтами та 

відповідними поведінковими реакціями. Аналогічне стосується і 

темпорального виміру/рівня екофасилітативної допомоги, що також 
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обумовлює і складає один з рівнів функціонування роботи СПІ в ході 

екофасилітативної допомоги. 

Час в екофасилітації. На думку вітчизняного дослідника біологічного 

часу людини Б. Цуканова, його перебіг має і психологічний корелят – 

одиницю суб'єктивного часу людини, що варіюється в межах від 0,7 до 

1,1 секунди, та задає індивідуальний ритм змінювань у масштабі великих і 

малих циклів. Великий цикл становить 7 +/- 2 роки, що збігається з певними 

кризами розвитку особистості та суспільства. Можна вважати, що настання 

перехідних періодів за типом психологічних розладів і порушень також 

детерміноване темпорально. Відповідно, це стосується і часу надання 

психологічної допомоги. Зазвичай консультаційна сесія триває 50 хвилин. 

Нами помічено, що отримання психологічної допомоги також має свій 

суб'єктивний вимір. Наша практика показує, що суб'єктивна оцінка майбутньої 

сесії може не збігатися з соціально прийнятим стандартом. Зокрема, клієнт 

може обирати більш короткий або довший формат роботи, який у подальшому 

з високою точністю відповідає високим критеріям ефективності. Особливо 

точною реалізація часового прогнозу виявляється в разі консенсусу очікувань 

як з боку психолога, так і клієнта. До речі, короткострокові екосесії 

демонструють певний ефект, коли часова їх структура визначає зміст роботи в 

аспектах не лише точності та лаконічності викладу проблемного переживання, 

але й вибору інструментарію та способів спільної роботи. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У 

РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Постановка проблеми. В даний час соціалізація старшокласників 

здійснюється в складних умовах функціонування ринку праці та послуг, для 

якого характерні соціальна незахищеність людей, незатребуваність 

випускників шкіл. Потреба у професійному самовизначенні є головною 

особистісною потребою у ранньому юнацькому віці. Професійне 

самовизначення особистості та вибір майбутньої професії є найбільш 

відповідальним як в процесі професійного розвитку, так і на життєвому шляху 

взагалі, тому так важливо, щоб цей вибір був усвідомленим. Усвідомлений 

вибір професії впливає на подальше життя, визначає успішність 

самореалізації, соціалізації, кар'єрного і професійного зростання. Саме вибір 

майбутньої професії виступає першим нормативним вибором і здійснюється 

він на основі інтересів та цінностей особистості.  

Мета дослідження: здійснити теоретичний аналіз проблеми 

самовизначення та розглянути психологічні передумови професійного 

самовизначення в юнацькому віці.  

Стан розробленості проблеми. Питання, пов’язані з вибором професії, 

відображені у контексті проблем соціального аналізу ситуації професійного 

вибору (Є. В. Лобова), професійного самовизначення, як однієї зі складових 

самовизначення особистості (Л. І. Божович, Е. Ф. Зеєр, Л. М. Мітіна, 
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П. А. Шавір, Л. Є. Суботіна, Д. І. Фельдштейн), мотиваційно-ціннісної сфери 

особистості (К. О. Абульханова-Славська, Є. О. Клімов. М. С. Пряжніков та 

ін.), планування життєвих перспектив особистості та її майбутнього 

(В. І. Журавльов, М. Р. Гінзбург, Є. І. Головаха). Дослідники вивчали такі 

фактори професійного самовизначення, як професійна спрямованість 

(П. А. Шавір), ціннісні орієнтації та особистісні смисли (М. Р. Гінзбург, 

А. О. Реан, О. М. Разумнікова), самооцінка (І. В. Дубровіна, О. Ажніна, 

В. І. Моросанова). Проблемі формування готовності старшокласників до 

професійного самовизначення присвячені праці українських науковців: 

Ю. Гільбуха, Г. Корсун, Г. Костюка, Є. Кучеренка, B. Мачуського, В. Моляко, 

Є. Павлютенкова, Н. Побірченко, Ю. Приходько, Л. Сердюк, Т. Становської, 

Б. Федоришина,  М. Янцур.  

Викладення основного матеріалу. Професійне самовизначення 

розглядається нами як свідомий акт виявлення та утвердження власної 

внутрішньої позиції суб'єкта щодо майбутньої професії, яка виражається в 

наявності системи уявлень про самого себе і своє місце в світі, світогляду, 

усвідомленого ставлення до себе і світу. Професійне самовизначення 

розглядається як процес, що охоплює весь період професійної діяльності 

особистості: від виникнення професійних намірів до виходу з трудової 

діяльності [2]. Він пронизує весь життєвий шлях людини. Піком цього 

процесу, переломним моментом у житті є акт вибору професії. За часом він 

звичайно збігається з закінченням школи і тісно пов'язаний з попередніми 

етапами професійного самовизначення. 

Самовизначення, як професійне, так і особистісне, стає центральним 

новоутворенням ранньої юності.  У старшому шкільному віці формується не 

саме самовизначення – особистісне, професійне, а психологічна готовність до 

нього. Психологічна готовність як передумова професійного самовизначення 

визначається не стільки завершенням формування психологічних структур і 

якостей, скільки певною зрілістю особистості, тобто сформованістю 
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психологічних утворень і механізмів, що забезпечують можливість 

безупинного зростання особистості зараз і в майбутньому [1]. 

Аналізуючи психологічну літературу, встановлено, що в дослідженні 

факторів, що впливають на формування готовності до професійного 

самовизначення, більшість науковців не класифікує їх за якою-небудь однією 

основою. Так, за даними досліджень, проведених російськими вченими: 

Є. Клімовим [3], М. Пряжниковим [5], факторами, що впливають на 

формування професійного самовизначення, є система загально-людських 

цінностей, соціально-економічні умови, вплив сім'ї, друзів, учителів, вікові та 

статеві особливості особистості, самоактуалізація і рівень домагань, 

престижність професії, ступінь інформованості про професію, професійні 

інтереси, схильності, здібності. Деякі дослідники основні фактори, що 

впливають на вибір професії, об'єднують у дві групи: суб'єктивні і об'єктивні. 

До суб'єктивних відносять інтереси, здібності, особливості темпераменту і 

характеру. До об'єктивних – рівень підготовки (успішності), стан здоров'я і 

інформованість про світ професій, вплив навколишнього соціального 

середовища, засобів масової інформації, літератури і мистецтва, які в умовах 

суспільних трансформацій якщо й не втрачають колишню визначеність, то 

принаймні змінюють її під впливом ринкових і демократичних інновацій. До 

об'єктивних також відносять соціальні характеристики, наприклад такі, як 

освітній рівень батьків, соціальне оточення та ін. [7].  

Важливою передумовою успішного професійного самовизначення є 

також сформованість в особистості професійно-важливих якостей – окремих 

психічних, психологічних і фізичних властивостей, які відповідають вимогам 

певної професії і сприяють успішному оволодінню нею. Підготовка до 

свідомого вибору професії передбачає активне формування таких 

психологічних якостей як здібності, інтереси, ціннісні орієнтації, прагнення, 

професійні плани, ідеали, переконання [6].  

Особистісне зростання передбачає якісні зміни, що відбуваються в 

особистості в процесі професійного самовизначення. Професійне 
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самовизначення вимагає від особистості старшокласника вміння аналізувати 

свої можливості, активізувати свій майбутній розвиток, формувати образ 

професійного Я, прогнозувати індивідуальний стиль професійної діяльності, 

окреслювати для себе професійні перспективи та шляхи їх досягнення. У 

процесі професійного самовизначення старшокласники займаються 

самопізнанням (усвідомленням власних інтересів, схильностей, особливостей 

свого характеру та темпераменту), самооцінюванням (порівнянням 

результатів самопізнання з наявними уявленнями про професійні вимоги щодо 

обраної професії) і саморозвитком (цілеспрямованим формуванням в собі 

властивостей, необхідних для успішного виконання майбутньої професійної 

діяльності). Їх дії спрямовані на розуміння ступеня відповідності власних 

особистісних особливостей щодо вимог майбутньої професійної діяльності 

[4].  

Вибір професії - один з етапів професійного самовизначення 

особистості. Це усвідомлена діяльність особистості, включає в себе наступні 

елементи: а) формування цілей вибору; б) збір необхідної інформації; в) 

обговорення можливих варіантів; г) визначення найбільш раціональної 

альтернативи; д) акт прийняття рішення та його реалізація. 

Академік Є. О.Клімов виділяє наступні компоненти, істотні в ситуації 

вибору професії: інформованість; схильності; здатності; визначені відносини 

з родичами, зв’язані з професійним майбутнім; визначені відносини з 

однолітками, зв’язані з професійним майбутнім; визначені відносини з 

людьми, що представляють інтереси суспільства у відношенні 

професіоналізації молоді; рівень домагань; особистий професійний план.  

Професійне самовизначення - це складний процес, невід'ємний від 

розвитку особистості у цілому. Лише у контексті розвитку особистості 

можливий повний аналіз психологічних основ вибору професій. Професійне 

самовизначення в старшому підлітковому і ранньому юнацькому віці 

базується на самовизначенні, що відбувається в ціннісно-смисловій сфері, 

тобто на особистісному самовизначенні. Ціннісні орієнтації забезпечують 
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стійкість особистості, стаючи найважливішим елементом її внутрішньої 

структури, сприяючи осмисленому вибору майбутньої професії. Професійна 

ідентичність – одна з таких важливих психологічних утворень. Уявлення про 

себе як про носія певної професії – невід’ємний компонент Я-концепції 

особистості.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, професійне 

самовизначення розглядається як процес, що охоплює весь період професійної 

діяльності особистості: від виникнення професійних намірів до виходу з 

трудової діяльності. Він пронизує весь життєвий шлях людини. Піком цього 

процесу, переломним моментом у житті є акт вибору професії. За часом він 

звичайно збігається з закінченням школи і тісно пов'язаний з попередніми 

етапами професійного самовизначення. У психологічній літературі існують 

різноманітні підходи до визначення психологічних факторів ухвалення 

рішення про вибір професії. У старшому шкільному віці формується не саме 

самовизначення – особистісне, професійне, а психологічна готовність до 

нього. Перспективи подальших наукових здобутків полягають у дослідженні 

психологічних передумов професійного самовизначення старшокласників. 
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ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ 

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

 

Потановка проблеми. Суспільство сьогодення змінюється надто 

інтенсивно, зокрема, в професійній сфері. В наш час перед фахівцями, які 

працюють над проблемами підвищення ефективності праці та збереження 

професійного здоров'я, практика ставить безліч питань, пов'язаних із 

забезпеченням повноцінної адаптації представників різних професій до 

постійно мінливих форм трудової діяльності. 

Технічний прогрес, а з ним і суттєва зміна змісту і умов праці, 

супроводжується підвищенням ролі професіонала в досягненні високої 
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продуктивності і якості діяльності, постійно вимагає мобілізації внутрішніх 

ресурсів людини. Це призводить до зростання нервово-психічної 

напруженості праці і розвитку цілого спектру несприятливих функціональних 

станів, серед яких особливу важливість для сучасного світу праці має вивчення 

різних видів стресу. Професійна діяльність у атмосфері нестабільних 

стресових обставин, фізичного та психічного перевантаження, підвищеної 

відповідальності призводить до емоційного вигорання. 

Стан розробленості проблеми. Поняття «синдром емоційного 

вигорання» запропонував американський психіатр Герберт Фрейденбергер у 

1974 році, який першим зацікавився цим феноменом і трактував його як 

«поразку, виснаження, що відбувається з людиною внаслідок різко завищених 

вимог до власних ресурсів і сил». Сьогодні цей термін у статусі діагностичного 

зафіксовано у Міжнародному статистичному класифікаторі захворювань і 

проблем, пов’язаних зі здоров’ям. Більшість вчених кваліфікують вказаний 

феномен як хворобу, проте, починаючи з травня 2019 року ВООЗ застосовує 

це поняття лише в робочих відносинах, а тому термін «вигорання» розуміється 

як синдром.  

Дослідниці Абрамова Г.С. та Юдчіц Ю.А. розглядають два основних 

компоненти професійної деформації особистості в системі професій «людина-

людина». Це синдром хронічної втоми і синдром професійного вигорання [1]. 

Бойко В.В. визначив суть феномену вигорання, спираючись на теорію 

стресу: «Синдром вигорання – це вироблений особою механізм 

психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій у 

відповідь на обрані психотравмуючі дії» [2]. Науковець вважає, що вигорання 

– динамічний процес, який виникає поетапно у повній відповідності з 

механізмом розвитку стресу  

Дослідниця Н.Є. Водоп’янова трактує вигорання як комплекс психічних 

хвилювань та поведінки, що впливають на працездатності, фізичному та 

психологічному самопочутті. Синдром професійного вигорання – це відповідь 

на довготривалу професійні стреси міжособистісного спілкування. 
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Вважається, що вказаний синдром найбільш характерний для представників 

соціометричних професій, зокрема, сфери обслуговування [3, с. 38]. 

Вітчизняна психологиня Гридковець Л.М. під професійним вигоранням 

розуміє психофізіологічну реакцію організму людини на тривалі стреси 

різного рівня інтенсивності, обумовлену її професійною діяльністю, що 

розгортається в поетапному проходженні рівнів напруження, резистенції і 

виснаження [4, с. 116]. 

«Зі збільшенням стажу роботи починає позначатися синдром «емоційного 

згоряння», що призводить до появи емоційного виснаження, втоми і 

тривожності. відбувається деформація емоційної сфери особистості. 

Психологічний дискомфорт провокує хвороби і знижує задоволеність 

професійною діяльністю» – вважає науковець Е.Ф. Зеєр [5, с. 115]. 

Узагальнюючи погляди вчених на суть професійного вигорання, Орел 

В.Е. зазначає, що вони мають ряд загальних моментів: «Професійне вигорання 

– це професійний феномен, що є станом фізичного, емоційного і розумового 

виснаження, який проявляється в професіях соціальної сфери» [6]. 

Викладення основного матеріалу. Як зазначають дослідники, фахівці, 

які працюють у системі «людина — людина», змушені постійно стикатися з 

негативними емоційними переживаннями своїх клієнтів (пацієнтів, 

вихованців), а тому мимоволі стають залученими до цих почуттів і зазнають 

підвищеного емоційного напруження. Нині список «вигораючих» професій 

розширився, до них відносять роботу викладачів, менеджерів, співробітників 

сфери послуг, соціальних працівників, тобто, працівників у тих галузях, де 

доводиться контактувати з іншими людьми. Співробітники сфери послуг 

досить часто змушені мати справу з неврівноваженими, недоброзичливими, 

некомунікабельними людьми, що, природно, поступово призводить до 

стресового стану і вигорання. Дотепер не достатньо вивчено основні причини 

феномену професійного вигорання. Дослідники виділяють дві групи чинників, 

які впливають на рівень та розвиток емоційного вигорання: об'єктивні, 

породжуваніумовами самої роботи або неправильною її організацією, та 
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суб'єктивні – особливості особистості. Можна виділити цілу низку чинників, 

які можуть спричинити виникнення синдрому емоційного вигорання, а саме: 

тісне та постійне спілкування з людьми, переважно в складних ситуаціях; 

надмірне залучення до потреб клієнтів, бажання будь-що допомогти, занадто 

глибоке співчуття та співпереживання іншим; залежність від сторонньої 

оцінки, коли досягнення результату не є очевидним відразу. Серед чинників 

виникнення емоційного вигорання – відсутність професійної мотивації (коли 

кожен працівник сам на сам зі своїми виробничими завданнями, а винагорода 

не залежить від результатів роботи та докладених зусиль); дисбаланс у 

внутрішніх цінностях працівника, коли на перше місце ставиться робота, а 

решта сфер (сім'я, відпочинок, дружба, самовдосконалення та здоров'я) 

зазнають утисків через обмеження у часі. 

Синдром вигорання – це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження. 

Він зазвичай трактується як стрес-реакція у відповідь на виробничі й емоційні 

вимоги, внаслідок завантаженості на робочому місці та недостатнього 

переключення на сім’ю, відпочинок тощо.  «Вигорання» – це реакція на 

некерований стрес, що виникає у результаті внутрішнього накопичення 

негативних емоцій без відповідної «розрядки» або «звільнення» від них.  

Найбільш вразливими до вигорання є представники професій типу 

«людина- людина», їх робота – це постійне спілкування (медична, педагогічна, 

соціальна, торгівельна та інші сфери). Необхідність постійно бути на зв’язку, 

слухати інших, говорити самому, стежити за важливими новинами, давати 

вказівки підлеглим або навпаки виконувати доручення керівництва, 

намагатися відповідати очікуванням інших, перевершити конкурентів, 

продемонструвати хороші показники – все це призводить до професійного 

вигорання. 

Специфічними особливостями спілкування осіб, які переживають 

емоційне вигорання, є труднощі в міжособистісних стосунках, наявність 

побоювань перед соціальним оточенням або його неприйняття [7, с. 98]. 
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Отже, високий ризик професійного вигорання властивий представникам 

соціономічних професій, основу діяльності яких складають стосунки у системі 

«людина-людина». Ці професії вирізняють: мета діяльності (виховання, 

управління, контроль, оцінювання, обслуговування); засоби діяльності 

(невербальні та вербальні форми, безпосередні та опосередковані контакти); 

умови праці (соціально-психологічні, режимно-гігієнічні та техніко-

економічні), а також функції, які здійснюють працівники [8, с. 229]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

професійне вигорання працівників сфери обслуговування пояснюється 

специфічними умовами, змістом та характером роботи, а також її 

інтенсивністю, тривалістю і складністю міжособистісних контактів, 

різновіковим контингентом клієнтів, гостротою поставлених проблем, не 

регламентованістю робочого дня тощо. Подальші наукові здобутки 

спрямовані на дослідження психологічних чинників емоційного вигорання у 

працівників сфери обслуговування. 
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ЕКОНОМІЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ, ЯК ОБ’ЄКТ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАЦЮЮЧОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ 

СИСТЕМНИХ ЗМІН 

 

Перехід України до ринкових відносин розкриває свободу особистості, 

сприяє реалізації її соціальних, економічних і духовних інтересів, виступає 

одночасно і в якості основи для зростання національного багатства, 

формування нової економічної культури у молоді. У цьому процесі місце 

провідних ролей належить системі освіти і сім'ї. Перше місце займає сім'я, як 

система наслідування, яка переноситься по всій лінії життя молоді та системі 

освіти, оскільки в значній мірі рівень культури людини є результатом її 

виховання і навчання. У дослідженнях Майструк І. розкрито особливість та 

важливість ролі двох систем - сім'ї та освіти у соціалізації молоді при 

https://psyjournal.ru/articles/fenomen-vygoraniya-v-zarubezhnoy-psihologii-empiricheskie-issledovaniya
https://psyjournal.ru/articles/fenomen-vygoraniya-v-zarubezhnoy-psihologii-empiricheskie-issledovaniya
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674645
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становленні ринкових відносин у державі. Особливість становища молодих 

людей у суспільстві полягає і в тому, що, з одного боку, вони входять у той 

соціальний простір, який було організовано незалежно від них попередніми 

поколіннями, з іншого боку, молодь може змінити та перебудувати відповідні 

соціальні структури отримавши відповідні знання. Проблеми молоді, її освіти, 

виховання, соціального, становлення, участі у суспільному, економічному 

житті перебувають у центрі уваги і на межі різних наук.  

Основний поштовх для розвитку психологічної концепції економічної 

соціалізації отримали завдяки дослідженням зарубіжних (Г. Беккер, І. Бентам, 

Л. Вальрас, Т. Веблен, У. Джевонс, Дж. Катона, Дж. Кейнс, К. Маркс, Г. 

Мюнстерберг, В. Парето, А. Сміт, Дж. Стиглер, Г. Тард та ін..) і вітчизняних 

(В. Москаленко, В. Радаєв, В. Автономов, І. Зубіашвілі, О. Лавренко, та ін..). 

Проблеми ринкової економічної культури, мислення і свідомості, економічної 

просвіти знаходять відображення в працях українських соціологів В. 

Пилипенка, І. Бекешкіної, Є. Головахи, С. Макеєва, В. Лагутіна; сутність 

економічної культури, її місце в системі загальної культури досліджували 

В. Приходько., Т. Сур’як, З.Антонова, та інші. Г. Хофстед ранжував 

економічні культури за величиною впливу їх на економічну соціалізацію. Він 

та його послідовники розглядають культури як на макро-(країн), так і на 

мікрорівнях (організацій). На основі аналізу зазначених показників було 

побудовано відому «матрицю культур», яку використовують практично всі 

вітчизняні спеціалісти з міжкультурного менеджменту в сфері економічного 

впливу. Сьогодні також і привертає увагу активізація напрямів 

фундаментальних та прикладних психологічних розробок з питань 

економічного самовизначення: вивчаються методологічні засади становлення 

економічної психології особистості та розвитку економічної культури (І. 

Андреєва, О. Бондарчук, О. Данчева, О. Дейнека, А. Журавльов, Л. 

Карамушка, А. Кітов, В. Ложкін, С. Максименко, В. Москаленко, В. Панок, В. 

Спасенніков, Ю. Швалб та ін..) 
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Також, З.Антонова, у своїх дослідженнях доводила, що економічна 

соціалізація особистості визначається як процес входження особистості в 

систему економічних відносин суспільства завдяки інтеріоризації 

економічних цінностей суспільства, апробації їх в інтерсуб’єктивному 

просторі взаємин з іншими суб’єктами економічних відносин. Наслідком 

цього є соціально-економічні властивості особистості, що характеризують її 

як суб’єкта економічної діяльності.  

Отже, сучасна економічна свідомість та економічне самовизначення 

молоді формується внаслідок складної і суперечливої взаємодії різноманітних 

чинників, зокрема, особливості сімейного виховання, традиції оточення, 

впливу соціального середовища, засобів масової комунікації, життєвого 

досвіду, рівня освіти. Результати такої взаємодії визначають практичну 

поведінку молодої людини в економічній сфері і формують економічну 

культуру. Сьогодні не є можливим економічно самовизначитись молоді, якщо 

вона не озброєна важливими економічними знаннями.  

Як свідчать аналіз результатів дослідження, економічне самовизначення 

сучасної молоді перебуває в стадії нерівномірного формування. Серед різних 

складових економічного самовизначення найвище можна оцінити економічну 

обізнаність і професіоналізм молоді, найнижче – дотримання норм права і 

законів. 

Перспектива подальшого досліджена зазначеної теми є очевидною, тому 

і є необхідність зосередження уваги науковців на процесах більш ранньої 

економічної соціалізації дітей, що сприяло б засвоєнні ними системи 

морально-етичних цінностей, знань і норм суспільного досвіду, соціальних 

якостей, рис і ролей особистості та закладало б основу розвитку економічної 

культури до їх дорослішання. Необхідно поглибити уточнення 

методологічних засад, з’ясувати особливості трансформації та динаміку 

розвитку економічної культури молоді за умов становлення ринкових 

відносин у державі.  
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САМООЦІНКА ЯК ЧИННИК ЕМПАТІЇ ФАХІВЦІВ  

З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства динамічно і, в той 

же час, суперечливо розвивається новий вид професійної діяльності – 

соціальна робота. Соціальна робота викликає особливий інтерес, оскільки за 

останні роки кількість категорій, що потребують надання соціальних послуг 

зростає. Проте особливості її становлення в нашій країні як професійної 

діяльності характеризуються розмитими межами професійної компетентності 

фахівців, відсутністю достатньої кількості технологій, спрямованих на 

вирішення професійних завдань у сфері соціальної роботи, зростання вимог 

щодо якості надання соціальних послуг усім категоріям населення. Одним з 

найбільш важливих чинників, що сприяють ефективній й результативній 

реалізації соціальної роботи вважають самооцінку. Її варто розглядати як 

найважливішу складову серед інших властивостей особистості фахівця, 

необхідну для покращення результативності професійної діяльності, що 

передбачає надання соціальних послуг, соціальної підтримки і допомоги 

населенню в період їх особистісного і соціального неблагополуччя, соціальний 

захист, забезпечення нужденних потреб та інтересів, підтримку людської 

гідності та прав на гідне життя [5, с. 124]. Усе разом зумовлює підвищені 

вимоги до особистості фахівця, зумовлених потребою вивчення соціально-

психологічних особливостей їх самооцінки задля продуктивної професійної 
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діяльності, що базується на добродійному, гуманному, співчутливому, 

емпатійному ставленні до особистості, її потреб та проблем. 

Специфіка соціальної роботи, у свою чергу, зумовлює суттєве 

психоемоційне і професійне навантаження, спричиняючи погіршення стану 

здоров’я фахівців, впливає на їх благополуччя, душевну рівновагу і 

самооцінку в цілому. Тому на особливу увагу заслуговує не лише рівень 

професіоналізму фахівців, а й індивідуальні особистісні якості, в тому числі і 

самооцінка як невід’ємна складова їх самосвідомості, чинник формування 

емпатії, зумовлюючи цілеспрямованість практичних дій у сфері соціальної 

роботи, активність фахівців  щодо надання соціальних послуг населенню. Крім 

того, осмисленість й розуміння фахівцем самого себе у світі загалом і у сфері 

соціальної роботи зокрема, оцінка власного місця в соціумі, «усвідомлення 

себе самої у своєму ставленні до зовнішнього світу та інших людей» 

(В. Карлова; С. Максименко та ін.) впливають на урівноваженість душевного 

стану фахівця, що дозволяє йому жити більш радісним і цікавим життям, 

безпосередньо пов’язаним з фізичним. Варто пам’ятати, що багато фізичних 

хвороб беруть свій початок саме з порушень душевної рівноваги та 

самооцінки. Натомість низька самооцінка погіршує стан здоров’я, спричинює 

різні захворювання, розлади і гальмує роботу органів та систем органів. Наразі 

занижена чи неадекватна самооцінка ускладнює працю, навчання, 

самоствердження, пошук друзів та однодумців [1]. 

Самооцінку тлумачать як особистісне новоутворення, що бере 

безпосередню участь в регуляції поведінки і діяльності фахівця, складає його 

автономну характеристику, центральний компонент, який активно формує 

сама особистість, відображаючи своєрідність її внутрішнього світу. 

«Самооцінка – цінність, значущість, якими індивід наділяє себе в цілому і 

окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки». 

Самооцінка свідчить про віру в себе, оцінку особою самої себе, своїх 

можливостей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка становить ядро 

особистості і слугує важливим регулятором поведінки, впливає на 
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взаємовідносини з навколишніми, здатність бути критичним, вимогливим до 

себе, приймати успіхи і невдачі. Тим самим самооцінка впливає на 

ефективність діяльності людини і подальший розвиток її особистості. Як 

зазначає Б. Ананьєв (1977), самооцінка є «найбільш складним і багатогранним 

компонентом самосвідомості, що передбачає складний процес 

опосередкованого пізнання себе, розкритий у часі, пов’язаний з рухом від 

одиничних, ситуативних образів через інтеграцію подібних ситуативних 

образів у цілісне утворення – поняття власного «Я», прямим виразом оцінки 

інших осіб, що беруть участь у розвитку особистості. 

Самооцінка, стверджує М. Розенберг, відбиває ступінь розвитку в 

особистості почуття самоповаги, відчуття власної цінності та позитивного 

ставлення до усіх складових сфери «Я» зазначає, що. Зрозуміло, що висока 

самооцінка є основою ухвалення себе, а низька самооцінка передбачає 

неприйняття себе, самозаперечення, негативне ставлення до самого себе. 

У структурі самооцінки виокремлюють у більшості випадків три рівні 

(високий, середній і низький), які дозволяють визначити ступінь її 

адекватності. Самооцінка містить когнітивний (усвідомлення власної 

діяльності) й емоційний (система ставлень до процесу і результатів праці) 

аспекти [4, с.45]; процесуальний (професійне самооцінювання суб’єкта) і 

структурно-підсумковий (професійна самооцінка як його результат). 

По-різному науковці підходять і до структури професійної  самооцінки. 

Так, складовими професійної самооцінки вважають: самооцінку результату 

(оцінку досягнутого і задоволеність (незадоволеність) результатами та 

самооцінку потенціалу (оцінку власних потен6ційних можливостей, віру в 

себе, впевненість у собі як професіонала); самооцінку професійно важливих 

якостей і самооцінку реальної кваліфікації, що характеризують ставлення до 

операторних характеристик(операторний аспект) та ставлення до успішності 

розв’язання власних професійних завдань (результативний аспект) [3].  

При цьому емпатія у професійній діяльності у сфері соціальної роботи 

становить «головну професійно-особистісну якість спеціаліста» [2], що 
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уможливлює встановлення довірливих відносин, здобуття прихильності та 

симпатії з боку клієнта, що сприяє створенню комфортної атмосфери для 

роботи. Емпатія у перекладі з грецької (patho – глибоке, сильне, чутливе 

почуття (відчуття), близьке до страждання) означає здатність розуміти думки, 

почуття і потреби людей, чутливо заглиблюватись у суть подій, явищ тощо, 

глибоко відчувати стан інших людей (особи), сприймати і розуміти їхні 

вчинки. Іншими словами, це здатність дивитися на світ з точки зору іншої 

людини, щире бажання відчути і зрозуміти її. Особливо ця якість необхідна 

для фахівців з соціальної роботи. Адже специфіка соціальної роботи потребує 

стійкої уваги, зосередженості і напруги, умінь попередити стресові ситуації, 

задовольняти емоційні вимоги клієнтів, що, в свою чергу, може спричинювати 

певне емоційне перенавантаження, порушення емоційної рівноваги фахівців. 

Отже, професійна самооцінка як вид та складова загальної самооцінки 

особистості являє собою оцінку своїх власних практичних і теоретичних знань 

та вмінь, відповідність їх певному еталону, усвідомлення рівня своїх 

досягнень серед інших суб’єктів професійної діяльності, здатності людини 

перейматися почуттями та переживаннями клієнтів, реалізовувати свою 

потребу у безкорисливому створенні сприятливих умов для позитивного 

емоційного стану та життєдіяльності людей, що потребують підтримки тощо. 

Емпатійна взаємодія виникає в умовах наявності трьох основних її чинників: 

емпатогенної ситуації, об’єкту емпатії, суб’єкта емпатії. Таким чином, 

емпатійний процес становить когнітивноемотивну взаємодію людини, що 

потребує психологічної або іншої підтримки (об’єкт емпатії) із особою, яка 

здатна надати таку підтримку (суб’єкт емпатії).  

Особливо важливий прояв емпатії саме у сфері соціальної роботи, де є 

потреба виявляти широкий діапазон проявів емпатії стосовно різних категорій 

населення: емоційну та когнітивну емпатію.  
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депресії, а то і професійної кризи. Працювати у такому стані занадто складно, 

враховуючи потребу постійно крокувати із вимогами часу, виказувати свої 

креативні здібності та потребу, бути на гребні інноваційних зрушень. Кожен 

педагог, особливо молодий педагог, який долучається до діяльності в закладі 

освіти, прагне залучити в роботі із дітьми різні проєкти, знаючи, що це 

сприятиме отримати додаткові ресурси (кошти тощо), що надасть більші 

можливості створити освітнє середовища, де цікаво працювати. Варто 

зауважити, що тут в нагоді може згодиться фандрейзинг. Фандрейзинг (англ. 

fund – кошти, фінансування, raise – піднімати, збільшувати) – це така 

професійна діяльність, яка сприяє отриманню фінансової (або іншого ресурсу) 

допомоги для реалізації соціально-значущих і науково-дослідних 

неприбуткових проектів. Особлива роль у цій діяльності надається 

фандрейзеру, який повинен володіти певними психологічними 

особливостями, знаннями, вміннями та навичками, що сприятиме залученню  

донора для здійснення своїх (або організації) планів [3; 5; 6]. 

Мета статті: розкрити сутність та психологічні особливості поняття 

«фандрейзинг» та психологічні характеристики особистості фандрейзера.  

Викладення основного матеріалу. Аналізуючи наукову літературу  [1; 

2; 3; 5] теоретиків фандрейзингової діяльності було визначено сутність 

поняття «фандрейзинг» [5, с.13-14]: 

 «мистецтво залучення коштів приватних осіб чи благодійних 

організацій, які надають фінансові ресурси у вигляді грантів; процес збору 

коштів та інших ресурсів, які використовуються, в основному, для реалізації 

соціально значимих програм» [3, c. 6]; 

 процес залучення засобів, які використовуються як для реалізації 

соціально значущих проектів, так і для організаційної підтримки 

некомерційних організацій [4, c. 1]; 

 «діяльність по залученню фінансових, матеріальних та людських 

ресурсів для роботи неприбуткових організацій та реалізації їх проєктів, які 

ставлять перед собою соціально значущі цілі» [2, с. 2]; 
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 «це комплексна система заходів, що забезпечують пошук фінансових 

та матеріальних засобів, необхідних для реалізації некомерційних проектів» 

[6, с. 2]; 

 «це професійна діяльність щодо мобілізації фінансових та інших 

ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-

дослідних неприбуткових проєктів, яка вимагає спеціальних знань та навичок 

фандрейзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення 

донора». 

Також Чернявська О. В. та Соколова А. М.  виокремлюють  психологічні  

особливості в  роботі фандрейзера та вказують на те, що він має  бути [2; 3, с. 

125; 5]: а) чесним – це сприятиме діяти чесно і правдиво, зберігаючи довіру 

донорів та клієнтів;  б) поважним – це вказуватиме на здатність дотримуватися 

поваги і зберігати честь своєї професії та організації поряд з повагою честі 

донорів та клієнтів; в) цілісним – це виявлятиме можливості діяти відкрито і з 

розумінням своєї відповідальності за суспільну довіру; бачити всі поточні та 

потенційні конфлікти інтересів та уникати будь-яких проявів негідної 

поведінки в професійному або людському плані; емпатійним – фандрейзер 

повинен працювати так, щоб досягати своїх цілей і надихати інших до 

слідування таким же професійним стандартам.  

Інший автор Башун О.В. [1], виділяє основнi риси, які мають бути 

притаманні фандрейзеру [1, с.126; 5]. Серед них можна виокремити такі: 1. 

Ентузiазм, що виражається не тiльки словами, а й позитивно забарвленими: 

мімікою, жестами, тембром голосу та суцільною вдячнiстю. 2.  Агресивність, 

але прихована, що поєднується із терпiнням, чарiвнiстю, добрим гумором, при 

цьому не бути нав’язливим. 3. Гнучкiсть, що сприяє швидко зорієнтуватися в 

інтересах донора і своє прохання переформувати ближче до сфери його 

зацікавленовті. 4. Врiвноваженiсть, яка досягається природженим талантом та 

збалансована наполегливою працею та ретельною пiдготовкою. 5. Терпіння. 6. 

Чiткiсть при виконанні своєї роботи. 7. Оптимiзм необхiдний для впевненостi 

у перемозi. 8. Власний стиль. 9. Талант вислуховувати. Фандрейзер повинен 
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вмiти дати людинi змогу висловитись – вона краще за будь-кого знає свої 

проблеми. Вмiти вислуховувати спiврозмовника навiть тодi, коли з ним не 

погоджуєтесь. 10. Патрiотизм до своєї установи, вiдданiсть їй, дає змогу при 

зверненнi схилити донорiв на свiй бiк. 

Варто відмітити, що молодий педагог, який буде володіти такими 

знаннями і вміннями отримає досвід, підвищить свій професійний рейтинг та 

задоволення від виконаної справи, що загалом сприятиме розвитку їхнього 

суб’єктивного благополуччя. 

Висновки. Отже, узагальнюючи результати дослідження виявлено, що 

в своїй професійній діяльності молоді педагоги, які опанують специфіку 

використання фандрезингу зможуть отримати фінансову (або інший ресурс) 

допомогу для реалізації соціально-значущих і науково-дослідних 

неприбуткових проєктів. Це сприятиме підвищити рівень подачі учбового 

матеріалу, зацікавити учнів до навчальної  діяльності, а також підвищить імідж 

навчального закладу  та зміцнить довіру громадськості до нього. Встановлені 

характерні риси, які повинен виявляти фандрейзер, спонукають до активної 

життєвої позиції та розвитку їхнього суб’єктивного благополуччя. 
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Постановка проблеми. В сучасній науковій літературі зростає інтерес 

до дослідження процесу прощення, який активно досліджується з другої 

половини минулого століття американськими, а пізніше – вітчизняними 

науковцями в галузі психології. Це пов’язано з тенденцією пошуку відповідей 

на фундаментальні питання, що стосуються актуальних проблем 

психологічного благополуччя людини, гармонійності міжособистісних 

відносин між людьми, подолання наслідків кризових умов життя людини. 

Мета дослідження: охарактеризувати основні аспекти процесу 

прощення, які досліджуються в українській науковій літературі протягом 

останніх років. 
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Викладення основного матеріалу. Протягом останніх років серед 

українських дослідників проблемою прощення займаються ряд вчених в галузі 

психології, в тому числі В. Зливков та С. Лукомська, С. Кравчук, С. Гарькавець 

та С. Яковенко. 

В. Зливков та С. Лукомська останнім часом працювали над аналізом 

феноменів прощення і самопрощення в умовах надання особистості кризової 

психологічної допомоги [3]. Розглядаючи стрес-і-копінг модель прощення, 

процесуальну та еволюційну моделі, ці вчені характеризували прощення як 

процес, який починається із внутрішньої інтенції та завершується 

поведінковим актом, що відображається не лише в словах, а також в подальшій 

діяльності і взаємодії людини з оточуючими, і сам процес прощення 

позначається еволюцією ставлення до кривдника від негативного до 

нейтрального і позитивного. При цьому В. Зливков та С. Лукомська 

розрізняють такі види прощення: диспозиційне та ситуативно зумовлене 

прощення; самопрощення та міжособистісне прощення [3, с. 106], де 

самопрощення визначається як спосіб відновлення або підтримання власної 

внутрішньої самооцінки [3, с. 109]. 

С. Кравчук процес прощення розглядає як процес свідомої відмови 

особи від негативних переживань та емоцій, зумовлених несправедливим 

ставленням інших людей до неї, перетворенням їх поступово на нейтральні, а 

потім навіть на позитивні, внаслідок чого формуються позитивні думки про 

кривдника [2, с. 74]. Відповідно до такого розуміння процесу прощення 

С. Кравчук було розроблено психологічну методику «Діагностика готовності 

до прощення» [2]. Досліджуючи особливості зв’язку емпатії зі схильністю до 

прощення на українській вибірці із 224 осіб (116 жінок і 108 чоловіків), 

С. Кравчук вдалося з’ясувати, що існує прямий значущий кореляційний 

зв’язок схильності до прощення з особистісною емпатією та емоційним 

каналом емпатії [4, с. 120].  

Сучасні дослідники проблеми прощення та образи С. Гарькавець та 

С. Яковенко, аналізуючи ідеї Ю. Орлова, С. Лазарєва, А. Чукової, Є. Ільїна, 
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К. Хорні, К. Ізарда, Е. Фрома, В. Франкла, Ф. Перлза, Е. Берна, Р. Ошо, R. 

Emmons, Р. Енрайт, Е. Гассін, вважають, що важливо звернути увагу та певні 

психологічні та соціально-психологічні чинники, за яких відбуватиметься 

редукція образи та артикуляція прощення [1, с. 27–28]. 

На нашу думку, ці цінники можна згрупувати у два окремі списки таким 

чином: до першої групи віднести чинники, що пов’язані з емоційною сферою 

людини, а до другої – когнітивно-ціннісною сферою: 

1) чинники, що пов’язані з емоційною сферою людини: розпізнавання і 

контроль емоційної сфери особистості; полегшення емоційної після 

справжнього прощення; подолання психологічних захистів; зцілення на основі 

любові, а не провини і покарання; трансформація енергії стресу в енергію 

вирішення конфлікту або зміни ситуації, в якій виникла образа; розвиток 

навичок управління емоціями, наявність емоційної врівноваженості, емпатії та 

альтруїзму;  

2) чинники, що пов’язані з когнітивно-ціннісною сферою людини: 

багатоступінчастий процес усвідомлення ситуації, прийняття рішення, прояви 

співпереживання, рефлексія психологічних вигод вибачення і духовного 

зростання; процес усвідомлення і переживання провини, що приводить до 

каяття і пошуку шляхів до прощення; використання техніки усвідомлення для 

подолання патологічного злиття; медитативний доведення образи до абсурду, 

що в кінцевому підсумку призводить до її знецінення; знаходження 

особистісного сенсу в стражданні і прощення; наявність морально-етичних 

мотивів і формування співпереживання і емпатії як основних механізмів, що 

визначають міру вибачення; досягнення автономії особистості, прийняття 

відповідальності за свої дії і почуття, відмова від непродуктивних типів 

поведінки. 

Висновки. Таким чином, процес прощення в останніх наукових 

дослідженнях характеризується через урахування особливостей образи, 

кризових умов життя особистості, чинників розвитку емоційної та когнітивно-

вольової сфери людини, розвитку емпатії, класифікацією видів прощення, і 
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пов'язаний: зі свідомою відмовою від образи, що згодом виявляється в 

поведінкових актах; з еволюційним переходом від негативного ставлення до 

кривдника до позитивного; зі зціленням від емоційної болі та відновлення 

емоційного здоров’я людини. 
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наслідків, а також повного використання можливостей, що сприяють 

особистому розвитку. Це, у свою чергу, потребує глибоких знань факторів, що 

зумовлюють виникнення конфліктів між працівниками, потребує пошуку 

шляхів їх успішного розв’язання, розробки комплексу методів, спрямованих 

на формування навичок їх запобіганню.  

Осмислення проблеми попередження міжособистісних конфліктів в 

організації переконує в необхідності їхнього регулювання не лише цивільним 

законодавством, але й соціальними нормами, правилами, традиціями, що 

визначені державною службою як особливого роду соціальним інститутом. 

Разом з тим чинне українське законодавство, на відміну від законодавства 

країн Європейського Союзу, нині ще не виробило відповідної нормативно-

правової бази з метою запобігання конфліктам. Зрозуміло, що в організаціях, 

на підприємствах або трудових колективах, де здійснюється різного роду 

діяльність, не можливо уникнути проблеми конфліктів. Конфлікт 

сприймається як ненормальне явище: збій у роботі, перешкода у реалізації 

стратегічних цілей тощо. Негативне сприйняття цілком обґрунтоване, 

оскільки будь-який конфлікт несе в собі заряд величезної руйнівної сили: 

порушується процес нормального функціонування організації, руйнуються 

стосунки між людьми, нерідко завдання розв’язання конфлікту 

супроводжується звільненням частини працівників. Однак, відсутність 

конфліктів варто вважати свідченням застою, стагнації. Отож, конфлікт – це 

показник розвитку, фактор динамічної стабільності організації. Тому 

оволодіння основними принципами і підходами до управління конфліктами 

особливо важливо у професійній діяльності державних службовців.  

У зв’язку з цим активізувалися наукові пошуки вдосконалення 

управління конфліктами у сфері державної служби. У дослідженнях порушено 

проблеми аналізу конфлікту, його сутності та основних ознак, причин і 

динаміки виникнення конфліктів, типології тощо (А. Анцупов, Н. Гришина, 

В. Друзь, А. Ішмуратов, Г. Ложкін, Н. Пов’якель, К. Боулдінг, Р. Дарендорф, 

М. Дойч та ін.). 
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У контексті сучасних державних пріоритетів помітно активізувалися 

дослідження науковцями (Н. Вишнякова, Б. Волкова, А. Гірник, Д. Дєна, 

С. Ємельянова, Х. Корнеліуса, У. Мастенбрука та ін.) проблем управління 

конфліктами, стратегій поведінки під час перебігу конфліктів, рекомендацій 

щодо їх конструктивного розв’язання; соціальної ролі організації, умов 

організаційної діяльності (А. Кочетова, У. Мастенбрука, В. Щербакова та ін.); 

взаємозв’язку суспільних трансформацій і розвитку трудового потенціалу, 

вирішенню колективних трудових конфліктів, стабілізації соціально-трудових 

відносин (М. Сокол, П. Прибутько та ін.); конфліктної взаємодії (В. Андреєвої, 

А. Анцупова, В. Ващенко, О. Шушпаннікова та ін.).  

У контексті порушуваної проблематики варто зазначити, що 

універсального алгоритму діяльності працівників організації з управління 

конфліктами немає. Особливу складність має вибір способів управління 

конфліктами, можливих стратегій поведінки та відповідних варіантів дій 

працівників – напористості, наполегливості та кооперації. 

Алгоритм діяльності з управління конфліктами залежить від його змісту, 

умов виникнення та розвитку. Зокрема зміст управління конфліктами включає 

наступні види діяльності: діагностику, прогнозування конфліктів і оцінку їх 

функціональної спрямованості; попередження або стимулювання конфлікту; 

послаблення, регулювання конфлікту; вирішення конфлікту. Окрім того, до 

управління конфліктом належать і припинення, усунення та гасіння. 

Управління конфліктами може здійснюватися на всіх етапах його виникнення 

й розвитку. 

Існує досить багато методів управління конфліктами. Узагальнено їх 

можна представити у вигляді декількох груп, кожна з яких має свою область 

застосування: внутрішньоособистісні або методи впливу на окрему 

особистість; структурні, тобто методи щодо усунення організаційних 

конфліктів; міжособистісні методи або стилі поведінки у конфлікті; 

переговори; агресивні дії у відповідь – цю групу методів застосовують в 

крайніх випадках, коли вичерпані можливості всіх попередніх груп. 
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Варто згадати і про достатньо розповсюджені координаційні та 

інтеграційні механізми управління конфліктами. Як зазначав ще Вебер і 

представники адміністративної школи, встановлення ієрархії повноважень 

підпорядковує взаємодію людей, прийняття рішень та інформаційні потоки 

всередині організації. Якщо двоє або більше підлеглих мають розбіжності з 

якогось питання, конфлікту можна уникнути, звернувшись до їх спільного 

керівника і запропонувати йому прийняти рішення, принцип єдиного начала 

полегшує використання ієрархії для управління конфліктами, так як підлеглий 

чудово знає, чиїм рішенням він повинен підкорятись. 

В управлінні конфліктами дуже корисні засоби інтеграції, такі як 

управлінська ієрархія, використання служб, що здійснюють зв’язок між 

функціями: міжфункціональні групи, цільові групи і міжвідділівські наради. 

Дослідження показали, що організації, які підтримували необхідний рівень 

інтеграції, домоглися більшої ефективності, ніж ті, які не зробили цього. З 

метою впливу на поведінку людей та уникнення дисфункціональних наслідків 

можна використовувати як метод управління конфліктною ситуацією і 

винагороди. 

Варто відзначити, що в кожній організації дуже важливо прагнути 

досконало управляти конфліктами, швидко і повністю їх вирішувати, інакше 

вони можуть стати перманентними (постійними). Важливе значення при 

цьому має створення сприятливої атмосфери співпраці, доброзичливих 

міжособистісних відносин членів колективу в процесі трудової діяльності, 

вміння відрізняти причини від приводів, обирати найбільш результативні 

способи вирішення конфліктів. Це одне з найперших завдань керівника 

організації. Адже ефективно управляти – це вміти створювати таку атмосферу, 

в якій з мінімальними втратами реалізовуються поставлені перед організацією 

завдання. 

Отже, процес управління конфліктом немає певного алгоритму, якого 

необхідно дотримуватися. Серед методів управління конфліктними 

ситуаціями розрізняють, структурні, міжособові та інші, кожен, в свою чергу, 



225 

 

має підгрупи способів. Ефективним прийомом розв’язання конфлікту є 

індивідуальні бесіди керівників з конфліктуючими сторонами. Не існує 

універсальних і найефективніших методів управління та прийомів впливу на 

конфлікт – все залежить від ряду факторів і обставин. Профілактичні заходи 

щодо попередження конфліктів є найбільш оптимальним шляхом усунення 

впливу негативних наслідків конфлікту. Для керівника важливо вміти 

виявляти і впливати на конфліктні особи. Під час конфліктних ситуацій 

доречно використовувати рекомендовані правила поведінки. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТОВ «ЮЛАНТА» 

 

 У сучасних умовах кризового стану економіки та суспільства успішний 

розвиток та функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності 

в значному ступені залежить від надійної, якісної та ґрунтовної системи 

фінансової безпеки підприємства. 

Нагальна потреба у вивченні та розвитку питання фінансової безпеки 

підприємства виникла з переходом України до ринкової економіки і на 

сьогоднішній день є актуальною. 

Мета дослідження полягає в розробці шляхів удосконалення управління 

фінансовою безпекою підприємства. Виходячи із зазначеної мети в 

дослідженні було поставлено і реалізовано такі завдання: розглянуто сутність, 

значення фінансової безпеки підприємства та її місце у системі економічної 

безпеки; надано визначення економічній категорії «система фінансової 

безпеки» та її складових елементів; проаналізовано методи управління 

системою фінансової безпеки підприємства; проведено оцінювання стану 

фінансової безпеки підприємства; запропоновано шляхи оптимізації 

структури капіталу підприємства з метою підвищення рівня його фінансової 

безпеки; розроблено рекомендації щодо удосконалення методики оцінювання 

рівня фінансової безпеки досліджуваного підприємства. 
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Проведені дослідження дають можливість визначити наступні 

результати. 

1. Поняття «фінансова безпека підприємства» слід розуміти як здатність 

суб’єкта підприємництва ефективно і стабільно здійснювати свою 

господарську, в тому числі й фінансову діяльність, шляхом використання 

сукупності взаємопов’язаних діагностичних, інструментальних та 

контрольних заходів фінансового характеру, що мають оптимізувати 

використання фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та 

нівелювати вплив ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища. 

2. Забезпечення фінансової безпеки підприємства вимагає створення на 

підприємстві власної системи безпеки. Система фінансової безпеки 

підприємства – це комплекс організаційно-управлінських, режимних, 

технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, спрямованих на 

кількісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх та 

внутрішніх загроз. 

Створення системи безпеки підприємства та організація її успішного 

функціонування повинні ґрунтуватись на методологічних основах наукової 

теорії безпеки. Система фінансової безпеки складається із наступних 

елементів: суб’єктів, об’єктів, стратегії та механізму, який передбачає 

використання трьох підсистем: фінансової діагностики, контролю й оцінки 

результатів, системи важелів та методів забезпечення фінансової безпеки. 

3. Одним із головних чинників організації фінансової безпеки 

підприємства є організація її управління. Управління фінансовою безпекою 

підприємства являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації 

управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням захисту його пріоритетних 

фінансових інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Процес управління фінансовою безпекою підприємств базується на 

певному механізмі. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства 

являє собою сукупність основних елементів впливу на процес розробки і 

реалізації управлінських рішень по забезпеченню захисту його фінансових 
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інтересів від різних загроз. Ефективний механізм управління фінансовою 

безпекою підприємства дозволяє в повному обсязі реалізувати цілі та 

завдання, що перед ним стоять, сприяє результативному захисту його 

фінансових інтересів від різноманітних загроз внутрішнього та зовнішнього 

характеру. 

4. Було проаналізовано стан фінансової безпеки досліджуваного 

підприємства. Для дослідження стану фінансової безпеки ТОВ «Юланта» було 

використано методику Пластуна О.Л., що є оптимальною для проведення 

експрес-аналізу стану фінансової безпеки, та розширену методику Кракос 

Ю.Б. і Разгона Р.О. Обидва підходи ґрунтуються на інтегральному методі. На 

основі розрахованих даних можна стверджувати, що ТОВ «Юланта» має 

«добрий» стан фінансової безпеки. 

Не дивлячись на те, що досліджуване підприємство має достатній рівень 

фінансової безпеки, його керівництву необхідно зосередити увагу на безпеці 

підприємства в цілому та фінансовій безпеці зокрема.  

Особливу увагу необхідно приділити питанню оптимізації структури 

капіталу ТОВ «Юланта», оскільки коефіцієнт фінансування перевищує 

нормативні значення. Окрім того, необхідно провести заходи щодо детального 

планування витрат підприємства у довгостроковій перспективі та зменшенню 

незапланованих витрат. Запропоновані заходи призведуть до покращення 

фінансового стану ТОВ «Юланта», збільшення його прибутковості та 

покращення рівня його фінансової безпеки. 

5. З огляду на отримані результати в процесі аналізу стану фінансової 

безпеки досліджуваного підприємства, було проведено оптимізацію структури 

капіталу. Для більшої обґрунтованості та наукової значущості отриманих 

результатів розрахунки оптимальної структури капіталу для ТОВ «Юланта» 

було здійснено за трьома методами. В результаті оптимізації оптимальною 

структурою капіталу для досліджуваного підприємства було визначено 

наступну: 50% власного капіталу: 50% позикового.  
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За такої структури досліджуване підприємство зможе збільшити чисту 

рентабельність власного капіталу з 16,03% до 16,33% та середньозважену 

вартість капіталу з 23,58% до 24,04%. Не дивлячись на те, що більш висока 

вартість капіталу є негативним фактором для підприємства, така структура 

дозволить зменшити рівень фінансового ризику підприємства та рівень його 

залежності від позикових ресурсів. 

6. Здійснивши аналіз методик оцінювання рівня фінансової безпеки 

підприємства, можна зробити висновок, що не існує «ідеальної». У зв’язку з 

цим, було проаналізовано недоліки декількох методик з метою їх 

удосконалення.  

Запропонована в роботі методика оцінювання фінансово безпеки 

підприємства складається із п’яти комплексних показників. З метою її 

адаптації до підприємств сфери матеріального виробництва склад даних 

показників було змінено. Замість комплексного показника інвестиційної 

привабливості запропоновано використовувати комплексний показник 

майнового стану підприємства. Комплексний показник майнового стану 

повинен включати коефіцієнт зносу, коефіцієнт оновлення основних засобів 

та коефіцієнт фондовіддачі. На нашу думку, запропонована методика зможе 

надати більш точну та глибоку оцінку стану фінансової безпеки підприємства. 

З метою перевірки на практиці запропонованої методики та впливу 

заходів щодо покращення рівня фінансової безпеки, було розраховано 

інтегральний показник стану фінансової безпеки на основі звітності ТОВ 

«Юланта» за 2019 рік та даних про власний та позиковий капітал, що 

відображають оптимальну структуру капіталу для досліджуваного 

підприємства.  

З метою отримання більш точної оцінки рівня фінансової безпеки 

запропоновано використання поправочних коефіцієнтів. В результаті 

розрахунків визначено, що рівень фінансової безпеки досліджуваного 

підприємства може бути визначений як «впевнений», оскільки інтегральний 
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показник склав 4,133. Після врахування запропонованих змін інтегральний 

показник стану фінансової безпеки збільшився до 4,608.  

Отже, впровадження запропонованих заходів щодо оптимізації 

структури капіталу ТОВ «Юланта» призведе до покращення рівня його 

фінансової безпеки: збільшиться коефіцієнт фінансової автономії, зменшиться 

коефіцієнт фінансового ризику, зросте коефіцієнт фінансової стійкості.  

Ці зміни є підґрунтям довгострокової платоспроможності як для самого 

підприємства, так і для його контрагентів. Удосконалену методику можна 

впроваджувати для застосування на вітчизняних підприємствах сфери 

матеріального виробництва. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження психологічних 

особливостей міжособистісної взаємодії працівників організацій віддаленої 

роботи в умовах пандемії полягає в тому, що останнім часом на особистість 

активно впливають різноманітні фактори економічного, соціального та 

біологічного характерів. Разом з тим, поширення коронавірусу SARS-CoV-2 

(далі – COVID-19) та введення протиепідемічних заходів у вигляді тотальних 

карантинних обмежень змусило керівництво організацій впроваджувати 

віддалене включення працівників у трудову діяльність, розвивати нові форми 

професійних комунікацій, підтримувати їхню мотивацію та залученість.  

Стан розробленості проблеми. Проблемі організації віддаленої роботи, 

зокрема у період пандемії COVID-19, присвячено роботи як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених, зокрема Н. Алюшина [1], О. Бондаренко [2], Х. Булінська-

Стангрецька [3], А. Долот [4], А. Руденок, [5], С. Сільченко [6], Л. Хеддон [7, 

Т. Ченневіль [8] тощо. 
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До специфічних особливостей професійної діяльності віддалених 

працівників, які можуть впливати на ефективність міжособистісної взаємодії, 

належать: 1) обмеження соціальної взаємодії (недостатність безпосередніх 

комунікацій, неформального спілкування на фоні переважання виробничих 

обговорень); 2) підвищені вимоги до самоорганізації діяльності (спокуса 

збільшувати тривалість робочого часу, непропорційність розподілу 

виробничих завдань, що може призвести до професійного вигорання 

працівників); 3) необхідність дотримання балансу між професійним та 

особистим простором (переважання тієї чи іншої сфери спричиняє емоційне 

перевантаження та виникнення стресових ситуацій); 4) складність підвищення 

залученості персоналу і розвитку корпоративної культури (нівелювання 

розуміння співробітниками концепції, цінностей і унікальних особливостей 

організації як один з основних мотиваційних інструментів для співробітників 

і, в той же час, найважливіша конкурентна перевага компанії, яка робить її 

привабливою в очах клієнтів); 5) звуження контрольованості робочих ситуацій 

(суб’єктивна оцінка та інтерпретація складних виробничих задач через 

недостатній, несвоєчасний зворотний зв’язок від колег, керівника, зовнішніх 

партнерів, обмеження дій та прийняття рішень для пошуку найкращого 

результату); 6) утруднення у виявлені перших симптомів стресу 

співробітників (необхідність постійного моніторингу змін у емоційних 

реакціях, зниженні мотивації, зовнішніх ознак, таких мішки під очима, втрата 

ваги тощо). 

Метою дослідження є визначення психологічних особливостей 

міжособистісної взаємодії працівників організацій віддаленої роботи в умовах 

пандемії, спричиненої COVID-19. 

Викладення основного матеріалу. Дослідження психологічних 

особливостей міжособистісної взаємодії працівників організацій в умовах 

пандемії COVID-19 передбачає розкриття особливостей виникнення та 

розгортання досліджуваного феномену у контексті здійснення професійних 

функцій на відстані, яку було розділено нами на віддалену форму організації 
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трудової діяльності (відсутність фактичного офісу, безпосередньої оффлайн 

взаємодії) та дистанційну, яка передбачала терміновий перехід на роботу на 

відстані у зв’язку із введенням протиепідемічних заходів, наявність спільного 

робочого простору у минулому та безпосередньої професійної взаємодії 

працівників. 

Вибірку склали 156 осіб, серед яких 55,8 % склали працівники з 

віддаленою формою організації праці та 44,2 % працівники на дистанційній 

роботі. 

Віковий склад вибірки представлений наступним чином: працівники 

віком до 30 років – 51,9 %; віком 35-45 років – 15,4 %; віком 45-55 років – 25 %; 

понад 55 років – 7,7 %. Як показують дані, переважну кількість досліджуваних 

складає вікова група молодих працівників, що підтверджує факт більшої 

привабливості віддаленої форми організації праці для молодших спеціалістів, 

що збігається з результатами інших досліджень, які свідчать про переважне 

позитивне ставлення до віддаленої роботи серед студентів [5]. 

Також було здійснено розподіл працівників організації за стажем 

професійної діяльності: до 5 років (25 %); 5-15 років (30,8 %); 15-25 років 

(15,4 %); понад 25 років (28,8 %) досліджуваних. 

Щодо організаційно-професійного складу вибірки, то він розподілений 

наступним чином: керівники – 25 %, працівники – 75 %. Серед них: 5,8 % – 

top-менеджери, 32,7 % – middle-менеджери, 61,5 % – спеціалісти. 

Експериментальний масив даних, отриманих у ході експерименту, був 

підданий кількісному та якісному аналізу. Опрацювання даних здійснювалася 

за допомогою комп’ютерного пакету статистичних програм SPSS (версія 23.0). 

Для виявлення статистично значущих відмінностей і зв’язку між різними 

групами досліджуваних і даних використовувалися критерій χ2, кореляційний 

і дисперсійний аналізи. 

На першому етапі здійснено вивчення комунікативної сфери особистості 

працівників з віддаленою та дистанційною організацією трудової діяльності за 
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допомогою опитувальника міжособистісних стосунків (автор – В. Шутц, 

модифікація А. Рукавішнікова) [9]. 

Таблиця 1 

Особливості міжособистісних потреб та поведінки 

працівників організацій з різними формами трудової діяльності 

Тенденції у міжособистісній 

взаємодії 

Рівень вираженості тенденції, 

у% 

низький середній високий 

знаходитися у товаристві інших 

людей 
42,2 38,5 19,3 

бажання, щоб інші виявляли 

цікавість до індивіда і приймали його 

у своє товариство 

48,0 19,4 32,6 

контролювати стосунки з іншими 21,1 13,5 65,4 

підкорятися іншим у стосунках 34,6 38,5 26,9 

встановлювати близькі стосунки з 

іншими 
65,4 21,2 13,4 

бажання, щоб інші встановлювали 

глибокі емоційні стосунки 
38,5 26,9 34,6 

 

Як випливає з даних, наведених у табл. 1, що значна кількість 

досліджуваних (42,2 %) мають низьке прагнення приналежати до різних 

соціальних груп, уникають великого та частого спілкування з іншими, не 

почуваються зовсім комфортно серед інших. Причому і від оточуючих вони не 

вимагають обов’язкового включення у активне спілкування (48,0 %). 

Разом з тим, щодо потреби в афекті встановлено, що більше половини 

респондентів (65,4 %) поводять себе дуже обережно у встановленні близьких, 

інтимних стосунків, спираючись на любові та емоційній прихильності. 

Виражена потреба у створенні та збереженні відчуття взаємного теплого 

емоційного ставлення властива лише 13,4 % працівників.  

Щодо потреби у контролі констатовано, що більше половини 

досліджуваних (65,4 %) прагнуть будувати та утримувати задовільні стосунки 

з іншими на основі відчуття взаємної поваги, компетентності та 
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відповідальності. Власне, можна говорити про виражену потребу у цієї 

категорії працівників відчувати себе компетентною та відповідальною 

особистістю. 

Наступним кроком було здійснено аналіз комунікативної сфери 

особистості працівників з віддаленою формою організації трудової діяльності 

за ґендерними та організаційно-професійними характеристиками. 

 

Рис. 1. Особливості прагнення у товаристві працівників залежно від 

статі та форми організації праці 

 

Так, за результатами дисперсійного аналізу (рис. 1) встановлено 

статистично значущі відмінності (р < 0,05) гендерних особливостей у 

прагненні до встановлення товариських стосунків з іншими працівників 

залежно від форми організації трудової діяльності. Як випливає з даних, 

наведених у рис. 1, чоловіки, як на дистанційній так і на віддаленій роботі 

виявляють низьку тенденцію знаходитися у товаристві людей, натомість 

жінкам на дистанційній роботі характерно більше прагнення до підтримки 

стосунків з іншими для взаємодії та співпраці. Для жінок на віддаленій роботі 

ця потреба порівняно має менше значення. На нашу думку, така картина 

свідчить про жінки, маючи досвід роботи в офісі при постійному спілкуванні 
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із співробітниками, залишаються більш орієнтовані до психологічно 

задовільної взаємодії з людьми. 

В цілому, можна констатувати, що жінки, не залежно від форм 

організації трудової діяльності більш прагнуть до близьких емоційних 

контактів з партнером та потребують порівняно більшого відчуття та 

підтвердження у любові партнера, на відміну від чоловіків. 

Щодо професійно-організаційних особливостей комунікативної сфери 

особистості працівників виявлено статистично значущі відмінності (р < 0,01) 

у прагненні до контролю у спілкуванні. Так, працівники, що займають керівні 

посади, виявляють більшу потребу в авторитеті, впливі на інших, більш 

схильні виявляти відповідальність і домінування над іншими, ніж на відміну 

від звичайних працівників. Натомість, тенденція підкорятись іншим більш 

виразно представлена у звичайних працівників, тоді як керівники менш 

схильні уникати відповідальності та підкорятися іншим. 

Висновки. Отже, за результатами експериментального дослідження 

виявлено психологічні особливості, а також ґендерно-вікові та організаційно-

професійні чинники міжособистісної взаємодії працівників організацій 

віддаленої та дистанційної роботи в умовах пандемії. Так, констатовано, що 

велика кількість досліджуваних мають схильність уникати частого 

спілкування з широким соціальним колом, виявляють обережність у 

встановленні соціальних контактів. Причому, за результатами дисперсійного 

аналізу випливає, що жінкам на дистанційній роботі характерно більше 

прагнення до підтримки стосунків з іншими для взаємодії та співпраці, на 

відміну від жінок на віддаленій роботі та чоловіків, незалежно від форми 

організації праці. 
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РОЛЬ РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ, ЯК ЯДРО ОСОБИСТОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ 

 

Постановка проблеми. У сучасній системі освіти педагог є 

центральною фігурою процесу організації та здійснення навчання, виховання 

і розвитку учнів. Специфіка його особистості не тільки впливає на формування 

нового покоління, а й визначає вектор його власного професійного розвитку. 

До найбільш актуальних аспектів психології вчителя належать питання 

професіоналізації, формування особистісної зрілості, профілактики та корекції 

професійного вигорання і деформацій. Поширені сьогодні способи їх 

вирішення малоефективні і приносять лише короткочасний результат. Ми 

пропонуємо розглянути ще один з варіантів бачення і рішення цих проблем. 

Провідним конструктом особистості педагога ми вважаємо його 

розвиток Я-концепції. Будучи системою стійких мотивів, потреб, потягів, 

бажань, ідеалів і переконань, знань про себе може координувати і регулюєвати 

життєдіяльність людини, в тому числі задає вектор його професійної 

діяльності і обумовлює специфіку професійної активності. 

Мета даного дослідження полягає у визначенні Я-концепції та його 

вплив на життєдіяльність. 

Викладення основного матеріалу. У психології термін «Я-концепція» 

найбільшого поширення набув у зарубіжній психології в рамках теорії 

особистості (У. Джемс, Е. Еріксон, К. Роджерс, Б. Бернс, Д. Майерс, 

В. Карнес, С. Фрайберг, і ін.). 

У вітчизняній науці вживаються інші близькі за змістом поняття: 

самосвідомість (С. Л. Рубінштейн, В. В. Столін, В. С. Мухіна, Е. Т. Соколова 

та ін.), «Образ Я» (І. С. Кон, Д. Б.Ельконін, С. Г.Якобсон, Е. Л. Яковлєва, 

М. М.Авдєєва та ін.), «Образ себе» (М. І. Лісіна, А. Г. Рузская і ін.). Всі ці 
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концепції можна назвати адаптивними, так як ми живемо в тому світі, який 

конструюємо самі, хоча це і відбувається несвідомо. Людина не просто 

знаходить свій світ - він будує його сам. «Я» - це завжди продовження світу, 

суб'єктного світу. Розвиток людини, як було показано нами раніше, 

відбувається у взаємодії «Я» і «Світ» - породжуваний ефект взаємодії. 

Людина, таким чином, може розвиватися і перетворювати світ одночасно. «Я-

концепція» включає всі ідеї і уявлення людини про себе (самопрезентації) і 

про свою взаємодію з навколишнім світом (об'єктивні репрезентації). Дане 

становище знаходить відображення в роботах М. Клейна, Н. Чешира, Г. Томе, 

Е. Шільштейна, С. А. Баклушінского. Я-концепція забезпечує ціннісного та та 

водночас соціального вимірів. Згідно з результатами досліджень 

Е. С. Шільштейна, в подвійності Я-концепції  виникає проблема: наскільки в 

соціальній спільності вдасться реалізувати спочатку позитивне, гармонійне 

самовідчуття. 

«Дані про параметри розподілу кореляційних рядів конструкту Я, - пише 

він, - свідчить про те, що конструкт Я позитивний на обох рівнях, але зміст 

його по-різному. Я є фактично сполучною ланкою між цінностями соціуму і 

власним ідеалом »[8, c. 78]. 

Іншими словами, Я-концепція є сполучна ланка між двома ціннісними 

рівнями, що мають різний зміст, але існуючими як єдина, цілісна суб'єктна 

простір: 

1. Власне-особистісний рівень - ціннісний вимір особистості, що 

породжується мотивами допомогою значущих смислів. 

2. Рівень соціальної спільності - ціннісний вимір соціуму. 

Більшість дослідників визнають багатомірність, ієрархічність системи 

«Я» і включають в неї широке коло форм репрезентацій: уявлення про себе, 

емоційно-ціннісне співвідношення, самооцінку тощо. 

Спираючись на теорію В. Ф. Петренко, Е.  С. Шільштейна про рівневої 

організації системи «Я», ми можемо говорити про те, що Я-концепція –

вертикально організована частина психічного досвіду як єдиного континууму, 
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який розгортається від глибинного самовідчуття до вербалізованій, 

концептуалізуваних уявлень про себе, де немає кінцевого числа репрезентацій 

«Я». 

Найбільш цілісну і логічну, на наш погляд, концепцію запропонував 

Р. Бернс. Поряд з К. Роджерсом, він визначає Я-концепцію як динамічну 

сукупність властивих кожної особистості установок, мають свою ієрархічну 

структуру, і стверджує, що Я-концепція – це сукупність всіх уявлень індивіда 

про себе, поєднане з їх оцінкою. Р. Бернс виділив чотири складових «Я-

концепції», що дозволяють конкретизувати її змістовну сторону [3]: 

1. Описова складова, пов'язана зі ставленням до себе або до окремих 

своїми якостями, тобто самооцінка або прийняття себе. 

2. Оцінна складова, пов'язана з особистісним, оцінним моментом при 

спробах охарактеризувати себе. Іншими словами, Я-концепція - це не 

тільки констатація, опис рис своєї особистості, але і вся сукупність їх 

оціночних характеристик і пов'язаних з ними переживань. 

Необхідно відзначити, що виділення описової та оціночної складових 

дозволило розглядати Я-концепцію як сукупність установок, спрямованих на 

самого себе, у визначенні яких підкреслюються три головні елементи: 

- переконання, яке може бути обґрунтованим або необґрунтованим 

(когнітивна складова установки); 

- емоційне ставлення до цього переконання (емоційно-оцінна складова); 

- відповідна реакція (поведінкова складова). 

Стосовно до Я-концепції ці елементи Р. Бернс конкретизує наступним 

чином: 

- образ Я як уявлення індивіда про самому собі; 

- самооцінка як афективна оцінка цього уявлення; 

- потенційна поведінкова реакція 

як конкретні дії, викликані чином Я і самооцінкою. 

Когнітивна складова, представлений образом «Я», який характеризує 

зміст уявлень людини про себе.. Ці уявлення індивіда про самого себе 
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здаються йому переконливими незалежно від того, чи є вони істинними або 

помилковими.  

Емоційно-оцінна складова відображає ставлення людини до себе у 

цілому чи до окремих сторін своєї особистості та проявляється у системі 

самооцінок 

Поведінкова складова, пов'язана з безпосереднім вираженням установки 

індивіда в його поведінці. «Я-концепція», по Р. Бернсу, формується під 

впливом різних зовнішніх впливів, які відчуває індивід. Особливо важливими 

є для нього контакти зі значущими іншими індивідами, які і визначають 

уявлення індивіда про самого себе. На перших порах будь-які соціальні 

контакти надають на нього формує вплив. Однак з моменту свого зародження 

Я-концепція стає активним початком, важливим фактором в інтерпретації 

досвіду, сприяє досягненню внутрішньої узгодженості особистості, визначає 

інтерпретацію досвіду і є джерелом очікувань. 

Людина як соціальне істота не може уникнути прийняття багатьох 

соціальних і культурних ролей, нормативів і оцінок, що визначаються умовами 

життя в суспільстві (процес соціалізації). Він стає об'єктом і власних суджень, 

і оцінок інших людей, з якими взаємодіє, і, якщо він прагне отримати 

схвалення оточення, він повинен відповідати загальноприйнятим стандартам. 

Тому функціями Я-концепції є: 

- інтерпретація минулого досвіду; 

- дії індивіда в конкретній ситуації; 

- інтерпретація дій інших; 

- визначення рольових експектацій індивіда, тобто уявлень про те, що 

має відбутися. 

Висновки. Саме розвиток Я-концепції вчителя, що визначає 

інтерпретацію досвіду і є джерелом очікувань індивіда, будучи важливим 

фактором організації його психіки і поведінки та гармонійної взаємовідносин 

у колективі. 
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ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Актуальність дослідження. Система освіти в Україні перебуває в 

активній фазі свого глибинного реформування. Нові освітні стандарти 

спонукають персонал освітніх організацій до впровадження сучасних освітніх 

технологій у навчально-виховному процесі, що полягають у застосуванні 

особистісно орієнтовного підходу до здобувачів освіти, впровадження 

новітніх методів у навчання та інше. Це у свою чергу відбувається завдяки 

активізації у персоналу освітніх організацій їх внутрішніх психічних ресурсів, 

серед яких центральною є ціннісно-смислова сфера особистості, яка 

складається з ціннісних орієнтацій та особистісних смислів як центральних 
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механізмів внутрішньої регуляції соціальної поведінки людини. Розвиток та 

формування ціннісно-смислової сфери особистості людини відбувається 

протягом усього її життя, зміст та структура якої може змінюватися у процесі 

соціалізації під впливом багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів. Це 

відбувається і як в умовах цілеспрямованого формування особистості – 

навчання, так і в умовах стихійного впливу суспільства у процесі життя. Саме 

тому ціннісно-смислова сфера особистості персоналу освітніх організацій 

безпосередньо впливає на формування їх загального світосприйняття та якість 

професійно-педагогічної діяльності. 

Мета публікації: здійснити теоретичний аналіз ціннісно-смислової 

сфери особистості працівників освітніх.  

Результати теоретичного аналізу проблеми. В процесі розвитку 

психології, як наукового, всебічного пізнання людини, дослідження 

професійно-педагогічної діяльності та особистості працівника освіти стає 

одним із актуальних її напрямів, про що свідчать публікації вітчизняних і 

зарубіжних науковців (Г. Балла, І. Беха, О. Бондарчук, Л. Карамушки, С. 

Максименка, Г. Олпорта, В. Семиченко, Т. Титаренко, К. Холла та ін.). Також 

слід зазначити, що в одних наукових працях дослідників було вивчено різні 

аспекти ціннісно-смислової сфери особистості, зокрема структура та 

механізми формування й розвитку ціннісних орієнтацій особистості (Д. 

Леонтьєв, В. М’ясищев, Г. Олпорт та ін.), аксіогенез особистості (З. Карпенко, 

Г. Радчук та ін.), в інших розроблялися питання цінностей освіти (І. Бех, С. 

Максименко, О. Сухомлинська та ін.), педагогічних цінностей, їхнього змісту 

та класифікації (С. Вершловський, О. Савченко та ін.). Також проводились 

дослідження особливостей професійних ціннісних орієнтацій, як окремо 

вчителя (Г. Печерська, В. Семиченко та ін.), так і професійних ціннісних 

орієнтацій педагогів загалом (С. Камінська, З. Курлянд, М. Чаїнська та ін.).  

В процесі аналізу психологічної специфіки ціннісно-смислової сфери 

особистості працівників освітніх організацій важливо враховувати процес 

узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної діяльності, 
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оскільки її формування є одночасно і соціальним, і психологічним процесом. 

Під час особистого професійного становлення, працівники освітніх 

організацій вибудовують власну систему цінностей, обов’язково узгоджуючи 

її із суспільними цінностями, а також визначають шляхи досягнення 

особистісного смислу своєї діяльності, які не суперечать суспільним 

уявленням про досягнення значущих професійних результатів. Розвиненість 

ціннісно-смислових орієнтирів у працівників освітніх організацій передбачає 

наявність особливого ставлення до основних компонентів професійно-

педагогічної діяльності, усвідомлення цілей навчально-виховної взаємодії з 

учасниками освітнього процесу, а також зацікавленість у самому процесі 

взаємодії та його результатах. Саме це передбачає отримання ними стабільних 

професійних досягнень, що задовольнятимуть як інших учасників освітнього 

процесу, так і передусім їх самих.  

На даний час досі існує складність дослідження ціннісно-смислової 

сфери особистості, яка полягає в тому, що вона є найбільш складною 

психічною реальністю та на цей час базовий набір загальних цінностей 

остаточно не визначений, а її динаміка, стабільність та, навпаки, здатність до 

трансформації досі певною мірою не досліджені. Ціннісно-смислову сферу 

особистості формують цінності, ціннісні орієнтації та смислові структури 

свідомості. Зазначимо те, що на даний час більша частина науково-

психологічних підходів роблять акцент на ту чи іншу значущість окремих 

компонентів ціннісно-смислової сфери у структурі особистості, наповнюють 

її різноманітними психічними явищами та наділяють ціннісну та смислову 

сфери провідними позиціями у прояві їх в тої чи іншої поведінці та діяльності 

людини.  

Тому однією з ключових умов ефективної роботи освітніх організацій у 

сучасних реаліях сьогодення є психолого-педагогічна підготовка їх персоналу 

до діяльності в умовах змін. У даній підготовці необхідно приділяти достатню 

увагу розвитку ціннісно-смислової сфери працівників освітніх організацій, яка 
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безпосередньо впливає на формування їх загального світосприйняття та якість 

професійно-педагогічної діяльності. 

Висновки. Ціннісно-смислова сфера особистості працівників освітніх 

організацій є важливим соціально-психологічним утворенням, яке бере участь 

в усіх сферах їх професійно-педагогічної діяльності, що проявляється у 

свідомому ставленні до навчання та виховання, партнерській взаємодії з усіма 

учасниками освітнього процесу, забезпечує їх відчуттям стабільності, 

визначеності та перспективності у подальшому. Тому саме ціннісно-смислова 

сфера відіграє важливу роль у розвитку особистості працівників освітніх 

організацій, що безпосередньо пов’язана з формуванням їхньої професійно-

педагогічної діяльності. 
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ДИСКУРСИВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ: 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Трансформації українського суспільства в умовах інформаційного 

сьогодення породжують нові виклики до розуміння людського потенціалу як 

основи відтворення соціокультурного капіталу нації. У зв’язку з цим 

надзвичайної актуальності набувають дослідження проблеми неперервної 

освіти сучасної людини, розробка психологічних практик і технологій 

саморозвитку особистості впродовж життя, конструювання нею особистого 

досвіду. 
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У руслі психологічної герменевтики конструювання досвіду 

розглядається як дискурсивне, у межах якого відбувається стягування всіх 

ідей, понять, поглядів, принципів, концепцій, інтерпретаційних моделей світу 

особистості в єдину систему, їх впорядкування, організацію в єдину зв’язану 

структуру, що здатна допомогти в осмисленні сенсу подій і дій власного життя 

і життя інших. Дискурсивне конструювання досвіду забезпечує інтеграцію 

окремих різнорідних «дискурсивних реальностей» індивіда в зв’язну 

цілісність шляхом мовленнєвих практик у процесі особистісного 

смислотворення (смисловідтворення) та передбачає процес його перетворення 

з особистого на особистісний – асимільований, привласнений, осмислений, 

засвоєний, проінтерпретований, тобто вибудований самою особистістю. 

Основним видом дискурсивного конструювання досвіду постає 

конструювання наративне, результатом якого є мультінаратив, розшарований 

на окремі просторові, подієві та емоційно-ціннісні складові [2; 3]. Провідний 

механізм наративного конструювання особистісного досвіду становить 

інтерпретація – механізм семантичного збагачення текстового повідомлення, 

відкриття в ньому смислів, не закладених у текст його автором, що 

здійснюється шляхом занурення в контекст – особистий, соціальний, 

культурний тощо.  

Інтерпретація розглядається нами як когнітивний процес, завдяки якому 

багатомірні складові досвіду особистості наділяються конкретним змістом, 

постає спробою співвіднесення власної «карти світу» із зовнішньою 

реальністю, прагненням надати смисл певним поняттям і явищам; спосіб 

розуміння, процес набуття сенсу різних життєвих подій (дій, вчинків) 

особистості, об’єктивація її досвіду в знаковій формі [6]. Таким чином, 

інтерпретація може бути проартикульована як процес декодування знаку, 

виділення імпліцитного смислу в експліцитному змісті. 

Інтерпретаційні процеси розгортаються в напруженому просторі їх 

динамічної взаємодії, формуючи процесуально-функціональний континуум, 

інтегруючи всі смислові процеси особистості з метою встановлення 
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відповідності між локальними фрагментами її досвіду. Провідну роль тут 

відіграють метакогніції, що забезпечують регуляцію процесуальних та 

результативних (ефективних) аспектів інтерпретаційних процесів особистості. 

Згідно концепції М.Л. Смульсон, серед метакогнітивних процесів 

(метакогніцій, метакогнітивних інтеграторів) ключовими є: 

–  інтелектуальна ініціація (здатність до самостійної постановки задач); 

–  стратегічність; 

–  рефлексія; 

–  децентрація (здатність подивитися на проблему з точки зору Іншого) 

[5]. 

У разі продуктивності інтерпретаційних процесів відбувається ціннісно-

смислова інтеграція досвіду особистості: контекстуальна інаковість становить 

головний ресурс формування якісно нового особистісного тексту. Різні 

контекстуальні види досвіду, перебуваючи в конфронтаційних відносинах, 

створюють зону розвитку, в якій патерн, що повторюється, залишаючись 

собою, трансформується і стає іншим. Тут, з одного боку, актуальний наратив 

є продовженням попереднього, а з іншого – в процесі інтерпретації та 

переосмислення, роздумів і переосмислення досвіду, стає його запереченням. 

Важливо підкреслити, що продуктивне конструювання досвіду 

особистості є факультативною складової її розвитку і передбачає актуалізацію 

її інтеграційних ресурсів, спрямованих на: 

–  продуктивне переосмислення, переструктурування, трансформацію 

досвіду особистості відповідно до актуальних цілей і завдань; 

–  генерацію нових форм життєздійснення особистості за рахунок 

використання ресурсів, породжуваних багаторівневої динамікою смислової 

системи особистості; 

–  забезпечення саморозвитку як стратегічного чинника 

життєздійснення особистості. 

Необхідною передумовою породження інтерпретаційних процесів 

особистості є наявність внутрішнього контексту (як ціннісно-смислового 
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фрейму сприйняття реальності та взаємодії з нею). Достатню умову становить 

зовнішній контекст (як система зовнішніх факторів оточуючої реальності 

прямого і опосередкованого впливу, множинні умови як експліцитного, так і 

імпліцитного впливу на особистість, соціокультурні, природні, особистісні 

фактори, різноманітні ситуації і їх окремі елементи). 

Особливості перебігу метакогнітивних процесів зумовлюють різні 

конфігурації співвідношень внутрішнього і зовнішнього контекстів. Останнє, 

в свою чергу, визначає основні рівні сформованості інтерпретаційних процесів 

особистості (передсмисловий (значенєвий), смисловий та метасмисловий). 

Для передсмислового рівня характерною є зовнішньоконтекстуальна 

домінанта, для смислового та метасмислового – одночасне «утримання» обох 

контекстів. 

У результаті зіткнення контекстів формується дискурсивна (наративна) 

спільність, однорідність різних наративів, відокремлених як у часі, так і 

подієво (ситуативно), що сприяє побудові суб’єктом власної ідентичності в 

процесі конструювання особистісного досвіду. Його основними 

характеристиками постають рефлексивність, структурність, континуальність, 

когерентність. 

Завдяки когерентності особистісного досвіду його складові формують 

смислову неперервність, когнітивну зв’язність і концептуальну єдність. 

Основною одиницею особистісного досвіду є смисл, а способом його 

організації є тезаурус (Вал.А. Луков, В.А. Луков [4]), в рамках якого 

відбувається ціннісно-смислова інтеграція досвіду. Серед основних складових 

дискурсивного конструювання досвіду особистістю можна виділити: 

побудову зв’язків між тематичними ядрами, зв’язків з контекстами, побудову 

нових контекстів та міжконтекстуальних зв’язків. 

Процес конструювання досвіду нерозривно пов’язаний з вибором 

особистістю самої себе в єдності з реальністю, яку вона конструює. Долаючи 

лінійність автонараціі, консерватизм інтерпретаційних рамок, «чужі» стратегії 
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життєздійснень, особистість породжує нові «тематичні смислові ядра», 

смислові контексти і зв’язку між ними. 

Отже, у руслі психолого-герменевтичного підходу дискурс (наратив) 

може бути проблематизовано як динамічний образ вербального 

конституювання особистості, всеосяжний процесуально здійснюваний 

актуальний репрезентант її досвіду. Саме в процесуальності дискурсу 

особистісні феномени (тексти особистості) набувають смисл лише 

співвідносячись з контекстом, при зміні якого зміст досвіду може принципово 

змінювати своє значення для людини.  

Виходячи з синергетичних поглядів, можна зробити висновок, що 

згенерований таким чином інтерпретаційний наратив сам стає динамічним 

середовищем, в якому нові смисли, продуковані в ньому, зароджуються в 

моменти «нерівномірного стану», коли діалогічна взаємодія зовнішніх та 

внутрішніх контекстів призводить до «народження складного», ампліфікації, 

контекстуального розширення [1]. 

Сформованість інтерпретаційних процесів визначає опанування 

особистістю розвивальних або стагнуючих стратегій дискурсивного 

конструювання досвіду. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
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Об’єктивною реальністю розвитку освіти сьогодні є: розширення 

міжнародних зв’язків й інтеграція до європейської спільноти; навички  

іншомовної комунікації є ключовими для розвитку міжнародних відносин; 

багатомовність і полікультурність вважаються необхідними умовами 

життєдіяльності громадян нової Європи; необхідність пошуку нових 

конструктивних ідей для вирішення проблеми оптимізації та інтенсифікації 

формування іншомовної професійної компетентності. 

Тенденції розвитку світового суспільства зумовлюють істотне 

посилення уваги до проблеми інноваційного (перетворювального) потенціалу 

особистості. Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає професійну 

сферу самоздійснення фахівця як інтеграцію загальних сфер самозростання 
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людини: інтелектуальної, моральної, духовно-культурної у контексті 

трансформації професійної підготовки в умовах інтенсифікації та 

інтернаціоналізації вищої освіти в умовах віртуального освітнього простору, 

що забезпечується першочерговою вимогою включення до професійної 

підготовки іншомовного аспекту.  

Стратегії розвитку вищої освіти у національному та світовому вимірі 

характеризуються: 

- маніфестацією управлінської компетентності як основи професійної 

діяльності фахівця, що зумовлюється особливостями усвідомлення поведінки 

та діяльності людей в організації і є частиною сфери культури праці, культури 

професійної управлінської діяльності; 

- розвитком професійного управлінського мислення, яке відзначається 

усвідомленим, цілеспрямованим, системним підходом та має відбуватися 

завдяки: формуванню управлінських професійних знань, вмінь та 

навичок;доцільністю і методичною виправданістю професійної, 

комунікативно-спрямованої підготовки висококваліфікованих фахівців 

іноземною мовою [5, c. 8]. 

У сучасних умовах віртуального освітнього простору знання іноземної 

мови є засобом успішної професійної та наукової діяльності, а рівень 

володіння нею виступає одним з показників становлення професійної 

культури особистості. Доцільною і методично виправданою є професійна, 

комунікативно-спрямована підготовка з іноземної мови, кінцева мета якої 

відповідає окресленим уявленням про майбутню професійну діяльність 

(предметність діяльності), стимулює відповідними заходами потребу у 

вивченні іноземної мови (вмотивованість діяльності), призводить у співзвуччя 

навчальну діяльність іноземною мовою з особистою метою 

(цілеспрямованість діяльності), а також сприяє актуальному усвідомленню 

необхідності вивчення іноземної мови як запоруки стати освіченою, 

культурною, професійною, конкурентноспроможною та успішною людиною 

(усвідомленість діяльності) [4, c.108]. Сучасне навчання іноземній мові в 
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умовах віртуального освітнього простору – це цілісний процес, система, яка 

складається з цілого ряду підсистем, кожна з яких виконує свою функцію. 

Кожен етап навчання має свою специфіку. Ця специфіка проявляється в 

лінгвістичному і психологічному планах. У першому – матеріал змінюється за 

структурою, складністю змісту. Щодо другого – передбачається розвиток 

мотиваційних компонентів діяльності, вдосконалення процесів і операцій 

мислення, формування професійних інтересів. Основними питаннями у 

застосуванні інноваційних технологій є структура навчальних комп’ютерних 

програм, їх зміст і оптимальна організація Web-простору. Комп'ютеризоване 

навчання іноземним мовам має цілий ряд переваг. Наведемо деякі з них: 

можливість вийти за межі традиційних методів навчання; розширення 

можливостей використання різних систем аналізаторів в процесі роботи; 

створення різноманітних ситуацій спілкування; підвищення інтересу й 

загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи; 

індивідуалізація навчання (кожен працює в режимі, який його задовольняє) та 

об’єктивність контролю; формування вмінь та навичок для різноманітної 

творчої діяльності; виховання інформаційної культури; оволодіння навичками 

оперативного прийняття рішень у складній ситуації тощо. Використання 

віртуального освітнього простору націлене на створення повністю 

англомовного середовища, тому не передбачає у формулюванні завдань 

(Tasks) до вправ і в обговоренні дискусивних питань (Dilemma & Discuss) 

використання рідної мови. Вправи презентуються за допомогою інноваційних 

комп'ютерних технологій і спрямовані на розвиток лексичних, граматичних та 

комунікативних навичок [7, с. 21].  

Складовою забезпечення впровадження в роботу викладачів і 

психологів освітніх установ сучасних технологій навчання є розробка транс- і 

міждисциплінарних спецкурсів, таких як «Management – a component of 

psychologists’ professional training (Менеджмент – складова професійної 

підготовки психологів)», який має систему методичного поділу за цільовим 

призначенням (Themes and materials for studies, Language skills, Career skills, 
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Vocabulary, Dilemma & Discuss, Listening etc.). Запропонований спецкурс 

впроваджується також з застосуванням основних видів комп’ютерних 

навчальних програм (поетапне читання, реконструкція тексту, Conversation 

Techniques, Self-Discovery, Pieces of Good Advice, Puzzle Stories, “Learn to 

Speak English”, “Tell me more”, “Business English” тощо [7, с. 22]. 

Підтверджуються наявні суперечності між суспільними вимогами до 

компетентності фахівців в контексті європейської інтеграції та традиційним 

підходом до організації професійноорієнтованої підготовки іноземною мовою 

в умовах віртуального освітнього простору. Відтак, підготовка потребує 

суттєвої науково обґрунтованої модернізації, зокрема, запровадження 

окремих on-line спецкурсів, тренінгів, мастер-класів іноземною мовою, що 

уможливить вирішення актуальних завдань щодо інтеграції до Європейського 

простору загалом, та відповідності чинної системи підготовки кадрів 

досліджуваної категорії фахівців щодо кращих світових зразків та провідних 

тенденцій [4, с. 2]. 

Звісно, інтернаціоналізація стимулює розвиток вітчизняної Вищої 

школи. Вагомий внесок в позитивні зрушення робить загальна тенденція 

професійної підготовки фахівців з належним рівнем розвитку управлінських 

вмінь та навичок і відповідною англомовною комунікативною компетенцією, 

що уможливить їх конкурентоздатність на світовому рівні. Вважаємо за 

необхідне впровадження зазначених аспектів при професійній підготовці 

психологів.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОГО 

ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Постановка проблеми. Проблема освітніх траєкторій (ОТ) в сучасному 

світі є актуальною та активно вивчається на рівні міжнародних 

міждисциплінарних проєктів, координується державними інституціями та 

громадськими об’єднаннями. Цінність таких проєктів зумовлюється 

лонгітюдіальним характером, що дозволяє досліджувати динамічну, 

змістовну, структурно-функціональну специфіку освітніх стратегій, тенденцій 

на рівні держав, освітніх систем, різних соціальних груп у часовій перспективі; 

вивчати чинники та закономірності взаємозв’язку між соціальним 

середовищем, особистістю, а також позначає орієнтири для проєктування та 

прогнозування індивідуальних освітніх траєкторій. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз представлених в Інтернет-

просторі міжнародних тематичних проєктних платформ дозволив визначити з-

поміж них найбільш потужні. «Education as a Lifelong Process – Comparing 

Educational Trajectories in Modern Societies» (EduLIFE project, 2012-2016 рр.) – 

міжнародний лонгітюдіальний проєкт, реалізований за підтримки 

Європейського союзу в 19 країнах, націлений на дослідження освітніх 

траєкторій упродовж життя (на етапах дошкільної, середньої, вищої освіти, 

переходу від школи до професійної діяльності, навчання дорослих), вивчення 

процесів виникнення та відтворення соціальної нерівності в різних країнах, 

виявлення взаємозв’язків між компетенціями, освітніми процесами, освітніми 

рішеннями та освітніми переходами у формальному, неформальному та 

інформальному секторах [4]. Проєкт «Governance of Educational Trajectories in 
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Europe» (GOETE, 2010-2013 рр.) є моніторинговим дослідженням 

взаємозв’язків між освітою та соціальною інтеграцією в суспільство знань у 

семи країнах Європи, освітніх траєкторій дітей та молодих людей. Засвідчив, 

що освітні рішення є результатом складних переговорних процесів, а не 

автономного вибору учнів, батьків, системи освіти; що учні зацікавлені у 

збереженні можливостей вибору якнайдовше та не зацікавлені у ранній 

адаптації до «реалістичних» освітніх і професійних цілей, вважають батьків і 

друзів важливішими у плані підтримки; що учителі не підготовлені належним 

чином до супроводу і консультування учнів на їх освітніх траєкторіях [5]. 

Проєкт «Strategic Transitions for Youth Labour in Europе (STYLE) орієнтований 

на виявлення причин високого рівня безробіття серед молоді більш як у 20 

європейських країнах. Його результати підтверджують зв’язок між освітою, 

зниженням ризику втрати роботи та безробіттям для осіб будь-якого віку й той 

факт, що вища освіта, як правило, зменшує ймовірність стати безробітними 

більшою мірою для молодих працівників, ніж для людей похилого віку [9]. 

У межах проєкту «Young people from a public care background: pathways to 

education in Europe (YIPPEE)» вивчаються особливості подальшої освіти 

молоді 19-21 років, що перебуває під опікою держави, їх освітні плани та 

шляхи, визначаються умови догляду та освітньої системи, що сприяють або 

заважають вступу до вишу та продовженню навчання, досліджуються 

особливості освітніх траєкторій молодих людей відносно класу, статі, раси, 

етнічної приналежності та потреби у догляді [2]. Проєкт «Teaching and 

Learning International Survey» (TALIS) реалізується у 48 країнах з 2008 року та 

є першим масштабним міжнародним моніторинговим опитуванням вчителів і 

керівників шкіл, яке проводиться кожні п’ять років. Його метою є укладання 

портретів сучасного вчителя та директора школи, вивчення специфіки їх 

професійного вибору та підготовки у виші, особливостей практики, 

підвищення кваліфікації, аналіз чинників і ресурсів професійного розвитку, 

задоволення працею, очікувань суспільства щодо професійної компетентності 

педагогічних працівників [7]. 
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На рівні окремих країн цікавим є досвід Канади, де з 2008 р. функціонує 

лонгитюдіальна платформа освіти та ринку праці «Рathways indicators for 

registered apprentices in Canada, 2008 to 2019». На ній акумулюються 

різноманітні показники освітніх траєкторій здобувачів освіти, інтегруються 

адміністративні дані про освіту з іншими джерелами, забезпечується 

поглиблений аналіз і розуміння освітніх траєкторій, специфіки освітніх 

переходів та переходів на ринку праці. Таким чином вирішуються питання 

щодо попиту на кваліфікації, мобільності та результативності здобувачів 

освіти на ринку праці, типових освітніх траєкторій та характеристик 

здобувачів освіти [8]. Національні лонгітюдні дослідження в США – «National 

Longitudinal Surveys. A Program of the U.S. Bureau of Labor Statistics», націлені 

на збір даних стосовно ринку праці, освіти, сім’ї, вільного часу, стану здоров'я, 

політичної активності дітей, молоді,  жінок і чоловіків зрілого та похилого 

віку. Освітні траєкторії як окремий предмет у них не позиціонуються, але 

вивчаються питання про те, як школи допомагають учням готуватися до 

освітньої кар'єри, підтримують вчителів у професійному розвитку, 

досліджується динаміка участі учнів у різних програмах підготовки до 

подальшої освітньої кар'єри. Дослідникам надається можливість запросити 

акумульовані на платформі дані та вивчати причинно-наслідкові зв’язки між 

інтелектуальним і емоційним розвитком на різних вікових етапах, варіації 

траєкторій руху різних соціально-економічних, етнічних груп, специфіку 

освітніх траєкторій  у контексті життєвого циклу, соціального та економічного 

добробуту тощо [6].  Служба даних Великобританії також акумулює та надає 

доступ до базових досліджень, офіційних статистичних даних, які можуть 

використовуватися для «вторинного» аналізу дослідниками. Більшість цих 

даних є анонімними, вони описують ставлення, поведінку респондентів і 

отримані у таких тематичних дослідженнях як «Longitudinal Study of Young 

People in England» (2004-2010 рр.), «Millennium Cohort Study» (триває з 

2000 р.), «Youth Cohort Study» (1985-2010 рр.) [3]. В лонгитюдиальному 

проєкті «Longitudinal research project studying young people's science and career 
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aspirations» (ASPIRES) досліджуються ранні наміри 10-річних дітей і 16-

річних юнаків в якості чинників більш пізніх освітніх траєкторій та 

результатів, а також гендерні, класові, етнічні особливості прагнень до 

формальної та неформальної STEM-освіти [1].  

Для України реалізація комплексних дослідницьких проєктів щодо 

освітніх траєкторій здобувачів освіти на різних етапах життєвого шляху є 

перспективним завданням. Наразі підходи до вирішення проблеми освітніх 

траєкторій розробляються  в Інституті демографії та соціальних досліджень 

імені М. В. Птухи НАН України. У контексті методології та практики 

оцінювання конкурентоспроможності робочої сили Н. Якимова розробляє 

підхід до ідентифікації типових поведінкових траєкторій суб’єктів ринку праці 

через когнітивне моделювання та побудову кінцевих ланцюгів Маркова 

регулярного типу процесу варіативного розподілу суб’єктів ринку праці за їх 

станами з урахуванням індивідуальних цілей, цінностей та очікувань, 

освітнього потенціалу та економічної, соціальної, демографічної ситуації, 

кон’юнктури ринку праці [10].  

Аналіз зазначених проєктів дозволив узагальнити та систематизувати 

чинники, що позначаються на освітніх траєкторіях різних соціальних груп і 

особистості: соціально-економічні, демографічні (соціально-економічна 

ситуація, попит на кваліфікації в країні, умови для мобільності та 

результативності здобувачів освіти на ринку праці, місце проживання, вік, 

стать); політичні (соціальна справедливість, політична активність здобувачів 

освіти); культурні, етнічні традиції, особливості проведення вільного часу; 

сімейні (моделі, склад сімей, їх традиції, добробут, соціальний статус, рівень 

освіти батьків здобувачів освіти); освітньо-інституційні (освітня 

інфраструктура країни, якість, доступність освіти формальної та 

неформальної); освітньо-комунікаційні (якість, рівень освітніх комунікацій, 

переговорних процесів  щодо прийняття освітніх рішень; готовність, 

компетентність педагогів щодо супроводу, проєктування та реалізації освітніх 

траєкторій здобувачами освіти); освітній капітал здобувача освіти (досвід 
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навчання, диференціація за здібностями, профілізація, характер навчальних 

програм, досвід дослідництва); індивідуально та соціально психологічні 

(інтелектуальний та емоційний розвиток, наукові прагнення та мотиви 

отримання формальної, неформальної освіти; особисті життєві, освітні цілі, 

цінності, преваги, очікування, а також соціальне оточення та стереотипи 

тощо); фізичні – стан здоров’я; часовий ресурс; невизначеність зовнішнього 

середовища – непередбачувані події глобального характеру, «чорні лебеді» 

типу  пандемії COVID-19 тощо.  

До специфічних факторів освітніх траєкторій педагогічних працівників 

відносять: пріоритети, мотиви професійного вибору;  змістовні, організаційні 

особливості підготовки у виші та підвищення кваліфікації; запити, очікування 

щодо компетентності педагогів з боку суспільства;  зміни шкільної практики; 

відкритість педагогічних працівників і освітніх установ до освітніх інновацій; 

ступінь задоволення від роботи, визнання та оцінки з боку суспільства; 

залученість до прийняття шкільних рішень, особливості мікроклімату та 

взаємостосунків у школі та інші. 

Висновки та перспективи. Аналіз міждисциплінарних, міждержавних 

і локальних проектів прямо чи опосередковано орієнтованих на вивчення 

освітніх, професійних траєкторій різних категорій здобувачів освіти на певних 

етапах або упродовж усього життя, свідчать про актуальність даної проблеми, 

її роль і місце в сучасному гуманітарному науково-дослідницькому полі, про 

можливості та потенціал проєктної моделі дослідження взаємозв’язку науки 

та практики в розв’язанні проблеми освітніх траєкторій та індивідуальних 

освітніх траєкторій, наближують до розуміння сутності, структури, чинників, 

системної організації, взаємозв’язків, механізмів і принципів проектування та 

реалізації індивідуальних освітніх траєкторій. 

Особливості освітніх траєкторій та закономірності їх реалізації являють 

собою соціально-культурну основу, своєрідну ідеальну або матричну форму, 

а в процесуально-діяльнісному аспекті – специфічну орієнтувальну основу дій 

(В. Давидов) в процесі проєктування та реалізації індивідуальних освітніх 
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траєкторій здобувачами освіти та надавачами освітніх послуг, що 

забезпечуються психологічними механізмами інтеріоризації (відкриття, 

адаптації, індивідуалізації, присвоєння, персоналізації) та екстеріоризації 

(ретрансляції) культурно-історичного досвіду. При проектуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій типові освітні траєкторії виконують 

функцію «загальноприйнятих освітніх правил гри» – їх потрібно знати, варто 

враховувати, можна й потрібно змінювати на шляху до власної мети.  
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ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку нашого суспільства 

значущість вивчення змісту і структури лідерської позиції зростає, що 

зумовлено низкою нових вимог до фахівців соціальної сфери, їх духовного і 

лідерського потенціалу. Потреба висококваліфікованих фахівцях, які 

нестандартно мислять, володіють сильною волею, є працездатними, духовно і 

професійно культурними, здатними до ефективних комунікацій, вміють 

організувати діяльність (як свою, так і колективну), створити і працювати в 

команді та ін. [1]. Тому проблема розуміння і формування змісту і структури 

лідерської позиції фахівців соціальних служб, здатних приймати самостійні, 

відповідальні рішення, проявляти ініціативу у розв’язанні соціальних проблем 

громадян є надзвичайно актуальною. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/37-20-0001/372000012021003-eng.htm
https://www.style-research.eu/%20project/
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Стан розробленості проблеми. Проблема лідерської позиції у сфері 

соціальної роботи нині привертає увагу науковців різних галузей наук, 

особливо представниками соціономічних професій. Науковці неодноразово 

досліджували особливості й сутність феномену лідерства (М. Грегор, 

Г. Лебон, Г. Тард та ін.), висвітлювали теорії лідерства (Б. Басс, Д. Бредфорд, 

Д. Голман, Дж. Джуліан, Р. Фішер, Ф. Фідлер, 3. Холландер, А. Шарп та ін.), 

сутності понять «лідерська позиція» та «позиція особистості» (А. Адлер, 

Б. Ананьєв, Л. Божович, А. Леонтьєв, В.М’ясищев, В. Слободчиков, 

С. Рубінштейн та ін.) тощо. 

Викладення основного матеріалу. Аналіз наукових праць показав, що 

поняття «лідерство» , варто зазначити, що лідерство – це розуміють як 

положення визначеної особистості в групі або в суспільстві, яке 

характеризується здатністю впливати на інших; процес соціального впливу 

завдяки чому лідер одержує підтримку з сторони інших членів суспільства для 

досягнення цілей. Це процес управління малими соціальними групами на 

психологічному рівні їх організації, на відміну від спеціально організованого, 

офіційного керівництва, що охоплює все їхнє різноманіття у нашому 

суспільстві [4]. 

Досліджуючи зміст і структуру лідерської позиції, а також сутність 

поняття «позиція» (лат. positio – розміщую, ставлю) як стійкої системи 

взаємин фахівця з певними аспектами дійсності, які проявляються у 

відповідній поведінці, діях та вчинках; узагальненій характеристиці поглядів, 

уявлень, установок особистості, колективу у статусно-рольовій структурі [2].  

Науковці (Л. Божович, М’ясищева, С. Рубінштейна) вказують, що 

позиція особистості слугує ціннісним ставленням особистості до феноменів та 

явищ навколишнього світу, що відображається у прояві особистісних якостей 

та характеристик. Складовими особистісної позиції вважають 

інтелектуальний, емоційний, мотиваційний, поведінковий та діяльнісний 

компоненти, які становлять фундамент у формуванні лідерської позиції 

фахівця соціальних служб.  
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Формування лідерської позиції можна розуміти як особистісне 

новоутворення, що передбачає готовність до виконання ролі лідера та 

здатності до організаційного впливу на колектив соціальної служби, яка 

базується на лідерському потенціалі фахівця і формується в процесі засвоєння 

лідерської ролі у різних життєвих і професійних ситуаціях. Лідерська позиція 

проявляється через лідерську поведінку і діяльність, що обумовлені системою 

цінностей, ідеалів із врахуванням характеру потреб, мотивів і переконань 

особистості [2, c. 32].  

Структуру лідерської позиції складають чотири компоненти: 

мотиваційно-ціннісний (мотивація, спрямованість на успіх, ціннісне ставлення 

до професійної діяльності й власного становлення себе як фахівця соціальних 

служб), когнітивний (знання й розуміння змісту і завдань професійної 

діяльності, феномену лідерства, розуміння ролі лідерства у сфері соціальної 

роботи й особистісного зростання, готовність до прояву власної лідерської 

позиції та ін.), діяльнісний (здатність фахівця до застосування теоретичних 

знань і навичок у практичній діяльності з метою реалізації цілей соціальних 

служб, рефлексія досвіду і корекція подальшої діяльності) та особистісний 

(особистісні якості, необхідні для формування лідерської позиції фахівця 

(амбіційність, самостійність, ініціативність, критичне мислення, креативність, 

морально-етичні якості тощо) [5]. Сформована лідерська позиція є підґрунтям 

для самореалізації фахівця як професіонала та його успішної діяльності у сфері 

соціальних служб, постійного вдосконалення професійної компетентності й 

опанування інноваційних технологій з метою вирішення актуальних завдань 

соціальних служб у відповідь на виклики сьогодення [3]. 

Висновки. Таким чином, лідерська позиція виявляється через лідерську 

поведінку і діяльність, що обумовлені системою цінностей, ідеалів із 

врахуванням характеру потреб, мотивів і переконань особистості. 

Сформованість лідерської позиції у фахівців соціальних служб свідчить про 

цілісність її структури – чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, 

когнітивно-афективного, діяльнісного й особистісного, де кожен компонент є 
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необхідною складовою лідерської позиції і може розглядатися лише в аспекті 

фахівця соціальних служб в цілому. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації особливо гостро постає 

проблема толерантності до представників різних соціальних груп, зокрема до 

внутрішніх та зовнішніх мігрантів. Питання толерантної взаємодії особливо 

актуально у сфері освіти, яка сьогодні підлягає значній трансформації.  

Поняття «толерантність», що походить від лат. tolerantia – терпіння, у 

соціально-психологічному вимірі означає терпимість, неупередженість у 

сприйнятті думок та звичаїв інших людей [3]. Толерантність виступає 

особливо важливою характеристикою особистості у трансформаційний період 

існування суспільства, що, як правило, супроводжується загальним 

зростанням соціальної нестабільності. 

Роль толерантності керівників та працівників освітніх організацій у 

навчально-виховному процесі висвітлено у працях дослідників О. 

Брюховецької [1], С. Литвинової [2], О. Рудої [4] та ін. Між тим, проблема 

дослідження особливостей формування толерантності освітнього персоналу 

до представників різних соціальних груп в умовах глобалізації освіти 

залишається недостатньо вивченою.  

Мета дослідження: проаналізувати результати анкетування 

педагогічних працівників стосовно психологічного забезпечення розвитку 

толерантності освітнього персоналу до внутрішніх та зовнішніх мігрантів. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні використовувалась 

авторська анкета «Психологічні особливості толерантності освітнього 

персоналу». Дослідження проводилося на базі загальноосвітніх навчальних 
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закладів центральних регіонів України. В опитуванні взяло участь 150 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Вибірка 

склала 11,3% чоловіків та 88,7% жінок, що в цілому відображає 

співвідношення працівників різної статі в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Першим кроком дослідження був аналіз особливостей розуміння 

респондентами поняття «толерантність особистості в організації». 

Найбільша частка (67,3%) працівників розглядають толерантність особистості 

в організації як «терпимість у ставленні до інших членів організації».  Понад 

третини респондентів (38,0%) погоджуються з тим, що толерантність – це  

«інтегральна характеристика особистості, пов’язана з шанобливим ставленням 

до переконань інших членів організації та до власних переконань». Близько 

третини (34,0%) працівників розглядають толерантність як  

«психофізіологічну стійкість особистості до впливу несприятливих чинників». 

Лише п’ята частина (20,0%) працівників розглядають толерантність як 

«безоціночне прийняття інших членів організації». Отже, переважна більшість 

освітян вважають толерантність тотожною терпимості,  понад третини 

розглядають толерантність як більш активну позицію, що характеризується 

повагою до себе та інших людей. 

На наступному етапі дослідження проаналізовано рівень  

толерантності освітнього персоналу до внутрішніх та зовнішніх 

мігрантів. Констатовано, що понад половини респондентів (57,3%) вважають 

рівень толерантності персоналу в освітніх організаціях до внутрішніх 

мігрантів високим. Значно менше респондентів (відповідно 26,1% та 15,3%) 

розглядають рівень толерантності як вищий за середній та середній. Лише 

1,3% опитаних педагогічних працівників вважать рівень толерантності 

«нижчим за середній». Нарешті, відсутні респонденти, які вважають рівень 

толерантності педагогічного персоналу до внутрішніх мігрантів в організаціях 

низьким. 



267 

 

Встановлено, що майже половина респондентів (48,3%) вважають рівень 

толерантності персоналу в освітніх організаціях до зовнішніх мігрантів 

високим. Менше респондентів (відповідно 36,2% та 14,2%) розглядають 

рівень толерантності як вищий за середній та середній. Незначна частка (1,3%) 

опитаних педагогічних працівників вважають рівень толерантності до 

зовнішніх мігрантів нижчим за середній. Респонденти, які вважають рівень 

толерантності педагогічного персоналу до зовнішніх мігрантів в організаціях 

низьким, відсутні. Таким чином, у цілому, на думку педагогічних працівників,  

толерантність до зовнішніх мігрантів в освітніх організаціях менш 

представлена на високому рівні, ніж до внутрішніх мігрантів.   

Здійснено аналіз умов та форм роботи які, на думку працівників, 

можуть сприяти психологічному забезпеченню розвитку толерантності 

в освітніх організаціях. Що стосується умов, які, на думку працівників, можуть 

сприяти розвитку толерантності в освітній організації, то переважна кількість 

респондентів (62,0%) відносить до них «колективне обговорення та вирішення 

проблем». Понад чверть респондентів включає до цих умов «діагностику 

проблем в організації» та  «наявність чіткого плану розв’язання проблем» 

(відповідно 28,7% та 26,0%). Менш ніж десята частина опитаних працівників 

освітніх організацій вказують на такі умови розвитку толерантності, як 

«залучення експертів до аналізу та розв’язання проблем» (9,3%), «створення 

цільових груп для розв’язання конфліктних ситуацій» (8,0%) та  «залучення 

медіаторів для вирішення конфлікту» (5,3%). Отже, більшість респондентів 

схиляться до залучення внутрішніх ресурсів організації, тоді як меншість 

схиляється до залучення зовнішніх фахівців та створення спеціальних груп. 

Висновки. Врахування результатів дослідження сприятиме 

психологічному забезпеченню розвитку толерантності освітнього персоналу 

до внутрішніх та зовнішніх мігрантів в умовах глобалізації освіти.   
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Постановка проблеми. На сьогодні важливою проблемою закладів 

вищої освіти є пошук шляхів, що сприяють формуванню системи цінностей, 

професійно значущих якостей педагогів, які володіють ініціативністю, 
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самостійністю, мобільністю, готовністю до постійного професійного розвитку 

й самовдосконалення.  Оновлення сфери національної освіти вимагає не тільки 

поглиблення професіоналізму педагогічної діяльності, але й переводить на 

новий, більш високий рівень, його творчий компонент. Отже, професіоналізм 

і творчість стають провідними напрямками підготовки майбутніх спеціалістів. 

Проблема ж психологічних особливостей ефективності професійної 

підготовки студентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності є, з 

одного боку, окремим питанням загальної системи професійної підготовки 

спеціалістів та її психологічного забезпечення, а з іншого – вона акумулює 

численність проблем психологічної науки, пов’язаних із властивостями 

особистості, її психічними станами, потенційними можливостями, що 

обумовлюють успішність професійної підготовки. 

Стан розробленості проюблеми. Проблеми розвитку психологічної 

готовності майбутніх учителів висвітлено в працях таких науковців як: 

О .В. Тимошенко [4]; А .А. Хижняк [5] та ін. Вивченню досліджуваної 

проблематики сприяли праці, в яких розкриваються психологічні особливості 

особистості та її розвитку: А. А. Кравченко [1], Г. Ф. Пономарьова [2], 

О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипниченко [3]. 

Аналіз наукової літератури показав, що значущість психологічного 

аспекту в професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури в 

сучасних умовах представлена недостатньо. Таким чином, аналіз 

психологічних особливостей професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до педагогічної діяльності обумовлений новою психолого-

педагогічною ситуацією, яка характеризується складністю та суперечливістю 

процесів соціально-економічного і духовного перетворення суспільства, 

недостатньою компетентністю і підготовленістю багатьох фізкультурних 

кадрів для роботи в нових умовах, переходом спортивних організацій, клубів, 

команд на ринкові форми організаційно-господарської діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Вирішення проблеми психологічної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності 
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залежить від підвищення ефективності навчання спеціалістів з фізичної 

культури і спорту; від своєчасної розробки алгоритму продуктивного 

вирішення задач професійної підготовки студентів до майбутньої педагогічної 

діяльності; пошуку більш гнучких підходів до організації спільної діяльності 

людей в системі фізкультурного руху. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичного 

виховання необхідно не лише виявляти рівень особистісно-індивідних 

особливостей студентів, а й корегувати їх. Передусім це стосується тих 

особливостей, що допомагають оволодівати професією та сприяють адаптації 

студентів до обставин майбутньої діяльності. У зв’язку з цим доцільно 

цілеспрямовано розвивати у студентів не лише психомоторну, а й 

інтелектуальну та комунікативну сферу, створюючи передумови для 

формування в них індивідуального стилю діяльності. 

Науковці наголошують і ми погоджуємося з ними щодо безперечної 

важливості впливу педагогічної практики на формування спрямованості до 

професійної діяльності та професійне становлення майбутніх учителів. Проте 

цей вплив є неоднозначним: у більшості студентів після проходження 

практики підвищується бажання стати педагогом, однак у деякої частини 

виникає невизначене або негативне ставлення до професії, викликане 

усвідомленням низького інтересу до неї або відсутністю педагогічних 

здібностей. Частково це пояснюється труднощами адаптації студентів до 

практичної діяльності; недоліками професійного розвитку студентів і втратою 

ними ціннісно-смислових орієнтирів; незадоволеністю педагогічною роботою. 

Водночас, уважаємо, що саме педагогічна практика дозволяє достатньо точно 

оцінити якість професійної підготовки студентів ЗВО.  

Висновки. Узагальнюючи, можна констатувати, що психологічна 

готовність майбутнього учителя фізичної культури до професійної діяльності 

визначається як складний, багатофакторний процес, в якому важливу роль 

відіграють як особистісні якості, рівень професійних знань і вмінь, так і рівень 

рухової підготовленості. 
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У свою чергу професійний розвиток студентів у освітньому середовищі 

закладів вищої освіти підсилюється: продуманим переведенням одержаних 

психолого-педагогічних знань на рівень практичних фізкультурно-

педагогічних умінь і навичок; систематичним діловим спілкуванням із 

досвідченими наставниками; чіткою спрямованістю освітнього процесу на 

реалізацію певної програми; постійно оновлюваними рекомендаціями 

викладачів і методистів щодо застосування інноваційних технологій; 

продуманою організацією навчально-професійної діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ LIFElONG LEARNING (LLL) В 

УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ 

 

Зміни повязані з цифровізацією нашого життя здебільшого 

простежуються у освіті.  Так у Memorandum of Lifelong Learning зазначено на 

те, що «Європа вже вступила в «епоху знань»...» [8]. Тому головною метою 

сьогодні є знання здобуті протягом життя, іншими словами процесом 

неперервної освіти, а не конкретного короткого періоду часу.  Цифрова 

компонента за останні роки зайняла провідне місце і поступово продовжує 

завойовувати все більше сфер в нашому життєзабезпеченні. Можливості, які 

ми отримали з нарощуванням швидкості Internet, впровадженням нових 

стандартів освіти з чітким визначенням ключових компетентностей одна з 

яких є «Компетентність з ІКТ». Зміст цієї компетентності деяким чином 

співзвучний з концепцією Lifelong learning бо обидва спрямоівні на вміння 

самостійно добувати інформацію, безперерне оволодіння новими знаннями, 

навичнками, осмислювати інформацію знайдену в різних джерелах.  
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Існують два формати Lifelong learning один з яких не є новим бо 

спирається на отриманий життєвий досвід, тобто та практична складова, яку 

ми здобули протягом нашого життя і яку продуктиквно використовуємо в 

практичній діяльності. Другий формат міє більш формальний характер 

спрямований на підвищення професійного рівня, удосконалення навичок або 

повною зміною спеціалізації з отриманням  нових перспектив у житті.   

Неперервною професійною освітою займались такі вітчізняні вчені, як  

Т. Десятов [3], І. Дичківська [4], М. Карпенко [5], М. Коваленко [6],  

О. Маркозова[7].  

Концепція Lifelong learning або навчання протягом усього життя 

виникло у 60-х роках минулого століття. Зараз ця концепція набуває ще 

більшої актуалізації у зв’язку з швидкими темпами розвитку цифрової 

компоненти. Діти нової генерації – покоління альфа ( народжені після 2010 

року) природньо сприймають цифрове середовище і на інстиктивному рівні 

серфінгують в інтернет просторі, тому концепція навчання протягом життя 

для них більш принадна. За останні роки спосторігається транформація ринку 

праці і багато професій втрачають сенс на існування, отримуючи аналоги у 

цифровому середовищі з повним заміщенням людини на цифровий додаток. 

Тому наше майбутнє це постійне навчання з освоєнням нових навичок з 

подальшою можливістю зміни роду діяльності.  

У західній науці концепцію Lifelong Learning глибинно розглядалась  

М. Вартанян [2], Н. Лонгворт [10], В. Марсик [11], В. Сесса [12]. 

Інтерграція України в європейський освітній простір в умовах 

традиційної комп’ютерізації є одним з напрямів модернізації освіти, сприяє 

створенню нових форм, методів і засобів навчання. Додаткові джерела 

здобуття освіти, такі як on-line курси, вебінари, відеоконференції, форуми, 

блоги, чати з використанням багатофункційного інструментарію : відеоуроки, 

скрінкаст, on-line дошки, тести покращують якість освітніх послуг. 

Можливість декілька разів переглядати відеоурок, робити паузи полегшує 

сприйняття учбового матеріалу згідно власного стилю навчання. 
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Так на думку Бересток О. дослідження когнітивної психології та 

соціального навчання повинні враховувати вікові особливості та сприяли 

кращому розумінню «важливість стати учнями впродовж життя. Поняття 

майстретності і саморегуляція вважаються такими, які необхідно взяти до 

уваги в рамках Стратегічного навчання LLL» [1]. 

Lifelong learning (LLL) відкриває шляхи для самореалізації людям будь 

якого віку. Освіта протягом життя надає можливість реалізувати свій 

потенціал без обмежень на вік, незалежно від місця, часу і інших обставин, 

використовуючи всі можливі засоби, методи навчання. Успіх цієї концепції 

полягає в самоорганізації людини, бажанні її самовдосконалюватися і вірити 

в свої можливості. 

Загальна концепція Lifelong Learning (LLL) це освіта: 

 Всіх; 

 Всьому; 

 Всюди; 

 В будь-якому віці. 

Сучасні телекомунікаційні мережі інтергровані з інформаційними 

технологіями синтезувались у інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

Інформаційно-комунікаційні технології створили інфосферу, яка з локальної 

отримала глобальну інфраструктуру. Так за допомогою мережі Internet + 

провідних освітніх платформ + витрат на технічні та програмні засоби 

+мотівація -  людина отримала можливість навчатися в будь яких закладах 

освіти не виходячи з дому. Але це як інструмент який змінює схему 

передавання знань,  прискорює її, підвищує якість навчання і освіти, її творчий 

потенціал, створює підгрунтя для впровадження нових технологій. Широке 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяло появі 

віртуальних університетів де враховуються нові індивідуальні потреби 

суб’єкту навчання. 

Як програми в комп’тері потребують оновлення, щоб поліпшити його 

працездатність так і людина повинна постійно вдосконалювати свої знання, 
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здобувати нові залишаючись на хвилі часу. Поступово змінюється відношення 

людей до навчання, яке перестає бути повинністю змінюючи стару парадигму 

«школа - коледж/ВНЗ – робота» на абсолютно нову «школа-Коледж-

робота/Вуз-робота – Робота/курси, тренінги, семінари, само-освіта». Голова 

Microsoft Сат’я Надела у 2020 році зазначив: «За два місяця ми побачили 

результати цифрової трансформації, для досягнення котрих раніше необхідно 

було два роки». Спостерігаючи, як з кожним днем люди все більше 

занурюються у віртуальний простір можно зробити висновок , що адаптація 

пройшла успішно.  
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В СТРУКТУРІ 

САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ ЗМІН 

 

Постановка проблеми. В епоху змін, в сучасному українському 

суспільстві відбуваються значні перетворення на всіх ланках соціального 

життя: розбалансованість політичної системи, проблеми впровадження 

державою ринкових реформ, соціально-економічні і культурні перетворення, 

перебудова медичної і освітньої сфер, які характеризуються високим рівнем  

динамізму та невизначеності, що в свою чергу пред’являє певні вимоги до 

соціально-психологічної сфери людини. Сукупність цих суспільних 

особливостей зумовлює підвищені вимоги до особистості, здатної до 

ефективної саморегуляції в епоху змін, складовою якої виступає толерантність 

до невизначеності.  

Стан розробленості проблеми. У психологічній літературі накопичено 

досвід теоретичного і експериментального аналізу зарубіжних та українських 

науковців як процесу саморегуляції особистості у зв’язку з різними аспектами 

самосвідомості (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, М. Боришевський, 

А. Брушлінський, О. Конопкін, Г. Костюк, С. Рубінштейн, та ін.). так і 

толерантності до невизначеності (ТН) (С. Баднер, Р. Бріслін, А. Гусєв, 

Т. Корнілова, А. О'Коннелл, П. Лушин, Д. Макколлум, С. Максименко, 

Є. Носенко і М. Шаповал, Р. Нортон, Е. Френкель-Брунсвік, та ін.). 

Мета даної публікації: теоретично обґрунтувати толерантність до 

невизначеності в структурі саморегуляції особистості в епоху змін.  



278 

 

Викладення основного матеріалу. В умовах постійних змін у всіх 

сферах людського життя здатність толерувати невизначеність є регулятором 

поведінки особистості у відповідних ситуаціях, що сприяє продуктивній 

активності і управлінню собою на когнітивному, емоційному і поведінковому 

рівнях з метою досягнення суб’єктивно значущого результату. 

Аналізуючи толерантність до невизначеності (ТН) в структурі 

саморегуляції особистості розглянемо зміст, рівні, форми прояву та структурні 

компоненти  саморегуляції. 

Саморегуляція означає управління своїм емоційним станом, думками, 

переживаннями і поведінкою шляхом впливу людини на саму себе 

(фізіологічний і нервово-психічний стан) за допомогою уявних образів, 

управління м’язовим тонусом і диханням, що не дається від народження, а 

піддається формуванню та вдосконаленню [3]. Також Л. Гримак [3] виділяє 

наступні рівні саморегуляції: інформаційно-енергетичний – міра енергетичної 

мобілізації фізіологічних систем для оптимального функціонування психіки, 

що включає такі типи, як реакція «відреагування» (посилення рухової чи 

психічної активності), катарсис (як спосіб вивільнення від негативних 

переживань), ритуальні дії (стимуляція або зниження надмірної активності); 

емоційно-вольовий – особливості, властивості і можливості людини, реалізація 

яких здійснюється за участі вольових процесів та включає в себе такі види 

емоційно-вольової саморегуляції: самосповідь, самопереконання, самонаказ, 

самонавіювання, самопідкріплення. 

Саморегуляція, на думку Є. Коноз, В. Моросанової, є регуляторною 

основою індивідуальності людини, відіграє важливе значення: у досягненні 

життєвих цілей, враховуючи як зовнішні так і внутрішні умови; у керуванні 

своєю активністю щодо досягнення суб’єктивно-прийнятних результатів; у 

процесах самоорганізації [9]. На думку І. Галян [2], можна виділити 

усвідомлену саморегуляцію як системно організований процес побудови, 

підтримки та управління всіма видами і формами зовнішньої та внутрішньої 

активності особистості для досягнення своїх цілей, та усвідомлені й 
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неусвідомлені компоненти саморегуляції психічних станів. У разі негативного 

результату, тобто мета недосягнута, може виникати стан фрустрації, 

роздратованості, агресії тощо, людина або знаходить нові ресурси і нові шанси 

вирішення проблемного питання, або включаються механізми психологічного 

захисту [2]. 

М. Боришевський розглядав саморегуляцію поведінки як здатність 

самостійно забезпечувати відповідність власних дій та вчинків прийнятій 

програмі, певним принципам, нормам, правилам, що у процесі 

саморегулювання є еталонами, ціннісними орієнтирами [8, с. 114]. Також 

ціннісний аспект в саморегуляції виділяє І. Чєснокова, на її думку  

саморегуляція поведінки у різноманітних формах взаємодії людей в 

суспільстві є одним з внутрішніх процесів самосвідомості особистості, разом 

з самопізнанням і емоційно-ціннісним ставленням до себе [8]. 

К. Абульханова-Славська розмежовує поняття саморегуляції і регуляції. 

Так, автор зазначає, що регуляція на відміну від саморегуляції, означає 

створення специфічно психологічних режимів діяльності залежно від стратегії 

і тактики її здійснення суб’єктом, а саморегуляція базується на принципі 

централізованої регуляції психіки суб’єктом [1; 8, с. 114]. Це означає здатність 

особистості знаходити/розробляти різні способи самоактивності для 

вирішення поставлених перед собою задач, або виникаючих протиріч, 

доступними психічними засобами. 

Самоактивність особистості на соціальні впливи (зовнішні аспекти 

прояву саморегуляції) забезпечується внутрішніми, і наскільки здійснення 

регуляторних процесів буде продуктивним, залежить від багатьох аспектів, 

зокрема від здатності міркувати, приймати рішення і визначатись в ситуаціях 

множинного вибору (внутрішня ТН), зміна зовнішніх обставин, які мало 

залежать від самої людини, але вимагає від неї зміни/відбору регуляторних 

рішень (зовнішня ТН).  

Толерантність до невизначеності – це здатність особистості виявляти 

стійкість до зовнішніх і внутрішніх ситуацій невизначеності як в житті так і в 
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професійній діяльності, що супроводжується когнітивним осмисленням таких 

ситуацій, позитивним ставленням до невизначеності або двозначності та 

активним пошуком шляхів вирішення таких ситуацій [10]. 

Слід зазначити, щодо регуляторних рішень в ситуаціях невизначеності, 

зокрема, добре відома діяльність здійснюється особистістю вже звичним 

способом, тут відіграють роль і установки і здобуті навички особистості і 

рівень розвитку її психічних властивостей і «…досягнення рівня 

інформаційної визначеності, необхідної для здійснення цілеспрямованої 

діяльності (О. Конопкін [4]), тоді як суб’єктивно значуща або нова проблема, 

що супроводжується сумнівами, протиріччями, переживаннями, пошуком 

нових способів її вирішення, вимагає від особистості розширити систему 

критеріїв досягнення необхідного результату.  

У контексті даного дослідження проблеми цікавою є думка О. Конопкіна 

щодо основного регуляторного смислу процесів психічної саморегуляції, 

зокрема мова йде про досягнення суб’єктом рівня інформаційної визначеності, 

що є необхідним для здійснення цілеспрямованої діяльності. Автор публікації 

зазначає, що «… для здійснення регуляторного процесу першочергово 

прийнята суб’єктом ціль, як інформаційне утворення, далеко не завжди 

володіє достатньою визначеністю для точного програмування виконавчих дій» 

[4, с. 29]. Мова може йти про різноманітність, іноді нерелевантність або 

недостатність інформації для здійснення процесу саморегуляції, особливо в 

умовах змін. 

Це означає, що особистість, для здійснення переходу  від невизначеності 

до визначеності, стикається з ситуацією з невідомими змінними, новизною, 

складністю, подвійністю і суперечливістю інформації і за таких умов 

необхідно здійснити суб’єктивно правильний вибір і вчинити дії, що 

забезпечать досягнення поставлених цілей. У ситуації сприйняття 

невизначеності як загрози, особистість відчуває неприємні емоції, 

напруження, стрес, в такому випадку мова йде про інтолерантність до 
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невизначеності (ІТН), в ситуації позитивного ставлення до 

невизначеності - про ТН. 

Розглянемо ТН в структурі саморегуляції особистості. Когнітивний 

компонент: самореалізація особистості відповідно до «образу Я» та 

соціальних настановлень, що передбачає уявлення про об’єкт пізнання в 

процесі саморегуляції [8]; рефлексію думок, почуттів і мотивів в умовах, які 

змінюються; творчий процес саморегуляції в новій, складній і суб’єктивно 

значущій ситуації (ТН). Емоційний компонент: позитивні чи негативні 

почуття до об’єкта в процесі саморегуляції особистості [8] характеризуються 

емоційним ставленням і переживанням неоднозначних ситуацій, які 

потребують вирішення складної/нової/невизначеної проблеми; позитивним 

або негативним почуттям в ситуації переходу від невизначеності до 

визначеності (ТН). Поведінковий компонент: готовність до дій відносно 

об’єкта в процесі саморегуляції [8] передбачає рішучість і дієвість в ситуаціях 

невизначеності, знаходження нових джерел інформації для здійснення 

регуляторного процесу в ситуаціях, які раніше не мали рішення (ТН). 

Отже, важливу роль в саморегуляції особистості відіграють: 

ідентифікація особистості та рефлексивне ставлення людини до життя і самої 

себе (С. Рубінштейн [8]); ціннісно-смислова сфера особистості [8; 9]; здатність 

до рефлексії [9]; мотивація, власна оцінка досягнутого ефекту поведінки, 

результати самопізнання [7; 8]; вольовий аспект [3; 4; 7]; функціональна 

структура (прийняття мети діяльності; визначення комплексу дій, програми 

та критеріїв досягнення мети; корекція системи регуляції); змістовно-

психологічна структура (різноманітний і варіативний спектр психічних 

особливостей суб’єкта)  процесів психічної саморегуляції [4]; ТН в момент 

переходу від невизначеності до визначеності.   

Слід зазначити, що на думку О. Конопкіна структурно-функціональний 

і змістовно-психологічний аналіз свідомої саморегуляції відображають 

цілісний процес і володіють регуляторною самодостатністю, за таких умов 

будь-який дефект в одній із складових процесу психічної саморегуляції не 
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компенсується іншим, що призводить до дефекту всього процесу в цілому і 

відображається на його ефективності [4, с. 40-41]. На противагу такого 

дефіцитарного підходу екофасилітативний підхід, розроблений П. Лушиним 

розглядає особистість як відкриту динамічну систему і в термінах 

профіцитарності - у неї є всі можливості для особистісної саморегуляції в 

умовах утруднення, переходу, коли наявних засобів для оволодіння новим 

недостатньо, а також для успішного саморозвитку та створення індивідуальної 

конкурентоздатної моделі власного фахового зростання [5; 6], особливо в 

епоху змін, якщо вбачати в них не загрозу, а нові можливості. 

Висновки. Здійснивши теоретичний аналіз даної проблеми можна 

зробити наступні висновки:  

1) феномен саморегуляції розглядається в різних теоретичних 

контекстах, зокрема: як одна з головних функцій свідомості особистості; як 

механізм свідомої регуляції та оптимізації стану людини; як управління своїми 

думками, емоціями і поведінкою; в контексті процесів самодетермінації, 

самореалізації та самоорганізації;  

2) виділяють зовнішні (планування, здійснення, контроль, корекція 

системи регуляції) і внутрішні аспекти саморегуляції, які розглядається в 

єдності окремих внутрішніх процесів: розвитку самосвідомості, адекватності 

самооцінки, динаміці «образу Я», емоційно-ціннісного ставлення до себе та 

цілей життєдіяльності, свідомої регуляції поведінки відносно сформованого 

цілісного образу своєї діяльності, самоаналізу, самопізнання, 

самоусвідомлення, самоконтролю, вольової активності;  

3) саморегуляція особистості відіграє важливу роль у процесах 

соціальної адаптації, розвитку і удосконалення особистості, також у процесах 

особистісного змінювання;  

4) можна виділити дифіцитарний і профіцитарний підходи процесу 

саморегуляції особистості, перший означає, що дефект в одній із її  складових 

призводить до дефекту всього процесу в цілому і відображається на його 
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ефективності; другий, що особистість володіє всіма можливостями для 

особистісної саморегуляції в умовах ускладнення/ новизни/невизначеності;  

5) саморегуляція розглядається як цілісна функціональна і змістовно-

психічна структура, регулятивна основа діяльності людини і ТН відіграє 

важливу роль у переході від невизначеності до визначеності на когнітивному, 

емоційному і поведінковому рівнях;  

6) ТН в структурі саморегуляції особистості в епоху змін сприяє 

рефлексії думок, почуттів і мотивів в умовах, які змінюються; позитивним 

емоціям і почуттям в ситуаціях невизначеності; процесу переходу від 

невизначеності до визначеності, особливо за наявності неузгодженості 

критеріїв успіху програми виконавських дій в складних/нових невизначених 

ситуаціях і реальних результатів, що потребує корекції процесу саморегуляції. 
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 ОСОБЛИВОСТІ  ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В МУЗЕЯХ: АНАЛІЗ 

ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   

 

Постановка проблеми.  Останнім часом інновації стали предметом 

значного інтересу серед працівників зарубіжних музеїв і домінують у 

дискусіях на музейних конференціях, семінарах та семінарах. Цей інтерес до 

музейних інновацій проявився у всіх сферах музейної роботи, включаючи 

адміністрування та фінансування, кураторські справи, освітні програми, 

реєстрацію та ведення діловодства, оформлення виставок, участь громади та 

використання цифрових технологій. Зміна поглядів на суспільне призначення 

музею призвела до виникнення нової музейної ідеології та системи уявлень 

про музей як соціокультурний інститут з новими цілями, задачами та 

функціями.  

У музейній спільноті України теж відбуваються соціально-економічні, 

ідеологічних та інноваційні зміни. Починаючи з 2012 р., у музейній сфері в 
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Україні було розроблено та впроваджено  довгострокову стратегію розвитку 

[1], ухвалено ряд програм і резолюцій. Проведені дослідження, які стосуються 

перебігу втілення реформ у музейній сфері в Україні [2; 3]. Однак, в цілому 

проблема введення інноваційних змін в музеях потребує свого подальшого 

осмислення.  Важливим  у цьому контексті є вивчення досліджень зарубіжних 

вчених.  

Мета дослідження.  Проаналізувати підходи зарубіжних дослідників з 

проблеми інноваційних змін в музеях. 

Викладення основного матеріалу. Особливості інноваційних змін у 

музеях описані та проаналізовані у дослідженні  E. Haitham [6]. Під 

інноваційними змінами  в музеях розуміються нові або вдосконалені процеси, 

продукти чи бізнес-моделі, за допомогою яких музеї можуть ефективно 

виконувати свою соціальну та культурну місію. Концептуальна структура 

цього дослідження складається з трьох основних складових: відкрита 

інновація, соціальне підприємництво та соціальна інновація. Ці концепції 

взаємопов’язані і разом можуть представляти формулу інновацій у музеях: 

музеї, які застосовують бізнес-модель соціального підприємства та 

використовують відкриті інноваційні стратегії, здатні досягти соціальних 

інновацій.   

У роботі F. Nunes, А. Fernandes, L. Martins, G. Nascimento [7]  розкрито 

закономірності  впливу трансформаційного керівництва топ-менеджерів 

музеїв на ефективність роботи музеїв. Дослідження M. Dragouni та D. Mccarthy 

[4] стосується організаційної культури та вивчення ролі трансформаційного 

лідерства і в результаті його проведення дослідники прийшли до висновку, що 

трансформаційний підхід керівників позитивно впливає на ставлення до змін, 

а також стосунки працівників, формує задоволення працівників від роботи та 

організаційну прихильність.  

У роботі I. Goulaptsi, M. Manolika та G. Tsourvakas [5] відображено те, як 

індивідуальна інноваційність працівників музеїв, разом із соціальними 

чинниками, впливає на прийняття інновацій працівниками. Висновки цієї 
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роботи дають основу для кращого розуміння сприйняття співробітниками 

музею інновацій та висувають необхідність врахування різні чинники, які 

сприяють інноваційній поведінці працівників у музейних  організаціях. 

Висновки. Аналіз робіт зарубіжних авторів показує, що  в них 

представлені розробки, які стосуються сутності інновацій в музеях, впливу 

стилів керівництва,  організаційної  культури, індивідуальних та соціальних 

чинників  на  зміни в музеях. Врахування таких розробок в умовах українських 

реалій може сприяти більш активному введенню інноваційних змін в музеях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 

 У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ  

 

Постановка проблеми. Сьогодні існує явна суперечність між 

потребами практики управління педагогічними колективами навчальних 

закладів та відсутністю досліджень та розробок у сучасній науці, необхідних 

для задоволення цих потреб. Необхідність функціонування педагогічного 

колективу як цілісного механізму, а також зростаюча залежність 

продуктивності праці від функціонування всіх сегментів структури 

управління, досить об’єктивно змушує запобігати не тільки будь -яким 

конфліктам, але й запобігати конфліктним ситуаціям. Проблема педагогічних 

конфліктів, насамперед міжособистісних, є однією з найважливіших у системі 

освіти. 

Стан розробленості проблеми. Розгляд основних положень природи 

конфлікту є міждисциплінарною проблемою. Існує кілька напрямків 

https://hdl.handle.net/2381/37502
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дослідження конфлікту: концептуальний аналіз конфлікту, визначення 

сутності конфлікту та його основних ознак, розгляд причин та динаміки 

конфлікту, типологія конфлікту. Вони присвятили свою роботу вивченню цих 

проблем А.Я.Анцупов, Н.В. Гришина, А.Т. Ішмуратов, Г.В. Ложкін, 

О.О.Малишев, Н.І. Пов’якель, Б.І. Хасан, Л.Н. Цой, А.І. Шипілов, а також 

М. Дойч, Л. Козер, Дж.Г. Скотт, Р. Фішер, У. Юрі та ін. 

Безпосередньо обговорюються проблеми запобігання та вирішення 

конфліктів, стратегії поведінки під час конфліктів, рекомендації щодо їх 

конструктивного вирішення Н.Ф. Вишнякова, А.М. Гірник, Д. Дена, С.М. 

Ємельянов, Х. Корнеліус, У. Мастенбрук, Є. Мелібруда, М.Х. Мескон, Б. 

Уізерс, Ш. Фейр, В.П. Шейнов та ін. 

Мета дослідження. Метою дослідження було виявити прояви 

конфліктів у педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу 

та визначити шляхи їх попередження. 

Викладення основного матеріалу. Емпіричне дослідження 

педагогічних конфліктів у загальноосвітному навчальному закладі 

ґрунтується на поєднанні теоретичних поглядів, усвідомленні сутності 

конфлікту як соціокультурного явища без педагогічних та статистичних 

даних. Така робота має на меті: 

1) виявлення проявів конфліктної поведінки, формування структури 

конфлікту та підтримка особливостей конфлікту в системі «вчитель - 

вчитель»; 

2) з'ясування чинників педагогічних конфліктів; 

3) розробка способів вирішення та запобігання конфліктам у старшій 

школі. 

Відповідно до визначених завдань запропоноване емпіричне 

дослідження виконувалось у кілька етапів. 

На першому етапі була розроблена методика структурованого 

моніторингу виникнення та перебігу конфліктів у педагогічному колективі 
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загальноосвітньої шкіли № 170, процедура професійної оцінки ступеня 

конфлікту та самооцінки поведінки в конфліктах для шкільних вчителів. . 

На другому етапі проводиться дослідження факторів педагогічних 

конфліктів.  

На третьому етапі були вивчені фактори внутрішньоособистісного 

конфлікту між вчителями середньої школи № 170. 

На четвертому етапі була розроблена та випробувана програма 

виправлення для вчителів з високим ступенем конфліктності та програма 

навчання для вчителів для оптимізації їх навичок конфліктної поведінки. 

Під час спостереження у середній школі № 170 у Києві було зафіксовано 

16 конфліктних ситуацій серед учителів. Відповідно, для того, щоб 

спостерігати за їх походженням та перебігом, були використані три методи, 

які дозволили виявити чинники суперечностей та суперечностей серед 

учителів, оцінити ступінь їх конфліктності, систематизувати стилі поведінки у 

сучасних умовах.. 

До дослідження й аналізу було залучено 69 осіб, з яких 1 – директор 

школи, 3 – заступники директора з навчально–виховної роботи, 48 – учителі 

основної та старшої школи, 17 – учителі початкових класів. За віковим 

розподілом 17 осіб мають вікову категорію від 30 до 40 років, 22 особи – від 

40 до 50 років, 27 осіб – від 50 до 60 років.  

На початку дослідження було діагностовано психологічний клімат у 

педагогічному колективі, потім визначено рівень конфліктності кожного 

окремого вчителя (і, відповідно, виявлено конфліктних та неконфліктних 

учителів) та сформовано уявлення про особливості поведінки. 

Дослідження дало результати, які можна використати як методологічний 

інструмент оптимізації відносин у педагогічному колективі, особливо з точки 

зору запобігання та конструктивного вирішення конфліктів керівником 

навчального закладу. У статті також пропонується програма інструментів для 

створення неконфліктної взаємодії з учителями; розроблено методичні 

рекомендації для підвищення ефективності управління профілактичними 
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заходами, пов’язаними з конфліктними ситуаціями у загальноосвітніх 

навчальних закладах; матеріали дослідження можуть бути використані 

керівниками, заступниками для виховної роботи в процесі управління в 

сучасному навчальному закладі. Метод діагностики стилю поведінки в 

конфліктній ситуації дозволив виявити типові способи реагування вчителів на 

конфліктні ситуації, а також оцінити ступінь адаптації кожного члена команди 

до спільної педагогічної діяльності. 

Висновки. Дослідження дозволило зробити такі висновки. Формування 

сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі з 

урахуванням психофізіологічних та соціально-психологічних факторів у 

педагогічному процесі-все це повинно сприяти підвищенню ефективності 

творчої роботи. На основі емпіричних досліджень ми розробили та 

запропонували модель діяльності психолога для оптимізації міжособистісних 

відносин у конфлікті. Модель має такі складові: консультативна робота з 

керівництвом та персоналом навчального закладу з метою врахування 

психологічних особливостей педагогів у навчальному процесі тощо; 

узгодження ділових та особистих відносин на основі даних емпіричних 

досліджень тощо; психопрофілактична та психокорекційна робота психологів 

з окремими працівниками (освіта, психотерапевтичні бесіди тощо); заходи 

щодо запобігання та вирішення конфліктів. 

Таким чином, результати дослідження дають підставу для твердження, 

що успіх навчання свідчить про реальну можливість вирішити проблему 

педагогічного конфлікту. Реалізація запропонованих програм сприяє набуттю 

навичок позитивного вирішення конфліктів учителів у складі педагогічного 

колективу. 
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РОЛЬ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА 

Постановка проблеми. Проблема ментального здоров’я все активніше 

обговорюється в світі. Про це свідчить збільшення кількості статей як 

наукового характеру так і кількості сучасних блогів, передач на різних 

інтернет ресурсах. Люди різного віку більше цікавляться своїми 

психологічними особливостями, шукають способи як впоратися із 

труднощами у власному житті. З’являється низка питань: чому одні люди 

можуть впоратися зі складнощами в житті, а інша – ні ? Чи є риса або здатність, 

яка допомагає впоратися з несприятливими умовами? Якщо є, то за яких умов 

вона найкраще розвивається? І чи можна підвищити її рівень? Як бачимо, 

резильєнтність – це феномен, що цікавить не лише психологів-науковців, а 

також психологів-практиків, психотерапевтів і людей, що не є фахівцями 

психологічної сфери. 

Варто зазначити, що розуміння людської здатності до психологічної 

стійкості, вміння долати несприятливі умови може допомогти психологам та 

психотерапевтам краще надавати психологічну допомогу клієнтам, а також 

краще справлятися зі стресами самостійно. Адже психолог знаходиться під 

постійним психоемоційним навантаженням, може зазнати синдром вигорання 

та  нерідко піддається вторинній травматизації в процесі роботи з клієнтами. 

Стан розробленості проблеми. Формулюванням теоретичної та 

емпіричної бази концепції резильєнтності займалися (K. Connor, J. Davidson, 

А. Masten, D. Nemeth, G. Richardson, S. Southwick та багато ін.) [8; 9]. Над 

розробкою теоретико-методичних моделей з детальним описом їх 

практичного застосування працювали (K. Bolton, D. Charney, A. Masten, 
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G. Richardson, S. Southhwick та ін.). Дослідження з вивчення ранніх 

механізмів, які закладаються в ранньому віці та відіграють важливу роль у 

функціонуванні дорослої людини відбуваються в межах теорії прив’язаності 

та теорії об’єктних стосунків (M. Ainsworth, J. Bowlby, M. Main, M. Rutter, 

D. Winnicott, О. Калмикова та ін.), серед українських вчених можна виділити 

Г. Лазос та О. Хамініч, які в своїх роботах приділяли увагу окресленню 

генезису поняття «резильєнтність» та його особливостей. 

Метою нашого дослідження було проаналізувати наявну літературу з 

вивчення поняття резильєнтність. Дослідити роль резильєнтності в діяльності 

психологів. 

Викладення основного матеріалу. Вивчення резильєнтності відбувається 

з 70-х років минулого століття. Цікавим є той факт, що термін 

«резильєнтність» активно впроваджується в психологічну науку, хоча з 

початку він використовувався у фізиці для позначення властивості матерії 

набувати початкової форми після деформації, отриманої в результаті тиску, 

тобто це здатність повертатись у вихідний стан [5]. Згідно словника 

Американської психологічної асоціації (APA) резильєнтність, або «резилієнс» 

- це «процес та результат успішної адаптації до важкого або складного 

життєвого досвіду, особливо завдяки розумовій, емоційній та поведінковій 

гнучкості та адаптації до зовнішніх та внутрішніх вимог» [6]. З цього 

визначення можемо побачити, що резильєнтність виступає і як процес, і як 

результат позитивної адаптації особистості до різних умов життя, за 

допомогою ряду внутрішніх чинників. 

Більшість зарубіжних дослідників розглядають резильєнтність як 

процес у зв’язку з поступовим поширенням концепції динамічної моделі 

(Becker B., Chisholm K., Cicchetti D.,  Kaiser N., Luthar SS, Stainton A.) [7; 10]. 

З аналізу україномовних джерел можна засвідчити, що значна кількість 

науковців зазначають резильєнтність як певну здатність особистості (Бойко 

О., Клименко Ж., Лазос Г., Марціновська І. та ін.) [3], а також зустрічаються 

роботи, що наголошують на процесуальній стороні резильєнтності 
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(Гандзілевська Г., Калаур С., Кравчук С., Сорока О. та ін.) [2; 4]. Як зазначив 

дослідник О. Хамініч однією з головних проблем, що існують в українській 

науковій літературі, є розбіжність поглядів щодо резильєнтності як процесу або 

особистісної риси [5]. Хоча дослідження резильєнтності набули широкої 

популярності, зібрано великий масив даних; були розроблені різноманітні 

психодіагностичні методи для вивчення цього феномену, науковці не дійшли 

до одностайного розуміння феномену резильєнтності. 

Аналіз літератури, що стосується резильєнтності та її значимості в 

діяльності психолога показав, що ця сфера досліджень є недостатньо 

вивченою. Так нами було знайдено дослідження розуміння резильєнтності 

психологами-початківцями (Reid K., Roebuck D.) [11], Г. Лазос в своєму 

дослідженні емоційних станів волонтерів психологів/психотерапевтів, які 

працюють із різними категоріями постраждалих, висвітлювала питання 

вивчення умов збереження резильєнтності у фахівців допомагаючих професій 

[1]. Як бачимо розуміння ролі резильєнтності в професійній діяльності 

психологів не зазначалося. На нашу думку, резильєнтність може виступати 

однією з ключових компетентностей психолога. По-перше, кожна особистість 

має свій травмівний досвід і, знаючи як справлятися з несприятливими 

умовами, психолог зможе надати більш ефективну допомогу клієнту. По-

друге, розвинена резильєнтність забезпечить зниження ймовірності настання 

синдрому вигорання,  а також вторинного травматичного стресу в професійній 

діяльності [1]. По-третє, резильєнтність є багатоскладовим феноменом, що 

може впливати на успішність психотерапевтичного процесу. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проаналізувавши 

різні наукові джерела з вивчення феномену «резильєнтності», можемо 

зазначити, що більшість дослідників розглядають резильєнтність як процес 

відновлення психіки після несприятливих умов, який залежить від багатьох 

внутрішніх і зовнішніх чинників. Дослідження явища резильєнтності 

показали, що існує можливість його розвивати. Перспективами подальшого 

дослідження вбачаємо більш глибоке вивчення взаємозв’язку резильєнтності 
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та успшності надання психологічної допомоги клієнтам, а також проведення 

дослідження резильєнтності в студентів-психологів та психологів-практиків 

для з’ясування різниці рівня резильєнтності та чинників, що впливають на її 

розвиток до залучення в активну професійну діяльність та в процесі 

безпосередньої роботи. 
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ВИВЧЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних освітніх змін 

професійний розвиток науково–педагогічних працівників в умовах 

формальної і неформальної освіти (курси підвищення кваліфікації – для 

формальної освіти, альтернативні онлайн курси, вебінари тощо – для 

неформальної освіти) перебуває в стані глибоких змін, які супроводжуються 

пошуком нових форм, методів і технологій освіти дорослих.  

Аналітичний огляд актуальних напрямів професійного розвитку 

педагогічних і науково–педагогічних працівників  спрямовувався на 

виявлення  його адаптаційного  потенціалу, у тому числі – в умовах 

цифровізації професійного розвитку, зокрема – на курсах підвищення 
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кваліфікації в ДЗВО “Університет менеджменту освіти” та додаткових 

освітніх пропозицій для неформальної освіти (онлайн курси, вебінари тощо). 

Вивчення освітніх запитів замовників освітніх послуг – науково–

педагогічних працівників, – відбувалось на основі розробленої прогностичної 

функціональної моделі професійного розвитку фахівців у системі освіти 

дорослих, що здійснювалось в межах науково–дослідної роботи з теми 

«Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково–педагогічних  

працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти” (2020–

2025). Науково–дослідна робота має системний, комплексний характер, 

побудована з урахуванням засадничих принципів освіти дорослих, 

орієнтована на професійний розвиток науково–педагогічних, педагогічних 

працівників в умовах трансформаційних змін.  

Метою даного дослідження є вивчення стану психологічної готовності 

педагогічних працівників в умовах дистанційного і онлайн навчання, яке 

функціонує в ДЗВО “Університет менеджменту освіти” і є провідним в умовах 

превентивних карантинних заходів та в межах очікувально–навстановчого 

блоку прогностичної моделі. 

Викладення основного матеріалу. Якість освіти безпосередньо 

пов’язана з результатами навчання, тобто знаннями, уміннями, навичками, 

способами мислення, поглядами, цінностями, іншими особистими якостями, 

набутими слухачами в процесі навчання в умовах формальної і неформальної 

освіти. Результати навчання можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і 

виміряти, їх замовник освітніх послуг здатний продемонструвати після 

завершення освітньо–професійної програми або окремих її освітніх 

складників. 

Упродовж жовтня 2020 року року розпочато проведення  кафедрального 

моніторингу якості освіти, що дає можливість здійснювати аналіз, діагностику, 

прогнозування й проектування освітніх процесів, у тому числі й з переходом на 

формат онлайн навчання, взаємодію його суб’єктів, коригувати небажані 
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диспропорції на основі аналізу зібраної інформації і прогнозування подальшого 

розвитку досліджуваних процесів.  

Було проведено дослідження з метою виявлення проблем і труднощів у 

процесі професійного розвитку педагогів як споживачів освітніх послуг в 

умовах формальної і неформальної освіти, а саме – з’ясування психологічних 

особливостей навчання в умовах онлайн і дистанційного навчання, а також 

готовності науково–педагогічних працівників до ефективного професійного 

розвитку в умовах цифровізації освітнього процесу. 

В опитуванні взяли участь 123 педагогічних працівника (працівники 

методичних служб) – потенційні замовники освітніх послуг проєкту 

міжрегіональної співпраці для професійного розвитку педагогічних 

працівників. За посадами респонденти розподілились на дві групи: 16,0 % 

склали керівники освітніх організацій, 84,0 % – педагогічні й науково–

педагогічні працівники. У віковому співвідношенні вони належать до 5 груп: 

до 30 років – 18,7 %; 31–40 років – 55,3 %; 41–50 років – 14,6 %; 50–60 років – 

10,6; понад 60 років – 0,8 %. 

За приналежністю до статі учасниками дослідження стали: жіночої статі 

– 80,0 %; чоловічої статі – 20,0 %; 

Аналіз результатів опитування педагогічних працівників дозволив 

визначити їх оцінку щодо стану самооцінки готовності до онлайн і 

дистанційного навчання в умовах формальної і неформальної освіти. 

Результати анкетування показали, що найбільша категорія слухачів 

вважають зручною формою навчання на курсах підвищення кваліфікації – 

змішану (46,4 %). На відміну від опитування, проведеного у зв’язку з 

пандемією і переходом у формат онлайн навчання у березні 2020 року, коли 

більшість респондентів на це ж запитання відповідали, що надали б перевагу 

очному формату навчання (натомість опитування, проведене у жовтні, 

засвідчило, що лише 14,3% опитуваних надали б перевагу очному формату 

навчання). Це свідчить про те, що впродовж понад півроку впровадження 

технологій онлайн і дистанційного навчання відбувається перманентна 



298 

 

адаптація замовників освітніх послуг до такого формату занять на курсах 

підвищення кваліфікації (е–кабінети, середовище дистанційного навчання, 

постійна комунікація в месенджерах дозволяє бути постійно на зв”язку і 

миттєво бути в курсі подій освітнього характеру). 

Слід зауважити, що на запитання щодо вибору формату онлайн навчання 

і технологій зв’язку і комунікації – 35,7% респондентів відповіли про перевагу 

роботи в чаті, а лише 7,1% надали перевагу відеокомунікації із викладачам. 

Це, у свою чергу, свідчить про те, що – адаптивність до умов онлайн навчання 

висока, але, у той же час, існує тенденція остраху і невпевненості у 

відеовзаємодії в освітньому процесі. Ці показники потребують лонгітюдної 

адаптації в часі і виробленні особистого позиціонування і самствердження з 

метою підтримки самоцінності і адекватної самооцінки в цифровому світі. 

З іншого боку, замовники освітніх послуг надають перевагу викладачам, 

які залучають увесь спект аудіовізуального супроводу освітнього процесу, 

тобто викладач вмикає камеру, звук і має візуальних супровід (презентація або 

інших інформаційний контент) (71,4% опитуваних). 

Близько третини респондентів (28,6%) стверджують, що відчувають 

дискомфорт, коли не бачать в е–кабінеті для онлайн навчання викладача 

наживо. Отже, у даному дослідженні, слід звернути увагу на цю тенденцію 

науково–педагогічним працівникам з метою профілактики стресових станів і 

зниження освітньої мотивації ключових стейкхолдерів, а саме – надавати 

перевагу відеокомунікації, а не лише аудіокомунікації (без камери).  У той же 

час вплив мовлення і аудіального супроводу освітнього процесу справляє 

значний вплив – сугестивного змісту, у тому числі: близько 92,9% опитуваних 

стверджують, що володіння інтонуванням, культурою мови, і загалом 

ефективним аудіальним супроводом викладача курсів підвищення 

кваліфікації впливає на якість сприйняття матеріалу онлайн загалом. 

Цікавим є констатація того, що ввімкнена камера викладача під час 

проведення онлайн занять активізує і залучає слухачів до освітнього процесу, 

перетворює їх з пасивних споживачів інформації до активних суб’єктів 
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освітнього процесу. Так, 64,3% респондентів підтвердили цей факт, тож 

урахування цього чинника сприятиме загальній ефективності освітнього 

процесу в перехідних умовах освітніх трансформацій. 

Висновки. Отже, актуальним і нагальним є врахуванних психологічних 

чинників готовності замовників освітніх послуг – науково–педагогічних 

працівників, оптимізація освітнього процесу в умовах онлайн і дистанційного 

навчання за урахуванням отриманих даних з метою підвищення ефективності 

і забезпечення якості освіти. 

Наступним етапом нашого дослідження заплановано обгрунтування і 

перевірка моделі професійного розвитку педагогів як споживачів освітніх 

послуг в умовах формальної і неформальної освіти; розробка програм 

підвищення кваліфікації для педагогів як споживачів освітніх послуг у 

різноманітних трансформаціях з урахуванням цифровізації освітнього 

процесу. 
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НОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В 

ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

У центр сучасної концепції управління ставиться елітна особистість, від 

її поведінки залежить успіх діяльності будь-якого соціального інституту, 

установи, колективу, державотворчих процесів взагалі. Надійність управління 

людьми у будь-якій сфері визначається чітко встановленими мотивами. Світ 

переживає епоху зміни нового, соціального типу людини. Здійснюється 

перехід від людини економічної до політико-корпоративної, яка має чесно 

створити собі середовище, в якому має жити та реалізовувати себе. У зв’язку 

з цим можна згадати про відому японську систему пожиттєвого найму, яка 

забезпечує мотивацію людини, що дозволяє бережливо ставитися до її 

сучасного й майбутнього. Наше суспільство не може реалізувати демократичні 

реформи і нормально функціонувати без високого рівня управлінської 

культури та без активної життєвої позиції молоді [3, С.185-186].  

Реформа децентралізації як одна з найуспішніших, що проведені в 

Україні за останні роки, дала можливість виокремити нові можливості 

функціонування управлінської культури з відходом від вертикальної системи 

http://sssppj.org/index.php/ssj/article/view/124
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управління до розширення горизонтальних зав’язків на рівні громад і 

місцевого самоврядування. Побудова нової моделі управлінських контактів на 

рівні територіальної громади – місцевої влади – центральних установ дає 

можливість зробити ефективнішою, доступнішою соціальну політику, 

орієнтовану на адресність, доступність, якість для всіх громадян. 

Сьогодні актуалізується суспільна потреба у кадрах, які уособлюють 

такі основні якості: професіоналізм, моральність, духовність, 

відповідальність, патріотизм. 

Особливе місце серед шляхів реалізації сучасного рівня кадрової 

політики держави посідає підвищення її ролі як пріоритетного напрямку 

розвитку кадрового потенціалу держави, від якого багато в чому залежить 

реформування, оновлення, стабілізація і розвиток українського суспільства. 

Європейський досвід соціальної політики та впровадження 

управлінської практики є запорукою ефективності соціального захисту 

людини, ефективного міжнародного співробітництва та подолання соціально-

політичної кризи в Україні. 

Підготовка сучасних фахівців соціальної роботи, яку здійснює в тому 

числі кафедра педагогіки та соціальної роботи ЧНУ імені Ю.Федьковича, має, 

на нашу думку, відповідати новим викликам суспільства і змінам, які у ньому 

відбуваються. Сучасний фахівець у сфері соціальної роботи має мати навички 

роботи у таких сферах, як педагогіка, психологія, медицина, юриспруденція, 

соціологія та ін. Це – типовий приклад всебічно освіченого кваліфікованого 

працівника більшості європейських країн, здатного реагувати на будь-які 

виклики у сучасному соціальному середовищі. 

Як свідчить світовий досвід, підвищенню ефективності діяльності всієї 

системи соціальних служб значною мірою сприяє розробка на нових 

концептуальних засадах та прийняття кодексів честі, етики, типових правил 

поведінки різних категорій службовців, нормативних актів, що 

регулюватимуть професійну діяльність і характер поведінки соціальних 

працівників. 
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Велике значення для успішної професіоналізації має спрямованість 

фахівця з соціальної роботи, яка складається з системи цінностей та мотивації 

його діяльності. Вона обумовлює професійну придатність до соціальної 

роботи. Спрямованість соціального фахівця добре описана в «етичному 

Кодексі спеціалістів із соціальної роботи в Україні» [2]. Тут значна увага 

приділена і моральним нормам. В документі відзначено, що «моральна норма 

– усталена вимога до поведінки й діяльності соціальних працівників стосовно 

суб’єктів та об’єктів соціальної роботи». Норми професійної моралі в 

соціальній роботі – це не лише інструмент для досягнення мети, але і засіб 

регуляції поведінки спеціаліста. 

Важливе місце і системі підбору кадрів керівного та рядового складу у 

соціальній сфері має належати етичним принципам. Даний аспект – ще один 

крок на зближення українського суспільства до людиноцентристського 

суспільства та європейських цінностей. Серед етичних принципів діяльності 

спеціалістів соціальної роботи виокремлюють: 

- повага до гідності кожної людини; 

- пріоритетність інтересів клієнтів; 

- толерантність; 

- довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта; 

- доступність послуг; 

- конфіденційність; 

- дотримання норм професійної етики [2]. 

Отже, аналіз сучасних реалій показує три основні проблеми при 

підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери:  

- формування професійного спеціаліста; 

- виховання людиноцентристської свідомої, моральної, етичної 

особистості; 

- підготовка елітних кадрів керівного складу у соціальній роботі. 

Стосовно проблем кадрів керівного рівня, то можемо стверджувати про 

можливість використання досвіду розвинених зарубіжних країн. Наприклад, у 
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Франції вища освіта у цій сфері соціальної роботи має два рівні: вища 

професійна освіта першого та другого циклу, який, у свою чергу, має два рівні. 

Навчання другого циклу є доступним особам, які мають вищу професійну 

освіту першого циклу і щонайменше трирічний професійний досвід діяльності 

в галузі соціальної роботи. Саме наявність диплома, що засвідчує підготовку 

ІІ циклу вищої освіти, надає можливість його власникові претендувати на 

адміністративні посади та кар’єрне зростання [1, С. 5.]. Таким чином, у 

Франції спеціально готують керівні кадри у сфері соціальної роботи, які, 

маючи власний досвід роботи на рівні звичайного спеціаліста, проходять 

підготовку з метою набуття високих професійних управлінських якостей. 

Управлінська діяльність іноді потребує від керівника виконання 

завдання в екстремальних, обмежених часом та можливостями умовах, під час 

яких необхідним стає посилення вимог до інтелектуальної та емоційно-

вольової сфер особистості керівника. Якщо звичайні умови праці дозволяють 

використання керівником трафаретних, шаблонних засобів мислення, то 

умови аврального виконання роботи потребують від нього нестереотипного, 

творчого застосування знань і навичок у практичних цілях.  

Професійна трансформація керівника, в якості новоутворення 

професійної діяльності особистості, може розглядатися і як позитивне, і як 

негативне явище. Визначальним показником такої поляризації є якісні 

результати діяльності управлінця.  

Головним наслідком впливу позитивної трансформації особистості 

керівника є зростання ефективності функціонування колективу, зокрема, та 

організації чи установи, в цілому, підвищення загальної продуктивності праці, 

високий показник делегування повноважень та децентралізації прийняття 

управлінських рішень, створення у колективі атмосфери творчої взаємодії та 

формування умов особистісного розвитку. Останнє можливе лише за умови 

активного використання керівником загальних і спеціальних знань, умінь та 

навичок, у застосуванні професійно необхідних особистісних якостей й 

відповідних засобів і прийомів управлінського впливу. 
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Таким чином, індивідуалізація управління є важливою складовою 

організації управлінської діяльності. Будучи у своїй основі тією, що 

визначається індивідуально-психологічними характеристиками особистості, 

вона містить величезний потенціал щодо ефективності управлінського 

процесу. На сьогодні управлінська діяльність розглядається як 

персоніфікована, як та, що є суб’єктивізованим управлінням. Тому урахування 

ролі особистості управлінця у процесі планування і організації управління є не 

лише достатньою, а й обов’язковою умовою його ефективності. Нові реалії 

вказують на необхідність врахування в процесі підготовки керівних кадрів 

соціальних працівників не тільки професійних якостей. Моральна та етична 

частина підготовки фахівця – теж одна із важливих складових. Крім того, 

констатуємо необхідність підготовки у ЗВО України кваліфікованих 

керівників органів управління соціальною сферою. З вказаного виходить, що 

сучасний професіонал соціальної сфери – всебічно гармонійно розвинена 

особистість з високими професійними якостями та навиками роботи у сфері 

юриспруденції, педагогіки, психології, медицини.  
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